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EINAR HAUGEN,

Till Dalmålsordboken
AV BROR LINDfiN
1. Ovansiljansmålens ordformer för 'valp' (sv. di. välp)
belysta med ortnamn
Ordet nusv. valp 'hundvalp', fsv. hvwlper -,hvalper fvn. hvelpr
(germ. *hwelpa-)1, visar på sina håll i Sverige dialektformer med
bevarad ä-vokal. Rietz upptar s. 273 från Småland hvälp m. 'hvalp'
och hvälpa v. 'hvalpa' och från Dalarna wäpa v. 'id.'. För Mora
angives dock som motsvarighet rackunge resp. unga v., vilket torde
få tolkas så att östnorsbygden i Mora vid 1800-talets mitt ej längre
begagnade former av orden valp välp och valpa välpa.2 Enligt
TILMA:s dalmålsordbok konc. 8:o är rackunge numera det gängse
eller genuinare ordet för 'hundvalp' dels inom östra Mora (VattnäsNusnä,$) och dels även i det till östnor gränsande Våmhus. För
den sistnämnda bygden uppges i Dalmålsordboken wcap såsom
brukligt endast i yngre språk. Former med a-vokal av substantivet,
motsvarande rsv. valp, befinnas a. st. redovisade utom för Våmhus
även för Bonäs i Mora (wct4) och för Soll (va Lp) inom Ovansiljan,
vidare för flera socknar inom Nedansiljan och nedre Västerdalarna
(här med varianterna vgp vaZp).3 Huruvida dessa senare varianter
skola anses motsvara rsv. valp snarare än sv. di. välp, är emellertid
ovisst.4 Från Rättviksområdet uppger Levander, Dalmålet 1 s. 123,
Beträffande vokalutvecklingen åe > a i ordet se Kock Sv. Ljuclh. 1 s. 242 f.
Rietz' sagesman för Mora, dåv. riksdagsmannen Bälter Sven Ersson, var
.östnorsbo. Jfr härom förf. DNO I: 3 s. 20.
3 Jfr inom Leksand ortn. Valptjärn Vi2Z19- Veap-, liten tjärn SV Matsbodarna fäb. (096).
4 Osäkerheten beträffande NeSi- och VD-bygderna avspeglas i både uppteckningar och utredigeringar, i det att ordf ormer från samma eller nära samhöriga bygder uppfattats än med öppnare och än med slutnare vokalljud (ex.
Vi3Zp Gagn. men vå9Zpv Mockfj., gvcap men gvidp8 'valpig — om båt med
tyngdpunkten felaktigt förlagd' Lim.) och i följd därav blivit utredigerade än
under riksspråklig och än under dialektal uppslagsform.
1
2
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vä/p såsom gällande dialektform för 'valp': och detta sker i samband med konstaterandet att fdal. framför / och r i stora delar
av dalmålet resulterar i ett öppnare ljud än det för bygden normala — med viss inskränkning för området Boda-Järna, som i
regel ej visar sådan öppning framför 1-förbindelser och rg. I ULMA:s
dalmåLsordbok konc. träffas formen map uppsatt under välp även
för Västerdalssocknen Malung.
För OvSi-områdets vidkommande äro former med ä- eller därav
genom labialisering uppkommen ö-vokal av ordet valp välp kända
i mån som framgår av här följande sammanställning, vari även avledningar och sammansättningar medtagits':
välp m.: u@p, äldre huäp (1741 Näsman) 2 Älvd.; äldre uep, best.
uep'n (1867 Sernander 3) Ors.; wcelp Or.; wcap S. Venj. to0p ‘
, , woZp,
hiund- o. pökekw64p N. Venj:
välpe m.: 94)a , • wdpa4, reckwdp 'hundvalp' Ors.
välpa v.: wiipa Älvd. wiRpa Or.
välpsjuka f. 'valpsjuka':
Älvd.
Till Ovansiljan är också att hänföra den från Rietz' ordbak förut
anförda verbformen wäpa, vilken liksom Älvdals- och Orsabeläggen
på välp välpe s. och välpa v. visar förstumning av l i förbindelsen
lp (enligt Levander Dalmålet 2 s. 52 med bl. a. just exemplen
älvd. wäp och ors. wåpä 'valp').
Formbildningen inom Ovansiljan av ordet valp välp kan till någon del belysas med ortnamnsmaterial. Följande fall, naturnamn,
äro att anföra.
Namn på Vep-3:
Vepgrav tdjp-, en bäckdal i s. delen av Hansjö by i Orsa sn.
Härtill: Vepgravsbron (namnet i denna form citerat av J. Boöthius
i verket Orsa 1 s. 329 från ett fjärdingsstämmoprotokoll 1878),
f. d. bro över samma bäckdal i s. k. Millåkersgatan. — Dalnamnets
efterled är ordet grav f. i dial. bet. 'djupare bäckfåra'.
1 Sammanställningen grundar sig på uppgifter i Dalmålsordboken, med
undantag för ett par äldre belägg.
2 Näsman förklarar: »L. ante P. elisum».
3 Dalames fornminnesförenings ärsskr. 1867 s. 74.
4 Ex.: lan
pApa 'en sådan valp (en som är näsvis mot äldre)'.
5
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Veplok w- vbp-, en »vattupott» strax NNO Daddbodarna fäb. i
Mora sn. Härtill: tVeplokskätten (Weploks kittan c:a 1840-50 Storskifteshandl. Mor.: Vatt.). — Namnets efterled är di. lok loke m.
'avloppslös mindre vattensamling'. Förledens bet. nu okänd i orten.
Vepröse v4,-, ett gravröse på Bjärsåkern vid Bengtsarvets by i
Sollerö 5n1; ett av de först utgrävda rösena i det därvarande stora
vikingatidsgravfältet (varom se K. A. Gustavsson i verket Gruddbo
på Sollerön s. 42 if.); har varit föremål för skattsökeri. »Nära
Bengtsarvet och strax intill kapelltomten ligger Vepräs, ett stenröse
med en grop i mitten; en skatt lär gömmas där» Forsslund Med
Dalälven I: 6 s. 43. — Förledens bet. nu okänd i orten.
Ett namn på V ölp-2 :
Völpgrav wgp-, en marksänka strax NV Tiberg fäb. i Venjans
sn. (N. Venj.). — Namnet förklaras i uppteckningen vara sammansatt med di. wtsiZp 'valp'.
Samtliga dessa namn gälla, såsom man ser, smärre lokaliteter av
beskaffenhet som mycket väl låter sig förknippas med valp välp
'hundvalp' .3 Benämningsorsaken kan förmodas ligga i att man på
respektive platser avlivat valpar eller gömt lik av sådana. För besläktade ortnamnsfall jfr då förf. DNO I: 2 s. 130 och i verket Orsa
1 s. 564 (Kattskär m. m.).
Av de sålunda med en dialektform av valp förklarade OvSi-namnen
kunna ors. och venj. Vepgrav Völpgrav endast sägas utgöra intressanta exempel på sammansatt användning av i vederbörande bygder
alltjämt levande ordformer: ors. (t)uep wepti, venj. wölp. Fallen
mor. V eplok och soll. V epröse (Vepräs) ge oss däremot dialektgeografiskt viktiga fyllnadsupplysningar, i det de visa att ordformen
wep vep förr varit bruklig även inom östra Mora och Soll. Tillsammantaget med älvd. wep wep- lämnar Sollerönamnet Vepräs
dessutom bevis för att e-ljudet i ifrågavarande former icke kan bero
på sekundär delabialisering av ö (jfr älvd. mor. soll. bög bälg 'skinnOmtalades i ett radioreportage från Sollerön den 11/9 1954.
Uppt. B. Lindén 1930 SOA.
3 Ordet vepa f. (jfr rättv. istvepa 'hästtäcke' Dal. fornminnesför:s årsskr.
1867 s. 107) kan icke gärna komma i fråga som ortnamnsingrediens.
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säck' och döpa dälpa 'omstjälpa' mot ors. beg och depa1) utan —
såsom Levander Dalm. 1 s. 124 antagit 2 — får tillskrivas konserverande inverkan av det föregående w.
2. Ordet hägn 'inhägnad' i Ovansiljansortnamn
Det av hage avledda ordet hägn, fsv. liwghn f. 'inhägnat område;
hägn, skydd', no. hegn, f., da. hegn n., osv.3, vilket i nusvenskt
riksspråk har neutralt genus och övervägande abstrakt användning 4 ,
förekommer ännu i svensk dialekt som femininum eller maskulinum
med konkreta betydelser. Hos SAOB redovisas såsom bet. 1: b
»(i vissa trakter, b ygdemålsfärgat) : 'inhägnat område, särsk. om inhägnad beteshage i skog' — med två exempel ur yngre svensk litteraturs jämte ett ur en uppländsk dombok från 1639. Där hänvisas
också till smsn skogshägn. Rietz' uppgift s. 254 om hägn f. 'inhägnad
mark för kre atursbete ; betesmark, beteshage' från Västerbotten bekräftas av nutida uppteckningar. Sv. ortnamnsarkivets dialektordsamling visar ordet vara i liknande betydelser levande, dels såsom
feminint på området Norrbotten-Västernorrland-Jämtland samt
i Älvsborgs län och dels såsom maskulint inom Jönköpings och
Kalmar län.6 För Kopparbergs län träffas däremot i samma ords.
belägg endast på ett hägne m. 'inhägnad, hage' från bergslagssocknen
Malingsbo 7, vilket i likhet med västsv. hägne (varom se t. ex.
Götlind Västergötl. folkm. 2 s. 9 o. 24 och SOÄ 1: 2 s. 45) torde vara
en sekundärform av hägnad. ULMA:s dalmålsordbok konc. har intet
kort på hägn hägn-, vilket tyder på att ordet ej blivit upptecknat
som levande inom övre Dalarnas språk. Där det av mig efterfrågats,
Ors. depa finns hos Sernander, Dal. fomminnesför:s årsskr. 1867 s. 54.
Jfr även aa s. 253, not 33.
3 Se t. ex. Hellquist E0 och Olson De app. subst. s. 264.
4 Jfr östergren Nusv. ordb., där dock som bet. I: 1-2 även anges konkret
(m. v., åld.) 'hägnad, stängsel; inhägnad, beteshage'.
3 P. Molin, Ådalens poesi (c:a 1895, Ångerm.); J. Oliv, Rösten över vattnet
(1929, Smål.).
8 Jämte hägn förekomma på olika håll hägna f., hägne m. n. samt häg2

nad m.
7 Ordet hittas även i ULMA:s sedessaml. för Malingsbo med utt. heeehce,
best. (z n dce) Keten — märk även här grav akcent!

TILL DALMÄLSORDBOKEN

5

nämligen inom övre österdalarna, har det ej heller igenkänts som
talspråksord. Emellertid kan det flerfaldigt påvisas bland ortnanni
från detta område och närmare bestämt åtminstone från fem av
Ovansiljans inalles sju socknar.1
Inom Orsa socken:
Hägnen åeni, ängsm. i Orsbleck =norra delen av s. k. Grevhagen.
Hägnen åen?, ängsområde i Skattungbyns nordvästra del. Härtill: Hägnholen åyn-, åker på en närliggande mindre höjd.
Dessa två Hägnen, som av upptecknaren uppfattats såsom best.
pl. av ett *agn n. 'inhägnad, stängsel', utgöras i stället säkerligen
av best. sg. av feminint hägn 2 — jfr nedan beläggen från Sollerön
och ö. Mora med utt. ängni -ängni, best.
Inom Älvdalens socken:
Hägnbacke (SOA: Änginback) 4ggmbåls3, backe — förr med gård
— NO Mittens by, mot s. k. Fattigmyr.
För sammansättningsformen älvd. qingin- se nedan under Våmhus' Hägn.
Inom Våmhus socken:
Hägn (SOA: Ängen) liggtn oböjl.4, åker vid Våmån ovanför Indors by och V änget Bråten.
Då Våmhus liksom Älvdalen har ai för ä framför g-ljud (Levander Dalmålet 1 s. 123), kan uttalsformen våmh. qingin (jfr ovan
älvd. qingin-) sägas alldeles motsvara mor.: östn. ängen obest. (se
nedan).
Inom Sollerö socken:
Hägnen d2n2-, dat. c'enen, åkerområde Ö Margreteberg på Sollerön — skr. Hegnen 1 g. (I) Hengnen 2 g. (I) Hängnen 1 g.
De levande namnen enl. uppt. i SOA av B. Lindån 1928-53 (Mor. Soll.
Våmh.), H. Lindberg 1935 (Älvd.) och B. Granholm 1948-50 (Ors.), ehuru i
ett par fall med avvikande uppslagsform, såsom vid eiteringen härnedan anges.
2 B. Granholm har icke satt * för den uppgivna dialektformen Kerm, best.
pl. »4'en2». Men det är tydligt att appellativet här, som ofta eljest, abstraherats ur ortnamnen. Belägg från Orsa saknas hos Boöthius Orsamålet såväl som
i ULMA:s och SOA:s ordsamlingar. Beträffande stamvokalen jfr emellertid
Boöthius aa s. 19 f.
3 Att läsa 43:49tn- ?
4 Att läsa cpptn?
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1838-40 Revb., Hägnen Kartbil. t. »Gruddbo på Sollerön» (1938).
Härtill: tHägnmyren, skr. Hagnmyran Revb.
Hägnen &gm etc., åker- och (numera skogbeväxt) slogmarksområde
NO Hermasåker vid Gruddbo by — skr. Hägnen Kartbil. t. »Gruddbo
på Så.
Hägnen dm etc., skogbevuxen f. d. slogmark SO Präståkern vid
Bråmåbo by — skr. »I Hegnen i Bråmåbo» Revb., Hägnen Kartbil. t.
»Gruddbo på 8.».
tHeignen, nu obrukligt namn på en sydvästlig del av Tollaarvet
vid Bråmåbo — skr. »Hägnen vid Ranmyran» Revb., Hägnen Kartbil. t. »Gruddbo på S.».
Dessa fall av Hägnen i Soll. visa oss ordet på för dialekten normalt sätt böjt i bestämd form efter typ f. I a (Levander aa 2 s. 124
o. 182 f.).
Och inom Mora socken:
Hägn aTn, »upp-i-ängn», förr äv. Hängen Hägnen, odlingsområde
ovanför gårdklasen Stenis i Vika — skr. äng 1 g. Ängen fl. g.
Engen 1 g. Hängnen 1 g. Hängni fl. g. Hängne 2 g. Hengni
1 g. c:a 1845-46 Revb.' Möjligen har samma område åsyftats med
den i Vikarevböckerna mötande benämningen Hägnad-en, skr. Hängna
Hängnad ,, Hängnan ,,, Hängnaden •••• Hägnaden.
Hägn (Hängen) c'egcen oböjl., förr äv. Hägnen, sydöstlig del av
åkerområdet s. k. Råggärdet vid östnors by, gränsande till f. d.
Hästhagen — skr. »enn ueret hegnet benemd, i öster noret»
(sic!) 1614 Domb.; Hägnii 1765 Stämmoprotokoll2, Häng(n ?) 1 g.
Ängen 2 g. e-, Engen 1 g. - Ängni 1 g. 1846 Revb.; jfr även Mora
Ängen Revb., åker under östnor.3 Härtill: tHägn(en)kätte, skr.
Hängnikitt Revb. Måhända avses samma mark även med den i revbok för Selja-Långlet mötande benämningen Hägnad-en, skr. Hängnad
Hängnaden Hengnaden. Märk också härtill en sammansättning
på -kätte: t Hägnad-kätte, skr. Hängnadkitt Revb.!
Att samtliga här meddelade revboksbelägg (Vika-Vinäs-Silja.nsfors) just
gälla »Hägnen» vid Stenis, är icke fullt bevisligt. Men området ifråga är det i
förhållande till nämnda bygder närmaste kända med sådant namn.
2 Se R. Lannerbro »Mora Del 1» s. 58.
3 Huruvida en skrivning Ängen Engen i revbok för Bonäs c:a 1847 kan
gälla östnors-Hägnen eller något annat (nu okänt) motstycke i Bonästrakten,
går ej att avgöra.
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Hägnen &enl., dat. ågncen, åker- och skogsmark i norra ändan av
Nusnäs by — skr. »slogen i ängnen» 1775 Lagfartshandl.
Holhägnen ålåenh dat. -åeniTn, förr äv. -h,ägn (-hängen) jämte
-hägnaden, åkerområde (f. d. slogmark) ovanför Färnäs by — skr.
e*, -hängen 1 g. -hägnen fl. g.
Holäng 1 g. 01- ,-,Holängen fl.
-hängnan fl. g. -hägnan fl. g. 1843 Revb. Förleden är terrängordet hot m. 'mindre höjd', jfr ortn. Holen 1843 Revb. för Färnäs
och Noret. En gård med namnet Hot- öl- finns strax nedanför
Holhägnen, i kanten av byn, skr. Holgården 1843 Revb.; och till
samma lokalitet torde de från Fämesrevboken belagda ägonamnen
Holbrända och Holåker hänföra sig.
Ytterligare något fall av Hägn(en) eller Hägnaden synes ha funnits
inom östra Moraområdet. Jfr skr. Ängen i Noret, Öster i Ängen 1843
Revbok för Norets by, Hängnan fl. g. Revb. för Noret och Bergkarlås
samt Lise Hängnan Revb. för Noret.
Det är svårt att bestämma, i vad mån revboksskrivningarna av
typ Hän gna -nad och Hängnan -naden 'Hägnad-en' representera
verkliga, av allmogen brukade synonymer till Hängen Hängnen
(Ängen Ängnen) 'Hägnen' eller skola förstås såsom lantmätarombildningar eller av sagesmän gjorda försvenskningar. Även dessa
senare möjligheter böra i varje fall hållas öppna. Frånsett de nyssnämnda varianterna kunna skriftbeläggen sägas mer eller mindre
troget avspegla de genom nutida uppteckning kända dialektformerna.2
Jämför dels skrivnn. Äng Ängen -ängen Engen Häng(n?) -hängen:
nut. utt. ängn ängen (våmh. älvd. egingin qingin-), dels skrivnn.
Ängnen (ängnen 1775 Lagf.) Hägni (Hägnii 1765 Stämmoprot.)
Hengni Hängne Hängnen -hängnen Hengnen Hegnen : nut. utt. ängni
-ängni, dat. ängnen. En bestämd dialektform på -e, *ängne, motsvarande skrivnn. hegnet 1614 Domb. (med missuppfattad artikeländelse) och Hängne 2 g. 1846 Revb., kan mycket väl ha förekommit inom Mora socken. Moraområdet har både -e och -i som
därtill Holänge -änget fl. g.
Formerna med H- bero givetvis på skriftlig restituering av aspiratan i anpassning till normalsvenska. Omvänt finna vi tillsats av H- i ett i revbok för
Lisselby—Morkarlby 1846 nämnt, ej till Hägn-gruppen hörande Hängäng
-änget, vilket måste avse nuv. Ängänge ee7M6bnt vid Morkarlbys gräns mot
Utmeland.
1 Jfr
2
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artikeländelse hos starka femininer, med viss fördelning, så att
östnor-Bonäs begagna -e resp. -e men ö. Mora och Vika liksom Soll
och s. Venjan -i; jfr Levander aa 2 s. 182. Det må även påpekas,
att skrivnn. (1) Ängnen Hängnen o. d. direkt kunna motsvara hörd.
dativform dial. ängnen (fsv. *hnhnenne).
Vad beträffar skrift- och uttalsformerna av typ Ängen. Hängen resp.
ängen (qingin) inom beläggområdet, nämligen från Mora-Våmhus,
måste de nog närmast uppfattas såsom obestämda liksom utt. ängn
Älvd.), motsvarande ett normalsv. Hägn,
Mor. (och sms.
(Hägn.).' Dalmålet har ju nämligen i stor utsträckning, men ej ens
inom Ovansiljan genomfört, svarabhaktivokal i förbindelsen -gn (Levander aa 1 s. 218). Formerna ifråga kunna m. a. o. icke bedömas
såsom t. ex. västg. Hängen för *Hägnen 'Hägnaden' (och dalabergsl. hängen 'ds' — se not ovan) med artikelsynkope enligt Hesselman Huvudlinjer i nord. språkh. s. 96. Den i Mora-revböckerna
framträdande förväxlingen av hägn (Hägn) med äng-en (Ängen Engen)
är nog ej heller fullt analog med liknande fall i det liksom övre
Dalarna h-bortkastande Roslagen, ex. för nuv. lägenh. Vadsängen
(Wasängen 1825-33 men Vadshängnen Ek) i Väddö socken 2, där
orsaken snarare torde ligga i att roslagsmålen ha best. ungen och
vangen av ugn och vagn etc.3 Att Morahandlingarnas delvis svårlokaliserade Ängen Engen icke betyder 'äng-en', därför talar den
omständigheten att ordet rsv. äng inom övre Dalarna praktiskt
taget helt ersatts av dial. änge n.4
Till frågan om betydelsen av hägn på övredalskt område får anmärkas följande. De såsom Hägn-en betecknade markerna, nu be1 Att det ej kan vara fråga om best. form av äng, är klart, då *Ängen
dialektenligt skulle ha uttalats *ändji -e i Mor. (utom Bon.) och Soll,
*Ckindk "-1 på området Bon.-Våmh.-Älvd.
2 Om namnet se, m. avs. på förleden, Hellberg Inbyggarnamn på -karlar
1 s. 36.
Jfr Schagerström Vätömålet s. 48 och Gräsömålet s. 45. — Roslagsmålen
synas ej känna övergången gn (ngn) > ngen: ex. dygn > dyngen, vagn> vangen,
etc., vilken emellertid är betygad från andra håll i Uppland.
4 Ordet äng saknas i ULMA:s dalmåLsordbok kone. Och där vi i något fall
finna ett ortnamn på -äng, ss HåmetsängDmos&gg gammal gårds- och hyttplats vid S. Utmeland i Mora, få vi kanske räkna med tidig synkopering av
-änge. Om pl. -änd/er i ortnamnsartade benämningar inom Mora (och Orsa) jfr
förf. Dalska namn- och ordstudier I:2 s. 82 not 5.
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stående av åker eller (igenvuxen) slog, befinnas alla ha ett perifert
läge i förhållande till närmaste by. Ordet kan därför mycket väl
tänkas på området ha begagnats företrädesvis om 'avsides belägen,
inhägnad mark: slogmark, betesmark (beteshage)' — jfr SAOB:s
ovan citerade betydelseuppgifter för hägn ävensom där angivna
sammansättning skogshägn.

3. *Hjöll, en biform till hjäll(e) i ortnamn inom
gamla Moraområdet
I nordvästliga delar av det område, som Mora storsocken äldst
omfattade, märkas en del ortnamn på Jöll- (Jyll-) Jölls-, nämligen
inom nuv. Mora och Älvdalens socknar.
Inom Mora socken, med Jöll- (Jyll-) som växelform till Jäll:
dat. 2.6.1m (— okt, dat. ,41.nn m. v.), »up-å jöllim
Jöllen
(jyllim)» = Jällen 'Hjällen' .,(Hror,, dat. t:ielnn, »up-å jällim» 2, plats vid
Ryssån c:a 2,5 km. NV Långsisdammen G102-103, i övre ändan
av s. k. Långsisängena, där forsen övergår i lugnvatten och i senare
tid varit vältplats för timmer. Där finnas rester av en nedbrunnen
koja samt stallsbyggnad för timmerkörare, men tidigare tros där ha
stått något gapskjul till uppehälle under slåttern på Långsisängena 3
liksom veterligen in på 1900-talet vid det närbelägna Digermor —
jfr nedan. Härtill: tJällmyren, skr. Jöllmyran 1764 FLK Mora: 9,
myr vid Långsisån el. Ryssån 0 Kullsflyt =den uppmot Jöllen gående myr som utgöres av Långsisängena och förr även kallats
Långsildermyren.4
tJällbo (-bodarna), nu Jällbo eelb<3 (med -bo- för väntat genuinare -bu-), plats c:a 2 km. VSV Digermor G102 — skr. Jöllbodarne
Uttalsformer och sakuppgifter enl. uppt. av B. Linden 1-931-53 SOA, där
ej annorlunda anges.
2 Formerna på jäll- iyll- upptecknade i Vika, Vinäs och Morkarlby. De på
jäll- vanliga i Vika; formen )(Ht» har noterats där redan av FL Geijer 1911,
ULMA 660: 2 s. 37, som namn på »en slog på s. sidan om Ryssån, ungf. 2 mil
v. från Vika».
3 Slåttern på Långsisängena är urgammal. Jfr: ängh i långesilklemyra 1606
Domb. (Mora) och det gamble Enget långesilder 1667 Domb. (Mora: Venjan).
4 Jfr uppgift i föreg. not.
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Fig. 1. Jöllen el. Jällen vid Ryssån i Mora socken. 1953.
På markförhöjningen, som med tvär kant avskiljer sig från myren (Långsisängenas övre del), finnas t. v. rester av stallbyggnad och t. ii. mellan granarna tomt efter koja. Uppgången är ännu synlig.

1764 FLK ; jfr Eldboränget G102, Gellboänget Gk102S0. Förr
har varit myrslåtter i trakten. I senare tid har St. Kopparbergs
Bergslags A.B. haft en skogskoja, s. k. »flyttkoja», vid Jällbo. Härtill: Jöllbo sten 1764 FLK Mora: 9 prot. och kartor 9: 1-2, råmärke
i dåtida gränsen mellan Vika och Morkarla bygdelag »straxt S.S.W.
om Jöllbodarne». Benämningen *Jällboänget, G-kartornas Eldbor,
Gellboänget, är numera obruklig.
Inom Älvdalens socken':
Jöllen
yeiln, dat. pa,Nrn etc., »up-4 ywilen» Älvd.
une-, 4113 Mor., ställe med några gårdar (nu snarast fäb.) V Rotenälven — skr. Jöllen Bouppt. fr. 1800-talets mitt 2, Jöllen Forssl.
MD I: 2 s. 59, Jöllen G107 GkSO, Jöllen Gyllen i yngre lantm.1 Uttals- och sakuppgifter dels enl. uppt. av L. Levander 1916 ULMA,
H. Lindberg 1934-37 och B. Lindén 1952-53 SOA, dels enl. brevmeddel. från
E. Åhs i Älvdalen 17/1 1950.
2 Enl. brevmeddel. från E. Ähs 19/10 1949.
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Fig. 2. Jöllen vid Rotenälven i Älvdalens socken. 1952.

och skogshandl. Härtill: Jöllbron • cel- pol-, nuv. landsvägsbron
över Rotnen vid Jöllgrådan, där förr varit vadställe; J öllgrådan s. u.,
slagström i Rotnen vid Jöllen — skr. (i lass Enge) hos hiöllegråda
i Rotendalen 1640, i Hiollegråda i Rotendal 1642-43 Domb.; Jöll-städjan 8. u., strandbrink på Rotnens västra sida N Jöllenla; Jölltjärne s. u., Stor- och Lill- , två tjärnar på Klämnäset (G107).113
J ölland -et -,T.,lcittd fpol.etny e å - ubldgdcer , en nordlig del av Klittens by med 4 gårdar: en västligare (gammal) vid »Fäb.» å G107
och tre östligare (utflyttningar) — skr. Jölland G107, Gylland Storskifteskarta o. Gk107S0. »Näsbönderna har haft fäbodar där förr,
har varit mycket tomter och stugor och fjås där. Buförsvägen hade
de genom Kvenngrind och vid Bond». Jöllandet påstås vara äldsta
bebyggelsen i Klitten. Härtill: gårdsn. J öllands iooknds- o. d. —
ex. J öllancls -Lars , jfr äv. lorlanz Per 1569 (=Per Olsson Jorland
1550) Jordeb.2; ortn. J öllandsbacke, lutning i vägen uppåt Jöllandet ;
J öllandsstugan, gård på Torrlids fäbodval1.2
ja, b Uppt.

H. L. i SOA har uppslagsform på -städan resp. -tjärn.
Pers Gamla papper angående Mora socken 1 s. 36 78; Solders Älvdalens
sockens historia 1 s. 45.
3 Kallas även Hin,drilesstugan efter en annan delägare, enl. brev E. Ähs
17/1 1950.
2
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Jölland fpe14nd ygkind, större odling och f. d. gård SO Evertsberg = Jölland G102, Öland GkNO. »En öppen plats liknande ett
fäbodställe».1 Härtill: Jöllandsmyren, myr V och ö Jölland.
Jöllave -en kcel--, fflolov6 el. -avin -ov(.2n a) liten vik av österdalälven mitt emot Månsta by vid nuv. hängbron, b) Månstabrons
norra landfäste eller platsen däromkring, c) ? älven därutanför.1
Enligt uppgifter från Rot har man förr och ännu på 1880-talet,
efter storskiftet, vid Jöllava tagit upp byggnadstimmer som flottats
ned efter älven. Namnets senare led är dial. ave ava m. 'sidovik
av större vattendrag'. Härtill: Jöllavaskär poiovo-, klipparti på nedre
sidan av Jöllaven, vid nuv. Månstabron, delvis bortsprängt — se
fig. 3; Jöllavastrand, f. d. strandsloge vid Jöllaven — skr. Hiöllafvastrand hoos elfven gijent mot Rotenbro 1665 Domb.3
Jöllmyren, 2 st.: 1. F. d. slogmyr vid Jöllmyr'ås kelmogr-, OSO
Sälen fäb. (G102). 2. p3s/f. d. slogmyr SV Risberg fäb.=
Jöllnayren G107, Gölmyren GkSO. Där lär finnas lämningar efter
gamla hässjor.
Jöllmyrarna poi- —014-, myrar V Håltby fäb. (G107) utefter
Lillån.
dytag S Flyten (Klittflioten G107) NV KlitJöllsmyren
ten,s by.
Jölltjärne, 2-3 st.: 1. 0/-, tjärn med odling strax N Vasselbodarna (G102). Här tros ha varit slåtter av gammalt. 2-3. pkel-Nördra och Södra, två tjärnar nära sjön Lill-Ugsi = N. och
S. Jölltj. Gk102 NO.4
lenet",-4nec , holme i Äsjön söder om Ä i sjönamnet
Jöllön
i Odlingen (gården) anlades för kanske 80 år sedan av en Väs-Anders. Har
sedermera delats, men stugan är kvar.
2 Denna sistnämnda användning (enl. uppt. L. L. 1916 ULMA 365: 3) befinnes nu okänd. Däremot berättas i Brunnsberg, att en person från Månsta
som ditkommen på husförhör tillfrågats, om han farit efter älven, hade svarat:
Itsä ar ig feå öve, ig ar fe6 Y ellåvå 'Inte har jag farit (efter) älven, jag har farit
(över vid) Jöllava'. Det är alltså gamla överfartsstället vid J. som avsatts.
3 Uppgiften återkommer 1667-68, enligt avskrifter i J. P. Rotmans efterlämnade papper, som för min räkning godhetsfullt excerperats av E. Åhs.
4 Namnet Jölltf. skall egentligen avse den nordligare tjärnen, där Åsenfolk
haft fäbodställe; medan den sydligare även kallas Fånntjärne.
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Fig. 3. Jöllaven och Jöllavaskiir (Månstabrons norra landfäste) i Älvdalens
socken. 1952.

4M07. I en ULMA-uppteckning' uppges namnet »enligt meddel:s
förklaring komma av pcerlay,var : ön är liksom dessa urhålkad från
sidorna». Till styrkande av samma förklaring, som nu tycks vara
allmänt omfattad i bygden, göres av annan meddelare gällande att
ordet örrtuvar 'tuvor bestående av gamla gräsrötter' i somliga byar
uttalas yöll-.2
Den nyss citerade folkliga tydningen av holmnamnet Jöllön ter
sig mindre sannolik, emedan något variantuttal med -rr- (yörr-) icke
kunnat beläggas för namnet.3 Det må emellertid lämnas oavgjort,
om detta namn hör till den ifrågavarande gruppen med gammalt
i Av L. Levander 1917, ULMA 339: 2.
2 ULMA:s dalmålsordbok har dock endast formen yörr- (por- o. d.).
3 Jfr Jörrkvissel por- — ybr-, strandäng vid österdalälven OSO Karlsarvets by i Älvd., varom förf. i Sv. Landsmål 1951 s. 98 f. — För Jtillön ger
dock E. Alls en beaktansvärd motivering: »ön ligger inom den s. k. Finnmarken, som i början av 1800-talet koloniserades av folk från Västermyckeläng
och Kåtila, där man ännu säger yölltauver liksom även i Finnmarken, vilket
kontrollerats hos flera sagesmän».
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Jöll-. Också för Jölland-et 2 st. inom Älvd. bör förbehåll göras
för möjligheten att förra namnleden kan vara ett annat ord än i
övriga sammansättningar. Skrivningen Jor- (Ior-) för det med nuv.
gårdsn. Jöllands väl identiska och av ortnamnet sannolikt avhängiga'
personbinamnet-gårdsnamnet Jorland -lands (-/anz) 1550 1569 från
samma by kunde tala för härledning ur ett ord på -r (-r-), som
givit assimilation rl>ll. Ifrågakomma kunde då kanske antingen örri örrtuvar (se ovan) eller en motsvarighet till fvn. krfi no. jorve m.
'sand- el. grushop, jordvall'.2* Med hänsyn till traditionsuppgiften
att Jölland i Klitten varit ett fäbodställe, efter vilket gården och
odlingen vid Evertsberg väl kunde tänkas uppkallad, får slutligen
som ett tredje alternativ framhållas, att namnet möjligen skulle
kunna vara av det ordlekande, på kända nordiska landskapsnamn
anspelande slag av fäbodnamn o. d., varav vi ha dalska exempel i
Gottland förstått som 'gott land' (folketym.)3 a och Öland 'höland
(högivande trakt)'3 b, båda inom Sollerö socken. Såsom anspelning
på det danska Jylland bleve dock älvd. Jölland »Gylland», oavsett
förledsbetydelsen, alltför långsökt.4
Av de till äldre ortnamnsuppteckningar i SOA och ULMA fogade
uppgifterna rörande älvdalsnamnen på Jöll- Jölls- ge oss inga anvisning på en god språklig och saklig förklaringsmöjlighet, och i
något fall — såsom Jöllave (uppt. II. L. i SOA) — säges uttryckligen ifrån att förra namnleden är oklar. I ULMA:s dalmålsbok
konc. befinnes nu ett *hjäll m. uppsatt med belägg från Älvdalen,
utt. yor2l Ås. Näs. och med översättningen 'vall (öppning i skogen),
a Det ställer sig avgjort svårare att förstå bebyggelsenamnet Jölland-et som
uppkommet av ett personnamn. Något dopnamn *Jorland är heller icke känt.
2 Ordet land är ju ej ovanligt som efterled i sammansättningar med bet.
'mark som är så eller så beskaffad, trakt som kännetecknas av något (det av
förleden angivna)'. Bland dalmålsexemplen märkas myrland, skarpland, svadland m. fl.
a a» b Jfr dal. godkind 'fruktbar jord' resp. gräsland 'område med rik gräsväxt'
enl. ULMA:s dalmålsordb. under land bet. 2 (Älvd. Lim.).
Ett norskt Jolland (så skrivet i Stiftsbog for Oslo og Hamar 1574-77)
märkes bland försvunna namn inom Lister og Mandal amt. Därom säges i
Norske Gaardnavne 9 s. 324 endast: »Man maatte have en teldre Form for med
nogen Sikkerhed at kunne giva en Forklaring af detta Navn. Mulig har Stedet
ligget i Hittere Herred».
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på vilken åkstugor äro uppförda' jämte följande anmärkning: »Ordet
förekommer numera som levande endast i ortnamn. Jöllen vid
Rotälven har varit en åkstuguvall, och en dylik har även funnits
nära Jölltj. v. om Dalälven. Flera äldre personer• [här nämnes en
Åsengumma såsom en bland meddelarna] ha emellertid ett diffust
minne av att ordet använts appellativt».1 Den betydelse av 'vall,
åkstuguvall', som faktiskt numera rätt allmänt i orten inlägges i
namnelementet Jön-2, synes dock närmast vara abstraherad ur
fallet Jöllen såsom beteckning på den välkända platsen vid Rotnen — enligt Forsslund Med Dalälven 1:2 s. 59 (1919) »ett nybygge
med en gammal akustugo». Att det ord eller den ordform, som
ligger bakom namnelementet älvd. mor. Jöll-, icke på länge haft
levande användning som talspråksord, antydes också av de ombildningar i tal och skrift vilka drabbat flera av gruppens namn:
utt. jylln (med hyperdialektalt y? 3) och skrivn. Gyllen för Jöllen
Älvd. Mor., utt. yölld- (jämte yöll-) för Jöllmyrarna Älvd., skrivnn.
Gylland och Öland för Jölland-et Älvd.; jfr även skrivnn. EldborGellbo- för Völlbo- Jällboänget, nuv. Jällbo Mor.
Vi ha redan sett, att för Jöllen och (t)Jöllbo i Mora socken numera vanligen resp. uteslutande begagnas former på Jäll-: Jällen
(Jälln), Jällbo. Med Mora- och Älvdalsnamnen parallella ortnamn
på Jäll- (Jall-) Jälls- träffas också inom angränsande socknar 4,
nämligen i Orsa: Jällen 'Hjällen' Ok, ack. etlan, plats strax S
höjdsiffran 653,08 å G108 GkSO norr om slåttermyren Koppången;
Jällbomyr-en
letlbo-, myr SSO Delåsmyren och = Jallbomyren
G108 GkSO; Jällsjön -sjöarna
(Finnm.), två sjöar i socknens
nordvästra del= N. och S. Gällsjön G108; i Or e: Jällbosjön y'ellna-yeelbo-, sjö NNO Stråbodarna fäb. = Gällbosjön G108 GkSO; Jällsmyren (Gällsmyran Arosenius' Orebeskr. s. 20) xcas-, myr i trakten
av Blidberget fäb.4; i Venj an: Jällsmyren 1.
(Gäv.),
1 Jfr

ULMA 4394 s. 24 och 60 (primärant. av L. Levander 1932).
Utom med vall Ml Ås.) har jag hört Jöll- associeras även med kol (uvl
Brunsb.) 'mindre höjd'!
3 Svenskan bevarar dock normalt 7 framför // — se Hesselman si och y*
s. 167 ff.
4 Enl. uppt. av B. Linan 1930-51 SOA, där ej annorlunda anges.
5 Namnet äv. upptecknat av H. Geijer 1911 ULMA 660:4 s. 31: jcelsmorx.
2
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sydlig del av Musåjällsmyren NV Skyttuliden fäb.1, 2. .4,/s- (Kättb.),
odlad myr S Bolet fäb.= Eldsmyren G95 o. Jellismyren Gk95NO;
höjd VSV Buråberg fäb.= Eldsåsen G102; i Boda:
Jällsås
tjärn NV Gulleråsen = Jälltj. G103, vartill JälltjärnJälltjärn
(G103).
Nu kunna visserligen Ore- och Venjansnamnen på
berget
Jälls- tänkas återgå på Jälds- 'Elds-' nästan lika väl som på Hjälls-2,
och ors. Jallbomyr uppfattas i orten såsom kommande av *Jaldbud- 'Eldbod-' — »har väl varit ullbiltd där då, ser du».3 Men
uppgiften om *eldbod är mycket osäker; något sådant ord kännes
annars icke vare sig från dalmålsområdet eller från annat håll,
medan eldhus är välbekant från både västnordiskt och svenskt.4
Och då 1700-talsskrivningarna Jöll- för nuv. Jällbo i Mora (Jällbodarne o. Jöllbo sten 1764) bestämt förbjuda ett antagande, att
däri skulle ingå dialektformen av eld (mor. jälld), har man skäl
att även för Orsas och Ores Jällbo- (Jallbo-) räkna med en annan
ingrediens. Parallelliteten mellan å ena sidan älvd. mor. Jöllen
Jällen samt mor. telöll- Jällbo och å andra sidan ors. Jällen (Jalln)
samt ors. or. Jällbo (Jallbo-) talar starkt för att även i or. venj.
Jälls- (Jällsmyren 3 st., Jällsås) och ors. bod. Jäll- (Jällsjön- sjöarna, Jälltjärn) se en etymologisk motsvarighet till älvd. Jölls(Jöllsmyren) resp. Jöll- (Jölltjärn m. m.).
Motsvarighetsförhållandet Jöll-: Jäll- (Jall-) i ortnamn, av vilka
ors. Jällen (Jahn) och mor. Jällen (=Jöllen) ej kunna förstås på
annat sätt än som 'Hjällen'5, berättigar oss att uppfatta elementet
Jöll- som ett äldre Hjöll-, dvs, en biform *hjöll till det som svagt
Om namnet Musåjällsmyren och dess förhållande till Jällsmyren se nedan.
För bruket av akut akcent vid 8-genitiv av enstaviga substantiv som förra
sammansättningsled se t. v. Levander Dalmålet 1 s. 51.
3 Förf:s uppt. 1951 efter en person född 1882. Ordet ifråga skulle väl avse
ett slags kölbod.
4 Jfr dels Levander övre Dalarnes bondekultur 1-3, dels även Rietz' dialektordbok och Svenska akademiens ordbok.
Jöll- (Jöll5 Moras Jäll- (Jällen, Jällbo) synes vara en novation i förh. t.
bodarne, Jöllbo sten, Jalmyran 1764 FLK), beroende på främlingsinflytande i
en av bolagsintressen länge behärskad trakt. Jfr Bröten brbk 'Bråten' (Vika
Siljansfors) som namn på en plats i Ryssån strax ovanför Jällen Mor., där
timmer brukat fastna; mot t. ex. Bråten brOr„t ack. brY972 (Id.), änge vid
Våmån inom Våmhus socken.
1
2
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även på dalskt område välkända ordet hjäll hjälle. Denna härledning finner stöd i skriftformerna av år 1640-43 och 1665-68 på
Hiölle- Hiolle- o. d. för älvdalsnamnen Jöllgrådan och tJöllavastrand. I förbindelsen hj- har nämligen h i älvdalsmål sannolikt
kvarstått ännu omkring 1600-talets mitt, ehuru exempel på omvända
skrivningar med hi- (liksom med liv- för w-) finnas från samma
tid.' I varje fall har skrivning med hi- för hithörande ord traditionsvis upprätthållits 1600-talet igenom och under inflytande av
riksspråklig ortografi även efter h:ets slutliga förstumning. För
exempel se strax nedan.
Av ordformerna hjäll och hjälle (SAOB H 1009 f., Eriksson
»Hjäll och tarre» s. 238 f.) känner dalmålet, såsom redan antytts,
numera endast den svaga. Beläggen från Ovansiljan äro följande 2:
älvd. 2-41a (As. Näs.) — jfr hiellan 1668 Eilving och 1741 Näsman,
mor. yåla best. jåln (Oxb.), venj. y.e/ best. dat. jällam (Söromsj.) 3
gace (Kyrkb.), soll. lielce best. nom, ack. ledan — skr. (h)jälle
1840-t. Säve, ors. ,åla (Skatt.) — skr. Iallam (best. dat.) 1676
Florteus. Ordet uppges obrukligt i Våmhus och i Hansjö i Orsa.
Skattungbyns uttalsform enligt Dalmålsordboken, med jä för
väntat ja4, visar vokalförnyelse i anslutning till granndialekter och
riksspråk; jfr även utt. jä//- för Jältsjön -sjöarna (Gäll- G108) på
Orsa finnmark. Men den genuina orsaformen möter, utom i 1600talsbelägget best. dat. lallam, även i det ovan anförda ortnamnet
Jalln lett lålan. Den oregelbundna böjningen härav gör det dock
ovisst, huruvida stark eller svag form varit det ursprungliga3; möjligheten att båda funnits, får därför hållas öppen. Stark ordform
1 Se t. ex. bröllopsdikten från 1668 av Sam. P. Elfving i Hesselmans utgåva NTU 10 s. 1-3.
2 De nutida formerna enligt ULMA:s dalmålsordbok. Ett par 1600-talsbelägg hämtade ur Hesselman »Bröllopsdikter på dialekt», NTU 10 s. 2 och 12.
För andra, här icke medtagna äldre belägg se Hesselman aa s. 22 o. 31 (Alvd.),
Eriksson aa s. 156 f.
3 1 S. Venjan apokoperas normalt oskyddad ändelsevokal hos långstaviga
ord — Levander aa 1 s. 222.
4 Jfr Boäthius Orsamålet s. 62 f., där dock ordet hjälle saknas.
5 Nominativformen med akut akcent kan ju vara individuell(?) och sekundär, men å andra sidan kan böjningen med svaga oblika former även tänkas
oursprunglig.
2 - 557925 Svenska Landsmål 1956
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förutsättes även av Venjans- och Orenamnen på Jälls- (»Gälis-»),
ifall de nu höra hit. Det är således ej omöjligt, att Ovansiljansmålen förr ägt både hjäll och *hjäll vid sidan av hjälle. Av ortnamnsfallen att döma ha de starka varianterna uteslutit varandra
geografiskt, så att hjäll brukats i de perifera bygderna Venjan
(—Sollerön)la och Orsa—Ore men *hjäll på det centralare området
Mora—Älvd.(—Våmhus)ib ; om förhållandet mor. Jöll- (äldre) : Jäll(yngre) se not 5 s. 16. På grund härav och med hänsyn till
den ovan påpekade ortnamnsparallelliteten vågar man uppfatta dessa
ordformer såsom fakultativt synonyma både inbördes och med den
svaga formen hjälle, jfr fvn. hjallr o. hjalli med nära ensartade
betydelser.
Frågan blir då, vad *hjäll och hjäll (hjälle) i namnelementen
ovansilj. Jöll- Jöns- och övredal. Jäll- Jälls- kan ha haft för betydelse(r)? Då M. Eriksson i sin avhandling »Hjäll och tarre» överhuvud
icke befattat sig med ortnamnsmaterial, finner man däri ingen direkt ledning för frågans besvarande. Vad man i första hand skulle
vänta sig, vore väl emellertid en naturbetecknande användning.
Sådan är visserligen ej uppvisad för dal. hjälle enligt ULMA:s dalmålsordbok men är på norskt område väl styrkt för fvn. hjallr
hjalli och nno. hjell. Aasen uppger som bet. 4 för hjell: 'en Terrasse,
en flad Forhoining paa Jorden', vartill adj. hjellendt 'terrasseformig, lagvis opstigende', och som bet. 5: 'en smal Flade eller Tvxrsti
i en Klippe ( = flaa, to)'. Han upplyser också, att till den förra
höra åtskilliga ortnamn: Hjelte, Hjellen, Hjellarne; ofta felaktigt
skrivna »Gjelle» osv. Enligt Rygh Indledning till Norske Gaardnavne s. 55 äga fvn. hjallr hjalli en vidsträckt ortnamnsanvändning,
utgående från betydelserna 'et fladt ophoiet Parti paa lavere Grund,
en flad Afsats i en Li eller en Fjeldside (en Terrasse)'.2 Jag har
under år 1952-53 uppsökt några av de dalska Jöll- Jäll-lokalitetema och funnit, att åtminstone i tre fall av sex en naturbetecknande innebörd är antaglig. Dessa fall äro älvd. Jöllen och mor.
l a, b Sollerön hör språkligt nära samman med Venjan och Våmhus med
Älvdalen.
2 Hiallr ingår även i sammansättningar med heimr (Hiellum fl. st.) och
kanske med vin (Hyllin o. d.). För den senare frågan jfr Jansson Nordiska
vin-namn s. 126.
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Jöllen Jällen samt älvd. Jöllave-n. Platsen för den äldre och egentligare gården i Jöllen vid Rotenälven Älvd. utgöres av en verkligen
avsatsliknande markförhöjning — se fig. 2; och Jöllen Jällen vid
Ryssån Mor. har befunnits vara en visserligen låg men mot Långsismyren (som förr måste ha varit lägre) väl markerad dito — se
fig. 1. Den lilla klipphöjden vid Jöllaven Älvd., numera kallad
Jällavaskär, bör före sprängningen också ha kunnat te sig såsom
en »hjälle» i förhållande till den med -ave-n åsyftade älvviken.
Beträffande älvd. Jölland -landet 2 st. vore det frestande att
däri se ett ursprungligt *Hjäll-land 'terrassformigt, »lagvis opstigende»
land' — jfr det från Aasen nyss anförda no. adj. hjellendt; och denna
möjlighet kan nog icke helt avvisas, även om terrasseringen vid
både Klitten och Evertsberg icke är särdeles framträdande.' Mot
sådan tolkning talar dock även det norska tJolland, enär något
Joll- 'Hjöll-' som led i (primära) sammansättningar icke kännes
från Norge — jfr nedan.
Tyvärr har jag ej kunnat besöka Orsas Jällen (Jahn), men då
platsen tillhör socknens största myrslåttertrakt »Koppången» och
det är bekant att den utgjort vältplats 2 samt att man där haft
slåtterbodar (vilka ju lämpligen uppsattes på en plan torrmark 3),
finns skäl antaga att namnets betydelse är densamma som för Älvdalens och Moras Jöllen Jällen„ alltså naturbetecknande.
I övrigt ställer det sig mindre lätt att bestämma syftningen hos
ovansilj. övredal. Jöll- Jäll- eller Hjäll- Hjäll- etc. I fråga om det
ovan dryftade holmnamnet Jöllön Älvd., vars samhörighet med
gruppen Jöll- Hjäll- måst betecknas som oviss, kan den omständigheten att ön är »urholkad från sidorna» och alltså har tvär
städja även tänkas ha utgjort skäl för att likna den vid en hjälle.
Och vad angår Jöllmyren vid Risberg fäb. i Älvdalen, förefaller
det av kartan Gk107S0 icke omöjligt att där kan finnas någon
terrassliknande mindre markförhöjning; men vid förfrågan härom
1 Jölland vid Evertsberg ligger något upphöjt i förh. t. omgivningen (Jöllandsmyrarna) men lågt i förh. t. Evertsbergs by.
2 Om Koppången se förf. Orsa sockens naturnamn, Orsa 1 s. 567 f. Även
älvd. Jöllen har av gammalt varit vältplats, dvs, en plats dit höet kördes
fram från myrslogarna.
3 Jfr härom Levander övre Dalarnes bondekultur 3 s. 97.
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i närmaste by, Brunsberg, erhölls nekande svar. Vid Jöllsmyr SV
Klittflyt fäb. i samma socken har jag också själv förgäves sökt
efter ett hjälliknande markparti.' Nu är det ju emellertid icke
givet, att samma ordbetydelse skall tillkomma alla här berörda
namn; och man kunde även — frånsett Jöllbo- Jällbo-fallen, varom
vidare nedan — som benämningsmotiv tänka sig något slags torkställning eller annan fristående anordning som tjänat ett eller annat
näringsfång. Bland de ej mindre än 12 olika betydelser, som Dalmålsordboken upptar för ordet hjälle, märkas tre av denna kategori, nämligen: 8) 'anordning för förvaring på jaktplatsen av skjutet
djurs kött' Älvd., 9) 'torkställning för löv, vilken uppsattes mellan
träd' Transtr., 11) 'skulle, som man byggt uppe i träd för jakt
på björn' Lim. De av dessa betydelser, som här närmast kunde
komma i fråga, vore väl den från Älvdalen belagda bet. 8 samt
bet. 11, som förr torde ha varit allmännare.2
Emellertid vågar man nog räkna med att äldre dal. *hjöll *hjäll
kunnat ha även andra användningar än de för hjälle i Dalmålsordboken nu redovisade. Då Jöllsmyr i Älvdalen är känd som ett
f. d. dy- eller mosstag, vore 'torkställning för mossa' här en rimlig
förledsbetydelse; jfr därtill or. och venj. Jällsmyren 3 st., varav
ett fall (Venj.) = Musåjalsmyren 'Moss-'.3 Med bortseende från det
klart sekundära t Jalmyren vid Jöllen Jätten i Mora kunna samtliga Ja/myr-fallen (alltså de älvdalska) sägas hänföra sig till grannskapet av ett fäbodställe, och åtminstone ett par av dem ha enligt
uppgift varit slåttermyrar. Liknande förhållanden gälla också Jölltjärn-lokaliteterna. En namngivning i samband med myrslåtter eller
höbärgning vore därför i dessa fall tänkbar. Men då man inom
Ovansiljan icke veterligen har begagnat något annat slags anordning för torkning av foder än dem som betecknats med hässja
1 Den på G-kartorna angivna lilla höjden SV myrmarken visade sig vara
en svagt välvd ås.
Björngällsåsen (Cm2 I sistnämnda bet, ingår ordet hjäll el. hjälle i ortn.
lius Säfs socken: bil.), torp under Gravendals bruk i Säfsnäs; kanske även i
sjön. Gälsen el. Jälsen (G89 GkNV), Finn- och Grädd -Gälsen, i Järna socken.
8 I venj. Jällsmyren Musåjällsmyren kunde väl föreligga förkortning av
den längre sammansättningen. Men då något ord *mosshjäll(e) icke kännes från
området (jfr Levander C1DB 1 s. 201), synes det troligare att det senare namnet har sitt .Muså- 'Moss-' som sekundärt tillagd bestämning.
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och golv', kan en bet. 'torkställning för myrhö' ej gärna här komma
i fråga. En svag möjlighet finns, att Jöll- i några dylika fall kan stå
för Jöllbod- med reduktion eller betydelseutvidgning (pars pro toto).2
Moras Jöllbo (-bodarne 1764) nuv. Jällbo skulle med hänsyn till
1700-talsformen med plural efterled i och för sig kunna förstås
såsom 'fäbodarna vid (en lokalitet benämnd) Jätten *Hjälten', varvid man för Jöll- *Hjäll- finge antaga naturbetecknande syftning.
Förekomsten av Jällbo- (Jallbo-)-namn även på området Orsa-Ore
gör det emellertid sannolikt, att vi i alla tre fallen ha med ett
appellativ att göra; och då, såsom redan påpekats, förledsformen
mor. tJäll- (även i råmärkesnamnet Jöllbo sten 1764) förbjuder ett
antagande att däri skulle ingå dialektformen av ordet eld (mor.
or. jälld ors. jalld) 3, får man ponera ett *hjäll- *hjällbod fdal.
f. Vad skulle då dettas betydelse ha varit? Ja, knappast
'bod på en hjälle (terrassartad markförhöjning)' men väl 'bod med
hjälle (skulle e. d.)'. Som första betydelser av ordet hjälle anges i
ULMA:s dalmålsordbok följande: 1) 'skulle, foderskulle (i stall, fähus, härbre)' Älvd. Transtr. Ors. — jfr hos Rietz s. 280b 'ö-hjälln
'höskullen' Elfd.4, 2) 'liggplats uppe under taket i en uthusbyggnad'
Soll. Venj. Lim., 'upphöjd, avsides belägen liggplats' A.1.4 Av dessa
gåve väl bet. 2 den bästa meningen, då det gäller namn på f. d.
slåtterplatser, alltså 'bod med upphöjd liggplats (sovskulle)'. Det
skulle då här vara fråga om en i orten numera okänd byggnadstyp: ett slags slåtterbod, mindre primitiv än den vanliga *slogboden»
(Levander 05DB 1 s. 218 och 3 s. 54 96 ff.) och lämplig på ställen
där det fanns risk för påhälsning av björn eller andra vilda djur.
I- Om golv (hässjegolv) se förf. Dalska namn- och ordstudier I: 3 s. 31 ff.
2 Jfr i så fall loft — /oftbod"loftbyggnad'.
3 Ett bynamn Jällbo Itilbo i Västlands socken av Uppsala län (Gällbo 099)
sammanställes av en upptecknare med naturnamnet Eldmossen
2,år i
samma socken. Men bynamnet skrevs Gellabodha 1409 SDns 2 s. 136 orig.,
gellebode 1492 Upplands lagmansdomb. s. 53, och kan ej gärna tolkas som ursprungligt Eld-.
4 Om hjällar i olika slags byggnader se närmare Levander ()DB 3 s. 245
251 255 271.
5 Denna bet, är från Övre Dalarna känd sedan 1600-talet genom den i
topografisk o. a. litteratur ofta omtalade »hjällgången» — se Erikssons sammanställning s. 156 ff.
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Men till mera än en hypotes torde man ej kunna komma i detta
spörsmål. Erikssons avhandling känner icke någon *hjällbod e. d.
I sistnämnda arbete finns ej heller någon ordf orm *hjöll behandlad
eller anförd. Registret upptar jämte hjäll hjälle även hjoll och hjull,
och dessa anvisningar befinnas avse följande dialektala beläggformer : ångerm. joll 'översäng' (s. 181), no. jodl 'hylde etc.' (s. 230),
da. hiold hjold jold 'loft over twrskeladen, ho- eller kornloft' (s. 232)
resp. det hos Linne her Dalekarlicum ed. Ährling och Hagberg
från Mora omtalade jullar »byggda i fähuset upp emot taket» (s.
156). Beträffande denna sistnämnda ordform gissar Eriksson på
felskrivning för »jällar», och det visar sig nu av Svenska Linnesällskapets och Nordiska Museets utgåva av Linnes Dalaresa m. m.
(1953) s. 36, att där verkligen stått jällar och att »jullar» varit
ett återgivningsfel hos Ährling, vilket upprepats av Hagberg, som
begagnat Ährlings upplaga. Även no. jodl, som av Eriksson hämtats
från Ross' ordbok och enligt dennes uppgift skulle förekomma i inre
Sogn: Årdal och Lffirdal, synes kunna reducera sig till ett (bakom
ordboksuppgiften liggande) utläsningsfel e. d. Hos Amund B. Larsen,
Sognemålene, träffas nämligen endast former med e och w: je//,
jfd/ (oftast), jf//, /mil; och för både Årdal och Lwrdal uppges
s. 92 f. och 336 f. jedl.
I sin redogörelse för fördelningen av ordformerna nord. hjäll
och hjälle berör M. Eriksson det danska hiold etc. endast med .
konstaterandet att »ordet i Sonderjylland har formen hjold», och
ingen förklaring om vokalismen lämnas vare sig beträffande detta
hjold eller de övriga nordiska former av hjäll som enligt hans framställning skulle ha jo, dvs. jå, för jei eller je.
Med sönderjy. hiold etc. (hos Eriksson tydligen anfört efter
Molbechs dialektlexikon') förhåller det sig så, att jå här direkt
återgår på fda. ia, som i vissa delar av Jylland deltagit i en allmännare övergång a > å framför il ävensom (ehuru kanske av
annan orsak) framför id; se Bennike-Kristensen Kort over de danske
folkemål §§ 15 och 27, M. Kristensen Folkemål og Sproghistorie
s. 124 ff. och Brondum-Nielsen Gammeldansk Gr. § 137 :3. Också
Jfr därtill Feilberg Ordb. s. 621 och 634: hjåld, utt. hig o. d. 'loft af
jål'
løse stwnger over trerskeloen o. a.'; Bjerrum Fjoldemålet s. 37: ja•
o. d. 'loft over lo'.

TILL DALMÅLSORDBOKEN

23

i fråga om ångerm. jon 'översäng', som hos Eriksson anföres från
Ådalsliden1, synes man få räkna med en specialutveckling av fnord.
ia. I sydvästliga delar av Ångermanland har »a liksom även ä
m. m. framför vissa: /-förbindelser blivit å: tåll tall, såhlt salt, åy
älg, fålje följa»2, och liknande utveckling i diftongen ja kan, såsom
lektor Bucht godhetsfullt för mig påpekat, spåras i ortnamn. Ett
sådant är bynamnet Skjollsta pilsta i Stigsjö socken, vilket genom
sina äldre skriftformer visar sig böra återföras på *Skialda-, som
kan vara gen. på -a(r) av personnamnet fsv. Skiok/.3 Frågan är emellertid, om jå här skall uppfattas såsom direkt utvecklat ur ja utan
progressivt i-omljud eller såsom beroende på sekundärutveckling
av iä med redan genomfört sådant omljud. För det senare alternativet synes en del 1500- och 1600-talsskrivningar med iii, ja,
iö jämte jo och å kunna tala.
Det vore nu onekligen tilltalande att för den som ortnamnsingrediens (med 1600-talsskrivn. Hiöll- Hjon-4 och nutidsutt. jöll- o. d.)
från gamla Moraområdet styrkta ordformen *hjöll få anlita en vokalförklaring motsvarande den för ångerm. hjoll (jå11) eller jyll.
hjold (jåll jål). Men då brytningsdiftongen fsv. ja på detta område
allmänt framför il uppträder som jä eller je (ex. fjäll fjell 'berg;
fiskfjäll', bjälla bjella 'halspung på get') 5, skulle man i så fall nödgas
uppfatta *hjäll såsom en genom ortnamnsanvändning bevarad rest
av ett utvecklingsförhållande som annars utplånats på analogisk
väg, dvs, genom inflytande från ord med andra ljudförbindelser
än 11. Vidare måste man nog då tänka sig jö uppkommet icke
närmast av iii utan av iå (jo) med progressivt i-omljud, möjliggjort
av att iå gått samman med genom u- och w-brytning uppkommet
jo. Omljudet io > iö genomfördes i Sverige först omkring eller efter
13506, men det finns skäl räkna med att den från flera nordiska
i Efter uppteckning av H. Geijer 1898-1900 ULMA 67: 1 (Ådalsliden och
Resele). Jämte pi i bet. 'översäng, höskulle över stall' (Liden) hittas där även
best. :Att med oviss betydelse (Resele).
2 T. Bucht i Svensk Uppslagsbok, 1. uppl., bd 30 sp. 664.
3 Lundgren-Brate s. 231.
4 Varianten Hioll- (Hiollegrå,
'da 1642-43, mot Hiölle- 1640) torde helt enkelt
bero på att övertecknet över o blivit uteglömt 1642.
6 Jfr Levander Dalmålet 1 s. 125 ff.
6 Noreen ASG § 98, Wessån Svensk språkhistoria § 32: 3.
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dialekter — varibland dalmål' — kända övergången a > å framför
id och it kan vara äldre än 1350 även på svenskt område; på
danskt finnas exempel av ord med ll från tiden närmast före och
omkring 1300 (Flensborgs Stadsret, Jyske Lov osv.).2 Med sådan förklaring av *hjäll skulle vi i ordets utveckling ha att se ett radikalt dalmålsdrag, representativt för det område som av gammalt
utgjort övre Österdalarnas kärnbygd och särskilt de av hämmande
yttre inflytelser minst utsatta nordvästliga delarna därav.
Svåraste kruxet för en förklaring av detta slag synes ligga i
den omständigheten att ordformen *hjäll kunnat påvisas ej blott
som led i enstaka gamla ortnamn, såsom t Jällavastrand och Jöllgrådan, utan även i ett antal uppenbarligen yngre namn samt i
rent appellativisk användning gällen 2 st.). Denna svårighet bortf ölle, om man ville taga *hjäll för vad ordet närmast ger sig sken
av att vara, nämligen en form med u-brytningsvokalism.
Av de i Norge rätt talrikt förekommande gårdnamnen med nutida skriftform Hjelle visa sig flera återgå på pluralt *Hjallar, dat.
*Hjgllum. I åtminstone tre av dessa fall är uttalet nu jo'dlo e. d.,
med jef.3 Ett Jolle Ylle, i sådan form belagt från 1594 ff., antages
i NG 9 s. 191 likaså vara ett *HjQ//um, »Dat. Flt. af hjallr m.,
Afsats, Terrasse..., eller mulig en anden Boiningsform af dette
Ord, som har faaet sin Vokal under Indflydelse af Dat. Flt.» Det
dalska materialet till *hjäll hjäll (ortnamn på Jöll- Jäll- etc.) och
hjälle (levande dialektord) tyder nu emellertid icke på att pluralform haft någon större användningsfrekvens, och möjlighet att
tolka *hjäll ur dativ pl. på -um kan därför icke anses föreligga.
Återstår då som ett andra alternativ att uppfatta *hjäll såsom en
gammal variant till hjäll hjälle med u-stamsböjning, alltså som
återgående på ett urnord. *helpu- vid sidan av *helpa- och *helpan-.
Ordet skulle med sådan härledning i sin nutida form jö//- ha historiskt samma, på jo återgående stamvokalism som vi inom Ovansiljan finna hos t. ex. björn (bjönn o. d.), fjöl, mjödhumla (mjälumba
o. d.). Med hänsyn till den rikedom på både originella och ålderdomliga språkdrag, som kännetecknar Ovansiljansområdet, torde
sist angivna förklaringsmöjlighet icke få betraktas som utesluten.
1 Levander Dalmålet 1 s. 96.

2 Brondum-Nielsen GDG § 137: 3.
8 Se NG 11 s. 446 503 och 12 s. 117.

Swedish research on the language and folklore of the Lapps
BY BJÖRN COLLINDER

The first scholar in the domain of Lappish was the Swedish
clergyman JOHANNES TORNRUS. His translation of the service-book
of the Swedish Church, printed in 1648, was written in a northern
idiom, chiefly in aceordance with the Tornio dialect which TORKaus had familiarized himself with, but his aim was to form a
"dialectum, maximam communem" , intelligible to all his Lappishspeaking compatriots. This was a most remarkable initiative, and
TORHEIIS deserves an honourable mention in the history of linguistics as one of the founders of dialect studies.
During the great Nordic war (1700-1721), which mutilated the
Kingdom of Sweden and drained its resources, the missionary work
among the Lapps was going on with undiminished zeal. In 1715,
a specimen of a Lappish version of the New Testament was printed and sent to the experts in Lappland. This translation was
rejected because the translator, "knowing only one Lappish, dialect, which nobody had then thought of stabilizing, did as best
he could, that is to say, rather imperfectly compared to what is
required in our time, after so many learned men in most of our
lappmarks have been doing a successful work on the cultivation
of the Lappish language, bringing it to such a clearness and lucidity that it can stand comparison with the vernaculars of more
enlightened nations."
The quotation is from the preface of the first printed version
of the New Testament, which appeared in 1755. This version was
the work of one man, but it had been preceded by protracted
consultations and conferences, in which many Lappish-speaking
clergymen had been involved. In the first decades of the 18th
Century the Lappish language was en vogue at Uppsala, chiefly
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thanks to OLOF RIIDBECK Jr. (1660-1740), who published, among
other things, a treatise on the pretended affinity of Lappish and
Hebrew. The clergyman JOHANNES TELIN wrote, under the same
supposition, a kind of etymological dictionary of the Lappish
language, completed in 1739, kut not published. PEHR HÖGSTRÖM,
who was the first rector of the parish of Gellivare (speak: yellivahray),. published an exe,ellent book on Swedish Lappland and
its inhabitants (1746). In 1748 he published in Lappish translation
a book of homilies. il. GANANDER wrote a Lappish grammar (1743).
But PEHR FJELLSTRÖM (1697-1764) was the outstanding pioneer
in the field of Lappish. In 1738 he published a Lappish grammar
and a short dictionary (Dictionarium Sveco-Lapponicum), in 1744
a hymn-book. In the same year a new form of written Lappish
was adopted; it was founded on southern Lappish, as it was spoken
in Arvidsjaur in southernmost Norrbotten, and in northernmost
Västerbotten. The first book to appear in this literary language
was FJELLSTRÖM'S New Testament. (Höosntöm, in his homily book,
tried to include the dialects of Lule lappmark and even Tornio
lappmark in the compromise.) The "Southern Lappish book language" was codified in the extensive Lexiccm, Lapponicum by E.
LINDAHL and J. ÖHRLING (1780), which also contains a succinct
grammar.
The famous linguist JOHAN IHRE — professor in the university
of Uppsala — wrote a preface to LINDAHL's and ÖHRLING'S Lexicon. Ile stressed the fact that Lappish, as weil as Finnish, has
many words in common with Swedish and with the other Scandinavian languages. Ile thought that at least such words as he
did not know from other Germanic languages are what we call
nowadays substratum words. In his opinion, the Lapps were the
primordial inhabitants of the Scandinavian peninsula, and such
words as, for instance, stor, "big, great", = Lappish stuores, are
remnants of the language which the Scandinavians spoke before
they adopted the vernacular of the Germanic invaders. This theory
was refuted by the historians JONAS HALLENBERG (1819) and E. G.
GEIJER (1832). Acconling to GEIJER, every tenth word in LrNDAHL's
and ehrau-NG's Lexicon is of Swedish origin.
A new epoch in Lappish literary usage was inaugurated by LARS
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LEVI LESTADIUS, the originator of the religions movement called
ltestadianism. Ile was not a Lapp by birth, but he had learned
the language thoroughly in his youth, and he wrote a juicy and
idiomatic Lappish. In 1844 he published a collection of biblical
tales, which became a great success. Ile wrote in the Lule-Lappish
dialect, which was later vi ctorious in the competition with the
Southern Lappish book language.
The rector JONAS NENSåN (1791-1881) served for more th an six
decades in Lappland. The biographer of the diocese of Härnösand, LEONARD BYGDEN (Hernösands stifts herdaminne 1, 1932),
mentions him as follows: "Ile travelled at his own expense to the
Lapp parishes of the diocese in order to get acquainted with the
language, customs and life of the Lapps and the fauna of Lappland. . . On these trips, he laid the foundation of the handwritten
notes, now kept in the Uppsala University Library under the name
of `Nens6nska samlingen', which he further enlarged by interrogagating Lapps. They are now an excellent source of knowledge coneerning Swedish Lappland."
SIGRID DRAKE published part of NENSEN'S ethnological notes in
her dissertation on the Lapps of Västerbotten.
In the summer of 1885, the 17-year-old freshman KARL BERNHARD WIKLUND started from Uppsala for faraway Jokkmokk (speak:
yockmock) in order to learn the Lappish language. In 1885-1888
he spent a total of about a year together with the Lapps in Lule
Lappmark, comprising the parishes of Jokkmokk and Gellivare. In
1890-1892 he published a concise dictionary and a comparative
grammar of the Lule-Lappish dialects, a survey of the Scandinavian loan-words in Russian Lappish, and a few other papers, chiefly
critical. In the meantime he had been studying Southern Lappish
dialects in the field, composing half a dozen extensive vocabularies.
From that time till his death in 1934, he was the unrivalled leader
in what he ealled, with a rather dubious term, "Lappology".
WIKLUND was an outstanding field-worker, but other field-workers have surpassed him in diligence and even in accuracy. During
his early journeys he took advantage of the extensive publications
of the Hungarian scholar IGNICZ HALÅSZ, who did the veritable
pioneer-work in Lappish dialectology. WIKLUND acknowledged his
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indebtedness to HALASZ, but he had wide-open eyes for HALÅSZ'
shortcomings. It is a pity that WIKLUND published only an infinitesimal fraction of the material he collected after 1890. In matter
of phonetic accuracy WIKLUND'S early publications are better than
those of HALASZ, but they are still on the pioneer level. In 1890
and 1891, WIKLUND managed to master the subtle sound-system
of Southern Lappish, and he worked out a phonetic tran,scription
which shortly afterwards was adopted (with a few modifications)
by his Finnish colleagues and which is still used by most of the
se' holars in the field of Uralic, and even Altaic, languages.
WIKLUND could hardly be blamed for not publishing his handwritten vocabularies and paradigms. Ile was too busy. Even if
we do not take into account that he suffered from bad health,
it must be admitted that his production is tremendous.
WIKLUND started the comparative and historical study of the
Lappish language, and he bore the brunt of the work practically
alone for decades. The Norwegian scholar QVIGSTAD had opened
the track by his etymological works. QVIGSTAD'S book on the Scandinavian loan-words in Lappish is classic. Since 1893, comparatively little has been added to its stock of nearly 3000 solid etymologies. But the material had to be arranged in historical strata,
and the words so dated should be used as bricks in building the
historical grammar of the Lappish language. WIKLUND undertook
this task in his "Versuch einer urlappischen Lautlehre" and in
some of his later works. Incidentally, the indispensable linguistic
implement of the historical investigation of Lapp civilization, namely a hand-book of the ancient Scandinavian loan-words in Lappish,
is now en route.
WIKLUND was not only a linguist and philologist. Ile was not
contented with the slogan "Wörter und Sachen", Ile became a
leading specialist in the ethnology of the Lapps and his anthropological interests covered the whole northern hemisphere. WIKLUND
left behind him a great many unedited manuscripts, all in perfect
order. His vocabularies of Southern Lappish dialects would form
a good basis for a comprehensive dictionary of Southern Lappish,
to be made in collaboration with Norwegian scholars. WIXLUND'S
collections are not the only material available at Uppsala for this
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purpose. The late Nus MOOSBERG It 1941) has left behind him,
besides a valuable hand-written treatise on consonant gradation in
the parishes of Tärna and Sorsele, vocabularies from these parishes.
Mr AXEL CALLEBERG has collected vocabularies from different parts
of the Ume-Lappish region. From Härjedalen we have a short vocabulary, published in 1943. The project of a dictionary of Southern
Lappish by no means does prejudice against the value of the rich
Southern Lappish material communicated by the Finnish scholar
ELIEL LAGERCRANTZ in his great Lappish dictionary.
Among the manuscripts of WIKLUND there is a vocabulary of
the Talma dialect of Jukkasjärvi in Tornio Lappmark. Under his
auspices, the other dialects of Jukkasjärvi have been investigated,
and a morphological survey of Jukkasjärvi Lappish, the first Lappish grammar in the English Language, appeared in 1949.
WIKLUND made important contributions to the history of the
ancient religion of the Lapps. The late bishop EDGARD REUTERSKIÖLD specialized in this field, publishing early material as weil as
a comprehensive survey of part of this subject matter. ile did not live
to work out the descriptive corpus of Lapp magic drums, planned
by WIKLUND, but this task has been fulfilled in a splendid manner
by Dr. ERNST MANKER, the strenuous and successful leader of the
Lapp department of the Nordiska Museet in Stockholm.
In a posthumous work, WIKLUND brought the forefathers of the
Lapps in connection with the stone finds of Komsa in Norwegian
Finnmark, which have been attributed by Norwegian scholars to
a hypothetical inter-glacial population. The same theory has been
brought forth, independently of WIKLUND, by the Swedish naturalist ASTRID CLEVE-EULER. It is hardly more than a guess, even
if one should admit the theory of interglacial human habitats in
the sub-arctic part of Norway.
Till sixteen years ago, the Lule-Lappish dialects were known
almost exclusively through the unsatisfactory material published
by WIKLUND. An account of the phonology of one of these dialects appeared in 1938. By now Lule Lappish is easily accessible
to all scholars interested in the Lappish language, and this is chief ly
the merit of Dr. HARALD GRUNDSTRÖM. ile has published a very
extensive and most interesting text, namely, the autobiography of
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the Jokkmokk Lapp ANTA PIRAK, together with a Swedish translation and a Lappish-Swedish-German Glossary. But the magnum
opus of Dr. GRUNDSTRÖM is his Lule-Lappish dictionary, based
partly on material collected by WIKLUND and the present writer,
but for the most (and best) part on GRUNDSTRÖM'S own field-work.
Worked out under less favourable circumstances than KONRAD
NIELSEN'S classic Lapp Dictionary and in much shorter time, it
is by no means inferior to NIELsEN's work, as far as GRUNDSTRÖM'S
own material is concerned.
GRUNDSTRÖM has made valuable contributions to the ethnology
of the Lapps, treating religion and superstition, the old calendar
of the Lapps, baptismal name and namegiving practices, placenames and traditions connected with names of places.
From the point of view of general linguistics, the Southern Lappish dialects are interesting,because of the minute naances of their
phonological structure. In this field, WIKLUND did a pioneer-work,
but the whole pattern of interplay of vowels and consonants was
revealed by Dr. KARL GUSTAV HASSELBRINK in his thorough dissertation on the phonology of Vilhelmina-Lappish, published in 1944.
At Uppsala we are happy enough to enjoy the active collaboraton of scholars of Lapp nationality in the investigation of the
language and the life of the Lapps. The importance of this cannot
be overrated. There are seven reasons why an ethnological fieldworker should know the language of the people he is dealing with
as a specialist. First, the best native interpreters are seldom firstclass informants. Second, it is not easy to give information on intrinsic things in a foreign language. You can go to yourself ! Third,
the research worker is sorely handicapped if he does not understand
what people say to each other. Fourth, because of your linguistic
isolation you remain an outsider and you may easily be exposed
to practical jokes in the shape of ficticious wooden idols and the
like. Fifth, you cannot even take down the names of implements
and other objects in a satisfactory way if you have not mastered
the language. Sixth, sometimes the name of an implement gives
valuable information about its origin and development. Seventh,
the language of a people is an important feature of anthropologi-
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cal character, both in itself and as the basic form of its literary
self-expression.
There are a few additional reasons why certain kinds of fieldwork ought to be put in the hands of native scholars, if possible.
Lapp scholars know from their childhood the landscape and the
conditions of life in Lappland. A Lapp scholar will not raistake
the carcass of a famine-struck reindeer-fawn for an evidence of a
pretended pagan sacrifice. To 'me it does not seem advisable to
start expeditions in order to dig out places of sacrifice in Lappland without the aid of a scholar knowing the Lappish language.
The first thing should be to take down the still living traditions
connected with the sacred places, and this can be achieved only
by people who speak the language and enjoy the unrestricted confidence of the old tradition-bearers. More harm than good may be
effected by doing things which in the eyes of the local population
look like profanation.
The late TORKEL TOMASSON (t 1940), who studied law at the
University of Uppsala and then founded the periodical "Samefolkets
Egen Tidning", was the first Lapp who contributed in a scholarly
way to Lapp ethnology. ile established, in a classic treatise, the
distinction between intensive and extensive reindeer-breeding, and
he solved, by careful field-work and consistent thinking, the problem
of the so-called Sta/o-housegrounds in Southern Lappland, showing
that they must be remnants of human dwellings.
The rector ERIC DAIINIIIS has published a treatise on pagan
idols found among the Swedish Lapps.
Mr CARL JOHANSSON, a nomad-school instructor by profession,
has made thorough systematic investigations of Lapp cult-places
according to a plan comprising all the Lapp districts of Sweden,
and he has already published two valuable papers on this subjectmatter. But for him, most of the knowledge of these cult-places
would be lost for ever. JOHANSSON is also an expert on the history
of hunting, as far as Lappland is concerned. Ile is especially interested in the systems of pitfalls which are found at many places
in the forests of northern Sweden and which have been used for
catching moose and wild reindeer as late as the seventeenth cen-
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tury, or possibly later. His mapping of these pitfall systems is weil
under way.
Twelve years ago, JOHANSSON started taking down, in the Lappish
language, the autobiography of his father, the then 80-year-old
nomad, hunter, farmer and school-teacher ABRAHAM JOHANSSON.
Unfortunately, this work was interrupted by the death of the old
man; but the text obtained is extremery interesting. In 1951, it
was completed by the relation of the widow of the deceased. Her
autobiography was recorded, and it filled thirty grammophone discs.
The most active Lapp scholar is Dr. ISRAEL RIIONG, who published, in 1943, an outstanding treatise on the derivative verbs in
Lappish. This work was planned as an integrating part of a big
systematic grammar of the Lappish language, as it can be written
only by a scholar of Lapp extraction.
Dr. RIIONG is not only a linguist. He started his academie career
by writing a monograph about the Mountain Lapps of Jukkasjärvi,
a study in economic geography, being at the same time an important contribution to the ethnology of the Lapps. In the last years
Dr. RIIONG has been chiefly interested in the study of reindeer
breeding, and he has published three excellent papers on this topic.
In the last decade the field-work concerning the language and
the folklore of the Swedish Lapps was chiefly organized by the
Lapp department of the Institute for Dialect and Folklore Research.
Special stress has been laid on making grammophone records
of all the Lappish dialects spoken in Sweden (and in the adjacent
parts of Norway and Finland). Up till now ten expeditions have
been made. Great care has been taken in order to get texts illustrating not only the folldore of the Lapps, hut all the different aspects of their life. The texts recorded would probably, if they were
published in the original and in translation, comprise about 4 000
printed pages. Special attention has been paid to the vocal music
of the Lapps. We have recorded about 1 200 genuine songs, and
the Finnish specialist in the music of Uralic peoples, Dr. A. 0.
VÄISÄNEN, has noted a great part of the melodies in music scores.
We hope to be able to publish our collection of Lapp songs pretty
soon. Such a collection is badly needed, because the earlier publications ("Lappische Juoigos-Melodien", by the Finnish composer and
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scholar ARMAS LAITNIS, 1908, and "Die lappische Volksmusik", by
the Swedish amateur musician KARL TratN, 1942) are deficient in
matter of texts, not to speak of the advantages which modern
reconling-technique offers.
Some people think that rather much work is spent on the investigation of the language and folklore of the Lapps. This is not the
place to argue upon this point. The only thing I would like to
stress is that if we wish to hand over a living knowledge of the
civilisation of the Lapps to a far posterity, then the job has to
be done in this generation.
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45 A. Utskrift av ortnamnen mellan Harsprånget - Porjus och riksgränsen. Saknas.
46, 47. Malålapsk ordbok (1900).
48, 49. Sydlapsk ordbok (1891 ff.) Jfr n:o 91, 92, 103, 104.
50. Lulelapsk ordbok. De handskrivna anteckningarna hänföra sig
nästan uteslutande till dialekten i södra delen av Gellivare och gjordes i Gellivare 1895. N. F. - Friis' lexikon. Saknas.
Porsaaagerlapska uppteckningar 1896.
Jämtlandslapska uppteckningar 1897. Lapska och svenska ortnamnsuppteekningar i Jämtland 1906, gjorda i och för revision av
kartbladens ortnamn. Spridda bland ortnamnen även lexikaliskt
material.
Lapska och svenska ortnamnsuppteckningar från Jämtland 1906,
av samma slag som föreg. Även några anteckningar från en lapsk
dialekt i Sorsele.
Samma slags anteckningar från Jämtland, angränsande delar av
Norge, Dorotea, Vilhelmina och Åsele 1906.
Malålapska uppteckningar 1900.
Lulelapska d:o 1902, gjorda i och för den nya lapska översättningen
av N. T.
Lulelapska uppteckningar 1906. Även några anteckningar efter en
Sorselelapp.
Pitelapska uppteckningar 1906.
Tornelapska uppteckningar 1914.
66
67.. } I n:o 66 även några uppteckningar från Vilhemina.
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Lapska ortnamnsuppteckningar med ledning av kartbladen 1-43,
jfr med motsvarande blad i n:o 169. Här och där även annat
lexikaliskt material m. m. I slutet av n:o 71 åtskilligt material
från en skogslappsdialekt i Arjeplog.

Tornelapska uppteckningar 1909; även en hop ortnamnsuppteckningar, på vilka arbetet »De lapska och finska ortnamnen vid Kiruna och Torneträsk» 1910 grundar sig; även en massa finska namn.
Saknas.
Forts. på föreg.; även ortnamn från gamla kartor. Saknas.
Lapska ortnamn i Jämtland söder om tvärbanan och i Härjedalen,
upptecknade 1908.
79. C. och D. Ortnamnsuppteckningar från trakterna Harsprånget Porjus - norska gränsen, kartbladen 7 Akka, Kebnekaise, 13 St.
Sjöfallet, 14 Luleträsk, 21 Jokkmokk, av kyrkoherde C. Axel Calleberg 1922; jfr 93.
Anteckningar om manuskript och böcker rörande lapparna, lapska
böcker och äldre finska manuskript. Saknas.
Personalia om lappar.
Lulelapska uppteckningar, huvudsakligen gjorda 1902 med anledning av arbetet på översättningen av N. T. till lapska.
Anteckningar om lapparnas forna och nuvarande utbredning, Lapplands historia, birkarlarna m. m.
Anteckningar om ortnamn, lapska och finska. Även en originalkarta över Lycksele lappmark samt kustlandet mellan Nordmaling
och Skellef te 1781; till en del även Skellefteälvens översta lopp.
Anteckningar om lapparnas etnografi, antropologi, flyttningsområden och historia.
Språkliga anteckningar om finska och lapska.
Uppteckningar från allehanda lapska dialekter.
Ordbok över den lapska dialekten i Talma, Jukkasjärvi 1914.
Allehanda excerpt och anteckningar.
D:o. Saknas.
Uppteckningar från den lapska dialekten i Vilhelmina 1892. Dagbok över resorna 1891. Saknas.
Uppteckningar från den lapska dialekten i närheten av Skalstugan,
Jämtland 1892.
De lapska ortnamnen vid Stor-Lule, upptecknade sommaren 1922
av numera kyrkoherden C. Axel Calleberg; jfr n:o 45. Hans primäranteckningar under n:o 79 C och D. Saknas.
Lapska ortnamn, som rättats av W. på allehanda kartor.
Anteckningar om renmärkena.
Anteckningar om de lappländska domböcker W. excerperat i Riksarkivet.
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Frågeschema rörande lapparnas mjölkhantering, av Gudmund
Hatt 1913. Första bladet skadat.
Frågeschema rörande renslakten, av samme man 1913.
Lulelapska språkprov, nedskrivna huvudsakligen ur minnet med
hjälp av anteckningar gjorda 1885-86.
Uppteckningar rörande Lulelapskan 1886, gjorda i följande kronologiska ordning: I) Sörkaitum, II) Norrkaitum, III) Tuorpon.
Ortnamnen på prof. Axel Hambergs nya karta över Sarektrakten,
reviderade enligt lapparnas upplysningar.
Sydlapska excerpt ur Nensäns samlingar, genomgångna i Jämtland,
Offerdalsdialekten; alltså tillägg till n:o 48-49.
Uppteckningar rörande de lapska dialekterna i Härjedalen och Jämtland 1891-92. Saknas.
105 A. Den lapska genitiven.
Lapska knutar och anteckningar om dylika.
Material rör. snöskor och skidor.
Div. anteckningar om lapska ting. Lapparna i Malå under 1800talet enligt Arvidsjaurs kyrkoböcker; jfr n:o 139. Anteckningar om
lapparna i Jämtlands lappmark efter skriftebok (börjad) 1746 i Föllinge kyrkoarkiv.
Lapska ortnamn i Tärna efter Kristoffer Sjulssons minnen om
Vapstenlapparna i början av 1800-talet, hskr. i Nordiska Museets
arkiv.
Papper rörande stationsnamnen på järnvägen Gellivare - Jokkmokk.
D:o d:o d:o Ofotenbanan.
Excerpt om lapska ting ur böcker.
D:o d:o ur Nengåns samlingar.
D:o d:o ur handskrifter och böcker. Saknas.
D:o d:o ur böcker.
D:o d:o ur handskrifter och böcker.
Utdrag ur Lars Rangii handskrivna översättning av Nya Testamentet 1701-13.
119. Sakregister för Västerbotten och Norrbotten till N. J. Ekdahls
120 berättelser om resor 1827-30 i Vitt. Akad:ns arkiv, av Sigurd
Dahlbäck.
}
Lapska knutar och anteckningar om dylika.
Anteckningar om lapparnas flyttning till Norge m. m. ur böcker
och manuskript.
Avskrift av den lapska »sångeboken» 1619 av Nicolaus Andreae.
Anteckningar om gamla lapska böcker; även i slutet av boken.
Lapska ord m. m. i Stiernhielms papper (K. B.).
Utdrag ur lappländska skattelängder m. m. från 1500-talet.
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Anteckningar om lapska ting ur böcker och manuskript. Saknas.
Avskrift av den lapska abc-boken Stockholm 1667. Ordbok till den
lapska abc-boken Stockholm 1726.
Utdrag ur Francesco Negri, Viaggio settentrionale 1701.
Utkast till Lulelapsk ordbildningslära.
1827 års Res Journal (till Lappmarken) af Franz von SchiSele och
Fredrik Robson; avskrift.
Pehr Fjellström, Kort berättelse, om Lapparnas Björna-fänge etc.
1755; avskrift i och för tryckning, ombesörjd av N. E. Hammarstedt.
Olaus Graan, Korta och Enfaldiga Spörsmåhl, öfwer Catechismum.
— — — 1667; avskrift.
Papper rörande tillkomsten av det Lulelapska skriftspråket och
översättningen av N. T. 1903.
Papper rörande undervisningsexperiment i skolor för finska barn
och förarbetena för läroböcker för nomadskolorna.
Papper rörande Anders Backmans forskningar bland sockenlapparna
i södra Jämtland.
Areal- och graderingslängd hörande till den åren 1920-1921 upprättade karta över Suorvajaure m. fl. Stora Lule älvs källsjöar.
Handskrivna samlingar rörande lapska ting, med särskilt register;
folioformat.
Div. papper rörande lapparna och rörande finnarna i Norrbotten.
Excerpt ang. Kautokeino och Karasjoks äldsta ecklesiastikhistoria,
av sogneprä,sten, sedemera domprosten Kristian Nissen.
Historiska handlingar rörande lapparna i Jämtland.
Div. papper rörande lapparna, bl. a. om den svåra vintern 1905-06
och Tornelapparnas nödtvungna flyttningar till Norge och Finland
med därav föranledda förhandlingar; se även under n:o 96.
Svensk översättning av Uno Holmberg, »Lappalaisten uskonto»,
Borgå 1915, gjord av sedermera prosten Boreman för dr Hjalmar
Lundbohm, vilken hade för avsikt att utge den i sin serie »Lapparna och deras land».
»Om lapparna i Sverige», översatt till engelska och tryckt i The Geo graphical Review 1922.
N. Moosberg, Om deklinationen i en Tärnalapsk dialekt; seminarieuppsats.
Papper rörande en projekterad undersökning av språkgränserna i
Norrbotten, vilken omintetgjordes av dyrtiden efter världskriget.
Anteckningar ur Enontekis' kyrkböcker av kyrkoherde Vitalis Karnell.
Titlar på en hop böcker av vikt för kännedomen om lapparna m. m.
Religionshistoriskt register till Svenska Landsmålen XVII, Högström och Hamrnond; även några religionshistoriska smånotiser.
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159. Några manuskript av Johan Turi i original och översättning för
F. Hedges Butler, »Through Lapland with Skis and Reindeer» 1917.
Förteckning på en del gamla, delvis viktiga tidningsnotiser rörande
lapparna.
Material till »De svenska lapparnas skolundervisning i äldsta tid»,
efterskrift till »Abc-bok på lapska Stockholm 1619». Stockholm
1922. Innehåller även rätt mycket, som ej kommit till användning
däri.
162 B. Lapska ortnamn från Åsele och Lycksele lappmarker ur Nens6ns
samlingar.
översikt över det lapska språkets historia, föreläsningar 1917 och
följande år.
Ruotsi, nästan färdigskriven artikel om detta ord.
Material rörande de gamla lappbyarna.
Brevväxling med John Haug, en från Ofoten härstammade lapp,
som ville bygga upp ett skriftspråk på sin dialekt och av vars hand
åtskilliga prov därpå finnas här.
Kartor i 1/200,000 delvis med anteckningar; hänföra sig till n:o
58-60, 68-73, 74, 79, 95, 102 ovan. Saknas.
Fackpärm med en mängd anteckningar rörande lapparna m. m., att
inordna under några av ovanstående nummer; innehållsförteckning
På löst blad i facket A. Saknas.
Renskrift av W:s tidigaste lapska uppteckningar i Jokkmokk 1885.
Några företeelsers geografiska utbredning inom de lapska dialekterna (med två kartor).
174. Kväner och birkarlar. Förarbeten och manuskript.

Lapponica belonging to the MS Department of the Uppsala University Library, Sections R, Q, and T
Lulelapska anteckningar, gjorda åren 1917 —.
Texter, ordsamlingar, sägner och berättelser, ethnographica m. m.
R 666a
MOOSBERG, NILS: Dialektanteckningar i lapska. 1917: 1-4, 1918: 1 och
3-4, 1919: 1-3. R 669 d 1-10.
. Stadieväxlingen i Tärna och Sorsele. R 669 d 11.
NENSÅN, JONAS A.: Samlingar angående lapsk folklore, ekonomi, topografi, zoologi etc., lapska ordsamlingar. R 649.
RANGIUS, LAunEbrrius: Novum Testamentum Lapponicum. 19/10 170120/11 1713. T 4 d.
Wiimumn, K. B.: Föreläsningar över norsklapska, ht. 1916. Anteckn. av
NILS MOOSBERG. R 669 d 12.
GRUNDSTRÖM, HARALD:
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K. B.: Föreläsningar över Enarelapska och rysklapska vt. 1918.
Anteckn. av Nus MOOSBERG. R 669 d 12.
-. Föreläsningar över lapsk språkhistoria ht. 1917 -. Anteckn. av
Nus MOOSBERG. R 669 d 13-16.
-. Föreläsningar i lapska vt. 1910-ht. 1916. Anteckn. av SIGRID
DRAKE. Q 1:16-17.
: Föreläsningar över norsklapska ht. 1916-vt. 1917. Q 1:18.
-. Föreläsningar över lapska språkets historia ht. 1917. Q 1:18.
WIKLUND,

Manuscripts belonging to
Uppsala Landsmåls- och Folkminnesarkiv.
Fördelningen av en slaktad ren. 20643.
Om folktro bland lappar och svenskar. 19996.
Rättegång. 19205.
Svar på doc. Campbells frågor ang. den svensk-lapska kulturkontakten. 19313.
Svar på doc. Campbells frågor ang. gåvor till de nygifta. 19314.
Sägner om lapparnas första ödemarkskyrka i Tärna sn. 19910.
BERGMAN, INGEBRIKT. Evangeliska Fosterlandsstiftelsens »missionsrenar»
samt avskrift ur brev om sockenlappar. 22428.
Om lapparna och de bofaste i Härjedalen. 22030.
Svar på frågor om kulturkontakt med lappar. 22525.
BRÄNNSTRÖM, E. Etnografiska anteckningar från Arjeplog och Arvidsjaur. 5585.
Etnografiska uppteckningar från Arvidsjaur. 4373 b.
Folkminnesuppteckningar från Arvidsjaur. 4373 a.
CALLEBERG, C. A. Malmesjaurdialektens grammatik, renskr. av U.
Rehnlund. 2860.
Maskaurclialektens grammatik, renskr. av U. Rehnlund. 2860.
Ordsamling från Ullisjaur (Stensele). 2139: 3.
Ord ur Malmesjaur- och Maskaurdialekterna, renskr. av U. Rehnlund.
3032: 1; 3778; 5996.
Ord ur Sorsele-dialekten. 3032: 2.
Ord. ur Sorsele-dialekten, renskr. av U. Rehnlund. 3779.
Ord ur Sorsele-dialekten, renskr. av U. Rehnlund. 5997.
Ullisjaurdialektens språklära (forts.). 2784.
Uppteckningar från Ullisjaurs skogslappsdialekt. 2139: 2.
Uppteckningar på lapska, Malådialekt, Malmesjaur, Maskaur, Ullisjaur. 22480.
CAMPBELL, ÅKE. Folkliv och bebyggelse från (Gautträsk) Ammarnäs.
15750.
Ultevislapparnas sommarflyttning. Dagboksanteckningar. 17743.
AXELSSON, ASTRID.
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Anteckningar till ordböjningen i Norrkajtomlapskan.
16704.
Bidrag till en lapsk ordböjningslära. 1941. 15129.
Fjällapska språkprov från Saarivuoma lappby. 5307.
Folkloristiska uppteckningar från Arvidsjaur. 18026.
- Förteckning över Björn och Britta Collinders upptagning på trådmagnetofon i Jokkmokk i okt. 1951. 21601.
Grammatiska anteckningar efter Anta Pirak. 17472.
Hänvisningsord, Norrkajtom. 2602.
Jukkasjärvilapska (originalant.) sign. Kaalasvuoma I-V 1928, Rautasvuoma I-V 1930, Saarivuoma 1932. 22473: 1-16.
Lapska: Språkliga och folkloristiska anteckningar från Kall, Offerdal (Hotagen). 22476.
Lapska språkprov från Härjedalen med tysk övers. 15128.
Lulelapska, huvudsakligen Norra Gällivare (originaluppteckningar)
sign. Norrkaitum I-XXI. 22471: 1-21.
Nensenska ord, återfunna i Gällivare. 22477.
Ord, paradigm och texter från Härjedalen och södra Jämtland.
22475: 1-3.
Ordsamling från Jokkmokk. 9805.
Ordsamling från Kaalasvuoma. 1911.
Ordsamling från Könkämä. 10041.
Ordsamling från Lainiovuoma. 6029.
Ordsamling från Muonionalusta. 5373.
Ordsamling från Norrkajtom. 1225: 1.
Ordsamling från Norrkajtom. 2602.
Ordsamling från Rautasvuoma. 9898.
Ordsamling från Saarivuoma. 10040.
Ordsamling från Suijavaara by. 5409.
Ordsamling (härjedalslapska). 15127.
Ord som saknas i Norrkajtom. 1225: 2.
Ord som saknas i Norrkajtommålet. 2602.
Renskötselnomenklaturen, Norrkaj torn. 1225: 3.
Skogslapparna i Täräntö och nedre Tornedalen (historisk-biografiska
uppgifter); Täräntö skogslappars språk; några paradigm från Torne
lappmark och Gällivare. 22472.
Språkliga uppteckningar från Arvidsjaur. 16359.
Språkliga uppteckningar från Lule lappmark. Renskrift av prof.
K. B. Wiklunds saml. 22479.
Språkprov från Karesuando. 5410.
Stambildning m. m. Norrkajtom. 16332.
Tillägg rörande renskötsel (Jukkasjärvi). 10040.
Tornelapska (originalanteckningar) sign. Sevä II. Viikusjärvi. 22474: 4.
Torrielapska (originalanteckningar) sign. Karesuando 1-III. 22474: 1-3.
COLLINDER, BJÖRN.
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COLLrNDER, BRITTA. Anteckningar om meddelare till grammofonskivor
från Sorsele och Tärna. 20882.
Förteckning över grammofonupptagningar i Ammarnäs och Tärnaby
i juni 1943. 20881.
Förteckning över grammofonupptagningar under febr. 1943 i Jokkmokk, Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele. 16702.
Lapska sägner upptecknade på svenska efter Nils Stenberg, Araksuolo. 16418.
Protokoll till upptagningar av lapska på Wire Recorder i Arjeplog
i nov. 1951. 21608.
DAIINIUS, Emir. Uppgift om meddelare vid grammofonupptagningar i
Dikanäs o. Saxnäs. 17773.
ERIKSSON, NILS. Lappbröllop (Vilhelmina). 16317.
Lapska traditioner från Vilhelmina: Sagor, övernaturliga väsen,
offer, skatter, rövarsägen (upptecknade på svenska språket). 10791..
Nybyggarlivet i V. Fatmomakke: Lapparna. 21019: 28.
Om skötesrenar. 19156.
ERIKSSON, SARA. En rik lapps levnadsöde. 19769.
Renskötseln i södra Gällivare. 19767.
FANKKI, JOHAN. Berättelse om fiske i Tuoddarjaure. Lapsk text. 21706.
Berättelser om spöken. Lapsk text. 21705.
Beskrivning av kåtabygge och flyttning. Lapsk text. 21730.
Om spöken. Lapsk text. 19884.
Om trollkarlar. Lapsk text. 19885.
Svar på specialfrågelista ang. jakt. (Gällivare.) 19092.
Svar på specialfrågelista om fiske, I o. II. Lapsk text. 19677.
Svar på specialfrågelista om lövtäkt. Lapsk text. 19883.
FoRssw-ND, MAJA. Lappgubbe. Avskrift ur Örebro Läns Bildningsf: s
folkminnesarkiv av D. Harbe 1954. 22823.
Fotografier, tagna av Manne Eriksson, Folke Hedblom, Lars Hermodsson, Carl Leuhusen, Israel Ruong, Tryggve Sköld, Dag Strömbäck,
A. 0. Väisänen, Rolf Ärnström. 15707, 16707, 17514, 17901, 17945,
18019, 18020, 18037, 18384, 18395, 18396, 18397, 18611, 18651, 18654,
19259: 1-4, 19481, 19485, 19486, 19490, 20010, 20253, 21009, 21749,
21750, 22352.
GRAPENSON, JöRAN. Sägner om kristendomens införande. (Gällivare.)
16189.
GRUNDSTRÖM, HARALD. Anteckningar om hemslöjd bland Jokkmokkslapparna. 1643: 1.
Diverse (om björnen, tjädervin, fiskar, fåglar, insekter m. m., frieri
m. m.). 2030: 3.
Diverse (om björnen, väderleksmärken, huru vadmal tovas). 5260: 4.
Egennamn och benämningar på renar. 2495: 3.
Förlossningskonst, spädbarns behandling m. m. 1225: 5.
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GRUNDSTRÖM, HARALD. Lapska namn på fåglar. 3601: 3.
Lapska texter och sånger transkriberade från grammofonskivorna
838 B, 839 B, 841 B, 843 A, B, 844 B, 847 B, 849 B. 17829.
Lapska texter transkriberade från grammofonskivor 844 B, 849 A.
(17829).
Lulelapska anteckningar: Hemslöjd. 1225: 4.
Lulelapska anteckningar: Hemslöjd och diverse. 4085.
Lulelapska anteckningar: Om födan och dess tillredning. 4087.
Lulelapska anteckningar: Om gamla jaktmetoder m. m. 5260: 1.
Lulelapska anteckningar: Sägner och folktro. 4086.
Om födoämnena och deras tillredning. 2495: 2.
Om förlossning, spädbarns behandling m. m. 2030: 2.
Om sjukdomar och folkliga läkemedel. 2030: 4.
Om sjukdomar och folkliga läkemedel. 3601: 1.
Om sjukdomar och folkliga läkemedel. 5260: 3.
Ordsamling. 2849.
Ordsamling. 5260: 5.
Ordsamling. 15550.
Renens kroppsdelar, hornformer och benämning efter olika hårfärger.
2030: 1.
Sägner och folktro. 1225: 6.
Sägner och folktro. 2030: 5.
Sägner och folktro. 2495: 1.
Sägner och folktro. 3601: 2.
Sägner och folktro. 5260: 2.
Sägner och folktro bland Jokkmokkslapparna. 1643: 2.
Texter till grammofonupptagn. gjorda av prof. Björn Collinder, fru
Britta Collinder tills, med dr H. Grundström i Jokkmokk i okt.
1951. (17829.)
Tydor rör. barn. 5282.
HARBE, DANIEL. Om lappar samt ett domstolsprotokoll från 1650. 22822.
HASSELBRINK, K. G. Ordsamling. (Vilhelmina.) 16738.
Uppteckningar av lapska ord och texter från Vilhelmina. 1653316534.
Vilhelminalapska texter. 16535.
HEDBÄCK, E. Diverse anteckningar om renen och renskötseln. (Arjeplog.)
2139: 1.
HERMODSSON, LARS. Berättelse över sommarflyttning Sitojaure-Padjelanta med lappar ur Sirkas Lappby med fotografier. 18573.
HOLMBOM, JOHAN. Offerplats. 20653.
HÅKANSSON, 0. Förteckning över skogslappar inom Vittangi församling.
16774.
HÖGBERG, A. M. Vargjakt. Svensk text. 20526.
INGERS, I. Lapska hälsningsord (Jokkmokk.) 1714: 16.
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A. Renskötsel. Hägnader. (övertorneå.) 10209.
Tornedalslapparnas liv: arbete, mjölkhushållning. (Upptecknat på
finska med svensk översättning.) 10091.
JOHANSSON, CARL. Abraham Johanssons berättelse om sin tidigaste barndom och sin släkt 22201.
Anna Brita Johanssons minnen. 22202.
Uppteckningar efter hans far, lapptillsyningsmarmen Abraham Johansson i Vuonatj viken, Arjeplog, samt efter Karesuando- och Jukkasjärvilappar. 22200.
JOHANSSON, LEVI. En gammal lapps griftefärd. 20814.
Lapska traditioner m. m. från Frostvikens lappmark. 19264.
Om förhållandet mellan lappar och bofasta i Frostviken. 16717.
Om lapparnas »själett» el. offrande. 20816.
Om Raukalapparnas årliga flyttningar m. m. 18403.
JOHANSSON, LISA. Berättelser om förhållandet mellan lappar och svenskar. (Vilhelmina.) 19012.
Lapparnas förrådsbodar. 19332.
Lappar och nybyggare. 19332.
Om lapparnas liv och seder. 19085.
Sagan om lapparnas invandring till Lappland, profetia om Kristusbilden i berget. 22446.
Traditioner om lapparnas ursprung. Lappar och svenskar i kontakt
med varandra. 19085.
Krrri, LARS. På renvallning jämte utdrag omarbetat av Erik Lundemark. 19232.
Svar på doc. Campbells frågor rör. renskötsel. 19230.
Svar på doc. Å. Campbells frågelista om skogsren och skogsrenskötsel. 18942.
KROIK, TORKEL LARSSON. Dialektord på lapska (Vilhelmina.) 17239.
Minnen från barndomen. Sv. text. 20587.
KUOLJOK, IBB KAISA. Dagbok förd under östflyttningen. 18382.
LARSSON, ERIK G. Något om lappar i Lycksele lappmark o. Malå. 16773.
LEIJER, HELFRID. Lapska anteckningar från Norra Fjällnäs. 1198.
LILJEBLAD, S. Uppgifter om lapska och svenska folksagor från Tärna
och Vilhelmina. Ant. efter 0. P. Pettersson. 11488.
LINDGREN, OTTO. Folkminnen. (Gällivare.) 16618.
Folkminnen (Lapska, huvudsakligen.) 16671.
LUNDBERG, A. Renens dragrem och bukträ (Arvidsjaur.) 7573.
LUNDMARK, J. R. Skogslapparnas sommarläger. (Junosuanto.) 10355.
MANGI, BRITTA. Sägner. 22043,
MOBERG, CARL ALLAN. Protokoll över upptagningarna av lapsk folklore
och jdjkningar under prof. Collinders exp. till Arvidsjaur 27/8-30/8
1943. 17598.
MODIN, GUNNAR. Lapska offerplatser. (Frostviken.) 16335.
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Lapska offerplatser. (Dorotea.) 16336.
Nus. Anteckningar rörande stadieväxlingen i Tärnaclialekten
m. m. 1230: 1-2.
Uppteckningar av lapska ortnamn i Tärna sn. 3013.
Uppteckningar (ordsamling). (Sorsele.) 16777.
Uppteckningar gjorda efter Anna Magdalena Persdotter, bosatt i
Boksjön. (Tärna.) 16776.
Uppteckningar gjorda i Fjällstugan vid Krutvattnet efter Sara Andersdotter, bosatt i Björkvattnet (ordsaml. a-p) (Tärna.) 16775 a.
Forts. ordsaml. r-ä. (Tärna.) 16775 b.
NENSAN, JONAS A. Lapska ordsamlingar (Lycksele och Åsele lappmarker), avskr. av K. B. Wiklund. 1461: 2; 16778-16779.
NEVANS, ERNST. Om lappar i Nora socken, Uppland. 19487.
ODSTEDT, ELLA. Bebyggelse, vägar, färder; sägnen om lappmordet.
Övernaturliga väsen, tro rör. boskapsskötsel; årshögtider m4m. 20434.
Materiell kultur: nödår, fattigdom; bönder renägare; vägar och färder; jakt o. fiske; textilier, maträtter m. m. 20429.
Materiell kultur: skogsslåtter, bönder som renägare, kalvningstider,
textila notiser. 20425.
»Saiv»; gök och gökbit (lapsk sagesman). 20229.
Övernaturliga väsen, magi, läkekonst, förvandlade, tro rör, naturen,
sägner m. m. (lapska sagesmän). 20227.
Övernaturliga väsen: stål som skydd (lapsk sagesman). 20228.
PALOPÄÄ, ASLAK HErssnrssox. Renmärkning. 19221.
PETTERSSON, 0. P. Bidrag till ordbok över lapska folkmålet i Vilhelmina.
Del I. Ordlista samt förord. 2168.
Bidrag till ordbok över lapska folkmålet. Avd. III, texter. (Vilhelmina.) 2077.
RAPHAEL, OCNTER. Jojkningar efter Sigurd Stocke, Jokkmokk, Nils
Ranberg, Arjeplog, A. E. Fjällås, Larsson Orbus, J. 0. Labba, Nils
Petter Rassa, Henrik Tomma, utskrivna med notskrift efter grammofonskivor n:ris 850 B, 853 A, B, 854 A, 873, A, B, 874 A, B, 878
A, B. 22620.
RENSUND, Las. Dåligt bete, vargår, vargjakter, trollkarlar. Uppteckningar på lapska språket. (Arjeplog.) 19091.
RUONG, ISRAEL. Anteckningar om renskötsel efter Jon Fjällgren, Funäsdalen. 16515.
Anteckningar vid grammofonupptagningar 22/6-27/6 44 i Frostviken,
12/7-13/7 44 i Vilhelmina. 18381.
Dagbok för lapska undersökningen 1/10 43-8/7 44. 18366.
Dagbok för lapska undersökningen 9/7 44-14/2 45. 18367.
Dagboksanteckningar förda sommaren 1945 vid flyttning med Sirkaslapparna från vårvistet Vaggvarre vid östra ändan av Sitojaure till
sommarvistet vid Låutak i Padjelanta. 19225.
MODIN, GUNNAR.

MOOSBERG,

48

BJöRN COLLINDER

Dagboksanteckningar under resa I a, b. (Jokkmokk.)
18368.
- Dagboksanteckningar under resa II. 6/7 45-11/7 45. (Jokkmokk.)
18369.
Dagboksanteckningar under resa III. 11/7-16/7 45. (Jokkmokk.)
18370.
- Dagboksanteckningar under resa IV. 16/7-24/7 45. (Jokkmokk.)
18371.
Dagboksanteckningar under resa V. 25/7-12/8 45. (Jokkmokk.)
18372.
- Dagboksanteckningar under resa VI. 13/8-14/8 45. (Vilhelmina.)
18373.
Dagboksanteckningar under resa VII. (Vilhelmina.) 18374.
Dagboksanteckningar under resa VM. 17/8-30/8. 18375.
Dagboksanteckningar under resa IX. (Jokkmokk.) 18376.
Förteckning över grammofonupptagningar, huvudsakligen i Arjeplog. 16703.
Lapska språkprov, intalade på grammofonskivor (nr. 652-654). (Arjeplog.) 16330.
Lapska texter från Arjeplog. (tillhör Kungl. Gustav Adolfs Akademien).
Lapska texter. (Vilhelmina.) 16772.
Lapska traditioner: om mjölkningen, mjölkens tillredning och förvaring m. m. 21666.
Lapska traditioner: om mjölkningen, mjölkens tillredning och förvaring. 21667.
Lapska traditioner: om renmjölkning och ostberedning. Tamhärken.
21668.
Lapska traditioner: renskötsel och mjölkning m. m. 21669.
Lapska traditioner: mjölkningen; vallning, slakt m. m. 21670
Lapska traditioner: mjölkning, ostberedning, vallning m. m. 21671.
Lapska traditioner: om rökar, renbete, ostberedning m. m. 21665.
Normaliserade avskrifter av lapska texter. (Arjeplog.) 17966.
Ordsamling. (Arvidsjaur.) 16770.
Ordsamling. (Vilhelmina.) 16771.
Ortnamnen i Pite lappmark. (tillhör Kungl. Gustav Adolfs Akademien).
Ortnamnsuppteckningar I. (Frostviken.) 18364.
Ortnamnsuppteckningar II. (Arjeplog.) 18365.
Pite-lapska uppteckningar omfattande
Stadieväxlingen
Ordböjningsläran
Delar av ordbildningsläran.
(Tillhör Kungl. Gustav Adolfs Akademien.)
RUONG, ISRAEL.
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Primäranteckningar. (Vilhelmina.) 16764-16769.
Primäranteckningar. (Arvidsjaur.) 18346.
Primäranteckningar I. (Frostviken.) 18347.
Primäranteckningar II. (Vilhelmina.) 18348.
Primäranteckningar III-VI. (Arvidsjaur.) 18349-18352.
Primäranteckningar VII-XVI. (Arjeplog.) 18353-18362.
Primäranteckningar XVII. (Arvidsjaur.) 18363.
Primäranteckningar 7/3-9/3 1945. (Sorsele.) 18377.
Primäranteckningar 13/3-17/3 1945. (Jokkmokk.) 18378.
Primäranteckningar från Gällivare. 19488.
Primäranteckningar från Gällivare, Jukkasjärvi. 19489.
Primäranteckningar från Karesuando. 20879.
Primäranteckningar från Tärna. 19705-19709.
Primäranteckningar om renslakt (med ledning av ULMA:s frågel.
M 189) från Jokkmokk. 20880.
Primäranteckningar: Saarivuoma, Jukkasjärvi, Vittangi kapellförsamling. 18379-18380.
Renskötsel, arbetsåret, byteshandel m. Norge, jägare, näjd m. m. +
fotografier. 22002.
Renskötsel i Oviksfjällen. 21664.
Texter till grammofonskivor intalade av Per N. Ruong. (Arjeplog.)
27/10 39 (nr 663 A-664 A, B) 16331.
Till Stadieväxlingen i Arjeplog. (Tillhör Kungl. Gustav Adolfs Akademien.)
Uppteckningar ang. jämtländska handelsbönders handelsresor bl.
lapparna. 20451.
Varulv. (Arjeplog.) 16121.
Äppar. (Arjeplog.) 16033.
RUONG, Nns. Teckningar av bodar, kåtor, akjor m. m. gjorda under en
resa tills. med I. Ruong i Arjeplog, Arvidsjaur. 19258.
RÖNNQVIST, ANNA. Om lapparna. 19338.
Ur lappen Sunnas liv. 21026.
SANDBERG, ERIK. Lappar, hästslakt o. -kastrering. 22449.
Om lappar. 22825.
SCHLACHTER, WOLFGANG. Lapska uppteckningar (texter m. m.). (Malå.)
18383.
SJöDIN, AUGUSTA. Lapparnas tiggarfärder. 22485.
SJÖDIN, ASA. Lapparnas tiggarfärder. 20366.
Lappar på marknad i Östersund. 20369.
SKOGH, ERIK. Brudlåt efter lapp-Nila. 22824.
SKÖLD, TRYGGVE. Etnologisk-folkloristiska uppteckningar från Norrkaitum. 21713.
Etnografiska anteckningar från Norr- o. Sörkaitum. 20903-20904.
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Primäranteckningar från norra Gällivare. 19712-19713.
Primäranteckningar från norra Gällivare. 19714-19717.
Primäranteckningar från Norrkaitum. 21744-21745.
Primäranteckningar på lapska spr. från Norrkaitum I-V. 2089020894.
Primäranteckningar på lapska spr. från Norrkaitum I-II. 2089520896.
Primäranteckningar på lapska spr. från Norr- och Sörkaitum. 20900.
Primäranteckningar på lapska språket från Sörkaitum 1-III. 2089720899.
Primäranteckningar på lapska språket från Sörkaitum V-VI. 2090120902.
Primäranteckningar på lapska språket från Sörkaitum. 21746-21748.
TOMASSON, TORKEL. Några sägner, seder och bruk uppt. efter lapparna
i Åsele och Lycksele lappmark samt Herjedalen. — Dep. av Norrl.
Stud. Hemb. förb. 385.
Tutti, JOHAN. Anteckningar om jaktfärder, dåliga renår, landshövding
Bergströms hjälpåtgärder, om insamling av renar m. m. (Jukkasjärvi.) 16705.
Lapska texter m. m. från Jukkasjärvi (tillhör Grevinnan Anna Bielke,
Sturefors).
Manuskript till »Från fjället». Lund 1931. (Jukkasjärvi.) 16706.
ULLENIUS, J. G. Anteckningar om lapparna i Jokkmokks lappmark.
5515.
WICKMA.N, Bo. Lapska sägner (lapsk text med svensk översättning).
(Arjeplog.) 16314.
WIKLUND, K. B. Ordsamling från Jukkasjärvi-Talma. 2688: 1. Ordsamling från södra Gällivare. 2688: 2.
Sydlapska ordsamlingar från Härjedalen, Undersåker, Offerdal, Frostviken i Jämtland samt Vilhelmina i Lappland. 2907.
VÄISÄNEN, A. 0. Lapska jojkar utskrivna efter grammofonupptagningar
(gram. skivor nr 900 AI-909 BIII-913 A). 21694: 1-4.
Melodiuppteckningar utskrivna efter grammofonupptagningar i Arvidsjaur, Arjeplog. 18021, 1-5.
Melodiuppteckningar (utan grammofon). (Arjeplog.) [18021: 6-7.]
Melodiuppteckningar utskrivna efter grammofonupptagningar (skivor 1450 A-1457 B, 1461 B, 1462, 1463 B, 1466-1467). 1947. (Arjeplog.) 19088: 1-5.

SKÖLD, TRYGGVE.

Hednalinda och Hedning(s)hol m. m.
Av BROR LINDAN
Svenska akademiens ordbok anger för adj. heden, att det i en
betydelse (bet. 4) brukas som förled i sammansättningar, vilka avse
förhållande 'som tillhör en längesedan förgången (hednisk) tid'. I
motsvarighet härtill anges för subst. hedning, att det (bet. 5) begagnas 'i benämning på sak 1. bruk som tillhör en längesedan förgången (hednisk) tid'. Ordboken har emellertid — frånsett några
nedan berörda fall med abstrakt innebörd — endast en sammansättning på heden- och två på hedning- att anföra som exempel på
sagda användningar av orden, samtliga tillhörande metallhanteringens område. De äro: hedengruva (heden- 1764-1842, hedna- 1904)
'gruva som härstammar från längesedan förgångna tider (i sht, enligt folklig uppfattning, den hedniska forntiden)" ; hedningbläster
(hedninga- 1873-1911, hedninge- 1791-1903) 'folklig benämning på
primitiv metod att i små gropar med tillhjälp av handbälgar smälta
myrmalm' 2 ; hedningsmide 'folklig benämning på förhistorisk järntillverkning i Sverige' 3.
1 Källor (nämnas här med efter SAOB:s källförteckning i behövliga fall utfyllda titlar): Westerdahl Underrättelse om hälsans bevarande s. 41 (1764) ;
Noraskogs arkiv 5 s. 10 (1904); K. Vitterhetsakademiens handlingar 8 s. 167
(1794 1808).
2 Källor • Garney Handledning uti svenska masmästeriet s. 4 (1791); Sveriges historia intill tjugonde seklet 1 s. 270 (1903). Hos Holmkvist, Bergslagens
hyttspråk s. 38, upptages ordet hedninge-bläster i bet. = SAOB men med tilllägget '(även om plats där sådan smältning försiggått)': »... varp-högar (som)
deras Förfäder . . . Hedninge-Blästrar kallat» Jernkontorets Annaler 1845: 1
s. 6 (1732). Såsom ytterligare källa anges här Hofberg Skildringar ur svenska
folklivet s. 34 (1878). — Ordet hedningebläster befinnes även upptaget i Dalin,s
ordbok 1850-53. Vidare jfr Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 17
(1928) s. 68: s. k. *heclningablästring*.
13 Källor: Rääf Ydre 1 s. 12 (1856); Uppfinningarnas bok, ny uppl., 5
s. 310 (1902).
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Den svenska användning av orden heden och hedning, som vi
här ha att göra med, kan med SAOB:s av begränsat excerptmaterial
betingade exempelgivning knappast sägas ha kommit till sin rätt. I
litteratur och uppteckningar m. m. träffas många sammansättningar,
appellativa och toponyrna, med samma ord i liknande betydelser.
Åtskilliga av dessa äro av ej mindre sakligt-folkloristiskt än språkligt intresse, och en sammanställning av hithörande benämningar
torde ur olika synpunkter ha sitt berättigande. Jag förtecknar härnedan de fall, från skilda landsdelar men mest från Dalarna, som
jag kommit att notera såsom anmärkningsvärda och uppställer dem
i bokstavsordning efter senare leder. Härvid sammanföras benämningar på heden- (hedna-) och hedning(s)-, emedan båda elementen
ibland förekomma som bestämning till ett och samma substantiv.
Det sålunda förtecknade materialet diskuteras i en efterföljande
avdelning.
Hedningbaeken, backe med fornröse (trol. gravröse) vid Dalälven
väster om Vikbyn i Hedemora socken i Dalarna.1
?*Hedningberget, höjd vid St. Tuna rå mot Gagnef, Dal.: »Högbergs eller Henningbergs-Röset» Sahlstedt Stora Tuna Minnesdöme
(1743) s. 20. Beträffande formen Henning- jfr uttalet henning- för
dal. app. hedninghus (Malung) ävensom variantutt. hennings- för
jämtl. ortn. Hednings/lon, nedan.
Hedningeberget, höjd och triangelpunkt (Hedningeberget SI Ek)
under Nävstorp i Risinge socken, Finspångaläns hd, Östergötland. 2
Månne på höjden finns eller har funnits något fornröse e. d.? Jfr
uppgiften om Hedningegraven i Enskede förs., Stockholm, nedan.
Hedningsbrunnen — se u. Hedningskällan.
Hedningsburet kangsbc4ra6, gammal stolpbod i Ribbåsens fäb. i
Älvdalens socken, Dalarna, enligt en i SOA:s top. samlingar föreliggande uppteckning. 3 Namnets efterled är bestämd form av dial.
1 Se Dalarnas hembygdsbok 1931 s. 46 (G-. Hallström). Bland SOA:s uppteckningar saknas namnet.
2 Uppteckning av namnet saknas i SOA:s top. saml.
Av H. Lindberg 1935. Där återges en förklaring av härbrets dåv. ägare,
en bonde i byn Rot: »Ofantligt gammalt, ty varenda stock är hyvlad; ovala
knutändar».

HEDNALINDA OCH HEDNINGMHOL M. M.

53

bur (baur) n. 'stolpbod, härbre'. En parallell benämning Hedningsladan har enligt samtidig uppteckning gällt för en gammal lada i
samma fäbodställe. Utan tvivel äro föremålen identiska med de
två byggnader, ett härbre och en lada, som enligt en uppgift i
ULMA:s dalmålsordbok u. hedning skola ha stått på s. k. Hedningshot (se nedan) men därifrån blivit flyttade till Ribbåsen. Beträffande namnen jfr emellertid även nedan anförda app. hedninghus
(Malung) och hedningslås (Älvd.).
Hednings/lon Uns- hamgsflön, en »flo» i byn Hednings(flo)kälen i Ströms socken i Jämtland.' »En man vid namn Henning
skall ha haft slått där för mer än 100 år sedan», förklaras i en
av uppteckningarna. Ortnamnet innehåller dock sannolikt icke mansnamnet Henning och är knappast heller, med C. Lindberg Terrängordet köl s. 84, att tillmätas en förledsbetydelse 'odöpt barn (mördat
barn, »myling»)'.
Hedningsfärd -en clyngsfekrd -2-, en som vägmärke bekant större
sten vid vägen mellan Läde och Myckelberg fäb. i Mora socken,
Dalarna.2 Stenen har enligt uppgift en naturlig urholkning i form
av en människofot; och namnet, vars efterled är dial. färd f. i bemärkelsen 'fotspår', betyder som helhet '(stenen med) fotspåret av
en forntidsmänniska'.3
hedninggrav 'forngrav' (jfr nedan -hög, -knös, -kula, -kummel och
-röse). Föreligger dels i allmännare appellativ användning och dels
i ortnamnsartad sådan. Appellativ anv.: »man omtalar i dessa
trakter ännu flera hedningegrafvar. En sådan skall finnas i den s. k.
Hesterdalen, just der Närån, ej långt från Vattudalsfjellet, faller
i Görelfven» Axelson Vesterdalarne s. 38 (Transtrand). Ortnamn sar t ad anv.: Hedningegraven, f. d. stenröse som utgjort råmärke på
Enskede rågång inom Enskede förs. i Stockholms län — »2:ne stora
1 Uppt.

C. Lindberg 1929 SOA och H. Geijer 1910 ULMA.
Uppt. B. Lindön 1939 SOA.
3 Föreställningen, att stenhällar o. d. kunna bära spår av människofötter
från en tid »då stenen ännu var mjuk», träffas flera dalska exempel på. Se
Dalarnes fornminnesförenings årsskr. 1873 s. 95 (Dansarhällarna i By socken),
Arosenius Beskrifning öfver Gagnefs socken etc. s. 48 (Hedninga slott el. Trollkyrkan i Gagnefs sn), Forsslund Med Dalälven I: 2 s. 47 (Älvd.), I: 4 s. 10 f.
(Ors.) osv.
2
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och en mindre sten kallas Hedninge graf» 1712, Hednings-grafven
1718, Hedningegrafwen 1753, Hedning-Grafwen 1803.1
heden- el. hedninggruva 'forngruva'. Föreligger dels i allmännare
appellativ användning och dels i ortnamnsartad sådan, båda gällande gamla gruvor i Garpenbergs socken i Dalarna. H edengruf vor
omtalas hos Joh. E. Morxnius, Dissertatio de Cuprimontanis Falunx,
1757, p. 14. I Sam. Ugglas Diss. de Prxfectura Nwsgardensis Dalekarlix 1768 märkes vidare app. Hedengrufvor p. 1662; ortnn. Hedninge gru/van, Hedninge grufvorne, Hedninge grufve sträckan (trakt),
Lilla Hedninge gm/van (upptagen i gamla ras), »Gamla Hedninge
grufve öppningen sådan hon finnes på 1666 och 1687 årens Chartor»
p. 186-90 o. kartbil. Som äldre namn på en av gruvöppningarna i
Garpenberg nämnes Hedningegrufvan också av K. Trotzig i Dalarnas hembygdsförbunds tidskr. 1922 s. 60, där namnet förmodas
tyda på att gruvdriften i orten (Hedemoraområdet) leder sina anor
från hednatiden. Jfr därtill Trotzig, Hedemora stads historia s. 7.
hedna- el. hednings gård 'gammal ödegård, forngård'. Träffas dels
i allmännare appellativ användning och dels även i ortnamnsartad
sådan. Appell at iv anv. : »Vid stigen från Stenissel till Acksi låg
Nissperssel, som lär ha varit ett finnställe, ett stycke söderut Liasbjär, där en 'ednagård skall ha legat» Forsslund Med Dalälven I: 5
s. 155 (Mora socken) — ordformen 'ednagård är här icke dialektenlig men antyder dock ett folkligt uppfattningssätt. Ortnamnsart ad anv. : Hedhningesgården, nämnd i 0. Celsius Dissertatio de
Gestricia 1720 som ett av Skogs sockens (Häls.) råmärken efter
vad »både gambla och nya bref widhare förmäla».3
Hedningsgärdet, en plats i Ljusnedals bruksförsamling i Härjedalen, med många fornminnen (se Modin Härjedalens ortnamn och
bygdesägner, 2. uppl., s. 230 och N. Ahnlund i STÅ 1931 s. 79 f. 4).
Ligger vid det ställe, vid foten av fjället Ruet, där den gamla
1 Uppt. C. I. Ståhle 1936 SOA, där även proveniensuppgifter för skriftbeläggen återfinnas.
2 Meningen, vari ordet ingår, lyder enligt II. Widstrands översättning, Sala
1943: »-- på goda grunder kan man . .. förlägga den första början till de
Garpenbergs gruvor, som benämnas Hedengruvor, just till hednatiden».
3 Den omtalas även hos Geijer, Svenska folkets historia 1 s. 90, med åberopande av Celsius aa, såsom Hedninge-gården.
4 Artikeln »Pilgrimsvägar i Härjedalen» s. 62-84 med karta s. 65.
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färdvägen från Hälsingland över Lillhärdal och Sveg kommer fram
till Ljusnan. Om namnet Hedningsgärdet liksom om Hedningavägen
(se nedan) säger sig Ahnlund icke våga hysa någon mening men
tillägger aa s. 83: »Möjligen ger en tidigare tillfällig lapsk (?) bosättning vid Hedningsgärdet en ledtråd».
Hedning(s)hol iOngg- mizioggsåTZ o. d., skogsbacke 1 km NO
Långö bruk, vid gamla klövjevägen till Ribbås fäb. i Älvdalens
socken i Dalarna.1 Enligt SOA-uppteckningen har det »varit som
en grop där i backen», vari man lär ha grävt efter »gods» (skatt
gömd av »hedningarna»). Enligt ULMA:s dalmålsordbok har där
stått ett härbre och en lada, som numera finnas i Ribbåsens fäbodar — jfr ovan Hedningsburet och Hedningsladan; och ännu syns
där »en fyrkantig, icke jordfast sten». »Tre bröder voro», enligt
samma källa: rubr. folklore, »de första som bodde i denna del av
socknen. De hette Jöran, Nils och Ribbe. De grundade sedan Jöranbodarna, Nilsbodarna och Ribbåsen».
Hedningsholen hkinigshar, en kulle i byn Grytnäs i Leksands
socken, Dalarna. »Då syndafloden kom, delade sig vattnet och rann
på båda sidor om kullen», säger sägnen.2
hedninghus 'urgammalt hus' Malungs socken, Dalarna. Träffas
både som appellativ och nomen proprium. Ap pellat iv anv.: »Även
här vid södra ändan av Stsinnarviken stod ett "henninghus" . . .;
det var ett båthus med ett rum ovanpå» Forsslund Med Dalälven
2: 3 s. 100. Ordet, som med utt. hånxght"ts även hittas i SOA:s
dialektordsamling u. hedning, förklaras av upptecknaren 3 riktigt
nog betyda 'hus som är så gammalt, att man anser det kunna ha
kommit till under heden tid'. Nomen pr.: Hedninghuset, ett från
Malungs socken härstammade sänghärbre på Skansen i Stockholm
— se S. Erixon Vägledning genom Skansens kulturhistoriska avdelning, 2. uppl., s. 48 ff., och jfr G. Boöthius i Svensk Litteraturs Dalarna s. 88. I det förra arbetet upplyses, att den ifrågavarande byggUppt:ar i SOA (H. Lindberg 1935) och ULMA (Dalmålsordboken kone.).
Uppt. E. M. Carlsson 1936 SOA.
Måhända gömmer sig ett *Hednahol i Henoleeved (h)b04.5VM, namn på
en hagmark och f. d. slogmark i trakten N Slättbergs by i Leksand — enl.
uppt. B. Lindön 1934 SOA.
3 Niss Hj. Matsson 1938.
2
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naden i orten benämndes »henninghuset», emedan den ansågs vara
urgammal; och i det senare framhålles »Hedninghuset» från Malung
såsom ett utmärkt exempel på bevarade dalska medeltidsbyggnader.
Hedning(s)hällan, naturnamn 2 st.: 1. Hedninghällan, en större
berghäll med 10-15 kvm:s yta i skogen vid Gångsjön c:a 14 mil
S Myra by i Enångers socken i Hälsingland. Här har, enligt vad
fornfynden visa, varit en boplats från stenålderns slutskede — se
H. Arbman i Strena archzeologica dedic. A. M. Tallgren (1945) s.
14 ff. och A. Enqvist i Vikstens Hälsingland s. 30. 2. Hedningshällan Wingsheela, ett på tre stenar vilande större klippblock på
Högberget vid byn Rälta i Djura kap. av Leksands socken, Dalarna.' Jfr Årsbok för hembygdsvård 1932 s. 17, där det av K. E.
Forsslund betecknas såsom »ett block på trefot» och uppges även
ha kallats offersten.
hedninghög 'ättehög, gammal gravhög' (jfr ovan -grav, nedan -knös,
-kula, -kummel och -röse). Appellativ anv.: »I Ljung- och Ljusnedalen finnas många så kallade Gods- eller Ättehögar, som äfwen
haft namn af Hedninge-högar, 3 å 4 wid hwarandra, hwaruti de
gamla sägas hafwa gömt sina skatter» Abr. Hillphers Beskrifning
öfwer Herjedalen 1777 s. 74. »Detta påstående (:om vissa byars
högre ålder) bestyrkes även av den täta förekomsten av gravkullar,
kallade Ättebackar eller Hedninghögar, som ännu i dag finnas att se
i nämnda byar. . .» Z. Holenius Dissertatio de Dalekarlia 1722, i
S. Solders' översättning i Dalarnas hembygdsförbunds tidskr. 1923
s. 112, rörande St. Tuna socken.2 »Med anledning häraf (: förfrågan
om märkvärdigheter i Transtrandsbyn Åsen) visade man mig, mellan
de två nordligaste gårdarne i byn, en s. k. "hedningehög" .» Axelson Vesterdalarne (1855) s. 29. Andra »hedninghögar» inom Transtrand omtalas från Josätterdalen och österdalen aa s. 35 o. 38.
Ordet hedningh,ög finns f. ö. upptecknat som levande i Transtrand
med utt. himgghinig.3 Or tnamns ar t ad anv., från samma Dalasocken: »Vad beträffar gravhögar, så finnes blott en enda, en halv
mil norrut, kallad Hedningehögen, vilken icke erbjuder något annat
1 Uppt.

E. M. Carlsson 1936 SOA.
Stället citeras här med rättelse av den aktuella sammansättningen, som
hos Solders fått formen »Hedningshögar».
8 ULMA:s dalmålsordbok. Jfr äv. Levander Dalmålet 1 s. 201 och 209.
2
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märkvärdigt än namnet» Holenius aa, i Solders' översättning, anf.
tidskr. 1922 s. 10. Som levande ortnamn är f. ö. Hedning1u3gen, med
utt. himphc;vn, upptecknat från Transtrand för en mindre höjd vid
Flatbäcken Ö Grundforsens gränsstation.1 Jfr härom även M. Söörhus i Dalarnes hembygdsförbunds tidskr. 1929 s. 65.
Hedningknös, ett f. d. stenkummel vid byn Svedjan i Gagnefs
socken i Dalarna. »Intressanta minnesmärken från gångna tider äro:
vid byn Swedjan ett stenkummel kallat Hedningknös .» Holenius aa, i Solders' översättning anf. tidskr. 1923 s. 109. »Wid byn
Swedjan är en stenhög Hedning-knös kallad, hwarom de gamla
haft mycket att berätta» Hillphers Dagbok öfwer en Resa genom
Dalarne år 1757 s. 329 f. Jfr även Arosenius Beskrifning öfver
Gagnefs socken etc. s. 48 med liknande, närmast på Hillphers återgående uppgift. Enligt vad A. Gagn& i Dalarnas hembygdsförbunds tidskr. 1922 s. 138 och G. Hallström i Dalarnas hembygdsbok 1931 s. 50 gjort sannolikt, har namnet avsett en nu överplöjd
och blott av en höjning i åkern antydd f. d. gravhög vid älvbrinken
i närheten av s. k. Humlebäcken vid Svedjan. Som efterled ingår
sv. (hal. knös m. 'liten kulle, backe, knöl; äv. hop, stapel, hög',
varom se Rietz' ordbok s. 342 och SAOB K 1761.2
hedna- el. hedningkrukor 'myrjärnsslagg' ( = hedningslagg nedan).
Äldre belägg från Järna socken i Dalarna: »De mycket tydliga
rester av slaggvarp, på inbyggarnas språk kallade Hednakrukor,
som här och där grävas fram ur jorden, belysa och bestyrka därför dessa påståenden (:om sockennamnet Jernas samband med forntida myrjärnshantering) på ett förunderligt sätt» Holenius aa, i
Gagn&s översättning i Malungs folkhögskolas elevförbunds årsbok
1916 s. 38. »At de här i fordna tider tillwärkat Myr-Jern, är tydligt
nog, ty här förekomma qwarlefwor af slagg-hwarp, hwilka Sokneboerne kalla Hedna-krukor, som funnits öfwertäkta med 2 till 4 tums
tjock mat-jord, hwaraf dess ålder efter Rudbecks Atlantica gissningswis uträknas» Hillphers aa s. 289 f. »Här, liksom i Nås, förekomma qvarlefvor af gamla slaggvarp, af folket kallade hedningakrukor» Arosenius Beskrifning öfver Jerna socken s. 7. Tydligen är
1 Uppt.

Niss Hj. Matsson 1935 SOA.
Om detta ord jfr för Dalarnas vidkommande förf. i Namn och Bygd 1949
s. 43.

58

BROR LINDÅN

det i denna bemärkelse som ordet kruka, pl. krukor, ingår i naturnamnet tKrukh,ögen i Nås: ».. . uti Storby åkren på Krukhögen . .»
Holenius aa p. 85 — jfr nedan under hedningslagg. Denna användning av ordet befinnes icke observerad vare sig av Rietz eller hos
SAOB.
heden kula 'gammalt stenröse, fungerande som gränsröse' (jfr nedan
-kummel och -röse). »Än finnas fyra sådane, öster-Norr om elfwen . . .
Thesse Stenrösen kallas, i wår tid efter the Gamlas berättelse,
Hedenkuhlor, eller Rösen . . .» Berättelse av kyrkoherden i Hedemora Olof El. Schult, återgiven hos P. Uggla Dissert. de Pmfectura Nmsgardensis 1734, i Widstrands översättning s. 25.
heden- el. hedningkummel 1) = hedenkula, hedenröse: »Nämnda
gränsrösen finnas kvar ännu idag och stå liksom levande vittnen
från forntiden. Genom nästan hela länet, nämligen i Hedemora,
Husby och Folkärna, följa de Dalälfvens lopp i en rak linje. . .
Av inbyggarna benämnas de hedenrösen eller hedenkummeh Uggla
aa, i Widstrands översättning s. 24. 2) = ? hedninghög : »Dessa högar
(:bevuxna med mycken och urgammal skog) kallas ännu hedningakummel» Swedenborg Regnum subterraneum : De ferro 1734, i svensk
översättning »Om järnet» av Hj. Sjögren 1923 s. 130. Då det kapitel,
vari uppgiften finns, handlar om »myrmalm, dess smältning och
beredningssätt i Sverige, särskilt i Ångermanland och Dalarne», är
det troligt att belägget närmast härrör från Dalarna.
hedning(s)källa 'uråldrig brunn el. dryckeskälla'. Appellativ
anv.: se nedan u. Hedningskällan 3. Ortnamns artad anv.: 1.
Hedningkällan, källa i Floda socken i Dalarna — »Vid Sälgboda,
1/2 mil ifrån bygden, nämnes en källa ännu Hedningekällan. Man
har der i flera århundraden haft en jernskopa liggande, hvilken
allmänt är känd under namnet "hedningeskopan" och tros ha varit
begagnad af hedningar, som här fordom haft sin bostad» Axelson
Vesterdalarne s. 9. 2. Hedningskällan Wnigsj,9&la, en källa i Sångberget fäb. i Leksands socken, Dalarna. Är enl. uppt. stor och
sinar aldrig.' 3. Hedningskällan .,Q0.7qggskåldg, en stor källa på österMyckelängs hemskog i Älvdalens socken i Dalarna.2 Där finns en
1 Uppt.

E. M. Carlsson 1936 SOA.
Uppt. H. Lindberg 1931 SOA. Namnet hittas även i ULMA:s dalmålsordbok, där med obestämd form: ledningskeld.
2
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«Pros

Kartskiss
Icrnhti ~odlad. markonlråden uti

Bastbergets fäbodar
baligna Invid grin.« rnallan Gagnal. och
Gröna/cia tocknar I Dalarna.

23111-1936. D. Branit

"Stor linda.

Förklaring:
odIng i Oclesmål
= odlingsrdten

Fig. 1. Efter D. Brandt i Dalarnas Hembygdsbok 1938.

odling och ödegård med namnet Hedningskätte i,..0"nffigspit. Jfr hos
Forsslund Med Dalälven 1:2 s. 79: »Storkällan vid Hedningskitt».
4. Hedningskällan el. Hedningsbrunnen, källa vid Hede by i Hede
socken inom Härjedalen, belägen vid det s. k. Husberget norr om byn,
enligt Modin aa s. 163. Till trakten äro knutna sägner om ortens
första bebyggande, och Modin betecknar s. 155 Hedningbrunnen
såsom den »enda plats, vars namn pekar på förkristna bebyggare».
Emellertid upplyses a. st., att även på andra ställen än i Husberget
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skall finnas märken efter uråldriga brunnar, som alla gå under
namnet »hedningskällor». Det är därför icke troligt, att förleden i
ortn. Hedningsbrunnen el. Hedningskällan utgöres av ett (öknamnsartat) inbyggarnamn hedning-ar 'invånare i Hede by', såsom ifrågasatts av C. I. Ståhle i hans avhandling Studier över de svenska,
ortnamnen på -inge s. 450 f.
Hedningskätte — se u. Heclningskällan 3.
Hedningsladan — se u. Hedningsburet.
heden.- (hedna-) el. hedning(s)linda 'gammal vall, som ej brutits
i mannaminne'. Sammansättningen, vars efterled är dial. linda f.
'igensådd åker, vall' har belagts endast från övre Dalarna. I appellativ användning kännes den senare varianten dels från Mora,
socken, där enligt en uppteckning »hedningslindor» skola finnas på
s. k. Garsänget ('Gårds-') nedom Nusnäs by 1, och dels från Leksand
med formen hedningslinda hdrimslinda 2. 1 ortnamnsartad anv.
kännes den förra varianten som namn på en gammal odling med
stora rösen på Bastberget inom Gagnef, Hednalindan (»Hednalinda»),
varom se Arosenius Beskrifning öfver Gagnefs socken etc. s. 47 och
närmare D. Brandt i Dalarnas hembygdsbok 1938 s. 182 ff. med
skiss.3 Möjligen är det också samma ord, som med en genuinare
förledsform innehålles i det plurala Hinlindorna (Hinlindon fäb. G96)
hinlindon, f. d. fäbodställe ONO Moje by i samma socken — jfr
övredal. utt. hinn- för socken- och stadsnamnet Hedemora, äldre
Hena- av *Hedhna- med annan betydelse.4 Den senare varianten
av ifrågavarande sammansättning kan påvisas som ortnamn både
från Gagnef och Leksand. Från Gagnef: ». . . invid prästgårdens
betesmarker en ängsslog vid namn Hedninge-Linda,» Holenius aa,
i Solders' översättning anf. tidskr. 1923 s. 109.5 Från Leksand:
Hedninglinclorna Udinglindon, ängsmark på södra sluttningen av
berget Galtskallen vid Bastberg fäb.6
1 B.

Lindén 1933 SOA.
ULMA:s dalmålsordbok. 3 Här återgiven i fig. 1 (omst. sida).
4 Betr. ljudutvecklingen i namnformen Hinnmora se Levander Dalmålet 1
s. 209, betr. namnets härledning Hesselman Från Marathon till Långheden
s. 128 f.
3 Notisen återges även av Hillphers, Dagb. s. 330.
6 Uppt. B. Lindén 1934 SOA.
2
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Fig. 2. »Hedningslås». Klubblås från Älvdalen (Rots skans).
Teckn. av 0. Gullberg 1919 i ULMA.
hedningslås 'gammaldags stocklås med järninredning och järnnyckel (även kallat klubblås)'. Belägg från Älvdalens socken i Dalarna, se ULMA:s dalmålsordbok : smsn och u. lås.
Hednaplatsen hådnaplasan, benämning på platsen nedanför s. k.
Ättestupan (högsta branten av Häckleklint) i V. Tunhems socken
av Älvsborgs län. Där finns ett gravfält med högar samt en märklig
bautastensättning, s. k. Jättestenarna — se Ortnamnen i Älvsborgs
län 12 s. 166.
hedenröse = hedenkummel — se d. o.
hedningskopa 'gammaldags järnskopa' — se u. Hedningkällan 1.
hedningskrift 'figurer på sandsten'. »På Elfwedalswägen sågs en
särdeles art Schiffrig sandsten, som der ännu är onyttig. Näcksjöberget, 1/2 mil ifrån Särna, består af en dylik Sandstens-schiffer,
som längs efter flata sidan förer besynnerliga linjer och figurer.
En graf-häll af samma slag ligger i Elfwedals kyrka. Inwånarena
kalla de deruppå warande besynnerliga, dock af naturen så danade
teckningar, för Hedning-skrift» Hiilphers Dagbok s. 202. I sammanhanget må erinras om att beteckning som »runsten» i några kända
fall förekommer för stenar med av naturen figurerad yta, sålunda
för en gränssten vid Kristineberg (Äsnhol) i Mora 1 och för en
1 Se förf. Dalska namn- och ordstudier I: 1 s. 159 m. anf. litt., och jfr därtill Ph. Kjellin i Dalarnes fornminnesförenings årsskrift 1867 s. 23 f.
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dito vid gränsen mellan över- och Ytterhogdal socknar i Härjedalen'.
hedningslagg 'myrjärnsslagg' = heden- el. hedningkrukor. »I följd
härav finnas på flera ställen rester av slaggvarp, Hedninge Slagg
kallade: vid Prästänget, uti Storby åkren på Krukhögen, och vid
Långsiöns Södre sundz Västra sida samt flerestädes» Holenius aa,
i Gagn&s översättning a. st. s. 40. »Gamla slaggwarp efter myrjern,
nu kallade Hedninga-slagg, träffar man wid Prästänget, Storby.
åkern, Långsjön samt flerestädes» Creelius Beskrifning öfwer Nås
socken 1837 s. 18. »Att denna bygd redan under hednatiden varit
bebodd, vill man dock sluta till dels af de slaggvarp efter myrjern,
som flerstädes anträffats såväl i grannskapet af kyrkan som på
många andra ställen i socknen och ännu i dag kallas h,edninga-slagg»
Arosenius Beskr. öfver Nås socken s. 51.
h,edna- el. hedningslott 'grotta el. stenbyggnad som synes ha varit
tillhåll för forntidsmänniskor'. Föreligger i ett par ortnamnsartade
fall: 1. Hedningslott, grotta vid Björke i Gagnefs socken i Dalarna —
». . . vid byn Söderbiörke, i en klippa vid sjön, finnes en väldig
grotta, kallad Hedningslått; den är vid öppningen ganska trång
men blir längre in alltmera rymlig. . . Vidare synas mig människors och djurs fotspår, intryckta i klipporna, påminna om en grå.
forntid. . .» Holenius aa, i Solders' översättning anf. tidskr. 1923
s. 109 f. Liknande uppgifter, mer eller mindre beroende av Holenius, träffas hos Hillphers Dagb. s. 330 (Hedninge-Slott) 2 och Arosenius Gagn. s. 47 f. (»hedninga slott»). Enligt den senare skulle:
sägnen förmäla om den ifrågavarande grottan, att »trollen, medan
de ännu hade makten i händerna, der firat sina fester och högtider». 2. Hedningslottet Unigslka, en höjd i Väse socken i Värmland
— skr. Hedningeslottet 1773, Hedningaslottet 1859-70, »Hednaslottet» 1907 enligt Ortnamnen i Värmlands län 13 s. 38.3 »H. bär
än i dag namn af, at det i detta Tidehwarf ( = Hedna Tidehwarfwet)
waret til. Det har legat up i skogsbygden, 1 och en fjerdedels mil
Se Ahnlund Jämtlands och Härjedalens historia 1 s. 193 f. med bild.
Jfr härtill V. Vahlin i Dalarnes fornminnesförenings årsskr. 1873 s. 98 f.,
omtr. 1875 s. 82.
3 Belägget från 1859-70 hämtat ur Historiskt-geografiskt lexikon 7 s. 462:
»lemningar efter Hedningaslottet i skogsbygden».
2
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N.O. från We. War litet, byggt af sten, på en hög Kulle, som
sedan blifwet med skog öfwerwäxt ; men om des öde wet ingen at
tala» E. Fernow Beskrifning öfwer Wermeland 1773-79 s. 147. »Ett
stycke nordost från hemmanet Trufwe ligger inne i skogen en större
gruskulle, som ännu af ortsbefolkningen utpekas såsom varande
platsen. Men något spår efter någon byggnad kan icke numera ses»
Fr. Carlsson Kulturhistoriska bilder 1907 s. 23, ang. »Hednaslottet».
*Hedningstalp(et), i sammansättningen Hedningestalpgrufvan som
med flera skrivningsvarianter möter i Sam. Ugglas Diss. de Pnefectura Nwsgardensis Dalekarlix p. 186-191 och kartbil. Primärnamnets efterled är sv. dial. stalp 'tvärt stup', varom jfr Rietz' ordbok s. 681.
Hedning(s)tjärnarna Nntg- hånmsyållan, ett par tjärnar i Linsälls socken i Härjedalen = Hedningtft` Gn77, Hänningstj. Gnk77SM.1 SOA:s upptecknare av namnet säger dess härledning vara,
okänd men anför, att mansnamnet Henning i orten uttalas hånig,
vilket ju mindre väl stämmer. För detta fall jfr ovan Hedningsflon Jämt'.
Hedningavägen, namn på ett stycke inom Härjedalen av den gamla.
pilgrimsvägen längs Ljusnans dalgång, mellan Rösjövålen och Rösjöarna, nedåt Tävådalen genom det s. k. Björnhålet; i våra dagar
använt för körning av mossa — se Ahnlund i STÅ 1931 s. 79, och
jfr ovan u. Hedningsgärdet. Namnet Hednings- el. Hedningavägen
för pilgrimsvägen genom Härjedalen, över Korskälla, finns även
upptecknat från Dalahåll, nämligen från byarna Rot och Näset inom
Älvdalens socken med utt.
( kdnIgga- m. v., osäk.). 2
hedningyxa 'stenåldersyxa'. »Vid Utby myror, belägna mer än en
mil sydost ifrån kyrkan, har man — att börja med — i en nyodling funnit en så kallad hedningeyxa, hvilken dock nyligen blifvit
omsmidd» Axelson Vesterdalarne s. 152, rör. Nås socken. Något
omstöpt går uppgiften igen hos Arosenius, Nås s. 51, med skrivn.
hedningyxa.
Hedningså sarna !g.,422g4scer (Evertsberg i Älvd.), åssträckning
NV Krångdalen fäb. i Mora socken, Dalarna. Åsarna uppges vara,
1 Uppt. C. Lindberg 1933 SOA. — Enl. uppt. av S. Åsander 1919 i ULMA
755: 10, 11 skulle uttalet vara: helnigg - hckrytipbsc4an.
2 B. Lindén 1952 SOA.
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smala och skarpt begränsade, så att de se ut som uppkastade av
människohand.1
Med bortseende från några fall (bl. a. Heckingsflon Jämtl. och
Hedning(s)tjärnarna Härj.), för vilka inga eller endast osäkra sakliga
uppgifter föreligga, kunna de härovan förtecknade benämningarna
på heden- (hedna-) och hedning(s)- sammanfattningsvis sägas avse
följande olika slags ting:
Av människohand förfärdigat föremål av ålderdomlig, forn.
betonad typ: app. hedninghus, nom. pr. Hedninghuset Dal.; app.
heciningslå s Dal.; hedningskopa (nom. pr. Hedningskopan) Dal.; hedningyxa Dal.; nom. pr. Hedningsburet och Hedningslaclan Dal.
Naturföreteelse, som på reala grunder kan sättas i samband
med forntida mänsklig verksamhet:
myrjärnstillverkning : app. hedna- el. hedningkrukor (jfr ortn.
tKrukhögen) Dal.; hedningslagg Dal.; jfr därtill hos SAOB angivna
h.edningbläster och (mer abstrakt) hedningsmide.
odlingsverksamhet, hävdande av ängs- eller åkermark: *hednalinda (ortn. Hednalindan, Hinlindorna), hedning(s)linda (äv. ortn.
Hedninglindan -lindorna) Dal.; ortn. Hedningsgärdet Härj., Hedningskätte Dal.
gårdsanläggning: app. »hednagård» Dal., ortn. Hedningesgården
Gästr.-Häls.; ortn. Hedning(s)hol Dal.
brunnsanläggning: app. hedningskälla Härj., ortn. Hedning(s)källan fl. st. Dal. Härj.; ortn. Hedningsbrunnen Härj.
väganläggning eller uppgående av vägstråk: ortn. Hedningavägen Dal.-Härj.
anläggning av röse (gräns- svedje- offer- grav- — ofta svårt
att avgöra vilketdera) 2 , sten- eller jordhög (grav- ätte-) : app. hedenkula Dal.; heden- el. hedningkummel Dal.; hedenröse Dal.; app. hedninggrav Dal., ortn. Hedninggraven Söderm.; app. hedninghög Dal.
Härj., ortn. Hecininghögen Dal.; ortn. Hedningknös Dal. Jfr därtill
även ortnn. Hedningbacken (backe med fornröse) och *Henning.
berget (Henningbergs-Röset) Dal. samt Hedningeberget (kanske med
fornröse?) österg.
1 Uppt. B. Lindén 1939 SOA. — Från Morahåll benämnes samma åssträckning Släteggen.
2 ar G. Hallström i Dalarnes hembygdsbok 1931 s. 44 f.
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g. gruvanläggning eller upptagning av gruvhål: app. heden- el.
hechinggruva, ortn. Hedninggruvan m. m. Dal. — jfr därtill SAOB:s
belägg; ortn. *Hedningstalpet (i smsn Hedningstalpgruvan) Dal.
Naturföreteelse, som på reala grunder endast delvis eller endast
ur nyttjandesynpunkt kan sättas i samband med forntida mänsklig
verksamhet men som av allmogen så uppfattats: hedna- el. hedningslott (ortn. Hedningslott Dal., Hedning- el. Hednaslottet Värml.).
Jfr även ortn. Hedningh,ällan (vid stenåldersboplats) Häls., Hednaplatsen (med gravhögar och bautastensättning) Västerg.
Naturföreteelse, som — efter nutida vetande — på reala
grunder icke kan sättas i samband med forntida mänsklig verksamhet men som av allmogen så uppfattats: ortn. Hednings färd-en
(sten med fotliknande fördjupning) Dal., ortn. Hedningshällan (stenblock på fötter) Dal., app. hedningskrift (sandsten med figurer)
Dal., ortn. Hedningsåsarna (vall-liknande moränåsar) Dal.
De två här aktuella språkformerna heden- (hedna-) och hedning(s)förtjäna att i respektive användningar diskuteras också ur en mera
allmän betydelse- och funktionssynpunkt ävensom ur ålderssynpunkt.
Vad först beträffar heden- (hedna-), är det ju klart att adjektivet,
vars normala betydelse är 'hednisk', i de berörda sammansättningarna
uppträder med en sekundär sådan. Tidsbetonad som den ter sig,
kunde den tänkas vara förmedlad av med heden sammansatta tidsbetecknande ord. Sådana föreligga i de sinsemellan näranog synonyma
ä. nsv. hedendag, heden- el. hednatid (= nusv.) och hedentima, om
vilka samtliga se SAOB. Såsom ett fall av särskilt intresse för
funktionsfrågan må även framhållas det redan i fornsvenskan vanliga heden-hös (i prepositionsuttr. af hedhnom hös o. d. 'från urminnes tid'), vars efterled snarast med Noreen Vårt språk 7 s. 194
är fsv. hös fvn. hams m. 'huvudskål' i en överförd bemärkelse
'gravkulle' — jfr fno. uttr. frci heidnum haugi 'från hednisk tid'1,
varmed no. smsn heidenhaug 'gravhoi fra hedenskabet'2 får anses
vara direkt eller nära samhörig. Av detta sistnämnda ord h,eidenh,aug, som betydelsemässigt motsvarar dal. hedninghög (ovan s. 56),
1 Även i nynorskan: fraa hei(d)nom haugjw o. d. Jfr Rosa Norsk Ordbog
och Heggstad Gamalnorsk ordbok u. haugr.
a Aasens ordbok. Hos Roas uppges synonymt heidingshaug; äv. fraa heiinge
hoja o. d. 'fra Arilds Tid'.

5- 557925 Svenska Landsmål 19,56
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framgår kanske bättre än av de svenska exemplen, hur naturligt
det fallit sig att begagna adj. heden no. heiden som bestämning till
konkreta substantiv för att beteckna något som enligt folkuppfattningen haft samband med forntida mänsklig verksamhet och ansetts
härröra från den hedniska forntiden. Frågan om de svenska heden(hedna-)benämningarnas ålder dryftas bäst tillsammans med hedning(s)- under beaktande av gruppernas geografiska fördelning och
frekvensförhållanden m. m.
Vad så angår hedning- (hedninga- hedninge-) och hednings- (hedninges-), vilken senare variant liksom den förra kan ha plural mening, är det tydligt att ordet hedning-ar i de ifrågavarande sammansättningarna har betydelsen 'våra hedniska förfäder, (hedniska)
forntidsmänniskor'. Denna ordets användning finns, såsom ovan
omtalats, i viss mån redovisad hos SAOB som en bet. 5: »i benämning på sak 1. bruk som tillhör en längesedan förgången (hednisk)
tid». Den kan väl även med god vilja inläsas i ordbokens bet. 1
för hedning: 'person som bekänner sig till 1. lever efter en annan
religion än den kristna . . .; i sht om individ tillhörande ett folk
Dock hade det varit önskvärt med
med primitiv religion . .
direkta uppgifter om självständig användning av hedning-ar i den
här ifrågavarande bemärkelsen 'våra hedniska förfäder, (hedniska)
forntidsmänniskor'. Sådan möter också ymnigt i 1700- och 1800talens topografiska litteratur, ej minst vad gäller Dalarna och Norrland.
Redan i ord- och namnförteckningen härovan har meddelats
några exempel därpå: u. Hedningkällan, Hedningslott m. fl. Ytterligare må här anföras ett fall, som knyter sig till de s. k. Dansarhedarna vid Juvansbo i By socken i Dalarna, varom det i Dalarnes
fornminnesförenings årsskr. 1873 s. 95 (V. Vahlin) heter att »der
enligt traditionen hedningarne skola haft sina lekar och dansnöjen».
Att allmogen verkligen talat om våra egna förfäder som »hedningar»,
kan från övre Dalarna också bekräftas med yngre och levande
exempel. I tidningen Falu-Kurirens sammanställning av Gammalt
och nytt från Dalarne, 1 s. 82 (1922), finner man från Bjursås
uppgiften att det skall ha bott »hedningar» i en backe vid Mixgården i Sörskog. I SOA-uppteckningen rörande Hedning(s)hol i
Älvdalen sades folk på platsen ha grävt efter »gods» eller skatt
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gömd av »hedningarna». Från Bonäs i Mora uppges enligt ULMA:s
dalmålsordbok u. hedning, att »hedningarna ha gjort diket mellan
Ätjärnen och Grönängen» — här avses en konstgjord vattenförbindelse, den annars s. k. Fåren el. Vagngroparna, vars första utgrävning skett i okänd tid.1 Ett annat exempel från Mora innehålles i den bekanta fråga, som en gång av en morabonde riktades
till konstnären Anders Zorn: Ar du sitt väddji så edninger a krusa?
'Har Du sett väggen som hedningarna ha sirat?'. Den gällde framsidan, med ornamenterat dörrparti, av ett gammalt eldhus i Fåsås
fäb. (f. d. bolby), som av Gerda Boöthius daterats till vikingatid2
och som numera finns att se på Zoms gammelgård i Utmeland.
Ett äldre, samtidigt folkligt och lärt exempel på den ifrågavarande
användningen av hedning-ar träffas i Sam. P. Elfvings bröllopsdikt
på älvdalsmål från 1668, i Hesselmans utgåva 3 s. 2, där det ifråga
om ortens mångomtalade urinvånare jättarna Grim och Hök heter:
Hålvå ick' h,iedningeär og naug bildugr hverid min oådrum?, dvs.
'Hava icke hedningarna också nog billiga varit mot (var)andra ?'.
I detta sista citat ha vi också ett gott exempel på den sammanblandning av folktrons jättar och troll med verkliga forntidsmänniskor, som för äldre tid träffas hos både lekt och lärd och som utgör
förutsättningen för benämningar med heden- (h,edna-) och hedning(s)av det slag som angivits i mom. C och D ovan. Denna sammanblandning kommer f. ö. även till synes i den topografiska namngivningen i fall, där vi jämte benämningar på Halning(s)- etc. även
möta sammansättningar med Jätte- eller Troll-, t. ex. Jättestenarna
för bautastenarna på Hednaplatsen i V. Tunhems socken Älvsb.
och Trollkyrka för Halningslott i Gagnefs socken Da1.4
Såsom av den s. 64 f. lämnade beläggsammanfattningen framgått,
höra benämningarna på heden- (hedna-) och hedning(s)- huvudsak1 Närmare därom se V. Vahlin i Dalarnas fornminnesförenings årsskr. 1873,
omtrycket 1875 s. 81, där utgrävningen säges vara benämnd än »jätt-gra/va»
och än »vagngropa» och av folktron ansedd som »ett jättarnas försök att leda
elfven till Orsasjön ofvan dess förra inflöde».
2 Studier i den nordiska timmerbyggnadskonsten s. 97 ff. Jfr äv. i Dalarnas hembygdsbok 1944 s. 53 ff. och Svensk Litteraturs Dalarna s. 88 f.
3 Nordiska texter och undersökningar 10, Upps. 1937.
4 Jfr Arosenius a. st. och V. Vahlin i Dalarnas fornminnesförenings årsskr,
1873 s. 98.

68

BROR LINDåN

ligen hemma i Svealand och därtill närmast angränsande landskap
men visa en avgjord koncentration till Dalarna. Det låge nära till
hands att tänka sig detta förhållande sammanhänga med den omständigheten att Dalarnas folk av allt att döma blivit sent kristnat,
först omkr. 1200.1 Och i varje fall kan nog det språkbruk, som
ligger till grund för benämningstypen, med fördel ses mot bakgrunden av sistnämnda omständighet i förening med den välkända
dalska konservatismen. Mera tvivelaktigt är, om några av de påvisade benämningarna verkligen härröra från en så gammal tid som
brytningstiden mellan hedendom och kristendom eller närmast följande århundraden. Ett även i Dalarna känt och begagnat namn,
som äger intresse för denna fråga, är Hednings- el. Hedningavägen
såsom beteckning på den gamla pilgrimsvägen genom Härjedalen
över Korskälla etc. (se s. 63). Skulle detta namn få tänkas givet
redan under tiden för vallfärderna till S:t Olofs grav i Trondheim,
dvs. medeltidens mitt, med syftning på att vägen redan då befunnits gammal'? Synbarligen inbegripes möjligheten av Nils Ahnlund, då han i Jämtlands och Härjedalens historia 1 s. 420 säger
att »åtskilliga namn och sägenminnen av typiskt medeltida prägel
äro knutna till dessa vildmarksvägar». Det ligger dock något av
en motsägelse i tanken att vallfärdande pilgrimer skulle ha velat
kalla en av äldre generationer uppgången väg, som de själva hade
att trampa, för en hedningavä g. Det synes mig därför rimligare
att antaga, att benämningen tillkommit först sedan pilgrimstågen
upphört och hunnit falla i glömska, i vilket fall den vore praktiskt
taget oberoende av religiösa föreställningar. Att en del av de ifrågavarande sammansättningarna kunna leda sitt ursprung från medeltid, får dock icke anses uteslutet. Visserligen saknas exempel på
ordtypen i fornsvenska texter, men i en riksdagsakt av år 1547
(Gustaf I:s registratur 18 s. 265) 2 möter ett utan tvivel hithörande
uttryck: emoot all Hedningz lagh — det föres hos SAOB H 625
tveksamt till hedning bet. 5 med översättning av hednings-lag som
'lag från hednatiden, gammal lag'?' Jfr därmed y. nsv. hednalagen
Dalarnas äldsta kyrkobyggnader ha daterats till 1200-talets början (G.
Boöthius), och ännu vid kung Sverres resa genom Västerdalarna 1177 var
»Jä,rnbäralands» folk hedet.
2 Dat. Strängnäs 23 jan. 1547, först tryckt i Stockholm 1598.
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såsom namn på ett av Olaus Petri och Joh. Bureus upptecknat
brottstycke ur en numera förlorad laghandskrift, som stått äldre
Västgötalagen nära och daterats till 1200-talets början men måste anses förutsätta en hednisk livsåskådning.1 Sannolikt äro emellertid flertalet av sak- och lokalitetsnamnen på heden- (hedna-) och hedning(s)att hänföra till nyare tid. Den äldsta antydan jag funnit om existensen av ett dylikt namn gäller Hedninggruvan i Garpenberg Dal.,
som enligt kartbilagan till Sam. Ugglas dissertation skulle ha haft
sin gamla öppning (Gamla Heclningegrufveöppningen) angiven på kartor från 1666 och 1687. Att namntypen omkr. 1720 var väl utbildad och stadgad, veta vi av uppgifterna hos Holenius Diss. de
Dalekarlia 1722. Av benämningsfall ss älvd. app. hedningskis och
husn. .Hedningsburet o. Hedningsladan kan man å andra sidan sluta
sig till, att hedning(s)-typen åtminstone inom övre Dalarna varit
produktiv in i sen tid.2 I detta sammanhang förtjänar påpekas,
att där bestämningarna heden- (hedna-) och hedning(s)- växla, orden
på hedning(s)- oftast verka mera äkta; och det är tydligt att en
förskjutning i språkbruket till förmån för den senare typen småningom har inträtt3 — något som i sin tur sammanhänger med
att adj. heden med tiden blivit föråldrat och slutligen helt obrukligt
i folkligt språk. Det sagda jävas icke av ett fall som västg. Hednaplatsen (s. 61), hos vilket varken förledens uttal eller efterledens
art tyder på äkta folkligt ursprung.
1 Se K. Vitterhetsakademiens månadsblad 1879 s. 100 fl. (L. Fr. Leffler).
Ordet finns även upptaget i SAOB: H 600, där det betecknas som historiskt.
2 Beträffande hedningslås 'klubblås' är att märka, att sådana måste ha tillverkats ännu på 1700-talet och kanske t. o. m. senare.
3 Tendensen att utbyta heden- mot hedning- visar sig litterärt även i ä. nsv.
hedningdom 'hedendom' (SAOB) och dialektalt även i t. ex. got!. haidningteiden
'hednatiden' (Gotl. ordbok).

Landsmålsalfabetet och modern tryckeriteknik
Ett reformförslag'
AV MANNE ERIKSSON
Det system för fonetisk transkription av svenska dialekter, som
J. A. Lundell i avhandlingen »Det svenska landsmålsalfabetet» framlade i första bandet av denna tidskrift 18792 med ett speciellt av honom
utarbetat ljudskriftalfabet, godtogs enhälligt och omedelbart av praktiskt taget alla svenska dialektforskare, och det har sedan dess undantagslöst brukats av alla, som utgivit vetenskapliga undersökningar
rörande våra folkmål liksom också av de flesta upptecknare av
svenskt dialektmaterial. Under de nu snart åttio år som gått sedan
detta alfabet tillkom, har det förblivit ett ovärderligt instrument
för forskningen, icke minst därigenom att det möjliggjorde en så
enhetlig beteckning av språkljuden, att uppteckningar från skilda
delar av landet kunde användas som relativt likvärdiga och jämförbara källor. Detta utesluter givetvis inte, att individuella vadationer i fråga om bestämningen av de verkliga ljudvärden, som
representeras av landsmålsalfabetets tecken, alltid förekommit, varför någon absolut likvärdighet aldrig kunnat åstadkommas, när
tecknen brukats för skilda landskapsmål. Om detta förhållande var
inte minst alfabetets upphovsman själv väl medveten. Trots denna
ofrånkomliga relativism har dock det gemensamma teckensystem,
som landsmålsalfabetet erbjudit, givit oss praktiskt brukbara närmevärden, åtminstone så långt Lundens fortsatta inflytande på alfabetets användning räckte.
1 Diskussionsinledning
2

i Nordiska seminariet i Uppsala vt. 1955.
Sv. Lm. I. 1, årg. 1878. Sthm. 1879.
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Förutsättningen för denna likformighet i användningen och identifieringen av dialekternas språkljud med de gritliska symbolerna
var nämligen i hög grad den fasta tradition, som skapades och
leddes av Lundell själv. Som utgivare av tidskriften Svenska Landsmål under nära sextio år övervakade han noggrant, att allt, som
publicerades däri, gavs en typografisk form, som stämde med de
regler han från början uppställt. Då tidskriften åtminstone under
de första årtiondena trycktes hos P. A. Norstedt & Söner i Stockholm — det tryckeri för övrigt som från början hjälpte till att
på typografiskt godtagbart sätt utforma landsmålsalfabetet, — vanns
också härigenom att sättarna inom samma officin erhöllo en fast
rutin för sättningen med detta alfabet. Då nya tryckerier senare
skaffade sig egna stilförråd av detta alfabet, hade Lundell möjlighet
att ge råd och anvisningar också åt dessa, då de satte och tryckte
arbeten för hans tidskrift. Ännu mera betydde kanske det förhållandet, att Lundell gav noggranna anvisningar åt de författare,
som i hans tidskrift publicerade arbeten om svenska dialekter, och
det var de allra flesta. Redan på ett tidigt stadium påverkade han
författarna vid deras val av tecken, diskuterade och godkände eller
förkastade de nya tecken, som de ansågo nödigt att införa, och
analyserade tillsamman med dem de olika dialekternas ljudsystem.
På detta sätt kom Lundell med sitt fonetiska omdömel att tjäna
som ett slags rikslikare. Samma verkan hade också den omständigheten, att det var han, som under många år gav handledning åt
många generationer av dialektupptecknare på de kurser han årligen
ledde i Uppsala, en fast tradition som efter honom fortsattes av
Herman Geijer och hans lärjungar i nära samarbete med Lundell.
Grunden till landsmålsalfabetets vetenskapliga brukbarhet var
givetvis, att de principer, som Lundell byggt sitt system på, voro
väl genomtänkta, så att det smidigt kunde anpassas också till alla
senare erfarenheter om svenska folkmål, som gjordes efter dess tillkomst. Lundells alfabet var ju för övrigt inte en nyskapelse ur
intet, utan kunde bygga på en rätt god kunskap om de svenska
dialekternas ljudförråd. Själv hade han deltagit redan vid utformningen av de särskilda ljudbeteckningar, som de olika »landsmåls1 Lundell utgick säkerligen vid bestämningen av de olika ljudkvaliteterna
från sitt eget småländska mål.
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föreningarna» tagit i bruk sedan deras tillkomst 1872 och följande
år. Han hade vidare väl tillgodogjort sig det arbete, som utförts
av hans närmaste föregångare på detta område, prof. C. J. Sundevall, i dennes avhandling »Om phonetiska bokstäfver» från år 1856.1
Enligt egen uppgift har Lundell övertagit 42 av dennes tecken i
landsmålsalfabetet.2 För att skaffa sig praktisk kunskap i sättning
och tryckning arbetade dessutom Lundell själv en tid i det norstedtska tryckeriet som sättarlärling, och han samarbetade med
dem av tryckeriets personal, som ombesörjde tecknandet och graverandet av originalmatriserna till landsmålsalfabetet. Dessförinnan
hade Lundell genomgått det mesta av dåtida europeisk litteratur
om fonetisk skrift i skilda länder.3
Den som något satt sig in i övriga ljudskriftsystem från denna
tid måste nog medge, att Lundell och det tryckeri han samarbetade
med lyckades åstadkomma ett estetiskt tilltalande typsnitt, där
kursivskrif ten från början gjordes till norm för all landsmålstext
i tryckalster, där hans alfabet kom till användning.4 Alfabetet
omfattade enbart gemena (»små») bokstäver. När nya tecken i
fortsättningen blevo behövliga, kunde de också utan stilbrytning
infogas i systemet. Valet av kursivtypen var bl. a. motiverat av
att Lundell ville ha största möjliga likhet mellan typerna i skrift
och tryck. Och som hjälpmedel för skriftlig notering av folkmål
fyller alltjämt detta alfabet mycket högt ställda anspråk på smidiga möjligheter till anpassning och till konstruerande av nya tecken som kunna behövas.
Vilket framsteg Lundens ljudskrift innebar gentemot tidigare hos
oss använda beteckningssätt — både estetiskt och trycktekniskt —
framgår kanske bäst av en jämförelse mellan hans system och det
nästan samtidigt av Adolf Noreen sammanställda alfabet, som denne
använde i sin avhandling »Fryksdalsmålets ljudlära» (1877) och i
»Ordbok öfver Fryksdalsmålet» (1878).5
1 Tryckt

först 1862 i K. Vetenskapsakademiens hand. N. s. 1.
The Swedish Dialect Alphabet, Upps. 1929, s. 6.
3 a. a. s. 1 f.
4 Några i förslaget från 1879 medtagna antikvatyper försvunno snart och
voro snarast att betrakta som ett slags »grova» bestämningar.
5 Se t. ex. texten i det förra arbetet s. 89 eller Sv. Lm. II. 2, s. 5 ff.
2
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Men om Lundells landsmålsalfabet som hjälpmedel vid skriftlig
uppteckning av våra folkmål alltjämt har oförminskad brukbarhet,
kan man tyvärr inte säga detsamma om dess användning i tryck.
Detta beror av två skäl.
Lundens alfabet var för det första uteslutande beräknat för handsättning, som gjorde det lättare möjligt att använda den mängd
särskilda typer, vilka krävdes av det rikliga bruket av diakritiska tecken under och över bokstäverna för att beteckna kvantitet, tryck och tonalitet och som voro fast sammangjutna med
bokstavskroppen. Den tidigare brukade metoden att »bygga» sådana
kombinerade beteckningar var ju mycket besvärlig för sättaren och
vållade ofta ojämnheter i radavstånd och andra typografiska skönhetsfel, och det var för att undvika dessa olägenheter, som Lundens
princip att gjuta samman bokstavens huvudtyp med bitecknen godtogs. Men konsekvenserna på längre sikt av detta steg stodo nog
inte klara från början vare sig för systemets upphovsman eller för
tryckeriet. Ur denna princip har dock de svåraste olägenheterna
för alfabetets användning i tryck uppstått, främst sedan den gamla
handsättningen avlösts av maskinsättning, som numera av ekonomiska skäl blivit den enda praktiskt möjliga sättningsmetoden. För
övrigt strider ju metoden att gjuta samman ett flertal olika tecken
till en enhet emot en väsentlig grundtanke inom all västerländsk
boktryckarkonst alltsedan Gutenbergs dagar, där man så långt möjligt sökt behålla de olika typografiska elementen som självständiga
rörliga enheter. Det är på denna punkt en eventuell reform av
det lundellska alfabetet måste sätta in, så långt det gäller dess
användning i tryck.
För det andra ha dessa svårigheter ytterligare förvärrats genom
att antalet grundtecken i landsmålsalfabetet mer än fördubblats
sedan begynnelsen (se tab. 1 nedan). Den fasta tradition i fråga om
bruket av landsmålsalfabetet, som ovan berörts, innebar nämligen
ingalunda att det förblev oförändrat genom åren i fråga om antalet
tecken. Visserligen hade Lundell, när det gäller grundprinciperna
för hans beteckningssystem, fullt fog för sitt yttrande i den uppsats, varmed han år 1929 firade femtioårsminnet av alfabetets tillkomst, där han sade: »The alterations in the first alphabet occasioned by later observations and applications to several other
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languages are few and of slight importance to the system on the
whole».1 Men under åren från 1879 hade forskningen observerat en
hel del nya och tidigare inte så noggrant analyserade ljudvarianter i våra dialekter, som ansågos behöva och som fingo nya tecken i
samråd med Lundell. Och de utomsvenska språk, som hans alfabet apterades för, krävde också nya tecken. Det kan räcka att
erinra om II. B. Goodwins uppsatser om isländskt ljudsystem i Sv.
Lm. 1905 och 1908. Och om Lundell kanske var mera restriktiv
i detta avseende än vissa av sina lärjungar och efterföljare, fick
dock hans alfabet många tillskott under årens lopp, I landsmålslitteraturen upptogs för övrigt åtskilliga tecken, som aldrig blivit
godkända av Lundell.
När således landsmålsalfabetet år 1929 hade blivit betydligt besvärligare för sättarna att manipulera än det var år 1879, berodde
detta i ej ringa mån på ökningen av grundtecknens antal. Enligt
Lundells egen uppgift2 i den grundläggande avhandlingen från år
1879 innehöll det ursprungliga alfabetet 89 grundtecken. Detta var
ju redan ett stort antal i jämförelse med normalalfabetets 28 tecken.
När Lundell år 1929 räknar samman de av honom godkända och
i tryck använda tecknen, har antalet grundtecken vuxit till 144.
Och om man därtill räknar också de tecken, som brukats av författare till landsmålsavhandlingar utan hans direkta gillande, blir
det antal tecken, som sättarna måste arbeta med, ändå större.
Det är kanske inte möjligt att minska på antalet sådana grundtecken, och det är först när de kombineras med de särskilda tecknen för längd, tryck och tonalitet som resultatet blir katastrofalt.
De möjliga och nödvändiga kombinationerna komma här upp i
flera tusental — och det innebär med tillämpning av Lundells system lika många särskilda bokstavsenheter eller typer. Redan under
handsättningens tid vållade denna metod orimligt höga sättningsoch korrekturkostnader. Både sättnings- och kanske i ändå högre
grad avläggningsarbetet blev ett tidsödande puzzle, och kravet på
tryckerierna att hålla det behövliga stora antalet teckenkombinationer i sina kaster har blivit orimligt. Situationen har, inte blivit
mindre besvärlig sedan handsättningen måst ersättas med maskin1 The Swedish Dialeet Alphabet s. 2.
2 Det Svenska landsmålsalfabetet, s. 4, 14.
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sättning. Monotype-sättmaskinerna ge ju en fullgod ersättning för
handsättningen i vanliga fall, men den oerhörda mängden av komplicerade teckenkombinationer i Lundells alfabet gör det mycket
svårt ur teknisk synpunkt att hålla alla nödiga matriser i maskinerna för att kunna verkställa sättning enbart med monotype.
Vid användning av Lundens system i skrift utgör onekligen placeringen av bitecknen över och under de bokstavstecken de tillhöra
en fördel. Men vid användning i tryck blir det ekonomiskt ruinerande med dessa invecklade tecken, därför att kombinationerna
måste behandlas som nya enheter. Man måste därför fråga sig, om
det inte finnes någon möjlighet att lösgöra dessa bitecken från bokstavstecknen utan att avvika alltför mycket från Lundens principer i övrigt. Om t. ex. acenttecknen kunde sättas efter den bokstav de bestämma i st. f. över den, kan redan därigenom en betydande teknisk ock ekonomisk lättnad uppnås. Som nedan skall
visas har ju Lundell själv i några fall, tydligen vid brist på traditionella typer, låtit detta sätt att placera acenttecknen passera
— även om det inte gjorts konsekvent.
Hur den lundellska principen verkar vid sättning av text i fråga
om kravet på många särskilda varianter för en och samma bokstav,
skall här belysas med ett enda exempel, nämligen tecknet för »ljudet»
a. Beroende på gomseglets ställning vid artikulationen uppträder
detta ljud liksom de flesta andra vokaler dels som oralt a, dels som
nasalt ljud q. Nasaliteten betecknas enligt Lundell med en liten
hake under resp. vokaltecken på samma sätt som t. ex. i polsk skrift.
Det är säkerligen nödvändigt att i fortsättningen räkna med att
hålla de »nasala» vokalerna med särskild typ vid sidan av de »orala».
Man får således räkna med 2 tecken för varje vokalnyans: a och q.
Nu kunna båda dessa uppträda i kombination med 6 olika kvantitetsbeteckningar: a, a, a, a, a, 0.1 Vi ha således fått 2 x 6 = 12 olika
kombinationer av nasalitet och längd. Den första och den sista av
dessa är alltid oaccentuerad, men de övriga 4 kunna uppträda i
1 Det sista tecknet förekommer dock endast som obetonad komponent i
diftong. Vidare förekommer i vissa texter tecknet st,, men då detta är identiskt
med a och har använts i skrift av upptecknare från dialekter, där kortstavighet förekommer, för att markera, att man inte glömt längdbeteckningen, bör
det icke användas i tryck.
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kombination med något av följande 8 tecken för tryckaccent: å, å,
å, å, d, ä, å, å i både den orala och den nasala serien, således i
4 x 8 x 2 = 64 särskilda typer. Men det är inte nog med detta. Lun'ä, å .1
dell har också 7 tecken för musikalisk accent: å, å, å, å,
Dessa kunna också förekomma över både orala' och nasala vokaltecken i 4 olika kvantitetsgrader, således 7 x 2 x 4 = 56 kombinationer. Därtill behövs en uppsättning av de °accentuerade tecknen:
2 x 6, och slutsumman blir således 64 + 56 + 12 = 132 teoretiskt
möjliga kombinationer för ett enda vokalljud. Då landsmålsalfabetet
räknar ca 60 vokaltecken, få vi — om alla varieras lika starkt som
a — 7 920 kombinationer, eller vid enbart kombination med tryckaccent 4 560 tecken!
Det är klart att ingen handsättare i sina kaster och ingen sättmaskin i sina matrisförråd kan hålla alla dessa kombinationer, och
i praktiken ha naturligtvis inte alla dessa kombinationer förekommit.
Men även de kombinationer som verkligen funnits eller finnas överträffa väl en kinesisk sättares anspråk på många tecken, såsom en
bekymrad tryckeriföreståndare i Uppsala ironiskt påpekade för några
år sedan.
Ingen sättare, hur noggrann han än må vara, kan heller felfritt
lägga av en sådan svår landsmålstext och således inte heller sätta
korrekt ens efter tryckt förlaga. Därav följer en oerhörd kostsam
och tidsödande korrekturläsning med upprepade rättelser för både
författare och tryckeri. Det kan i detta sammanhang nämnas, att
Lundell själv stundom tog ett tiotal korrekturavdrag, innan han var
nöjd — och ändå kan man finna kvarstående fel i texterna!
Utom vokaltecknen har ju landsmålsalfabetet också ett drygt 80-tal
konsonanttecken, som visserligen inte kunna varieras lika starkt som
vokaltecknen men som dock kunna uppträda i fyra kvantitetsgrader:
n, n • n, n, samt med tecken för tonlöshet: g, muljering och sonantisering n samt med sandhi-förändringar (t. ex. små tillsatta indexbokstäver n „), således teoretiskt 560, i varje fall bort emot 400
olika varianter.
1 Kombinationen med musikaliska accenter kanske kunde slopas helt, om
man inte då och då måste citera källor, där de använts, t. ex. i Noreens »Fårömålets ljudlära* (Sv. Lm. I. 8, 1879) eller i hans *Dalbymålets ljud ock böjningslära» (Sv. Lm. I. 3, 1879).
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I praktiken torde väl i varje fall mellan 5 000 och 8 000 särskilda
typer behövas för att på ortodoxt sätt trycka landsmålstexter från
hela rikets skiftande folkmål. Då har redan hela gruppen av tecken
för musikaliska accenter, som ju brukats blott av ett fåtal författare,
strukits. Vid citat från arbeten som i gången tid använt dessa tecken,
kan säkerligen en lämplig transkription, med anteckning om hur man
förfarit, vara fullt tillfyllest. Åtskilliga mer eller mindre onödiga grundtecken kanske också kunde utsöndras från det brukbara. Nu är det
sant, att ingen enskild författare, som behandlar ett socken- eller
landskapsmål, behöver använda mera än ett litet urval av de möjligheter, som Lundens alfabet erbjuder.' Men för den som vill ge en
översikt över ett större antal målformer, eller t. ex. utgivaren av en
central publikation såsom Svenska Landsmål, som spänner över alla
svenska folkmål och därjämte ibland har anledning att trycka även
norskt, danskt och finsk-ugriskt material med dessa språks särskilda
beteckningsbokstäver, bli svårigheterna stundom nästan oöverkomliga
— liksom naturligtvis kostnaderna.
Vid skriftliga uppteckningar kan man naturligtvis använda hur
många tecken och teckenkombinationer man vill utan större betänksamhet. Det är först då uppteckningarna skola tryckas, som de stora
svårigheterna visa sig. Vad som här föreslås ifråga om reform av
Lundells alfabet gäller också först och främst dess användning i
tryck, även om det inte torde skada vetenskapen om upptecknarna
vore något mindre frikostiga med användandet av onödiga tecken.
Det finns en detalj i landsmålsalfabetet, där en förenkling kan göras
utan något ingrepp i skrivvanorna och där sättaren bör kunna sätta
text efter hittillsvarande skrift utan några omskrivningar, nämligen
accentbeteckningarna. Här har Lindell själv relativt tidigt gjort
avsteg från sin princip att sätta accenttecknen över vokalerna, närmast väl på grund av att behövliga typer saknades i tryckeriet.
I dessa fall ha accenttecknen helt enkelt satts efter resp. vokaltecken med särskild, lös typ. Som exempel kan anföras bl. a. J.
Magnussons ordlista från Fryksdalen2 1880: 4bp-9,'s, etsbe'n osv., N.
1 De mest fordrande dialekterna torde i detta avseende vara målen i Älvdalen i Dalarna och i överkalix i Norrbotten; C. Pihls avhancdt om sistnämnda
mål använder nära 200 tecken.
a Tillägg till A. Noreens ordbok öfver Fryksdalsmålet, Sv. Lm. II. 2, s. 5 if.
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Olsenis avhandling om Luggudemåleti 1887: lu'neho'l samt J. V.
Lindgrens grammatik över Burträskmålet2 1890: kwdrtdr, pdper
osv. Beteckningssättet är emellertid aldrig konsekvent genomfört,
vilket ju också framgår av de anförda fallen, och senare upprepade
Lundell inte vidare dessa avvikelser från sina 1879 framlagda regler.
Däremot har red. av denna tidskrift efter Lundells död gjort ett
försök att trycka landsmålsord med konsekvent efterställda accenttecken, nämligen Carin Pihls uppsats om utvecklingen av äldre dh i
överkalixmålet3 1948: ba"ra, bu"rt, bdslei r osv. Någon olägenhet
för läsaren torde denna ändring i beteckningen icke ha medfört och
ingenting har gått förlorat i fråga om troget återgivande av upptecknarens ursprungliga skrivning. Och denna ändring har knappast
märkbart påverkat textbilden i ogynnsam riktning.
I de nedan givna exemplen på förändringar i landsmålsalfabetets
användning betecknas denna ändring som förslag 1. Läsaren kan ju
lätt övertyga sig om verkan av denna åtgärd genom jämförelse mellan proven a. (Lundells beteckning) och b. (förslag 1).
Ett allmänt genomförande av denna förenkling vid utsättandet
av accenttecken i med landsmålsalfabetet satta ord borde inte vålla
någon försämring i författares möjlighet att utan andra förändringar
citera äldre tryck och handskriftmaterial, som troget följt Lundells
principiella linje. Sättning kan säkert rent mekaniskt ske efter manuskript med »äldre* landsmålsbeteckning med ledning av den enkla
regeln: överskriven accent sättes efter vokaltecknet.
Några ord till motivering kanske ytterligare behövs med påvisande
av de tekniska lättnader en sådan ändring komme att innebära.
Man kan på nytt ta tecknet a som exempel. Ovan visades, att kombinationen av accent- och längdbeteckningar ger ett teoretiskt behov av 76 (ev. 132) särkilda tecken för att kunna återge oralt och
nasalt a. Användes lösa accenttecken behöver man 8 sådana, som
fritt kan kombineras med de 6 kvantitetstyperna för a och ck. Det'
behöves således 8 + 12 = 20 särskilda typer i st. f. 76, och de 8
accenttecknen kunna användas till alla vokaltecken! Här borde väl
knappast någon tvekan råda om att en så pass enkel men ändå så
1 S. Luggudemälets ljudlära, Sv. Lm. VI. 4, s. 17 m. fl. st.
2

2

Burträskmälets grammatik, Sv. Lm. XII. 1, s 18 ff.
Sv. Lm. 1948, s. 44 if., se särskilt noten till s. 44.
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givande reform snarast bör genomföras. Det förutsättes då också,
att hela serien av Lundells tecken för musikalisk accent slopas,
eftersom väl ingen nutida forskare eller upptecknare längre använder dem och de vid citering lätt torde kunna omskrivas till nutida
beteckningssätt för accenter.
Man kan emellertid inte undgå att här diskutera ytterligare en
förenkling av alfabetet, nämligen dess kvantitetsbeteckningar, som
nu sättas under bokstäverna. Man kunde kanske åstadkomma en
önskvärd tillnärmelse till International Phonetic Association's och
0. Jespersens beteckningssätt för kvantitet, nämligen med punkter
efter bokstaven (och på särskild typ) i st. f. med streck under den.
Här ställer sig emellertid en »översättning» från Lundells system till
IPAs inte lika enkel som i fråga om den ovan föreslagna accentförändringen. Lundell skiljer ju på 5 olika kvantiteter: överkort q,
kort a, halvlång a, lång a och överlång a, medan man med eftersatt tecken kan skilja på högst 3 (eller möjl. 4: a, a*, a:, a.). I praktiken förekommer dock överlängd ytterligt sällan och reducerad längd
är inte alltför vanlig i uppteckningarna (även om den säkert finns
mycket ofta i fortlöpande tal). För ett vanligt öra torde det dock
vara rätt svårt att hålla i sär mera än 3 olika kvantitetsgrader.
Några allvarligare betänkligheter borde man ur vetenskaplig synpunkt knappast behöva hysa inför en sådan reform av tryckningen
med landsmålsalfabetet till större likhet med IPA. Detta beteckningssätt har för övrigt på prov tillämpats i text med grov beteckning i Svenska Landsmål 1955, där I. Ingers tryckt skånska texter'
i denna form i kombination med efterställda accenttecken. Typografiskt kommer nog raden att se litet trasig ut om längd- och
accenttecken sättas var för sig efter varandra, t. ex. taaa,
Men om kvantitets- och accentbeteckningarna förenas på samma
typ, blir luckan i texten mindre påfallande: matsa l. Men då kvarstår ändå en hel del kineseri. Man måste då nämligen kombinera
de 8 accenttecknen med tecknen för hel- och halvlängd, vilket ger
16 särskilda tecken, vartill kommer att samma accenttecken också
behövas fria för användning vid kort kvantitet, således inte mindre
än 24 tecken samt tecken för oaccentuerad längd och halvlängd, t. ex.
.2, i, 1, osv. Men man skulle i alla fall endast behöva dessa 26
Berättelser från Burlöv, Sv. Lm. 1955, se särskilt s. 4 ff.
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tecken, som kunna kombineras med alla bokstavstecken i alfabetet.
Följes däremot det första alternativet behöves blott följande 10 bi", ", ",
tecken för längd och akcent:
En annan utväg som kan diskuteras är att tillämpa samma placering av accenttecknen som IPA har, nämligen före den tonstavelse
de gälla: 'rna:t'sa•l, "ja:, 'ta-a. Då skulle man slippa den något irriterande öppningen mellan bokstäverna i orden. Inte heller denna
förändring i användningen av Lundells alfabet skulle innebära något
radikalt brott mot traditionen, och vid citering av äldre källor och
befintliga uppteckningar kan »översättningen» till den nya formen
ske enligt enkla regler, som inte kunna vålla tvekan. I detta som
i det först här ovan antydda fallet skulle man kunna klara sig med
de nyssnämnda 10 bitecknen vid sidan av alfabetets ca 175 grundtecken — i stället för att behöva laborera med flera tecken som nu.
En närmare anslutning till Lundells beteckningssätt kan emellertid vinnas genom att följa den väg, som tagits i det nedan som förslag 2 medtagna exemplen c. Där ha accenttecknen satts omedelbart före och kvantitetsbeteckningen omedelbart efter vokaltecknen
(i senare fall resp. konsonanttecknen). Genom denna radikalare lösning behöver man aldrig använda annat än grundtecknen och de 10
bitecknen för accent och kvantitet, och det vore ur alla synpunkter
den bästa lösningen.
Man kunde kanske stanna vid de nu föreslagna åtgärderna till
förenkling av det svenska landsmålsalfabetet, då det skall brukas
i tryck. Men om de tryckerier som hålla sig med detta alfabet för
tryckningsuppgifter åt landsmålsforskningen, behöva skaffa matriser
för sina monotype-maskiner inom snar framtid, när all för handsättning med detta alfabet avsedd materiel är försliten, behövdes
också en viss gallring av själva beståndet av grundtecken. En hel
del tecken ha kommit till användning både i tryck och vid uppteckningar, som kanske inte äro fullt nödvändiga.
Den följande tabellen 1 över landsmålsalfabetets grundtecken upptar sammanlagt 211 tecken. Men av dessa äro somliga ytterst sällan
använda (kanske bara i någon enda uppsats eller avhandling samt
enbart i skriftliga uppteckningar) eller ha tillkommit genom missförstånd eller stilbrist. Dessa borde det därför inte vara nödvändigt
att anskaffa för tryckerierna.
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De tecken som man främst borde ena sig om att rensa ut äro
följande n:r i tab. 1: 9, 11, 12 (a), 34 (e, tillkommen på gr. av typbrist), 36 (f), 45, 46 (g), 65 (oh), 78-83 (1), 106 (ng), 116 (o, tillkommen på gr. av typbrist), 118 (pv), 129, 131 och 133 (r), 143
144 (sj), 155 (th, använd blott i isl. text), 160 (tj), 171 (u, tillkommen genom misstag vid graveringen?), 184 (y, anv. blott i isl. text),
185 (y, tillkommen på gr. av typbrist), 189, 190 (ä), 207-209 och
211 (ö). Det rör sig i första rummet således om inalles 33 särskilda
typer av de 211, som torde kunna anses helt umbärliga.1
Av de i tab. 2 upptagna tecknen skulle enligt förslaget ovan de
Lundellska kvantitets- och accenttecknen ersättas av de 10 ovan
nämnda på lösa typer, möjliga att. kombinera med vilka grundtecken som helst. Tecken kombinerade med sonantisering och muljering ha redan upptagits som särskilda tecken i tab. 1. Däremot
behövas fortfarande som särskilda typer tonlöshetshaken och sandhibågen
Ett enligt ovanstående förslag »rensat» alfabet skulle således behöva 178 grundtecken, 10 längd- och accenttecken samt 2
tecken för tonlöshet och sandhi-bindning. Summa 190 tecken.
När mera invecklade detaljer måste publiceras, torde det med
nutida möjligheter för reproduktion vara möjligt att texta sådana
partier med ännu »finare» beteckning och föra in dem som klichéer
i texten. Men sådana fall komma säkerligen att bli mycket sällsynta.
Då för närvarande, såsom redan antytts, några tryckerier, som
sedan gammalt förfogat över landsmålstyper för handsättning, fått
sitt stilförråd starkt förslitet och överväga att helt övergå till monotypesättning med speciella matriser för landsmålsalfabetet, vore det
av stor vikt, om en diskussion av de ovan framlagda förslagen
snarast kunde komma till stånd. Inom mycket snar framtid måste
nämligen överenskommelse träffas om vilken minimiuppsättning av
landsmålstecken som bör anskaffas för att officinerna i fråga skola
kunna svara för tryck av landsmålstext. Upphovsmannen till detta
förslag vore därför mycket tacksam att få höra meningarna om
förslaget både från tryckeriledare, redaktörer och utgivare av vetenskapliga arbeten, vari landsmål brukar ingå, samt från dialektforskarna från skilda trakter av landet.
1 En mera detaljerad framställning av de särskilda tecknens historia hoppas
undertecknad kunna ge inom de närmaste åren i en historisk översikt över
landsmålsalfabetets användning under tiden sedan 1878, som redan föreligger
i manuskript.

6 — 557925 Svenaka Landamål 19,56
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Tab. 1
Det svenska landsmålsalfabetet
Grundtecknen i J. A. Lundells alfabet jämte kombinationer med
tonlöshets- och muljeringstecken, tecken för sonantisering o. s.v., som
kommit till användning i tryck och skrift med landsmål sedan 1878.
Med * betecknade bokstäver ej använda av Lundell själv. Tecknen
numrerade för lättare referens.
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Tab. 2
Bitecknen i J. A. Lundells landsmålsalfabet
Kvantitetsbeteckningar:
213 Qt214
,

212

cj 215 a 216 a 217 cz

Accenttecken:
218 Ci 219 2k 220
227

ik 221 å 222 ee. 223 el

224 225 t2 226 å

a 228 å 229 ä 230 å 231 -å- 232 ezj4 (226-232 sällan

bru-

kade).

Tonlöshetsbeteckning:
233 vb 234

b- ; jfr Tab. 1 med särskilda typer: 7 t 0. s. v.

Sonantiseringsbeteckningar:
Tidigare: 235 'n 236 'n/ 237 '1 238

'r senare )21,

cf , 1 , r.

Muljeringstecken:
iii

ii g

(särskilda typer).

Sandhi: 239 ,, :mzkv,./ren.

»Index» typer: ng , ao, ea för angivande av glidande artikulation.

Exempel på landsmålsalfabetets användning
1. Språkprov från Arbrå, Hälsingland (ur Skand. folkm., s. T 87)
a. Lundells egen beteckning:

fo maga hårans gt,s,an var-a ferystela va jytiskOn årbro po
nurc'egasia. po den tian sa fans-a iga brå svar *va va fås,brån,tit,
o po den tian sa va fir9a yfissm lita mera Ms.ksam asa a, an
dsm eilu , o alt fsli-k, sum böda pa nsa 54n, va tvirgan ta
énlita feerffl, sa-vida dsm inta had ekar, sa atum kitna ro
ffeeli.v festas.
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b. Ändrad accentbeteckning enligt förslag 1:
fa meiga ha'rans ',san var-a fdryst,BI la va bsa's,kp'n a'rbro po
nardgasil a. po dce tiol sa fans-a i'ea bro' avar dkva va fo'sbrolnt,
po dcen, t9,'m sa va fa'?r sj a id88M l9,ta mera jya's,ksam et,sa a, an
dam ets, o alt fark, 88M bo'da pa nista fr'n, va tvitsgan ta
cenlki ta fdrsa, sa-vi' da dsm inta had e'kar, sa at,Asm &ra ro
ticekv fosta's.

c. Ändrad accent- och längdbeteckning enligt förslag 2:

fa m'agsa k anans 'audsan: va:r-a fwrystIcel:a va yos,40:n k 'ar:bro
°var 'a?rva va
po nsr'ceg:assl i:a. po den titan sa fan:s-a 'ig:a
m'e:ra j sj 'askpo dcen: ei:an sa va falf9a i'assain
o al:t falrk, Sam b'odsa pa
sam: a,ssa a, an dsm
fosn, va Wag:an ta 'anai:ta f ceruct, s'a-ili:da dam in:ta had: 'e:kar,
sa at,,cram kan:a ro: 5cekv fos,t'ass.
2. Språkprov från Nordmark, Värmland (ur Sv. Lm. XXI. 3, s. 70)
Lundells egen beteckning:

dce va e yitrg st2i tibt hal fr, utta ho sek-isdn, far,do hadpctnigar
ysimd. dce va hce,,s4r z grlitva. a cl,,e sättig, far ja va pa nin ara.
a Man hatv,,va ila In& fAcen dor yctrga: ho kam-in a nip-an
leira, a ds sgnas cetar hcl håna pdt-a.
Ändrad accentbeteckning enligt förslag 1:

dce va e gw"rg sn,i din hal fre', utta ho yek-isdn, far.,o had
pe"nigar sa'md. dffi va hce,s,o'ri grueva. a cl,,ce sdnig, far ya va
pa nt's n gira. a guitan han\iva ila mce' f wyddcen dcer gw"rga: ho kamha'na pa'-a.
in, a no'p-an i la'ra, a dce syjas cetar
Ändrad accent- och längdbeteckning enligt förslag 2:

dce ,va e er siz 'aln, hal fr'e:, utta ho sek-ilen:, faro had
penngar famd. dce va hce,,s'a:r s gr"ut:va. a ckice ictn:ig, far sa va
pa Ti'un 'a:ra. a etab:an hanh,va "il:a m'ce: fit,Awn dcer g-"cerga: ho
h'an:a p'a:-a.
kam-'in: a n'o:p-an i l'atra, a dce s'syn:as cetar
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Språkprov från Älvdalen, Dalarne (ur Skand. folkm., s. T 119 f.)

a. Lundens egen beteckning :1
a ttg m tr4pmasf40ar uld yastr i st4r±znat 0 Ogt 9 1021,0
226, eg ad nzio, mfy :sig, eg yar 9 so.tiji,o Or uld 4va,
s4 ad f') taa g n blastyk 4 ni4 &,&r ad kulm yasta
Oat, eg 4t1 uld far gm-mg mkr& ask, far a ya se silst-dar. eg
9 ad gg, 602)9 gefiiietn a neguin mbistaskedum, eg a0 ad bel
uar t ald Anzt9 nipigar åta sas 9 ad fana, $e ad am:hinna
eif9na0, 4t. bg. e sei, ad du, kumi dt a bfw seinitiOut. 0 gtibln
Ändrad accentbeteckning enligt förslag 1:

tuitme trdpmasfq'aar uld vastr stcfninaa e Ost,it 9 inioly
sq'
21«, eg ad inq'ce nn'y sig, eg 9' yar 9 "'ty, e Okar uld
ad 9' Jaa go' n bi glo* 9' n'. n% aiar ad kunzi yd.sta agO, og cftt
uld far umneg ngn a'sty, fl9r a u,a se sast,Atar. eg Q ad gg, fr9snj9
g6figqn a negum mOgstaskakum, eg 0 ad becs yen ald fq'nit9
mmgar dta sas 9 ad fa"r2O, se ad by'sy kik"nzia fit9naO, q'tb.
o 84'
ad dia hinn dat a bi' y scfnitigut. o gusboi nikn a'sty,0 nut'ce mtn
dyiatar, o by'srp.
Ändrad accent- och längdbeteckning enligt förslag 2:
a ma: mq Wap:masfasOar uld eastr sectnunee e &ut 9 jiy:oly
lto:, eg ad m'tgce m'oi: sig, eg '9: yar 9 s'ydy, e &ar uld krysva,
sk: ad '9: taa g'e: an bspastela:g '9: sk:. mq O:ar ad kulm u'asda,
acto, eg 'gm uld far unirg:g niga
for a ya se s'iktt,,ctar.
eg 9 ad ga,i, fr'9m:9 ectimetn a negym ni9in:sta,slialsiim, eg aa
ad Va: te'ari
ald famde inviudar 'atta sas 9 ad fana, se ad
k"unzia 'at:9naa, 'an: 'e:g, e sk: ad da kijm dat ab'usti
s'qm:e2:aut. o g'ub:kn ',im 'as:ty, e
nitiz 43'2:atar, e b'yon:.2
1 Tryckt som kliché, enär en del däri förekommande typer ej längre kunna
anskaffas.
2 Kolon-tecknet provisorisk längdbeteckn. i s. t. f. dubbeltriangel.

Minnesord
Samuel Landtmanson
1876-1953
Den 11 juli 1953 avled i Uppsala förre rektorn, fil. dr Carl Anders
Samuel Landtmanson.
Han var född 1876 i Skara och härstammade både på fädernet och
mödernet från gamla präst- och lärarsläkter. Fadern var lektorn vid Skara
läroverk Carl Landtmanson, författare till flera läroböcker i modersmålet; modern hette Elin Sond6n, av den kända östgötasläkten.
Hembygd och barndomsmiljö fingo stor betydelse för den unge skaradjäknen, som verklighetstroget och pietetsfullt skildrat dem i den lilla
boken »Skara och Axvall. Barndoms- och ungdomsminnen» (1943). Betecknande för Landtmansons stora anspråkslöshet är, att denna innehållsrika och kulturhistoriskt intressanta miljöskildring utgavs i en ytterst
blygsam utstyrsel.
Efter att ha genomgått hemstadens läroverk kom han hösten 1895
till Uppsala. I sina examina hade han klassiska språk jämte nordiska,
men kom snart att såsom lärjunge till Adolf Noreen ägna huvudintresset
åt de senare, särskilt hembygdens folkmål. På initiativ av Evald Lidhn
hade år 1897 bildats Föreningen för undersökning av Västergötlands folkmål, som nu satte i gång ett energiskt uppteckningsarbete.
Såsom medlem av denna förening gjorde Landtmanson åren 1899 och
1900 samt något följande år omfattande uppteckningar särskilt i Kållands härad, besvarade typordlistor, insamlade ordförråd, ortnamn, folkminnen och icke minst folkmusik. Material hade alltså samlats för vetenskaplig bearbetning av landskapets folkmål. Själv behandlade Landtmanson en del av konsonantismen i sin doktorsavhandling, »Västgötamålets 1- och r-ljud» (1905). Han redogör här för fördelningen och utbredningen av / och samt av r och k under jämförelse med andra nordiska
mål och delvis med språkhistoriska utredningar. Särskilt viktig ur språkhistorisk synpunkt var hans påvisande av att västgötamålen skilja på sådant
e som uppkommit ur wi och sådant som uppkommit på annat sätt.
Beträffande 1-ljuden säger Johan Götlind i »Västergötlands folkmål 2»
(1944), s. 44: »i stort sett har Landtmansons regler för fördelningen av
de båda ljuden visat sig hålla streck» — ett gott betyg åt grundligheten
och det vetenskapliga omdömet i Landtmansons avhandling.
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Samuel Landtmanson.
Några prov på sina egna uppteckningar rörande äldre bygdeliv publicerade han i Västergötlands Fornminnesförenings Tdskrift II, häfte 10
(1909). Där återger han på landsmål några sagesmäns berättelser om
bohag, bröllopsseder, julfirande m. m.
Med sin musikaliska begåvning — ett arv från far och farfar — var
det naturligt, att han under sina uppteckningar särskilt skulle ägna sig
åt folkmusiken, varav han också nedskrivit hundratals melodier. Några
visor och melodier därur utgav han i Fataburen 1906. Såsom första häfte
i seriepublikationen »Västergötland, bidrag till landskapets kulturhistoria»
etc. utgav han »Folkmusik i Västergötland» (1911), utgörande en inledning med belysande exempel till den samling melodier, som insamlats
genom västgötaundersökningens försorg. Andra häftet, musikbilagan, utkom 1915. De karakteristiker han i detta arbete ger av folkvisa och
folkmusik vittna om god sakkunskap och verklig inlevelse.
Ett annat resultat av hans musikintresse är »Menuetter och Polska
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Dantzar» i Svenska Landsmål 1912. Han meddelar här ett antal dansmelodier ur en gammal handskrift, som han funnit i Skara läroverks
bibliotek. Den härrör från en oboist i Karl den tolftes armé, Gustaf Blidström, som nedskrivit melodierna under sin fångenskap i Tobolsk. Samlingen utgör med Landtmansons inledning ett viktigt bidrag till den
svenska polskans historia. Detta musikaliska handskriftsfynd väckte på
sin tid stor uppmärksamhet, och Landtmanson vederfors med anledning
härav den stora äran att få hålla föredrag i detta ämne i Karolinska
förbundet den 30 november 1913 inför kungligheter och höga militärer.
Föredraget publicerades i Karolinska förbundets årsbok 1913 med titeln
»De senaste karolinska musikfynden». Förutom Blidströms manuskript
behandlar han här 0. F. Stålhammars musikbok från Salshults arkiv.
Sin mannagärning ägnade Landtmanson åt lärarkallet, längsta tiden
vid samma läroverk. Efter någon tid som extralärare vid Nya elementarskolan i Stockholm kom han 1909 som adjunkt till Västerås, där han
sedan blev lektor och 1925 rektor.
I Västerås läroverks bibliotek finns en språklig handskrift från 1700talet, Daniel Herweghrs »Idioticon WestmannicumA, vilken Landtmanson
år 1925 utgav med titeln »Ordbok över västmanlandsmålet».
Sedan han uppnått pensionsåldern flyttade han till Uppsala, där han
på nyåret 1942 inträdde som frivillig medarbetare vid Landsmåls- och
Folkmirmesarkivet. Han upptog här den alltför tidigt bortgångne docenten Johan Götlinds arbete med västgötaordboken, genomgick och excerperade frågelistsvar och andra samlingar, införde orden på oktavkorten,
samt instruerade upptecknare och korresponderade med ortsmeddelare.
Detta arbete kom praktiskt taget att åvila honom ensam, då på grund
av kristidens åtstramningar ingen biträdande arbetskraft kunde ställas
till hans förfogande. Bland större samlingar som han ordnade och excerperade kunna nämnas Sven Lampas, Evald Lid•Sns och Västgöta Landsmålsförenings samlingar.
Vidare ägnade han sig åt utarbetande av tredje delen av den vetenskapliga översikten över Västergötlands folkmål, vars två första delar
författats av Johan Götlind men utgivits postumt. Denna del omfattade
konsonanterna r-v samt kvantitet och accent och utkom 1947. Han
fick även i uppdrag att skriva fjärde delen, formläran, vilken utkom 1950.
I förordet (s. VI) skriver han, karakteristiskt nog, att han med största
tvekan åtagit sig denna uppgift, men — »jag fruktar, att det annars inte
skulle bli gjort. För den, som varit med om det entusiastiska forskningsarbetet nere i den kära hembygden vid tiden omkring sekelskiftet, blir
ett sådant arbete nästan en hjärtesak.»
»Till frågan om götamålens r och h» återvände han med en så betitlad
uppsats i Svenska Landsmål 1945.
Sina sista krafter nedlade han på en mera populärt hållen översikt,
»Västgötamålet», i serien Västergötland A: 8, 1952.
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Ett annat viktigt och krävande arbete utförde han på arkivet under
åren 1950-52, nämligen utskrivning av texter från grammofonskivor,
upptagna i Västergötland. Han skrev ut c:a 700 sidor kvarto, vilket är
den största samling dialekttexter från grammofonskivor, som finns i vårt
land.
Hans trägna mödor avbrötos i juli 1952 av en svår sjukdom, varifrån
han ej mera tillfrisknade och som sommaren därpå medförde hans död,
vilken då kom som en befriare.
Landsmåls- och Folkminnesarkivet står i stor tacksamhetsskuld till
Samuel Landtmanson för det gedigna och osjälviska arbete han under
senare delen av sin levnad som frivillig medarbetare nedlade å arkivet.
Han var en gedigen personlighet, anspråkslös, flärdfri och rättfram,
samvetsgrann och rättrådig. Till hans rika andliga utrustning hörde också
en sann humor, även den med anknytning till den västgötska hembygden
i form av roliga minnen och genuina, stundom ganska drastiska historier.
Herbert Guetauson

Johannes Boöthius
1878-1954
Johannes Boäthius föddes den 12 april 1878 i Västerås. Han växte
upp i Ål, där hans far Daniel Edward Boäthius var kyrkoherde och en
tid även, liksom sin far, prost över Leksands kontrakt (1879-1900).
Efter mogenhetsexamen i Västerås 1897 blev Johannes student i Uppsala
s. å. och började sina studier på grund av tradition med semitiska språk
i tydlig avsikt att gå i sin fars fotspår. Tre år därefter inträffade emellertid en händelse, som gav den unge studentens intressen en helt ny
riktning. Då tillträdde hans far kyrkoherdetjänsten i Orsa (1900), dit
familjen omedelbart avflyttade.
För Johannes öppnades i Orsa en märklig värld av väl bevarade dalska seder i byar, där folket talade en av vårt lands egendomligaste dialekter och kunde förtälja sägner och sjunga visor med ålderdomliga motiv.
Detta fångade genast hans livliga intresse, och redan följande år stiftade
han närmare bekantskap med socknens kulturtraditioner genom att som
Dalarnes Fornminnesförenings stipendiat börja teckna upp samtal mellan
olika personer i byn Hansjö och insamla sägner, gåtor och visor, väderleksmärken och vidskepelse på Orsamål. Därunder knöt han en första
vänskap med bygden och dess folk, som under hans långa liv alltmer
fördjupades och befästes och som efter hand skänkte forskningen i övre
Dalarne ett betydande filologiskt och historiskt-antikvariskt material. Av
detta ha under årens lopp viktiga delar publicerats. Andra ha införlivats
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Johannes Boethius.
med handskriftsamlingarna på Landsmålsarkivet i Uppsala, där de utgöra grundstommen i dalmålsundersökningens lexikografiska anteckningar från Orsa.
En annan förvisso lika betydelsefull orsak till att Johannes Boöthius
som så många andra studenter vid sekelskiftet drogs till studiet av folkmål och nordiska språk var Adolf Noreens fascinerande personlighet och
hans nu pågående föreläsningar i ämnet samt seminarieövningar, där det
rådde »den varmaste, kunnigaste förståelse för den svenska, med bygderna
skiftande folkkulturen och — — — en redobogenhet att betrakta lärjungen
som medarbetare och medforskare, vilken gjorde studierna till en fest»
(Levander). Ett litet bevis för detta förhållande finner man i den prydligt ordnade lilla textsamling av »Sägner m. m. från Orsa» på dialekt med
översättning, grundande sig på Johannes Boöthius' tidigaste studier i
Orsamå,let (jfr ovan), vilka han med en vördsam tillägnan till »Min lärare
Professor Adolf Noreen grundläggaren av den moderna dalmålsforsk-
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ningen» gav ut först 1914 (i Meddel. fr. Dalarnes Fornminnesförening
II, 25 sid.)
Redan ett tiotal år tidigare hade han emellertid börjat intressera sig
också för de märkliga resterna av dalska runor, som han under en rundfärd till några fäbodställen i Ovansiljansbygden upptäckte här och var
på byggnader, husgeråd m. m. framförallt i Älvdalen. En runtext av
delvis mycket svårläst art på ett gammalt loft från Orsa (Orsblecksloftet),
vilket senare till hans sorg flyttats till Zorns Gammelgård i Skeriol (Mora),
försökte han tolka i en uppsats 1905, vittnande om snabbt förvärvad förtrogenhet med dalkarlarnas runalfabet, skrivvanor och språk i dessa trakter (Sv. fornminnesfören: s tidskr. Bd XII).
Rundresan i fäbodarna gjorde han med särskilt stöd från Svenska
turistföreningen, som i gengäld erhöll resultatet av hans intryck från
socknarna Särna, Älvdalen, Mora, Våmhus, Orsa och Ore i en populär,
men innehållsrik skildring, som berikats av dialektens (vanligen Orsamålets) mångskiftande benämningar på olika slags byggnader, inredningsdetaljer, arbetsmoment och redskap m. m. Denna uppsats, betitlad »I
Öfre Dalarnes fäbodar» och försedd med flera, i somliga fall helt unika
fotografier jämte planteckningar, trycktes i Turistföreningens årsskrift
1905 (ss. 181-202). Förutom sakbeskrivningar meddelar den även innehållet i tvenne runinskrif ter från mitten av 1700-talet (i Baltsars fäb.),
några Orsasägner samt en vallvisa på Orsamål.
Än flera runinskrifter från Ovansiljan, de flesta från Älvdalen, publicerade Johannes Boöthiu,s redan följande år tillsammans med Lars Levander och Adolf Noreen i Fornvännen 1906 (ss. 63-91, 'Dalska runinskrifter från nyare tid'), där såväl teckentyper som språk ingående
historiskt beskrivas och analyseras för första gången efter moderna synpunkter.
Med sin läggning snarare åt försynt och varsam prövning än åt iverns
samlaraptit och snabbt koncentrerade planering kom Johannes Boöthius
under sina första år av insamlingsarbete i Ovansiljan som ung kandidat
(1903) småningom in på tanken att skriva en grammatik över Moramål
och Älvdalsmål. År 1904 vistades han i Morabyarna Vattnäs och Bonäs
och upptecknade där ett betydande antal typord på tillsammans c:a 1 450
blad in sedesimo, ett material, som han därefter började utredigera i
grammatisk uppställning på folioark. Samma år besökte han även ett
par byar i Våmhus samt byn Ryssa i Sollerö socken. Året därpå (1905)
begav han sig upp i Älvdalen och utförde även där ett framgångsrikt
insamlingsarbete, vars resultat också utredigerades på samma sätt. Dessa
Johannes Boöthius' tidiga studier i Ovansiljans ålderdomliga sockenmål,
med framsynt stöd från Dalarnas Fornminnesförening, fullföljdes som bekant aldrig. Foliomanuskripten äro nu införlivade med samlingarna på
Landsmålsarkivet. Till Älvdalen kom nämligen redan följande år (1906)
Lars Levander och bosatte sig i byn Åsen. Efter tre år av intensivt stu-
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dium och insamlingsarbete i samtliga byars mål med Åsenmålet såsom
grundstomme lyckades denne till sist fullborda en beskrivning av Älvdalsmålets böjningslära och syntax i en år 1909 framlagd avhandling.
Johannes Boöthius hade emellertid redan dessförinnan intensifierat
och fördjupat sina forskningar inom Orsa med särskild vikt på dialektens
ljudlära. Därunder besökte han också den östra grannbygden Ore, där
han tillsammans med dåvarande universitetsstipendiaten i Kristiania,.
Olai Skulerud företog särskilda undersökningar sommaren 1907 i avsikt
att söka utröna Oremålets förhållande till Ovansiljanssocknarna. I en
liten fin studie, publicerad samma år i Svenska Landsmål, kunde han
mot Noreen med övertygande centrala exempel visa Oremålets synnerligen intima sammanhang med de övre socknarnas språk, särskilt Moramålet, varav det »närmast bör betraktas som en varietet». Därmed kunde
den gräns, som Noreen är 1880 (i Inledning till dalmålet) drog för det
»egentliga dalmålet i inskränktaste mening» mellan Orsa och Ore nu
förflyttas ett gott stycke utåt öster och söder intill Boda-Rättvik, där
den förblivit även efter Levanders grundliga undersökningar i samtliga
övre dalmål på 1920-talet.
Från och med år 1908, då Johannes Boethius avlade licentiatexamen
för Noreen, inträdde ett uppehåll i hans dialektundersökningar, som varade
i stort sett utan avbrott ända till sommaren 1914. Redan föregående år
(1907) tog han sin första tjänst som lärare vid folkhögskolan i Lunnevad,
flyttade året därpå till Blekinge läns folkhögskola i Ronneby, där han
undervisade i fyra år och samtidigt ett år uppehöll föreståndarskapet
för Ronneby småskoleseminarium (1909-10). År 1911 slutligen blev han
föreståndare för Jönköpings läns folkhögskola i Nässjö, där han fann sin
livsuppgift. Sin rektorspost och den under hans hängivna medverkan
nyskapade folkhögskolan i Sörängen ett par kilometer utanför Nässjö
stad förblev han trogen till sin pensionering 1943.
Under denna tid av trettiotvå års utomordentligt rikt skapande lärargärning i den svenska folkhögskolans tjänst var emellertid Johannes
Boöthius även livligt verksam inom en rad ideella föreningar och sällskap
och verkade som högt skattad föreläsare både inom och utom länet.
Dess bildningsförbund förestod han i tio år och hade viktiga uppdrag
inom föreningen Norden, Röda Korset och Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet. Han var också under många år ordförande
i länets körförbund samt i Nässjö stads musiksällskap, som fingo rikt
utbyte av hans starka musikalitet.
I sina mångahanda sysslor och plikter som entusiastisk folkhögskoleman släppte emellertid Johannes Boöthius aldrig helt kontakten med
akademieårens fria, tjusande forskningar, som en gång så starkt gripit
honom i Övre Dalarne och bland studenterna kring den vördade och
beundrade Adolf Noreen. På 'lediga stunder' fortsatte han att bearbeta
texter och ordsamlingar från första åren i Orsa, och år 1910 kunde han
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i Svenska Landsmål ge ut några till landsmålsalfabet transkriberade orsamålstexter, upptecknade av Anders Björk under titeln »Orsamål». Fyra
x senare kom han med det redan inledningsvis nämnda arbetet »Sägner
m. m. på Orsamål». Kort därefter lyckades han frigöra några somrar
(1914-17) för ytterligare fältuppteckningar inom Orsa i samband med
att han lade sista hand vid sitt manuskript till avhandlingen om Orsamålets ljudlära. Med detta arbete, som ingår i Svenska Landsmål (Bd IV: 4),
vann han på våren 1918 sin filosofie doktorsgrad. Sina stora samlingar
ord och fraser av Orsamål, ytterligare förökade med uppteckningar från
hösten 1923 och somrarna 1932-34, 1942 o. 1945 samt utredigerade på
inalles 13 770 blad in sedesimo, överlämnade han senare efterhand till
dalmålsundersökningen på Landsmålsarkivet i Uppsala.
Efter 1918 följde långa år av skolarbete i Nässjö, varunder Johannes
Boäthius lät sina intressen i hög grad bindas av frågor och problem i
samband med folkhögskoleundervisningens fortskridande förnyelse. Icke
så få bidrag har han sålunda lämnat till skilda folkhögskoleböcker och
tidskrifter i form av smärre uppsatser med sant människovänligt och
ideellt innehåll, t. ex. »Det personliga i folkhögskolans gärning» (1921),
»Elevernas självstyrelse i folkhögskolan» (1925), »Det andliga nutidsläget
och folkhögskolan» (1938) m. fl. (se nedanst. bibliogr.), varvid han som
alldeles speciell kännare av Grundtvig gärna skaffat sig inspiration och
utgångspunkter hos honom (»Grundtvigs folkhögskoletankar», 1923).
Kort före sitt avsked ur tjänsten 1943 fick Johannes Boäthius en kärkommen anledning att taga upp sina gamla förbindelser med ungdomsårens forskningsfält i Orsa. Då vände sig socknens jordägare till honom
med en anhållan att han måtte åtaga sig att redigera ett stort upplagt
historiskt verk om Orsa. Med glädje åtog sig den gamle rektorn detta
uppdrag, som inte bara återförde honom till en kär trakt utan även
skänkte honom ett stort fält öppet för intresseväckande och betydelsefull forskning. Oförtrutet arbetade han därefter under sina sista år på
att föra denna storslagna sockenbeskrivning så långt framåt som möjligt
med hjälp av en rad erkänt goda medarbetare i skilda ämnen. Det förunnades honom även att få se såväl den första delen (1950), vari han
själv svarade för största parten (»Sockensjälvstyrelsen i Orsa före 1863»
samt »Orsa i tider av krig och uppror»), som den andra delen (1953 med
bl. a. hans uppsatser »Orsa i ljuset av de äldsta skattelängderna» och
»Kyrkans räkenskaper») lyckligt utkomma av trycket, innan ålderns tilltagande ohälsa slutligen bröt ned hans krafter. Han avled stilla i sitt
hem invid sin högt älskade folkhögskola i Sörängen söndagen den 22
augusti 1954.
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Förteckning över J. Boöthius' arbeten och publikationer
1. Otryckta arbeten, förvarade i Landsmåls- 0. Folkminnesarkivet.
Manuskript o. anteckningsböcker:
1901: Typordlista jämte koncept från Orsa 2 häften 8:o.
1901-04: Samtal mellan ol. personer i ett hushåll i Orsa 4 blad folio.
Två grannars samtal under ol. tider på året i Orsa 11 bl. folio.
1901-07: Sägner, visor, gåtor m. m. på Orsamål 14 bl. 4:o.
Vidskepelse o. väderleksmärken fr. Hansjö, Orsa 121 bl.
16:o.
1903-04: Samlingar till en grammatik över Moramålet 4 bl. folio.
Hus, möbler o. klädedräkt i Mora 9 bl. 16:0.
1904: Typordlista fr. Mora (Vattnäs) 1 h. 8:o.
D: o fr. Våmhus (Sivertsbacken) 1 h. 8:o.
Ant. fr. fäbodar i övre Dalarne samt rör. Bonäsmål m. m.
1 h. 8:o.
1905: Samlingar till en grammatik över Älvdalsrnålet 5 bl. folio.
1923: Paradigm ur Orsamålet 1 h. 4:o.
1924: Svar på L. Levanders kompletteringsfrågel. fr. Orsa 3 bl.
4:o.
1930: Lexikografiska ant. fr. Orsa 3 h. 8:0 (å 90 s.)
1932: D:o 1 h. 8:o o. 6 bl. 8:o
1934: Ant. rör. finnbebyggelsen i Orsa 11 bl. 16:o.
1942: Lexikogr. ant. fr . Orsa 3 h. 8:o.
1945: D:o 2 h. 8:o.
Ordsamlingar:
1901-07, 1914-17, 1932-34 0. 1945: Lexikografiska ant. fr . Orsa.
13 770 bl. 16:o.
1901-07 0. 1914-17: Personnamn fr. Orsa 37 bl. 16:o.
Konamn fr. Orsa 10 bl. 16:o.
Syntax fr. Orsa 5 bl. 16:o.
1903-04: Ortnamn fr. Mora 33 bl. 16:o.
1904: Lexikografiska ant. fr. Mora (Vattnäs) 889 bl. 16:o.
D:o fr. Mora (Bonäs) 568 bl. 16:o.
D:o fr. Sollerön (Ryssa) 226 bl. 16:0.
Ortnamn fr. Sollerön (d:o) 1 bl. 16:o.
Lexikogr. ant. fr . Våmhus (Sivertsbacken) 156 bl. 16:o.
D:o fr. Våmhus (Heden) 54 bl. 16:0.
1907: Lexikograf. ant. fr. Ore (Arvet) 300 bl. 16:o.
D:o fr. Ore (Sunnanhed) 105 bl. 16:o.
1945: Lexikogr. ant. fr. Orsa 16 bl. 16:o.
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2. Tryckta arbeten.
Dialekt o. kulturhistoria:
1905. En dalsk runinskrift från Orsa. Sv. formn. fören. tidskr. Bd
XII.
I öfre Dalarnas fäbodar. Sv. Turistfören. årsskr.
1906. Dalska runinskrif ter från nyare tid (tills. med L. Levander
o. A. Noreen). Fornvännen.
1907. Oremålets ställning inom dalmålet. Svenska Landsmål.
1910. Fonetisk transkription av A. Björks uppsats Orsamål. Svenska Landsmål.
1914. Sägner m. m. från Orsa. Meddelande fr. Dalarnes Fornminnesfören. 1I.
1918. Orsametlet I. Ljudlära. Akad. avh. Svenska Landsmål (Bd
IV: 4).
1950-53: Orsa, en sockenbeskrivning utg. av Orsa Jordägande
Sockenmän under redaktion av J. Boöthius,
— Häri
red: s egna upps. i del I: Sockensjälvstyrelsen i Orsa före
1863, ss. 193-432 samt Orsa i tider av krig och uppror,
ss. 433-479 och i del II: Orsa i ljuset av de äldsta skattelängderna, ss. 37-74 samt Kyrkans räkenskaper, ss. 161-177.
För övrigt har J. B. såsom skolman författat en rad
uppsatser, tryckta i skilda folkhögskoletidskrifter (särsk.
Tidskr. för Sv. folkhögsk. årg. 1-19), vilka här ej kunna i
detalj uppräknas.
Stig Björklund

Meddelanden och aktstycken
Karl Jakob Nilsson och hans böcker på blekingemål
»Skolläraren, Herr K. j. Nilsson,
Lyckeby, Lösen.
Svenska Akademien, som med nöje tagit kännedom af Eder samling
af 'Ord och talesätt från östra Blekinge och dess skärgård', har väl
icke funnit Edert arbete uppfylla vetenskapliga fordringar, hvarföre
Akademien icke heller kan tillstyrka dess tryckning utan föregående
granskning af någon person, som är hemmastadd med den i östra Blekinge förekommande dialekt och derjemte eger vetenskaplig kännedom
af det svenska språket i allmänhet. Då Akademien emellertid ansett
Edert företag ega någon förtjenst och vittna om ett nit, som förtjenar
efterföljd i andra delar af landet, har Hon velat såsom en uppmuntran,
och utan att dermed uttrycka ett godkännande af det sätt, på hvilket
ämnet blifvit af Eder behandlat, tilldela Eder en gratifikation af Etthundra Femtio Kronor, som härjemte bifogas och om hvilkas emottagande jag anhåller att blifva underrättad.
Med högaktning
Henning Hamilton
Stockholm den 16 April 1877.»'
Så lydde den på samma gång uppmuntrande och nedslående skrivelse,
som Karl Jakob Nilsson i Lösen fick från Svenska Akademien, sedan han
till denna insänt sin samling av 1 200 ord och talesätt, som han tecknat
upp från sin hemtrakt i sydöstra Blekinge.
Karl Jakob Nilsson var född år 1844 på Sturkö i den östblekingska
skärgården. Efter att ha avlagt organist- och kyrkosångareexamen samt
folkskollärareexamen fick han år 1871 anställning som lärare i Lösens
folkskola, och det var väl vid denna tid, som han på allvar började intressera sig för traktens dialekt.2 Han lyssnade, lade på minnet och skrev upp,
1 Originalet till detta liksom till övriga i uppsatsen citerade brev till Karl
Nilsson i LAL.
2 För biografiska uppgifter om Karl Nilsson hänvisas till Sigfrid Leanders
artikel i Blekingeboken 1945, »Karl Jakob Nilsson. Folkuppfostraren — folklivsskildraren. 1844-1926*.
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och det var ju ett ej oväsentligt antal ord och talesätt han redan 1877
lyckats samla. Svenska Akademiens svar gjorde honom »ganska nedtryckt
i stövlarna trots de mycket välkomna 150 kronorna».
Det dröjde emellertid inte länge, förrän Karl Nilsson gjorde ett nytt
försök. Kring årsskiftet 1877-78 sände han ut subskriptionslistor och provtryck till »1 200 ord och talesätt från östra Bleking och dess skärgård».
Han fick också en hel del uppmuntran från skilda håll, bl. a. från professor M. B. Richert i Uppsala och docenterna M. F. Lundgren och Adolf
Noreen.
Bland dem som fattade intresse för Karl Nilssons »Ord och talesätt»
var också J. A. Lundell. Denne hade just börjat förbereda tidskriften
»Svenska Landsmålen» och ville gärna, att Karl Nilssons arbete skulle ingå
i denna. I ett brev till Karl Nilsson daterat den 3/jo 1878 skriver Lundell
bl. a.:
»Nu vore mitt förslag — under förutsättning att tryckningen ännu
icke börjat eller ännu icke långt framskridit — att Ni skulle överlemna
Ert arbete till offentliggörande i den tidskrift, hvarom ovan talats.
Dels skall Ert arbete på detta sätt bliva vida mera spridt och kändt
och sålunda även göra större nytta genom att intagas i en tidskrift,
som utgår i sex till åtta hundra exemplar. Dels skola vi kunna lemna
någon ersättning åt Er för Ert arbete. All den stund vi för vårt arbete
hava att vänta allmänt understöd, kan jag utlova ett författarearvode
av 40 till 50 kronor för tryckark, utom att vi naturligtvis bekosta
tryckningen, samt lemna Er dessutom femtio gratisexemplar. Dem som
subskriberat på Ert arbete, skulle vi åtaga oss att meddela det samma
till det angivna priset.»
Karl Nilsson tog sig en funderare på Lundells förslag. Genom att gå
med på detta, skulle han ju slippa ifrån en hel del besvärligheter. Men
innan han bestämde något i saken skrev han till en studerande av Blekingska nationen i Lund, C. M. Oldin, och bad om dennes råd. Oldin
svarade:
». . . Enär man icke vet, huruvida herrar upsaliensare ämna intaga
Herr Nilssons samling ostyekad eller blott urplocka, hvad som verkligen är nytt i densamma, ej heller huru stora tryckark de hafva i sin
tidning, kan man ej fälla något omdöme om priset. Skulle samlingen
i sin helhet intagas för det lofvade priset och utom de 50 friexemplar
Herr Nilsson erhåller äfven de hos Herr Nilsson tecknade subskribenterna bli godtgj orda, hvilkas afgifter naturligtvis tillfalla Herr Nilsson,
tyckes anbudet ej vara så oförmånligt. I hvarje fall tål det att tänka
på och om Herr Nilsson så som ju tänkt är, reser till Stockholm till
våren, så lär nog saken kunna uppgöras så, att Herr Nilsson med någorlunda vinst får verket publiceradt.»
7 — 557925 Svenska Landsmål 1956
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I ett brev till J. A. Lundell daterat den 26/10 1878 skrev Karl Nilssonl:
»Till svar på ärade skrifvelsen af d. 3 dennes vill jag härmed vördsamt meddela, att omfrågade arbetet icke vidare öfverlåtits till annan
person, än att jag ännu eger bestämma öfver detsamma och att jag,
under för mig någorlunda antagliga vilkor, också skulle kunna vara
villig öfverlemna det för Eder ärade Tidskrift. Innan jag dock beslutar
mig för saken, torde jag få emotse dels prof på de för arbetet ämnade
tryckarken och det blifvande formatet, dels upplysning om huruvida
meningen är införa samlingen oafkortad eller med utgallring af något
möjligen förekommande förut kändt. Det senare vill jag icke under
några vilkor medgifva . . .»
Den 4 /12 svarade Lundell, att han ej just då kunde sända något prov
på format och papper, samt att det icke skulle bli frågan om några nedstrykningar i manuskriptet, men tillägger:
». . . Däremot bör jag upplysa om att tidskriften i alla sina artiklar
för alla dialekter använder ett eget beteckningssätt, det samma som
av Landsnaålsföreningarne i Uppsala ock Lund är antaget.»
Lundell föreslog också i brevet ett sammanträffande, t. ex. under julferierna, då han komme att vistas på Ebbetorp i Dörby socken vid Kalmar. Detta skedde också i samband med att Karl Nilsson den 12 januari
1879 hade ett framträdande i Kalmar, där han föredrog en del av sina
blekingehistorier.2
Vid detta tillfälle diskuterades tydligen en del såväl ekonomiska som
praktiska frågor, vilket framgår av den senare brevväxlingen. Beträffande
»Ord och talesätt» så blev det tydligen avgjort, att den — åtminstone
tills vidare — inte skulle tryckas i SvLm. Däremot ville Lundell gärna
ha en del av Karl Nilssons folklivsskildringar publicerade i tidskriften.
Ett villkor härför var emellertid, att de skrevos med landsmålsalfabet,
och vid sammanträffandet diskuterades tydligen en del beteckningsfrågor.
Med ett brev från Lundell den 11 april 1879 följer anvisningar om ljudbeteckning för sydöstra Blekinges dialekt samt en av Lundell gjord transkription till landsmålsalfabet av Nilssons lilla historia »Hansa-Jössens
orationer på bokalådan».3 Karl Nilsson synes emellertid inte ha tilltrott
sig att på ett tillfredsställande sätt kunna använda landsmålsalfabetet,
och då Lundell ej heller kunde garantera ett skäligt ekonomiskt vederlag,
så fick saken förfalla, och några bidrag av Karl Nilsson kommo aldrig
att ingå i tidskriften.
1 Originalet

i ULMA.
Enligt brev från Karl Nilsson den 307,2 1878. Orig. i ULMA.
3 1 »Muntra folklifsbilder» (1:a uppl.) s. 77 ff. Lundens transkription i LAL.
2
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Emellertid fortsatte kontakten mellan Lundell och Nilsson, och 1885
var det tal om att »Gamla abeteket» skulle ingå i SvLm, men inte heller
denna gång kom det till något resultat, framför allt beroende på, att
Nilsson inte ville ha arbetet tryckt med landsmålsalfabet.
Det kom att dröja ända till år 1900 innan Karl Nilsson fick tryckt sin
samling »Ord och talesätt». Den trycktes då med vanligt alfabet, dock att
slutet a och e samt öppet o betecknades med kursiv.
»Ord och talesätt» var emellertid inte den första bok, som Karl Nilsson
gav ut. Redan 1879, dvs, vid den tid underhandlingarna med Lundell
började, hade Karl Nilsson låtit trycka och på eget förlag utge »Muntra
folklifsbilder». Genom att använda kursiv och fetstil markerade han olika
ljudnyanser och lyckades rätt väl återge dialekten. På samma sätt och
med samma ljudbeteckning utgav han 1886 »Gamla Abeteket eller MarjeHalte-Sjvens resefter för skaväjnk . . .». Det något svårlästa språket gjorde
emellertid, att böckerna inte fick den åtgång, som författaren hoppats,
och detta tillsammans med utgivningssättet hade till följd, att ingen av
böckerna blev någon lysande affär. När han år 1888 gav ut »Ny samling
Muntra Folklifsbilder» begagnade han därför ett »modifierat» bygdemål,
ty han hoppades därigenom kunna nå en större läsekrets. Möjligt är, att
han här tog Oscar Svahns »Svenskt skämtlynne» som förebild. Det »modifierade» bygdemåleti användes även i 2:a och 3:e upplagorna av »Muntra
Folklifsbilder». Det var dock först de på 1900-talet utgivna böckerna,
som gåvo någon ekonomisk behållning.2
Hur förfor då Karl Nilsson vid insamlingen av sitt dialektmaterial
(sitt »fiske», som han kallade det), och hur ställde sig bygdens folk till
det? Karl Nilssons son, f. slöjdinspektören Gunnar Nilsson, Stockholm,
har lämnat en god skildring av detta, och jag tillåter mig citera honom3:
»Jag har vaga minnen, som tyder på att en del folk i bygden ställde
sig reserverade eller rent av var smått förargade över fars skriverier.
Det hände nog, att en och annan undvek att komma till tals med far,
för att han inte skulle kunna 'härma voss o göra skoj mä voss'. Lundensaren, sedermera rektor i Landskrona, Claes Magnus Oldin från
Olsäng i östra härad, Bleking, ansåg sig behöva lugna far i ett brev
den 21 april 1878: 'Låt de hal/bildade bönderna svärja öfver att se i
skrift upptecknadt det språk, som de allt mer söka bortlägga; ett kallt
löje kan Ni skänka den till stadspiga omklädda bondflickan, som kan1 Skillnaden mellan beteckningen i 1:a upplagan av Gamla Abeteket och
det »modifierade» bygdemålet i 2:a upplagan framgår av en jämförelse i den
nämnda uppsatsen av Sigfrid Leander.
2 För bibliografin hänvisas till G. Ottervik, Litteratur om Blekinge.
3 Enligt manuskript i LAL.
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tänka bland symamsellerna i staden skäms öfver att härstamma från
en ort, der ett sådant språk talas!'
Läseriet gjorde sitt till för att hindra 'Nilssens tosaforer'. Som ett
exempel både på detta och på hur ett 'fiskafänge' dock kunde göras,
kan jag nämna följande. Far, min äldre bror Ivar och jag besökte 1887
en av fars bröder, bonden Måns Nilsson på Torp, Senoren. Måns var
av naturen en glad själ, men läseriet hade fångat honom så att han
såg synd i det mesta, som ej var förenat med bön och suckan. Hans
'gamla människa' lär emellertid ha gjort sig påmint rätt ofta, glädjande nog.
Fars alla försök att få Måns att giva något stoff i form av ord eller
talesätt osv. avvisades bestämt; det fanns högre intressen, som Karl
Jakob borde ägna sig åt. Vad det led kom Måns att nämna sitt besök
i Karlskrona föregående dag. Han hade då gått förbi Högre Allmänna
Läroverket och fått se hur pojkarna gymnastiserade på gården. Han
ansåg att sådana kroppsövningar var om inte direkt av ondo så dock
helt 'onyttalösa'. Medan han skildrade förloppet av de olika momenten,
eldade han upp sig till en dramatisk skildring med åtföljande demonstrering av hur rörelserna utfördes. Han var omväxlande en personifikation av eleverna och den kommenderande. Alla de närvarande familjemedlemmarna och vi gäster satt och följde med intresse Masses
enmansteater i finrummet på Torp, och när skådespelet var slutfört
växlades följande repliker mellan far och Måns: 'Tack ska du ha, Måns,
där fick jag ju ändå en god historia till min nya samling" Måns såg
först något oförstående ut, men så drog hans gamla syndiga natur på
smilbandet, fast den frälste Måns suckade: 'Din leing, du lurade mej
ändå.'
På det sättet fick far uppslaget till första historien i Ny samling
1V1untra Folklifsbilder (1888) 'Karin Håkans om gymnastiken'.
Med tiden försvann nästan helt de antydda misstämningarna, och
det hörde till regeln, att far eller hans ättelägg rent av nödgades att
vid gillen och andra festligheter roa de närvarande med att föredraga
en eller annan av bygdemålshistorierna och därvid helst köra med fullt
pådrag.»
Hur Karl Nilsson kontrollerade det sakliga materialet för sina berättelser framgår av följande.
I ett brev den 8/4 1880 till sin då 75-årige fader, bonden och nämndemannen Nils Månsson på Starkö', berättar Karl Nilsson, att han »af en
Hazelius i Stockholm» fått en förfrågan angående seder och bruk, sägner,
skrock m. m. Han ber därför sin fader teckna upp en del sägner, som antydas i brevet, bl. a. »Om den som drunknat och derefter såsom gast glän1 Avskrift

av brevet i LAL.
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Karl Jakob Nilsson (t. h.) och hans broder Måns Nilsson.
tade på täcket (eller seglet) och derigenom tillkännagaf sin önskan att
bli begrafven».
Nils Månsson gjorde på våren 1880 en del uppteckningar med ledning
av dessa frågorl, och berättelsen till den ovan nämnda frågan lyder:
»En båtsman Nils Sommar på Sturkö, som lef de för cirka 60 a 70 år
sedan och fiskade med Gäddestakar berättade, att då han som vanligt
varit vid Fäjö eller någon vik åt fasta landet och fångat 'bete', små
mörtar, och då han var stadd på hemresa en afton, inträffade åska,
blixt och regn, och måste han derföre landa vid Pornholm, ett skär
sydligt från Wärkö,•hvarest han ville tillbringa natten, tog sitt segel,
tältade i lä för en bergklint, men blef vid midnattstiden oroad af någon,
som upplyfte ena hörnan af seglet och liksom tittade in på honom,
som låg der, och fortfor så tre gånger, då Sommar sista gången frågade,
hvad det kunde vara eftersom han ej fick ligga i frid der. Då hördes
en dof röst svara: 'Du får ligga i frid, om du gör hvad jag ber dig;
innan du far ifrån detta skär bör du, då dagen inbryter, söka på stran1 Avskrift

av brevet i LAL.
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den till södra sidan i kåsranden, och du finner der en dödskalle och en
del ben samt några fragmenter af kläder, som länge legat der. Hopsamla dessa och begraf dem så gott sig göra låter invid bergklinten
nära ditt hviloställe, och du skall alltid blifva i frid, så ofta du besöker detta ställe'. Och det skedde så.»
Karl Nilsson sände tydligen de önskade uppgifterna till Hazelius men
fick av allt att döma ingen ersättning av denne. Han ansåg sig därför ha
rätt att använda en del av materialet för egen del, och på den ovan citerade berättelsen byggde han så historien »Hur Magnus Svensson fick
kyrkegår(d)», vilken ingår i »Ny samling Muntra Folklifsbilder». Karl
Nilsson återger här berättelsen i jagform, fyllig och rik på detaljer. Slutet
av berättelsen, som handlar om hur den drunknade föres i land och begraves i vigd jord, samt hur den, som gjorde fyndet, sedermera blir gift
med den omkomnes änka, har Nils Månsson dock ej lämnat stoff till.
Dessa uppgifter torde Karl Nilsson fått från annat håll, för så vitt han
ej själv diktat till hela det avslutande partiet.
Från språkmannens synpunkt finns väl en del anmärkningar att göra
mot Karl Nilssons dialekttexter. Man skulle kanske velat, att han givit
efter för Lundells önskningar och publicerat åtminstone någon text med
landsmålsalfabet. Fast i »Muntra Folklifsbilder» (1:a uppl.) och »Gamla
Abeteket» (1:a uppl.) samt i »Ord och talesätt» får man dock en rätt god
bild av dialektens ljudsystem. För kännedomen om den sydöstblekingska
dialektens ordförråd äro emellertid Karl Nilssons böcker en ovärderlig
källa, och även den folkliga syntaxen kommer ibland mycket väl fram.
Framför allt var ju dock Karl Nilsson en pionjär när det gällde undersökningen av de blekingska dialekterna. Och att hans arbete rönte uppskattning bland språkforskarna framgår bl. a. av J. A. Lundells stora
intresse för hans skrifter. Adolf Noreen skrev den 27/7 1878: »Det är med
verklig glädje jag förnimmer, att man ändtligen har att vänta sig offentliggörandet af några prof på den hittills så godt som alldeles okända blekingsdialekten», och den 11/1 1880: »Jag får på samma gång lyckönska
Eder till en god fortsättning af Edert i mer än ett afseende förtjänstfulla
företag». Tjugofem år senare skrev Evald Lid&i: »De upplysningar Edra
skrifter lemna om Blekingsspråket komma i många fall att bli värdefulla
för vetenskapen». Detta omdöme har alltjämt giltighet och kommer alltid att ha det.
Materialet till denna uppsats är till stor del hämtat ur de brev till och
uppteckningar om Karl Jakob Nilsson, som dennes son, f. slöjdinspektören Gunnar Nilsson, Stockholm, välvilligt överlämnat till Landsmålsarkivet i Lund.

Sten-Bertil Vide.
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Folktraditionens pålitlighet
Några anteckningar från Västerbotten
Att 200-årig — eller yngre — tradition korrekt återger verkliga händelser är tämligen vanligt i norra delen av Västerbottens län. Härpå skall
nedan lämnas några exempel. Mindre vanligt är att traditionsuppgifter
som är omkring 350 år kan styrkas. Härför tarvas en del förutsättningar
för vilka inte här behöver redogöras. När man emellertid påträffar det
ena exemplet efter det andra på hur tillförlitlig traditionen kan vara,
undgår man inte tanken, att om man hade möjlighet till kontroll ännu
längre tillbaka i tiden inom ett område där traditionens livskraft visat
sig vara otroligt stor, så skulle man kunna verifiera denna tradition i
förbluffande utsträckning. Vi har dock häruppe endast i mycket ringa
omfattning dylik möjlighet. Våra äldsta domböcker t. ex. daterar sig till
1600-talets början och kyrkobokföringen börjar 1720. I enstaka fall kan
ju jordeböcker och dylika handlingar ge tämligen goda vittnesbörd.
Medelålders personer i Ersmarks by i Kågedalen, Skellefteå landsförsamling, vet mycket väl den dag som är, vilket (vilka) hemman som avses
med namnet Sjulshemmanet. Det är nuvarande no 2. År 1580 är en
bonde, Sjul Olsson, innehavare av hemmanet. Hans son, Olof Sjulsson,
ägare av samma hemman, försvinner ur längderna vid 1600-talets mitt.
Sedan har icke någon bonde med namnet Sjul funnits på detta hemman
eller i byn.
Ungefär samma förhållande råder beträffande hemmanet no 14, Finnhemmanet. Under 1600-talets första decennier innehades detta hemman
av en person vid namn Finne (traditionen tillägger att han verkligen var
finne) och siste bäraren av namnet, Hans Finne, försvinner ur längderna
vid 1600-talets mitt.
Ytterligare ett par hemmansnamn i byn kan på detta sätt föras tillbaka till 1600-talets senare hälft.
I Finnträsk by i Byske socken uppger traditionen att den förste bebyggaren Mickel Olofsson år 1758 kom från Ersmarks by i nuvarande
Skellefteå socken. »Det var tre svågrar som kom från något ställe sör i
socknen» ( = socknens södra del) som först innehade marken, sägs det.
Uppgifterna kunde lätt kontrolleras. År 1761 beviljades Mickel Olofsson immission på nybygget Finnträsk. Han var bondeson frän Ersmark.
Olofsson hade åtminstone en son och två döttrar. Den ena dottern var
gift med en man från Klutmark, den andra med en Medlebo. Båda byarna
ligger »sör i socknen» i förhållande till Finnträsk. Fadern, Mickel Olofsson,
överlät en del av nybygget på sin son och två andra tredjedelar på vardera mågen. Där har man alltså de tre svågrarna!
Traditionen var riktig in i detalj (ganska säkert också beträffande
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bosättningsåret, tre år tidigare än immisionsbrevets datum!) och detta
så mycket märkligare som en av svågrarna mycket snart flyttade från
byn utan att kvarlämna några andra spår efter sig än ett härbre på vilket
ett årtal och hans initialer påträffades härom året. Den detaljen kände
inte ens traditionen till.
I Kågedalen berättas en tämligen makaber skildring om en Kkebo
som »någon gång» avrättats för hustrumord. Han skulle, enligt berättelsen,
tidigt en vintermorgon skjutsa en person till Skellefteå. Då grannarna
frampå dagen märkte att ingen var hemma som skötte om kreaturen,
var det någon som gick dit och tittade in genom ett fönster. Betraktaren
såg då hustrun ligga hopsjunken på golvet i kammaren. Det visade sig
att hon — som man trodde — försökt hänga sig men kroken i taket hade
lossnat och kvinnan fallit ned. Hon var död.
Misstankarna vaknade genast och man sände ett bud till Skellefteå
där mannen greps, erkände och i sinom tid avrättades.
Via församlingsböckerna kunde mannen snart identifieras. Med ledning
av en anteckning där, spårades rättens protokoll. Mordet hade utförts i
mitten av 1830-talet. Skildringen stämde i detalj med traditionens berättelse. Mannen hade strypt sin hustru på morgonen och för att dölja sitt
brott hade han arrangerat hängningen bakom kammardörren. Kort efter
avfärden hade kroken i taket lossnat och den döda fallit ned.
Ytterligare ett par avrättningar i trakten under 1800-talets förra hälft
har kontrollerats och befunnits vara in i minsta detalj riktiga. Traditionen återger detaljer som endast ögonvittnen kan ha berättat och det
torde inte råda någon tvekan om att de är riktiga. Vissa uppgifter, t. ex.
om vilka som stod spetsgård vid avrättningen, deras utrustning, etc.,
har kunnat kontrolleras genom i byakistor — i en annan by än där traditionen upptecknats — bevarade skriftliga uppbåd av manskap.
En flitig upptecknare i Bureå by nedskrev på 1920-talet en tradition
frän Nedre Bäck i Bureå, socken som berättade att omkring 1812-15 hade
en hustru till en soldat i byn, Sven Tåman, under mannens bortovaro i
krig fått höra att han stupat, inlett en förbindelse med en annan man
och fått ett barn. Vid ryktet om att mannen inte omkommit utan snart
var att vänta hem, kastade kvinnan barnet i kvarnrännan på en plats
som ännu utpekas. Gärningen avslöjades och kvinnan lagfördes och avrättades.
Många försök gjordes att kontrollera dessa uppgifter men utan resultat.
Inte ens ett soldatnamn Tåman kunde med säkerhet spåras. Historien
avfärdades såsom varande ett till platsen lokaliserat vandringsmotiv eller
dylikt.
Flera år efteråt påträffades av en ren tillfällighet en anteckning i en
s. k. mortalitetstabell av år 1762 som kastade ett klart ljus över händelsen. Som bekant antecknades i dessa tabeller märkligare händelser som
under året timat i socknen. Där heter det kort och koncist: »Soldaten
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Sven Tåmans i Bäck hustru, Malin Pehrsdotter född i Lövånger, mördade
sitt barn natten mellan den 19 och 20 maj det hon sammanavlat under
sin mans bortovaro i Pommern. Halshöggs och å båle brändes den 21
augusti väl beredd och med stor frimodighet.»
Sålunda rullades det hela upp. Traditionen var riktig men den hade
förlagt händelsen till det krig man bäst kom ihåg, alltså 1808-09 års ryska
krig. Händelsen hade i verkligheten utspelats cirka 50 år tidigare.
Slutligen må här anföras en liten historia som givetvis endast har
kuriositetsintresse men som är betecknande. För något år sedan vandrade
jag i trakten av Lainejaur tillsammans med renägaren Svante Frank,
Storselet, Malå. Vi kom till en gammal lappvall och Frank yttrade någonting om att här bott folk »åtminstone sedan 1500-talet». Hur vet man
det, frågade jag. — Jo, på det sättet, svarade Frank med det naturligaste och mest självklara tonfall, att vi räknat efter vilka som bott här!
Naturligtvis kan detta aldrig bevisas. Men personligen är jag bergfast
övertygad om att Frank hade rätt.
Ernst Westerlund.

Litteratur
Didrik Arup Seip, Norsk språkhistorie ta omkring 1370. 2. utgavs.
Oslo 1955. Aschehoug. xvir, 394 ss.
Seips norske språkhistoria, som kom ut förste gang i 1931, var en
milepel i norsk språkforskning. For förste gang fikk vi her en sammenfattande dokumentert framstilling av vårt språks historie i middelalderen.
Marius Htegstad hadde riktig nok utfört et stort pionerarbeid gjennom
sin språklige kartlegging av Vestlandet og Tröndelag; men det gamle
östlandsmålet rakk han ikke å få undersökt. Det ble Seips oppgave å
studere de gamle östlandske kildene og å gi det förste fullstendige oversyn over vårt morsmåls utvikling og skjebne fra urnordisk tid og fram
tul årene etter Svartedauen.
Seips verk inneholdt en rikdom på nye synspunkter og nye resultaten
Sxrlig viktig var det at han kunne flytta grensene for en rekke viktige
östlandske, spesielt söröstlandske, språklige karakteristika, som monoftongering, reduksjon av ubetonte vokaler, overgang fra stemmelös tul
stemt konsonant i visse stillinger o. a., langt tilbake i tiden. Han viste
at vi her hadde å gjöre med en hjemlig utvikling som hadde funnet sted
lenge för den svenske og danske påvirkning satte inn.
Det var i det hele tatt språkets indre historie forf. konsentrerte seg
sterkest om, og som han med sin grundige skolering i moderne språkvitenskap kunne kaste nytt lys over. Han pekte på differensiasjonen
som en viktig faktor også i norsk lydhistorie. Han viste hvordan mange
foreteelser i böyningsverket kunne forklares på lyellig vei istedenfor som
för ved analogi, og han understreket sterkere enn det tidligere var gjort,
den rolls systemet hadde spilt i böyningsutviklingen. Han opererte med
et swrlig lesespråk og et höyere talemål blant middelalderens skriftkyndige og kunne derved ikke bare forklare en rekke eiendomrnelige skriftformer i de gamle håndskriftene, men også belyse viktige drag i moderne
norsk riksmål (som f. eks. et-endingen i pret. av 1. kl. sv. verb).
Det lå en kjempemessig innsats av åndelig energi bak Seips språkhistorie. Det stoff han stridde med, var hentet fra mange hold, fra hans
egne undersökelser, fra felter som runologi, lånords- og stedsnavnsforskning og fra dialektmonografier. Men hele dette uensartede materialet var
sammenarbeidd og vurdert i samsvar med forf.'s språkvitenskapelige syn.
Tross vrimmelen av detaljer brer boka et sterkt helhetspreg.
Etter lenge å ha vrt utsolgt, er verket nå (1955) kommet i ny
utgave. Den vil bli hilst med glede av alle som sysler med nordiske
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språk. I de 25 årene som er gått siden 1. utgave forelå, har vi fått ökte
kunnskaper og nye syn spunkter på de fleste feltene av nordisk filologi.
Forf. har innarbeidd de nye resultatene i 2. utgave, som derved er blitt
betydelig utvidet og endret. Å sammenligne denne med 1. utgave blir
derfor samtidig en oversikt over det viktigste som har skjedd innenfor
nordisk språkforskning i det mellomliggende tidsrommet. Vi möter nytt
stoff på nxr sagt hver side — fra Magnus Olsens studier over de yngre
norske runeinnskriftene tul Bengt Hesselmans omlydsteorier.
I mellomtiden har vi som kjent også fått en helt ny språkhistorie,
'Gustav Indrebös »Norsk målsoga» (Bergen 1951). Den skildrer ikke bare
fastlandsnorsken, men også målet i de norske nyb3gdene i vest; i tid går
den helt ned tul Ivar Aasen. Men den har sitt tyngdepunkt i mellomnorsken og nynorsken. For det tidsrom Seips språkhistorie omfatter,
bygger den vesentlig på hans og Marius Hwgstads forarbeider, og kan
altså her ikke gi noe sterlig nytt.
Som ekte forsker har Seip aldri slått seg tul ro på sine laurbwr, men
alltid vxrt på vei mot nye mål, mot dypere innsikt. Derfor höster vi i
utgave nr. 2 först og fremst frukten° av hans egen intense granskervirksomhet. I de senere år har han srlig konsentrert seg om studiet av
norrön paleografi, det norske höytidsspråk og lesespråk i middelalderen
og om forholdet mellom gammelnorsk og islandsk. Ellers finner vi spredt
rundt i boka resultatene av en mengde mindre undersökelser han har
gjort, som f. eks. om skiftet bu: bo i nord. språk, system og lydutvikling
i sterke verber i norsk og om verbet dö, subst. död og adj. död i norsk.
Försteutgaven av Seips språkhistoria har vart anmeldt flere ganger för
(utförligst av Trygve Knudsen i en ypperlig artikkel i Maal og Minne
1936; som har gitt forf. mange impulser). Her skal derfor först og fremst
bare pekes på de viktigste endringene i den nye utgaven.
Selve grunnplanen i verket, den selvstendige grammatiske gjennomarbeidelse av hver språkhistorisk periode, har forf. naturligvis beholdt.
Vi får et klart og oversiktlig bilde av språktilstanden i hvert enkelt tidsrom. Den strengt gjennomförte parallelliteten i stoffbehandlingen for
hvert tidsavsnitt bevarer kontinuiteten i framstillingen. Det fins likevel
et lite minus ved denne disposisjonsmåten. Forf. kan vanskelig unngå
gjentagelser av og tu l (jfr. f. eks. om vokalreduksjon i trykksvak stilling
s. 252), men han har forsökt å begrense dem så langt det var mulig.
Ved periodeinndelingen legger vi merke til en viktig endring: Selve
delingen i 6 perioder er beholdt, men forf. flytter nä tidsgrensen for »den
eldste gammelnorsk» tilbake ta år 1150, mens den för stod ved året 1200.
De resterende 50 år pluss perioden »Det 13de hå.» slås sammen tul 6n,
som han kaller »Trönder-norm og Bergens-norm» (1150-1300), et navn
som nettopp karakteriserer skriftspråket i denne perioden. Som Knudsen
har pekt på (MM 1936 s. 181), markerer tallet 1200 ikke noen soerlig sterk
språkhistorisk tidsgrense. Skrifttradisjonen fra siste halvdel av det 12. hå.
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står stort sett ved lag tul mot slutten av 13. hå. Det er derfor rimelig at
skillet ved året 1200 oppheves.
»Den eldste gammelnorsk» (1050-1150) karakteriseres ved innföringen
av det latinske alfabet og grunnleggingen av det gamxnelnorske skriftspråk. Av kilder fra denne tiden har vi en del runeinnskrifter og myntinnskrifter, navn hos fremmede forfattere, noen få norske skaldedikt
gjengitt hos islandske bokmenn, dessuten det berömte Bråvallakvadet i
latinsk oversettelse hos Saxo. Men det eksisterer ingen hss. på gno. mål
fra denne tiden. De eldste gno. hss. daterer seg först fra 1100-tallets slutt.
Nå har Seip gravd fram noen indirekte kilder som kan belyse språket i
denne eldste tiden. Det dreier seg om en del yngre norske og islandske
avskrifter av böker som må vxre skrevet i Norge för 1150. Av yngre isl.
håndskrifter som »med visshet eller stor sannsynlighet» må ha norsk
forelegg eldre enn 1150, nevner han (s. 69): noen hornilier, Prospers epigrammer, Mariu saga, Pläcitus dräpa, Pseudo-Cyprian, Gregors dialoger
og Veraldarsaga. Hans interessante provföring for disse verkenes alder
og norske opphav står i hans bok »Nye studier i norsk språkhistorie»
(Oslo 1954). — På grunnlag av norvagismene i disse isl. hss, med norsk
forelegg finner Seip igjen det han i »Nye studier.» kaller et »prenidarosisk norsk skriftspråk», en norsk skriftform eldre enn 1150 og med
sentrum i Söröst-Norge. For dette eldste norske skriftspråket er det mulig
å sette opp en nokså fullstendig lydlxre og grammatikk. Det viser seg
at mange av de språkforhold som preger söröstnorsk i dag, er eldre enn
tidligere antatt. Det gjelder f. eks. diftongforenkling framfor ni, og r:
gcemi for göymi (jfr. s. 73) og bortfall av h framfor v: vass for hvass
(se s. 76).
Også en rekke isl. hss. fra senere tid oppviser norske målmerker, som
forf. for en del har innlemmet i ek,sempelsamlingene. Til og med selveste
Codex Regius av den eldre Edda inn.eholder mange norvagismer og mange
paleografiske og språklige eiendomrneligheter som etter Seips mening
best kan forklares ut fra et norsk forelegg på et visst punkt av den skriftlige tradering. Seips teori har som kjent mött mye motbör. Den avvises
kategorisk av Hans Kuhn (Acta phil. Scand. 22), mens Gustaf Lindblad
(Studier i Codex Regius av äldre Eddan, Lund 1954) er mest tilböyelig
til å forklare de norske skrivemåtene som spor etter en generell norsk
påvirlming. Seip streker selv sterkt under at norske elementer i isl. må
vurderes på flere mäter, og at det trenges mange undersökelser. — I det
hele tatt burde vel hele det gamle isl. og no. håndskriftmateriale undersökes på nytt ut fra denne synsvinkelen. Kanskje lot en slik oppgave seg
best löse gjennom islandsk-norsk samarbeid. För en slik totalundersökelse
er gjort, kan man neppe med full trygghet utnytte de norske målmerkene
i isl. som materiale tul belysning av norsk språkutvikling.
I vokalismens disposisjon har forf. foretatt en viktig omplasering av
undergruppene. Avsnittet om vokalreduksjonen som för stod nesten sist,
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er flyttet nwrmere det om synkope og apokope. Den nye grupperingen
er naturligere fordi disse to fenomenene utviklingshistorisk sett står i
naert samband med hverandre.
Også ved disposisjonen av konsonantismen merker vi oss flere betydningsfulle endringer. De mange undergruppene forf. opererte med i 1.
utgave: »spirant blir lukkelyd», »stemt lukkelyd blir ustemt», ~teint lyd
blir stemt», »forskjellige konsonantoverganger>> og »sammenblanding av
spiranter», er innarbeidd i de hovedavsnittene der de i virkeligheten
hörer hjemme, nemlig assimilasjon og differensiasjon. Hela kapitlet om
konsonantismen blir derved også mer oversiktlig og lettere å finne fram i.
Forf. har i det hele tatt lagt ned mye arbeid i å systematisera og ordne
stoffet etter klarere linjer. Det gir avsnittet om vokalreduksjon et godt
eksempel på. För ble den omtalt vesentlig efter dens forekomst i de
forskjellige hss. Denne framstillingsmåten ga ikke noe sfflrlig klart bilde
av de vilkår reduksjonen er betinget av. Nå behanclles först redusert a i
utlyd, i ord med tre eller flere stavelser, i tostavelsesord med lang förste
stavelse, i tostav. ord med kort rotstav. På tilsvarende måte behanclles
-u/o i utlyd. Til sist fölger redusert a foran kons. og redusert uic, foran
konsonant.
Sterkere enn för understryker forf. differensiasjonens rolla i norsk
språkutvikling, iswr i det middelalderlige lesespråket. Mange skriftformer
forklares ut fra en differensiasjon i lesespråket. Det gjelder f. eks. former
som ha/ut, hundrat, met. De tolkes ikke lenger som »omvendt skrivemåte»,
men gjengir etter forf.'s mening »et lesespråk hvor dentalen ble tydelig
uttalt, mens den var bortfalt i talemålet» (s. 290). Når östlandske skrifter
har så mange m-former i 1. pers. plur. av det personl. pron. innenfor
de distrikter som etter nynorske dialekter å dömme må ha hatt v-former
i talemålet, ser han også i dette en virkning av lesespråket. I skrift holdt
m-endingen i verbet seg tradisjonelt: aettum vör. I lesespråket ville denne
endingen leve om så talemålet hadde settu vör. I dette lesespråket ville
så mv lett assimileres tul mm: settum mör (jfr. s. 213 og »Nye studier*
s. 229). Også t-endingen i 2. pers. plur. ind. og pret. (f. eks. hatet, komet,
heyrit, gafot) antar forf. er resultatet av en differensiasjon i lesespråket
for å motvirke assirnilasjon med pronomenet (se s. 179).
I den gamle utgaven skilte forf. ikke alltid så strengt mellom morfologisk og fonetisk betingede endringer. Således ble konsonanttillegg som
skyldes fleksjonsanalogi : drög (for dr6), behandlet på like linje med vesensforskjellige foreteelser som hambre for hamre. Slike ting er nå rettet på;
drög har fått seg anvist en egen plass under »Konsonanttillegg ved analogi»
(s. 185), mens hambre står i gruppen »Konsonanttillegg ved segmentasjon».
Ellers kan det ware enkelte ting å pirke ved når det gjelder plageringen av eksemplene. Således er former som hvetvetna, hvwtvwtna kommet med under avsnittet om regressiv jamning på lang vokal (s. 132).
— Perf. partisippformen voret for veret omtales blant eksemplene på
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overgangen va > vo under »Labialisering» (s. 272). Som forf. nevner i
»Böyningsverketa (s. 326), er den nylaget etter partisipper som boret, skotet.
For ä unngå misforståelser burde dette vart opplyst allerede på s. 272.
På s. 148 ser det ut som forf. regner med forlenging av kort a og
runding til å i ordet mår (gno. mgrör). Det ligger vel narmere å anis, at
det er Q som her har gitt å (med »erstatningsforlenging» da å falt). Former
med o forekommer også i dialektene: mor bl. a. i Hornindal og på Volda,
mo? (Dovre, Lesja, Modum, Krödsherad). (Opplyst av Norsk målförearkiv.
Jfr. også I. Aasen: Norsk ordbog.)
Det fins svart få trykkfeil i boka. Et par av dem skal nevnes her:
Ordet nest (s. 331) »niste, reisekost» har fått galt genus (f. istf. n.) Hunkjönnsordet neg betyr visstnok »nål». (Det kan tilföyes at liksom nista
f. står for eldre flest, så er vist f. på tilsvarende måte byttet ut med nista
v. NGL II 352). — Grunnformen for subst. er/ii n. (s. 131) skal vel vare
*arbaidia (med spirantisk b). På s. 179, siste avsnitt, skal stå: »men mer
rimelig er det at forelegget har hatt d, forstadiet for t>> (ikke å).
Vi må håpe at prof. Seip får tid og höve til å före sin framstilling av
det norske språks historia videre. For det er ingen som sitter inne med
et så stort materiale og en slik oversikt som han.
Alfred Jakobsen
Einar Haugen, The Norwegtan Language in America. A Study in Bilingual Behavior. 1-II. Philadelphia, Pa., 1953. =y, 695 ss.
I 1953 kom det ut et verk som gir mange opplysninger om norskamerikansk språk og det miljö som har skapt det. Dette arbeidet var
av professor EINAR HAUGEN
»The Norwegian Language in America
ved Universitetet i Wisconsin (födt i USA). Det er også utgitt i serien
»Publications of the American Institute, University of Oslo. In cooperation with the Department of American Civilization, Graduate School of
Arts and Sciences, University of Pennsylvania».
Haugens verk fyller et behov som lenge har vart fölt. Allerede i 1870:
årene pekte den norske historikeren L. K. DAA på at et nytt idiom var i
ferd med å danne seg hos nordmennene i USA. Han skrev i »Tidstavler»
(1875-76, b. 4, s. 150): »I de Norsk Amerikanske tidningers ofte hos os
ganske mistydede sprog-mosaik kunne vi inse os til, hvor meget det
blandt Norskerne brugelige tungemaal allerede nu afviger baade fra vort
gamle Danske skriftsprog og fra alle de Norske maalstrav».
I 1897 tok den norske filologen P. GRO= doktorgraden ved Universitetet i Kristiania. Til en av sine pröveforelesninger hadde han valgt emnet :
»Nogle Eiendom.meligheder ved de til Amerika udvandrede Nordmands
Sprog». Groth dröftet de generelle vilkår for utviklingen av språket hos
nordmenn som hadde emigrert til USA. Groth hadde selv vart bare i
New York og noen andre stater i öst, men han hadde aldri besökt de
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eldste norske settlements i midtvesten. Han var derfor klar over at han
i sin forelesning vesentlig mätte begrense seg til problemer som vitenskapen skulle ta opp. Han sa uttrykkelig: »Vi maa haabe at efterhaanden
som der bliver flere og flere norsk-amerikanske Filologer med en fuldt
videnskabelig Uddarmelse, en eller flere af dem vi tage dette Spörsmaal
op til Behandling, og navnlig söge at belyse de norsk-amerikanske Dialekters Forhold til de norske Dialekter, som ma,a betragtes som Moderdialekter for veclkommende norsk-amerikanske Dialekter»'). — Noen år
etter tok den norsk-amerikanske filolog GEORGE T. FLOM opp arbeidet
og ga i flere instruktive avhandlingar opplysning om det norske språk i
USA. — Også professor N. FLATEN ved St. Olaf College har gitt flere
viktige opplysninger om emnet. Av Flatens arbeider vii jeg sriig nevne
en artikkel i »Maal og minne» 1939, hvor han publiserte »Valdrisrispo.
Sannferdiga skröno på Minnesota-Valdris». Til irmledning tok Flaten med
et brev som gir gode eksempler på hvordan språksamrnenblanding oppsto
hos nybyggerne.
I denne forbindelse vii jeg også nevne ANDREW A. VEBLEN, SOM i 1930
publiserte en ny utgave av A. E. VANGS »Gamla Reglo o Rispo ifraa
Valdris» (1850) og »Gamla Segner fraa Valdres» (1871). Veblens bok kom
ut i Fullerton, California, i 1930. Vangs språk ble forandret en del av
rådgiverne »in order to make it easier to read». Veblen rekonstruerte
språket i bökene »according to the manner in which the oldest Vangsjeldingadn who eame here a long time ago, spoke their loeal dialect». Han
rådförte seg med andre ord med de eldste emigrantene fra Vang i Valdres.
Således kunne norsk-amerikanere gi sitt bidrag til kunnskapen om dialekten i Valdres på den tid de utvandret. En undersökelse av norskamerikansk kan på denne måten belyse dialektutviklingen i Norge.
Professor FREDRIK STÅNG, rektor ved Universitetet i Oslo, var oppmerksom på dette, og han foreslo at jeg skulle dra på en studiereise til
de eldste norske settlements i USA. Jeg diskuterte saken med professor
ERNST W. SELMER, og sammen foretok vii 1931 en studiereise til de statene
der norske innvandrere slo seg ned i 1840- og 1850-årene. Det var ~lig
Illinois, Wisconsin, Minnesota og deler av Iowa. Vi kom i forbindelse
med mange nordmenn og tok opp mange prövar på norsk-amerikansk
språk på plater. Men vi ble snart klar over at et grundig studium av
norsk-amerikansk ville kreve årelang irmleving i forholdene, og at oppgaven å undersöke det norsk-amerikanske språk först og fremst burde
löses av en norsk-amerikansk språkmann. I Madison, Wisconsin, traff vi
Einar Haugen, som siden i årevis har arbeidet med denne oppgaven. Han
har i flere år sendt ut forskjellige studier i emnet. Jag skal her bare
nevne hans bok »Norsk i Amerika» (Oslo, 1939), som inneholder forelesninger Haugen holdt ved Universitetet i Oslo höstsemestret 1938. Siden
1 Jfr.

Magnus Olsen »Maal og minne» 1909 s. 164.
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har Haugen fortsatt med sine studier i Amerika, og i fjor kom hans nye
verk ut i to tykke bind.
I förste bind tegner han den historiske bakgrunn for språkutviklingen
hos norskwttede i Amerika. Han forteller om utvandringen og beskriver
oppveksten av et norsk samfunn i USA og sanamenstötet naellom engelsk
og norsk. Forfatteren peker på at noen endringer i norsken stadig kommer igjen praktisk talt overalt i USA der nordmenn bor; det må derfor
vaere mulig å finne almene regler som gjör seg gjeldende når norsk og
engelsk mötes på denne'måten. Hva er det som gjör at nordmenn i Norge
i regelen straks kan hörn at det er norsk-amerikansk en ukjent person
bruker i samtale med dem? Dette gjelder ikke bare ord som vd og lignende også i Norge hörer vi ofte åsså brukt framför en infinitiv. Et
eksempel: Får jeg lov ta &så gjöre et ganske uskyldig spörsmål? var f ormen på et spörsmål jeg hörte under en diskusjon nylig. Jeg har hört
professorer som taler både riksmål og landsmål, nytte asså på denne
måten. Denne bruk av å',9,94 forekomrner også i norskamerikaneres tale.
Men her er grunnen den at det engelske too med samme betydning som
det norske også lyder nöyaktig likt to i den norske betydning å. Bortsett
fra ord og vendinger er det noe i setningsmelodien og i uttalen av visse
lyd — srlig r — som kjennetegner norskamerikaneren. Disse og lignende
problemer blir dröftet i bind I, som dessuten også inneholder en oversikt
over i hvilken utstrekning norsk språk har vwrt og er i bruk hos norskxttede i USA i skrift og tale. Forfatteren redegjör instruktivt for målstriden og fornorskingen i Norge. Et sterlig kapitel handler om navn på
personer og steder der norskeettede slo seg ned i större grupper. Sffirlig
grundig er »kampen» mellom norsk og engelsk skildret, og Haugen påviser
at det skjedde en avgjörende vending i utviklingen med den förste verdenskrig. Siste kapitel i förste bind beskriver »The Triumph of English».
Mens förste bind lett kan leses av alle som har interesse for det norske
utflyttersamfmmet i USA, har annet bind et mer faglig innhold og vender
seg först og fremst til fagmarmen. Undersökelsen kan i noen grad gi oss
ett bilde av norske dialekter på et tidligere trirm enn vi möter dem i
dag i Norge, men det er ikke lett å dra slutninger her da nordrnerm med
ulike dialekter bor samrnen i Amerika og kan påvirke hverandres språk.
Av og til kan vi få opplysning om at visse drag som möter oss i norske
dialekter i dag, var utviklet för utvandringen tok til. La meg nevne et
eksempel: På Voss heter nå det gamle pronomen annan bare ann. Etter
upplysning av professor Nus LID, som er fra Voss, blir i intetkjönn brukt
ant og anna. Formen ant har Haugen i en målpröve på vossemål fra
Wisconsin. Den kvirme som brukte denne formen, hadde lxrt vossemål
av sine foreldre, som reiste fra Voss i begynnelsen av 1840-årene. Det
ligger nr å slutte at ant var i bruk på Voss da foreldrene flyttet ut.
Både ann og ant finner vi ellers alt i gammelnorsk tid. — Nå har Haugen
en annen målpröve av en mann som var födt i Wisconsin med foreldre
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som utvandrat fra Voss bare et par år senere. Han bruker neutrurnsfornaen
iinnåt. Denne formen er ikke kjent fra vossemål i dag. Derimot heter
. hunkjönnsformen etter opplysning av professor Lid dels ann dels ånnor.
Nå ser det ut som intetkjönnsformen ånrda er nylaget i Amerika, idet t
er lagt til hunkjönnsformen, og så ble rt til t som så ofte i norsk-amerikansk. — Nylig snakket jeg med en dame fra Voss, som hadde forlatt
bygda for noen år siden. Hun fortalte meg at hun hadde hört intetkjönnsformen ånnort på Voss. Hvis dette er riktig, er bare r forsvunnet fra
vossemålet hos nordmenn i Amerika.
Haugen gjennomgår detalj ert lyd- og böyningsforhold i de engelske
ord som blir tatt opp. Noen ord er kommet fra talespråket, og får da
of te i norsk en vokal eller konsonant som ikke er nöyaktig lik den amerikanske. Men litt forskjell kan det også bli i ulike bygdelag. Forfatteren
nevner at det amerikanske ordet bluff kan bli uttalt blåff i norsk-amerikansk; jeg har selv hört det uttalt blaff med norsk a. Stundom ligger
den amerikanske skriftformen til grunn for uttalen hos norsk-amerikanere
når de taler norsk. Jeg hörte byen Madison uttalt ~lim på amerikansk
när en norsk-amerikaner talte engelsk, men når han talte norsk, kunne
han si madison med lang norsk a. Haugen nevner at ordet trouble kan
bli uttalt trubbel. Her i Norge blir ordet vanlig omforrnet till tröbbel, men
i min barndomsbygd Åseral i Vest-Agder sa folk i slutten av forrige århundre trubbel. Det var hjemvendte norsk-amerikanere som hadde tatt
det med. Slik var også et ord som dress tatt i bruk i åsdölmålet. På
samme måte pleide folk å nytte verbet gå istedenfor det vanlige ordet
relse när de f. eks, skulle beskrive en reise til Amerika. Når således nye
emigranter dro til Amerika, hadde de alltid med seg noen amerikanske
ord og vendinger av dette slaget fra sitt eget målföre.
Haugens samling av målpröver er verdifull ikke bare for opplysning
om norsk-amerikanske dialekter, men også for dialekter hjerame i Norge.
Jeg kan også nevne at vi av og til i norsk-amerikanske aviser finner
pröver på norske dialekter. Således hadde f. eks. »Deeorah-Posten» for
8. nov. 1951 en målpröve fra Solör.
Haugens verk har også stor prinsipiell verdi fordi det kaster lys over
påvirkning mellom språk som kommer i kontakt med hverandre på denne
måten. Språkblanding av forskjellig slag blir klarlagt klokt og innsiktsfullt. Haugens arbeid får derfor en viktig plass i den disiplin vi nå ofte
kaller almen språkvitenskap.
Det er et talende vitnesbyrd om samarbeid i denne sak at Haugens
avhandling er trykt i Bergen (John Griegs boktrykkeri) og utgift av Det
amerikanske institutt ved Universitetet i Oslo i samarbeid med University of Pennsylvania i Philadelphia. Til utgivelsen er det også gitt bidrag
av Norges almenvitenskapelige forskningsråd og av Kirke- og Undervisningsdepartementet. I Norge er det Gyldendal Norsk Forlag som har
verket.
Didrik Arup Seip
8 — 557925 Svenska Landsmål 1956
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Björn Collinder: Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary
of the Uralic Languages. Almqvist & Wiksell, Stockholm (Uppsala) 1955.
Y. H. Toivonen: Suomen kielen etymologinen sanakirja 1 (A—knaappu).
— Lexica Societatis Fenno-ugricae 12, 1. Helsinki 1955.
Elvi Erämetsä: Verzeichnis der etymologisch behandelten finnischen
Wörter. II. 1933-50. — Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Ser.
B. Tom. 77, 1, Helsinki 1953.
Wer nordisehe oder iiberhaupt germanische Sprachen studiert, muss
wohl das eine oder andere Mal mit den aus den gernnanischen Sprachen
entlehnten Wörtern des Finnischen und Lappischen in Beriihrung kommen. Diese Wörter haben besonders f är die Fröhgesehichte des Germanischen ein nicht geringes Interesse. Es kann deshalb wohl angebracht
sein, die vor kurzem auf dem Gebiete des Uralischen erschienenen etymologischen Wörterbächer in dieser Zeitsehrift zu besprechen. Wir wollen
dabei auch die Aufmerksamkeit auf einige ältere Hilfsmittel f ör das
Lehnwortstudium riehten.
Ich habe oben die Benermung „Uralisch" verwendet, obwohl diese
wahrseheinlich nicht allzu bekannt sein wird. Uralisch ist der Terminus,
den man benatzt, urn die Gesamtheit der finnisch-ugrischen und der
samojedischen Sprachen zu bezeiehnen. Diese beiden Spraehfamilien sind
nämlich — nach der allgemeinen Auffassung — Zweige desselben Sprachstammes, des Uralischen.
Professor BJÖRN COLLINDER hat aus dem Grunde, weil Uralisch keine
allgemein verstandene Benen/lung ist, seinem neuen etymologisehen
Wörterbuche den Titel „Fenno-Ugrie Voeabulary" gegeben, hat aber —
um nicht irre zu f iihren — hinzugefilgt: „An Etymological Dictionary
of the Uralic Languages". Das Wörterbuch umfasst mithin auch die
samojedischen Sprachen. Es war urspränglich als erster Teil eines „Survey
of the Uralie Languages" gedacht, aber nach dem Vorwort des Verfassers: „the iron law of economy has forced the author to publish it as a
handbook in its own right". Der urspriinglich zweite Teil dieses Handbuches wird bald erscheinen. Es enthält grammatische Vbersichten und
Texte in allen uralischen Sprachen. Ein geplanter dritter Teil wird die
vergleichende Grammatik dieser Sprachen behandeln.
Der Charakter eines Handbuchs tritt im „Fenno-Ugric Vocabulary"
hauptsä,chlich in zwei Beziehungen hervor: in der Vereinfaehung der
Transskription und in dem Weglassen von Literaturangaben.
För die alten Kultursprachen sind die iiblichen Alphabete beibehalten
worden, fiir diejenigen Sprachen aber, die keine Schriftsprache im eigentlichen Sinne des Wortes haben und meistens nur in Aufzeichnungen von
Sprachforschern vorliegen, ist die oft sehr verwickelte Schreibweise der
Aufzeichner vereinfacht und normalisiert worden. Dadurch wird das
Lesen der Wörter erleichtert, und es ist auch leichter, sie im Gedächtnis
zu behalten.
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Der Mangel an Literaturangaben (bei den einzelnen Wörtern) ist zwar
sehr zu bedauern, aber bei dem Charakter des Werkes durchaus verständlich. Es liegen meistens hinter jeder Etymologie mehrere wissenschaftliche Einzelarbeiten. Bis vor kurzem besass unter den uralischen
Sprachen nur das Ungarische ein eigenes etymologisches Wörterbuch
(iiber das Finnische siehe unten). Man hätte also sehr ausfährlich zitieren
miissen, wenn man iiberhaupt zitieren wollte, und dies wiirde selbstverständlich den Charakter — und auch den Umfang — des Buches verändert haben.
Die einheimischen Etymologien sind in zwei Gruppen geordnet:
„Uralic Word-List" und „Fenno-Ugric Word-List". Zur ersten Gruppe
gehören die Wörter, von denen man armehmen kann, dass sie in der
uralischen Ursprache vorkamen, zur zweiten dagegen diejenigen, von
denen man glaubt behaupten zu können, dass sie in der finnisch-ugrischen
Ursprache, aber — nach den ilbersehbaren Tatsachen zu urteilen —
nicht in der uralischen vorkamen.
Zu cliesen beiden Abteilungen fiigt sich eine dritte, in der die indogermanischen Lehnwörter der firmisch-ugrischen Sprachen behandelt werden.
Diese Liste wird von grossena Interesse f tir die Indogermanisten, und
besonders fiir die Iranisten sein. Beim Studium des Verzeichnisses versteht man — wenn nicht schon friiher —, wie verwickelt das Problem
ist, das diese Wörter darbieten, und wie dringend es einer Sonderuntersuchung bedarf.
In einem Appendix werden Wörter aus den altaischen Sprachen mit
ähnlichen Wörtern aus den uralischen zusammengestellt.

Fur das Finnische sind wir jetzt in der gläcklichen Lage, ein etymologisches Wörterbuch zu besitzen. Unlängst erschien nämlich in Helsinki
der erste Teil von Y. H. TOIVONENS „Suomen kielen etymologinen sanakirja", A—knaappu („Etymologisches Wörterbuch der finnischen Sprache" = Lexica Societatis Fenno-ugricae 12, 1).
Mit den Vorarbeiten f tir dieses Werk wurde vor vielen Jahren unter
Leitung von E. N. SETÄLÄ begonnen. Nach dem Tode dieses hervorragenden Forschers wurde die Leitung der Arbeit seinem Schiller Y. H.
TOIVONEN abertragen. Es diirfte nicht unangemessen sein, den Herausgeber den Lesern dieser Zeitschrift vorzustellen. Der Akademiker Y. H.
TorvoNEN ist ein vorzäglicher Wortforscher und hat mit vielen Hunderten
von Etymologien zur uralischen Wortkunde beigetragen. Er ist unter
den Fenno-Ugristen als ein sorgfältiger und strenger Etymologe bekannt,
und man karm also sein firmisches etymologisches Wörterbuch mit vollem
Vertrauen benutzen.
In dem interessanten Vorworte berichtet der Herausgeber ilber die
gewaltige Arbeit, die hinter der Leistung liegt. Dem Ausarbeiten des
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vorliegenden Buches ging nicht nur ein grändliches Durcharbeiten von
Wörterbächern und Sammlungen, sondem auch ein sorgsames Durchgehen der alten finnischen Sprachdenkmäler voraus.
Auch diesem Werk fehlen ausfährlichere Literaturangaben. Man kann
aber diese in einem anderen wichtigen Werke finden. In Helsinki erschien
im Jahre 1937 die posthume Arbeit KAI DONNERS, „Verzeichnis der
etymologisch behandelten finnischen Wörter" (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, B 34). Sie umfasst die Zeit bis 1932. Vor drei Jahren
kam die Fortsetzung des Werkes unter demselben Titel heraus. Sie umfasst die Zeit 1933-1950.
Die Herausgeberin heisst ELVI ERÄMETSÄ, und die Arbeit ist in den
Annales Academiae Scientiarum Fennicae B 77, 1 erschienen.
Diese beiden Werke enthalten Hinweise auf so gut wie alles, was -aber
finnische Wörter geschrieben worden ist. Auf dem Gebiete der germanischen Sprachen kenne ich nichts Entsprechendes. Fiir den Wortforscher
sind diese Verzeichnisse vorzägliche Hilfsmittel.
Wir hoffen, dass die folgenden Teile von TOIVONENS etymologischem
Wörterbuche bald erscheinen werden. Wer jetzt iiber ein germanisches
Lehnwort Bescheid bekommen will, das bei TOIVONEN noch nicht vorkommt, kann es in KARSTENS Verzeichnis „Finnar och germaner" nachschlagen. Dieses Verzeichnis findet man in „Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors", Jahrg. 9 und 10.
Es empfiehlt sich, die Angaben KARSTENS mit den Darstellungen der
folgenden Werke zu vergleichen: E. N. SETÄLÄ „Bibliographisches
verzeichnis der in der literatur behandelten älteren germanischen bestandteile in den ostseefinnischen sprachen" in Finnisch-ugrische Forschungen
13, 1913 (auch separat) und (fär die ältesten Wörter) B. COLLINDER „Die
urgermanischen lehnwörter im finnischen" (Skr. utg. av K. Hum. Vetensk.Samf. i Uppsala, 28: 1) nebst „Supplement und wortindex" (ib. 34: 3). Wer
tiefer eindringen will und die Mähe nicht scheut, muss aber die „Verzeichnisse" von DONNER und ERÄMETSÄ durcharbeiten.
Est ist interessant, bei gewissen Wörtern die Angaben KARSTENS mit
denen TOIVONENS zu vergleichen. KAnsTEN war ein geistreicher Forscher,
aber er trieb wohl oft seine eigenen Thesen zu weit. ToworrEN, der
immer die Wörter sorgfältig und vorsichtig behandelt, hält sich in
strittigen Fällen, so weit ich habe sehen können, an die nächterne Linie
COLLINDERS. Beleuchtend sind in dieser Hinsicht Wörter wie akana
etana 'schlechter Mensch; Schnecke'
`Urteir, elki(ä) `launig,
und kamara Schwiele'.
Das Erscheinen eines etymologischen Wörterbuches bedeutet ja nie-mals, dass etwas Endgältiges erreicht ist. Im Gegenteil, es gibt Anregungen zu neuen Gedanken und Untersuchungen. Man hat wohl Grund
zu erwarten, dass die hier besprochenen etymologischen Lexika die
uralische Wortforschung beleben und färden werden. Hoffentlich wer-
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den sie auch der Forschung auf dem Gebiete der germanisehen Lehn.
wörter neue Impulse geben.

Während die obige Rezension sehon in Korrektur vorlag, kam die
schmerzliche Nachrieht von Toivonens Tode. Ein ern,ster Forscher und
ein fiberlegener Geist ist zur Ruhe gegangen. Die schwedischen Forseher
teilen die Trauer ihrer finnischen Kollegen und bringen dem Andenken
des hervorragenden Etymologen ihre Huldigung dar.
Tryggve Sköld
Einar Törnqvist, Substantivböjningen i Östergötlands folkmål. Bestämd
form singularis maskulinum. Åk. avh. Uppsala 1953: I. Kartor. IV s.
+ 139 kartor. — II. Text. XVI + 203 ss. ( Skrifter utgivna av Kungl.
Gustav Adolfs Akademien. 23: 1-2.)
I sin monografi över substantivböjningen inom ett avgränsat dialektområde har Einar Törnqvist i sin gradualavhamIlingl kunnat dra nytta
av tre föregångares arbeten, nämligen Seth Larssons »Substantivböjningen i Västerbottens folkmål» (Uppsala 1929), Assar Janz6ns »Studier
över substantivet i bohuslänskan» (Göteborg 1936) och Olav Ahlbäcks
»Studier över substantivböjningen i Finlands svenska folkmål» (Helsingfors 1946). Förf, har särskilt utnyttjat JanziSns avhandling. Östgötamålen
ligger visserligen ur dialektgeografisk synvinkel ganska avlägset från Bohusläns folkmål. Med avseende på substantivböjningen visar de dock
större likheter med dessa än med de svenska dialekterna i Västerbotten
och Finland.
Från vissa synpunkter innebär Tömqvists avhandling en nyhet inom
svensk dialektforskning. Förf, har ifråga om en renodlat morfologisk
undersökning tillämpat den dialektgeografiska metoden i dess
snävare mening, dvs, han har konsekvent arbetat med språkliga kartläggningar som grundval för sina resonemang. Utförliga kartor möter
visserligen redan hos Ivar Mod6er i hans »Studier över slutartikeln i
starka femininer» (Uppsala 1946). Men ingen har tidigare så frikostigt
som Tömqvist valt att presentera sitt material enligt den kartografiska
metoden. Han slog in på den vägen redan 1921 (enl. s. xm). Betecknande är att Tömqvist publicerar sina kartor som del I, medan texten
har satts i andra hand och förvisats till del II!
Till skillnad från Larsson, Janzen och Ahlbäck har förf, begränsat sin
undersökning till bestämd form singularis maskulinum. Men i gengäld
1 Denna recension utgör en överarbetning av de synpunkter som recensenten
framförde i egenskap av fakultetsopponent vid disputationen den 22 maj 1953
i Uppsala.
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har ingen av dessa redovisat och i enskildheter diskuterat ett i relation
till undersökningens omfattning så rikhaltigt material som Törnqvist.
Detta material har förf, till stor del själv insamlat (s. =n och xv).
Det är omsorgsfullt sovrat och förefaller vara av mycket god kvalitet.
Törnqvist är inte bara dialektgeograf. Han är också — och kanske i
första rummet — ljudhi storiker med ett utpräglat intresse för den
fonetiska detalj en. Till ändelsernas funktion och ställning i det
morfologiska systemet tar han bara hänsyn i andra hand och i begränsad
utsträckning. Men det bör framhållas att förf, ofta och förtjänstfullt
räknar med ords och framför allt formers frekvens, när han förklarar
analogiska ombildningar och s. k. subtraktionsformer. Sådana tankegångar möter redan hos 3anz6n och inte minst hos Ahlbäck. Den senares
gradualavhandling kunde förf. måhända med hänsyn till själva metodfrågan ha utnyttjat flitigare än han har gjort.
Den andra delen (textdelen) av Tömqvists avhandling består av fyra
stora kapitel. I kap. 1 ger oss förf. i anslutning till kartorna en materialsamling för b. sg. mask., systematiskt uppställd i grupper efter ordens fonetiska byggnad, i första hand deras stamslutande fonem, in utida ös
götamå I. I kap. 2 diskuterar han sitt material gruppvis. Hans utgångspunkt är fornsvenskan, och han söker — och lyckas också i många fall
— att rekonstruera den utveckling som har lett fram till det nyöstgötska
formbeståndet. I kap. 3 ger förf. en översiktlig framställning av förloppet och kronologien vid bortfall av e-vokalen i b. sg. -en resp. av hela
slutartikeln. Likaså behandlar han de företeelser som är förknippade med
denna process, framför allt sonantiseringen av någon av de konsonanter,
som gick före eller följde efter e-vokalen. Detta kap. framstår som det
centrala i avhandlingen. I det samlas de många trådarna från de bägge
föregående kapitlen. Det tjänstgör på så vis som ett slags sammanfattning. Å andra sidan bygger framställningen i kap. 2 ofta också på resonemang i kap. 3. I kap. 4 behandlar förf, slutligen en rad förändringar i
vissa östgötska substantivs oh. sg., som han i ett flertal fall förklarar
som sekundära i förhållande till formutvecklingen i b. sg.
I denna recension tas först frågeställningar av allmän eller principiell
natur upp till debatt. Därefter behandlas kap. 2-4 mod tyngdpunkten
lagd till det mellersta kapitlet.'
Med undantag för två längre utvikningar på uppsvenskt område —
den ena gäller b. sg. av typen lyrdnn 'byn' och den andra akut accent vid
b. sg. av svaga maskuliner — har Törnqvist avgränsat sin under.
s ökning till ögl. Vid landskapsgränsen gör han halt. Om förhållandena
i Småland ger han sålunda klent besked, och om Närke nämner han
1 Kap. 1 granskades vid disputationen av respondentens egen förste opponent, numera fil. lic. Börje Tjäder, som också har visat vänligheten att läsa
manuskriptet till denna recension och därvid göra flera viktiga påpekanden.
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nästan ingenting. De kartläggningar över b. sg. mask, och fem. i Sverige,
som Ivar Moclker har utfört för »Atlas över svensk folkkultur» och som
finns tillgängliga på Landsmålsarkivet i Uppsala, har förf. — så vitt jag
kan finna — inte utnyttjat. Denna mycket strikta avgränsning kan inte
sägas vara dialektgeografiskt motiverad.
Alltför strikt har förf., förefaller det mig, också avgränsat sin avhandling till den enda formkategorien b. sg. mask. Grundformen ob. sg. redovisas inte metodiskt i hans material. En undersökning av föreliggande
art måste ju vidare oupphörligt ta hänsyn till substantivens böjningssystem i dess helhet. »Då med de ljucllagsenligt förändrade formerna
paradigm uppstått, vilka icke kunnat inordnas under målets gängse böj ningstyper, har nybildning skett», skriver förf. (s. 164). Men han meddelar inte de paradigm för substantivens vanligaste böjningar inom
Östergötlands olika dialektområden, som skulle ge läsaren möjlighet att
pröva hållbarheten i hans resonemang, t. ex. ifråga om formutvecklingen
i ordet mede (s. 105 ff.).
Vad den ofta nyttjade distinktionen mellan »stark» och »svag» böjning
egentligen innebär för nyöstgötskans del förblir också outrett, därför att
man saknar substantivparadigm. Ur en typordlista från Björsäter i Bankekinds härad' må anföras följande exempel på maskulinböjning:
ob. sg.

b. sg.

ob. pl.

b. pl.

båt
sten
ste gg
gra' nna

bå' talt
sten
ste gan
grann

UV ta
ste na
stega
gra' nna

bå' ta
ste na
ste ga
gra' nna

Hos maskuliner av typen b. sg. grann 'grannen', pinn 'pinnen' och
ska'llen 'skallen' återstår som synes inte mycket av den forna distinktionen mellan stark och svag böjning i östra Östergötlands nutida folkmål. Detta är den allmänna bakgrunden till den nybildade ob. sg. benne
'brunn', som möter i Björsäter (jfr förf. s. 161 och k. 25 f.), liksom överhuvudtaget till den i synnerhet i ö. Ögl. vanliga växling mellan »stark»
och »svag» form i ob. sg., som förf, har utrett i kap. 4.
I några få fall har förf, utnyttjat ort namnens vittnesbörd om
äldre språktillstånd eller om ljudhistoriskt regelbundna utvecklingar för
sin undersökning.
Materialet i Törnqvists avhandling är som nämnts av god kvalitet.
Läsaren saknar dock en systematisk redovisning av materialets ursprung
och art (jfr s. xru-xv). Likaså ville man efterlysa en redogörelse för
materialets avgränsning och sovring (jfr dock s. 60 ff.). Varför har det
intressanta ordet fjäril förbigåtts? Ibland fattas egendomligt nog också
1 Axel

Johansson 1905, ULMA 175: 17.
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en ordentlig redovisning av b.-sg.-former, som har lagts till grund för
utförliga och viktiga slutledningar; så ifråga om dagle 'dagvard' (jfr
s. 165 f. med s. 26 och 54 och k. 132), sky (jfr s. 88 ff. med s. 19) och afton
(jfr s. 183 ff., särskilt s. 186 om Ydre, med s. 56 och k. 122).
För sina kartor har förf. valt metoden med symboliska figurer,
punktuellt karterade vid sockenkyrkorna.' Principerna för kartläggningen
redovisas inte. Förf. förklarar inte varför b.-sg.-böjningen i en enda formkategori i en del fall belyses av en hel rad kartor (t. ex. k. 55-59 för ord
på el), medan man andra gånger saknar kartor för nog så viktiga kategorier eller ord, t. ex. typerna hare, klåde och lie och ordet spene (jfr
s. 108 ff., 103 ff. och 153 ff. passim och nedan s. 134). På kartorna över
b. sg. av bror och far saknas tyvärr en rad tvåstaviga former med
-dh-bortfall, som i stället har redovisats i texthäftet (jfr k. 45 f. med
s. 17). I sina legender har förf, av praktiska skäl sammanfört en rad fonetiska varianter under förkortningen »o. d.» — dock inte fullt konsekvent.
På k. 113 används sålunda särskilda tecken för cirkumflekterade former
av ordet penne, medan motsvarande former av dvale på k. 94 har fördelats mellan b. sg. din och v4an, beroende på vilkendera formen som
enligt förf:s mening passar bäst in i sockendialekten ifråga (s. 42, jfr
nedan s. 129 f.).
Trots att varje språklig kartläggning måste utgå från ett personligt
ställningstagande, så bör den eftersträva att vara en presentation och
inte en bearbetning eller tillrättaläggning av det föreliggande materialet.
I stort sett har förf, emellertid lyckats utmärkt med sina kartor, och
karthäftet utgör en väsentlig och mycket värdefull del av hans avhandling.
Med hänsyn till terminologien är förf. i några fall inte fullt konsekvent. På t. ex. s. XVI talas om »artikel- resp. slutvokalsynkopen».
Med 'dessa termer avses tydligtvis bortfall av slutstavelsens -e- i t. ex.
kvällen resp. skallen. Termen »artikelsynkope» används på flera ställen i
avh. otvetydigt med den nu nämnda innebörden (se särskilt s. 21 f.).
Vid behandlingen av b. sg. sån 'sonen' (s. 138 mitten) tycks förf. däremot i samma term inbegripa också bortfall av ett -n-, dvs. i praktiken
bortfall av hela slutartikeln. I ett annat sammanhang (s. 103) används
åter formuleringen: »inga andra spår av synkope, än att artikeln -an ofta
utbytes mot -zia. Men detta är ju synkope i ordets allmänt vedertagna
mening!
Termen »ursprunglig» är riskabel och oegentlig. Bättre är »äldre»
eller mer precisa termer av typen »fsv.», »forrispråklig» etc. Förf, räknar
med ett »ursprungligt» ar vid sidan av -k< -rdh (s. 8 rubriken passim).
Den äldre uppfattningen att kakurninalt 1 hörde hemma i den klassiska
fornsvenskan har emellertid numera övergivits av många forskare. D. 0.
1 Kartläggningsmetod

nr 3 en1. ree:s indelning i Sv. Lm. 1952 s. 140 f.

LITTERATUR

121

Zetterholm räknar med att det har uppstått tidigast på 1300-talet och
i första hand just ur konsonantgruppen rdh.1
Sina skarpsinniga slutledningar angående utvecklingen i enskilda morf o fonologiska kategorier av b. sg. mask, har före. inte alltid lyckats ställa
in i ett större enhetligt sammanhang. Ofullkomligheter i systematiken
och slutledningar som motsäger varandra är inte svåra att finna. Se härom
i det följande.
Ett självmotsägande resonemang föreligger i förklaringen till uppkomsten av den svaga formen i hjulvårde 'hjuldubb, hjulsprint' (s. 159). Först
antar förf. — utan skäl — att b. sg. av detta ord »haft mindre frekvens
än ob. sg. och pl.-formerna», varigenom b. sg. hjulvålen uppkom. Men
från denna sekundära icke-frekventa b. sg. skulle, menar förf, vidare, en
svag ob. sg. sedan ha nybildats. I själva verket torde efterledsställningen
här ha spelat in — inte bara därför att motsättningen mellan accent 1 och
2 upphävdes i efterled (jfr förf. s. 158), utan också på så vis att tvåstavingen hjulvård kan ha uppfattats som en apokoperad trestaving och
ersatts av hjulvårde genom »reaktion» eller »falsk återgång».2 Detta resonemang gäller också om andra ord som förf. berör i avsnittet »Ord på
-le, -ro».
I kap. 2 behandlar förf. bl. a. de nationalitetsbetecknande substantiven dansk, svensk och norsk (s. 69 ff. och k. 9-12) och gör på goda
grunder troligt att den i v. ögl. vanliga motsättningen mellan en ob. sg.
dansk (- da'nsker) och b. sg. da`nsken etc. går tillbaka på ifrågavarande
ords äldre adjektiviska böjning: en da'nsker men den da`nske. Uppslaget
till denna förklaring har förf. tydligen hämtat ur Falk & Torps arbete
»Dansk-norskens syntax i historisk fremstilling». I detta sammanhang
hänvisar förf, också till min gradualavhandling »Det svenska Vilhelminamålet» och gör gällande att jag hos Falk & Torp »tydligen icke förstått»,
hur den svaga formen av typen danske har uppkommit (s. 71 med not 1).
Här har emellertid förf. missförstått mig. Det är inte °överensstämmelsen mellan ob. sg. norsk och b. sg. no' rsken, som jag betecknar som en
»slump», utan det förhållandet att mitt magra material ifråga om ob. sg.
svenske och b. sg. sve'nsken visar en oöverensstämmelse av rakt motsatt
slag. För mig förelåg alltså ingen hållbar grund för en sådan språkhistorisk rekonstruktion som den Tömqvist har kunnat utföra på basis av
sitt rikare och mer entydiga östgötska materia1.3
1 Sv. Lm. 1942 s. 37 f. med hänv. till Johan Storm, Amund B. Larsen,
och Gösta Sjöstedt, Studier över r-ljuden i sydskanclinaviska mål, s. 299.
2 Om apokope i trestavingar i ögl. se Hesselman, Huvudlinjer, s. 156, och
om »falska återgå'ngar» i bl. a. moll. Sverige a. a. s. 146, samt numera även
Dahlstedt, Efterledsapokope i nordsvenska dialekter, 1955, s. 48 f.
8 Jfr vidare Törnqvist s. 70 överst, och Dahlstedt, Vilhelminamålet, 1
s. 125 f. o. 133 f.
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Att ob. sg. danske etc. på sina håll utanför Ögl. har trängt ut dansk
etc. sätter förf. i samband med att den »möjligen också funnit stöd
i sådana svaga subst. som finne, västgöte, smålänninge» (s. 71 med not 3).
Denna förklaring duger ,dock inte för Norge. I genuin norska heter det
finn '1. same, lapp; 2. finne'.1 De två senare orden är av naturliga skäl
sällsynta i norskan: från Ålen i Sör-Tröndelag uppges dock vässjytti
'gårdfarihandlare'.2 Jämför också smaalening 'indbygger af Stnaalehnene
(dvs. Östfold)' (enl. Aasen). I västgöte och smålänning(e) är former utan
ändelsevokal, s. k. »starka» former, i själva verket vad man bör vänta
över större delarna av Norge enligt reglerna för apokope i tre- och flerstavingar. Motsvarande gäller för Norrland, som förf. också tycks räkna
in i detta sammanhang.3
Assar Janzen har ställt upp följande huvudregel för synkopen
i b. sg. mask. i bohuslänskan: »Artikelns vokal, hos svaga substantiv den
stamslutande vokalen, försvagades till a och föll vanligen i äkta mål
efter en med n homorgan eller därmed lätt assimilerbar konsonant.» Den
regeln gäller, menar Törnqvist i början av kap. 3 (s. 129), också för
östgötskan. Därefter sonantiserades »troligen i regel» artikelns -n, alltså
> -73. Efter d, t och s stod detta -7„b kvar. I en annan grupp av ord försvann
däremot sonantiseringen. Antingen överflyttades den till den stamslutande konsonanten, varefter sådana tvåstaviga former som b. sg. gå'cin
—gå'eri 'gården', ha' ag — ha' ert 'haren' uppkom. Eller också försvann den
utan att tvåstavigheten bevarades: getn, 'gården', hart 'haren'.
En tredje grupp, som bör räknas in under Janz6ns och Törnqvists
synkoperegel, utgör orden på -n, -fln (-nd), tunt -1 och -il. Hit hör också
b. sg. va'en 'vanan', som förf. lite motsägelsefullt för till grupp 2 ovan
(jfr s. 129 och s. 141 mitten). Dessa ord visar i Ögl. efter synkopen av
-e- allmänt en benägenhet antingen att förlora också artikelns -n (el. ev.
det stamslutande n-et, varom strax nedan) eller att återinsätta full artikel,
dvs. -en (det senare dock ej i tvåstaviga starka av typen kättel 'kittel',
b. sg. kätteln).
Ifråga om den intressanta tredje gruppen har förf, genom en noggrann
analys nått fram till goda lösningar för de enskilda fallen. På åtminstone
ett par punkter har jag dock svårt att följa honom. För orden med
enkelt stamslutande n »synes det», menar förf., »fonetiskt riktigare att
antaga, att synkopen — — — i öster försiggått så, att stamkonsonanten
bortfallit framför ('uppslukats av') den mera distinkta sonantiserade
artikelkonsonanten» (s. 138, jfr 141). Men detta resonemang stämmer
ganska illa med det förhållandet att den maskulina slutartikelns -n i
1 Jfr Aasen, Norsk Ordbog, och Knudsen & Sommerfeldt, Norsk riksmålsordbok.
2 Reitan, Aalens maalföre, s. 40.
3 Jfr Hesselman, Huvudlinjer, s. 146 ff.

LITTERATUR,

123

o. Ögl. kunde falla dels efter nn, såsom i b. sg. brunn (s. 139), dels också
efter -1 och -11, såsom i b. sg. del, kväll, skall 'skallen' och axel (s. 73,
114 f. och 94).
Ålander har i sitt arbete »Konsonanterna i Östergötlands folkmål»
(del 2 s. 96) formulerat regeln, att slutljudande n faller, när det följer
efter 1 (dvs. tunt 1 och il). Företeelsen är känd också från landskapen
väster om Ögl.1 Törriqvist ansluter sig till Ålanders regel, med reservation för n. och nö. Ögl., och kan därmed ge en lyckad förklaring till att
b. sg. av typerna delen och kvällen över praktiskt taget hela Ögl. uppträder med osynkoperad artikelvokal: den fulla slutartikeln är analogiskt
nysuffigerad till de ljudlagsenliga men morfologiskt mindre ändamålsenliga b. sg. del och kväll (belagda i nö., jfr k. 13 och 17 samt s. 72 ff.).
Med ett motsvarande resonemang ger Törnqvist en elegant lösning till
problemet om den akuta accenten i b. sg. skallen (till ob. sg. skalle) i
-ö. delen av Ögl.: den fulla slutartikeln har nysuffigerats till en enstavig
ljudlagsenlig b. sg. skall (jfr k. 108 och s. 114 f.).
I den serie b. sg. skallen > skalk, > skalin > skall > ska'llen, som förf.
sålunda räknar med, vill man ändå sätta en parentes kring det näst sista
ledet. Återgången till full artikel kan rimligtvis i en mängd fall ha skett
redan på stadiet skalln, såsom en reaktion inför det hotande n-bortfallet.
Medan förf, ifråga om b. sg. delen och kvällen räknar med n-bortfall
och nysuffigering också i v. Ögl., så tvingas han att för b. sg. skallen
anta att ändelsevokalen — trots den allmänna östgötska synkoperegeln
— aldrig har synkoperats (s. 152). Motsvarande slutledning gör han
också för b. sg. pi`nnen, i v. Ögl. gentemot b. sg. pinn i ö. (k. 114 och
s. 118). Vad hindrar emellertid antagandet att synkope på vanligt östgötskt vis inträdde också i v. Ögl. i de bägge nämnda kategorierna av
svaga maskuliner, men att den fulla ändelsen -en i b. sg. återbildades
såsom en reaktion inför hotet av desonantisering och n-bortfall i de obeständiga formerna *skalk, och *pisnn? Att dessa former i v. behöll
accent 2 hänger samman med de berörda målens »obenägenhet för synkope av utpräglat östlig typ» (förf. s. 152 not 2), dvs, deras allmänna
motvilja mot b.-sg.-former med accent 1 till svaga ob.-sg.-former (jfr
k. 82 och 84-86). De i mitt tycke avgörande argumenten för denna tolkning lämnar den dialektgeografiska situationen. I Vgl. möter också synkope av e och n-bortfall i b. sg. skål ska'el, pi'en o. dy1.2, och denna
typ är till och med rikligt belagd från sv. Ögl. (k. 108 och 110-115). De
fulla formerna b. sg. skallen och pi`nnen i v. Ögl. bör ses som ett äter1 Jfr för Vgl. Götlind & Landtmanson, Vgl. folkm., 3 s. 79 o. 101 och 4 s.
23 ff. och Hesselman, Huvudl., s. 96, 98 o. 115 passim (H. räknar företeelsen
som en »assimilation»), och för Bohuslän Janzån a. a. s. 100 f. Också i Värml.
är denna företeelse vanlig.
2 Jfr strax ovan med not 1.
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gångsfenomen, dialektgeografiskt betingat av deras mellanläge mellan
två olika tendenser för de ljudlagsenliga ändelselösa b.-sg.-formernas
vidareutveckling: den östra som inte tolererar att kort vokal — med
eller utan förlängning — cirkumflekterasl utan hellre föredrar enstaviga,
former, och den västra som förlänger stamvokalen och överflyttar ordets
tvåstavighet på denna. Denna motsättning mellan ö. och v. är inte begränsad till götamålen. Den kan ses i ett större skandinaviskt sammanhang, och en motsvarande företeelse möter också i ord med gammal
lång vokal.»
Förf, försöker att ställa synkopeförhållandena i typerna skallen och
pinnen och i ett par andra ord (varom nedan s. 136 o. 139) i samband
med vokalbalansförhållandena i fsv. tid (s. 152 f.). De till synes osynkoperade b.-sg.-formerna i v. Ögl. skulle utgå från -in(n). Försöket framstår emellertid som förfelat. Ofullständig vokalbalans — inklusive i f fr
slutartikelns -n — möter visserligen i vissa fornöstgötska handskrifter.»
Men det har ännu inte med säkerhet kunnat visas att dessa härrör just
från v. ögl. Mot medeltidens slut övergick vidare också sådant i, som
tidigare hade bevarats som i enl. reglerna för ofullständig vokalbalans,
>e.4 Det förefaller mindre troligt att synkope av ändelsevokalen -e- i
b. sg. mask. i detta tidiga skede redan skulle ha varit en avslutad
process. (Jfr kritiken av förf:s kronologi nedan s. 137 f.) Något -i- eller
spetsigt -e- finns inte heller bevarat i b. sg. mask. i nutida östgötamål.
Den avgörande invändningen mot förf:s vokalbalanshypotes utgör emellertid det förhållandet att en lång rad andra maskuliner faktiskt har
synkope i b. sg. i v. Ögl., fastän de enligt reglerna för ofullständig vokalbalans rimligtvis alla borde utgå från likadana fsv. former på -in(n)
som b. sg. skallen och pinnen. Sådana synkoperade b.-sg.-former möter
i orden måne, mule, hjärne och kärne (jfr k. 91, 95, 99 och 100), för att
bara nämna exempel på långstaviga svaga, som ju ligger närmast till i
detta fall.»
Ett särskilt problem erbjuder förhållandena i Ydre härad och närliggande trakter i sv. ögl. Förf. undantar »landskapets sydvä,stligaste
del, där synkope i regel icke förekommit», från sin allmänna synkoperegel (s. 129 not 3). Däremot gör han för dessa trakter inget undantag
1 Ev. i första hand: som inte tolererar att den stamslutande konsonanten
sonantiseras efter kort vokal. Se förf. s. 134 o. 145 samt nedan s. 129.
2 Hesselman, Huvudl., s. 125. Jfr nedan s. 136.
3 Förf, visar till Valter Jansson, Fornsvenska legendariet, s. 91 med hänv.,
bl. a. till Ottelin. Jfr också Jansson s. 191 ff.
Jansson a. a. s. 192.
5 Förf, försöker parera denna invändning på s. 155. Jfr härom nedan
s. 138. — Om utebliven synkope i b. sg. hos svaga maskuliner på grund av
vokalbalans jfr vidare Hesselman, Huvudl., s. 122 f.
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ifråga om n-bortfall (jfr s. 73 med not 2 och s. 95). Att b. sg. på -ln (med
synkope men utan fl-bortfall) i viss utsträckning möter i sv. förklarar
förf, dels såsom beroende på lån från annat håll (s. 72 not 3), dels som
ett slags nysuffigering med -n (s. 73 f.) och dels — för de tvåstaviga
starka — som »ett slags kontamination» mellan ändelselösa b.-sg.-former
och former med den fulla slutartikeln -en bevarad (s. 95). Av dessa förklaringar överraskar den andra mest. Om n-bortfall efter / vore regel
även i sv., så borde nysuffigeringen i del, kväll o. dyl. för att kunna ge
effektivt skydd mot förnyat n-bortfall ha måst ske till den fulla artikeln
-en. Så har det ju vanligen gått till i övr. ögl., där ändå — på grund av
den efter vissa konsonanter allmänt genomförda synkopen — analogimönster av typen -n„, -n o. dyl. förefanns i vida större antal än i sydväst.
Den rimligaste tolkningen av formerna på -ln i sv. måste — i anslutning till ett fjärde, tyvärr outfört resonemang hos förf. (s. 101) -vara den att synkopen här är sen och sporadisk och att bortfall av slutljudande n som följer omedelbart efter 1 (kanske just av den orsaken)
inte har slagit igenom i dessa trakter.1
I anslutning till Janzl5n innefattar förf, inte maskuliner på lång
voka 1, typerna by och lie, i sin synkoperegel för ögl. Hos den förra
kategorien inträdde nämligen synkope »redan i samnordisk tid» (s. 129
not 1). Påståendet överraskar, eftersom det förefaller osäkert om bestämda slutartikeln ens hade hunnit nå sin fulla utveckling under samnordisk tid.2 Törnqvist följer emellertid också på denna punkt Jandm,
som i sin tur tycks gå efter Hesselman, vilken i sin bekanta uppsats i
Språk och Stil 1911 räknade med »samnordisk synkope» av artikelvokalen.3 I ett annat sammanhang påpekar förf, emellertid själv att fornvästnordiskan saknar synkope i b. sg. efter tryckstark vokal i t. ex.
sjöenn, bnien och Het, och han hävdar till och med att detsamma på en
1 Enl. G. Areskog, östra Smålands folkmål, s. 28 f. med not, skulle
F. Tråk' i artikeln om ögl. folkm. i Nord. Fam., 2. uppl., ha skrivit att
n-bortfall efter / inte inträder i sv. Ögl. Tydän yttrar sig emellertid i nämnda
uppsats inte om det ljudlagsenliga n-bortfallet utan konstaterar bara att
b. sg. av typen stapel saknas i sydväst.
2 Jfr Adolf Noreen, Aschw. Gr., s. 403, och Geschichte der nord. Spr.,
s. 190, D. A. Seip, Norsk språkhistorie, 2. uppl., s. 54 f., samt Karl Larm, Den
best. artikeln i äldre fornsvenska, 1936, s. 7 If. med hänv.
3 Janzän a. a. s. 131 med hänv. till Hesselman, Spr. o. St., s. 82. Janzäns
övr. hänv. gäller antingen samnordisk synkope (eller kontraktion) i hiatus i
andra och äldre kategorier än b. sg. eller synkope utan beteckningen »samnordisk» i den här behandlade kategorien. Jfr även Kock, Sv. ljudh., 5
s. 52 f., Hultman, Hälsingel., s. 176, Bröndum-Nielsen, Gmldansk gr., 1,
2. uppl., s. 418, Noreen, Aschw. Gr., s. 141 f., och Aisl. Gr., s. 317, och Seip,
Norsk språkh., 2. uppl., s. 116 o. 242.
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del håll också kan ha varit fallet i fornsvenskan (s. 82, jfr s. 83
och 128).
Om b. sg. av svaga maskuliner på tryckstark vokal, typen lie, skriver
förf, däremot kategoriskt: *Synkope av slutvokalen förekommer ej
(s. 55). Redan ob. sg. lie är ju emellertid en sekundär form, som har nybildats efter den oblika formen /a.1 Av de åtta maskuliner av denna
typ, som förf, anför från Ögl., uppvisar fem växling mellan svag och
stark form. Bara för lie, personbeteckningen skråen 'stackare' och den
sannolikt unga bildningen snoe 'tvinning m. m.' föreligger enbart svaga
former. Förf, griper till särutvecklingar i efterledsställning som en förklaring till denna växling (s. 126 ff. och s. 55 not 1). Han förbiser därvid, att tendensen till synkope (eller kontraktion) i hiatus måste både
i äldre och senare språkskeden gång på gång ha gjort sig gällande också.
i de tvåstaviga enkla orden.2 Så snart kasusböjningen i sg. hade avlägsnats förelåg därför risk för sammanfall mellan typerna by, ho och lie,
-boe (jfr böjningstyperna ovan s. 119), antingen direkt genom hiatusreduktion hos de senare eller indirekt genom falska återgångar hos de
förra.3 Den växling mellan »svag» form i ob. sg. och »stark» i b. sg., som
ibland möter, behöver heller inte karakteriseras som enbart »skenbarasynkope (s. 55 not 1, jfr s. 128), eftersom ändelsevokalen i hiatusställning
likaväl som efter en mängd konsonanter synkoperades lättare ffr b. sg.
-n än i absolut slutljud i grundformen.4
De starka maskulinerna på vokal uppdelar förf, med hänsyn till vokalkvantiteten i b. sg. i tre grupper om vardera fyra ord: a) sådana som
i regel har kort vokal (bYnn etc.); b) sådana som mindre regelbundet
uppträder med kort vokal, och c) sådana som alltid har lång vokal i
b. sg. »Olikheten i kvantitet är gåtfull», skriver förf. (s. 80). Den gåtan
är dock lätt att lösa. Orden by, sjö, snö och sko i grupp a) är alla otvetydigt gamla starka maskuliner, som har stor frekvens i allmänhet och
i b. sg. i synnerhet (utom möjligen sko som är frekventare i b. pl.). De
bevarar därför i ögl. i stor utsträckning en tydligen ljudlagsenlig b. sg.
Onn etc. < fsv. ack. bgnn med förlitterär hiatusreduktion. Orden i b>
omfattar däremot ett äldre svagt maskulinum -bo, och tre starka, ho,
mo och så, med lägre frekvens. Hos dem har den ljudlagsenligt korta
vokalen i b. sg. haft svårare att slå igenom och hålla sig kvar. I stället
visar de ord som hör hit en viss tendens till svag form (jfr ovan). Orden
i c) har ett växlande förflutet: flo 'vattensamling' var från början svagt
i Jfr Hellquist, Sv. etym. ordb. — Söderwalls ordbok upptar inte lie i
nom. (annat än som uppslagsord). Helig. anför dock fsv. lie utan stjärna.
2 Jfr Hesselman, Huvudl., s. 54 o. 62.
3 Jfr också ob. sg. Inoe 'mo' s. 19 not 2. Orden knoe 'knoge' och be 'loge'
har förf, tyvärr inte redovisat i sin materialsamling (jfr s. 37 med not 2).
4 Om synkope i hiatus som uppstått efter dh-bortfall se nedan s. 134 f.
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(jfr förf. s. 127 not 3), dy kunde i fsv. vara starkt m., svagt m. eller n.,
sky utgår från ett fsv. n. eller f. (förf. s. 88 f.), och lo 'lodjur' uppträder
slutligen i äldre nysv. och i nysv. dial. med växlande former och genus.
Att inget av dessa fyra ord uppvisar den för gamla starka maskuliner
typiska vokalförkortningen i b. sg. är alltså inte ägnat att förvåna.
Förf, har själv antytt lösningen av sin gåta (s. 80). Men i stället för
att slutföra resonemanget, ställer han frågan varför det över stora delar
av Sverige, trots fsv. *by-nn, heter byn, sjön etc, med lång vokal. »Förutsättningarna för en — — — anslutning» till ob. sg. borde »vara lika
över hela det svenska språkområdet. Man skulle därför med ett sådant
antagande ha rätt att vänta sig en tämligen jämn fördelning av över
hela landet spridda och snarast sporadiskt förekommande sådana former» (s. 80).
Det är sannolikt, att redan fsv. — såsom förf. hävdar (s. 82) — i en
del dialekter ägde en b. sg. av typen byen, som tack vare n-förkortning
före hiatusreduktion kunde ge nysv. bpn.1 I dalmålen finner vi t. ex.
ännu i nutida dial. sådana tvåstaviga former som skk.2 Av betydelse i
sammanhanget är också att b. sg. bynn i fsv. äldst bara hörde hemma
i ack. I nom. torde en tvåstavig form, *byrin(n) el. dyl., ha bevarats
åtminstone till en tid, även om r-bortfallet efter vokal i byr i somliga
dialekter tidigt gynnade uppkomsten av en r-lös form också i best. sg.
När sedan r i anslutning till ack, generellt föll bort i nom.3, förelåg goda
förutsättningar för en analogisk kompromissform: by-in(n)4.
Att överhuvudtaget med bestämdhet skilja mellan ljudlagsenliga och
analogiska former i den här behandlade kategorien torde vara mycket
vanskligt. Den enklitiska slutartikeln var ju i de nordiska fornspråken
en relativt ny företeelse (jfr ovan s. 125 not 2 f.). Dess karaktär av självständigt ord kan ha dröjt kvar längre på en del håll i Norden än på
andra och därmed försinkat förutsättningarna för en normal hiatusreduktion. Det förhållandet att b. sg. byn med lång vokal uppträder över
stora sammanhängande områden talar i och för sig heller inte emot
möjligheten att den beror på analogisk nybildning efter ob. sg. nom.
och eventuellt b. sg. dat. (s. 81). Inte bara för rent ljudhistoriska novationer utan också för morfologiska nyheter av annat ursprung räknar
ju den dialektgeografiska teorien med spridningscentra och sammanhängande spridningsområden!
Förf, tycks ta för givet att äldre *bynn måste ge gnn över hela det
svenska språkområdet (s. 80 med not 1 och s. 81 överst). En sådan
1 Jfr

Noreen, Aschw. Gr., s. 404 sniöen
Jfr Levander, Dalmålet, 2 s. 179.
3 Jfr Noreen, Aschw. Gr., s. 407.
4 Jfr förf:s påpekande att »den äldsta fsv. litteraturen uppvisar synkope
vid hiatus i större utsträckning, än vad en del senare litteratur gör» (s. 81).
2
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generell regel har emellertid — så vitt jag vet — inte tidigare formulerats.' Överlängden i fsv. b"ynn kunde teoretiskt ge tre olika nysv. former:
brinn genom vokalförkortning, byn genom konsonantförkortning och
by-nn med bevarad överlängd. Svenska dialekter som ännu i princip håller fast vid den överlånga kvantitetstypen möter i Uppland och Finland.2 B.-sg.-former av typen bynn är i själva verket väl belagda från
nutida finlandssvenska mål.3 Vid sidan av dem möter byn eller byin,
bgi o. dyl. med artikelvokal. Bara från ett par socknar på Åland finns
kort stamvokal belagd i ajönn.4 I Finland måste man alltså på goda
grunder räkna med att by-nn gav byn när överlängden avlägsnades. Det
tycks Ahlbäck göra.2 Och detsamma kan rimligtvis också ha varit fallet
på vissa håll i Sverige.
En iakttagelse som belyser den finlandssv. utvecklingen gjorde jag
sommaren 1953 i Oravais. Där upptecknade jag b. sg. affin 'havet' och
snån, men bgin etc, hos alla övriga starka maskuliner.6 Motsättningen
bör tolkas så att de två förstnämnda b.-sg.-formerna på grund av sin
stora frekvens har bevarat fsv. former med hiatusreduktion och senare
förkortat n. Av samma orsak har ju just de ljudlagsenliga afön och
anon med gammal hiatusreduktion och vokalförkortning i nysv. rspr.
stått emot senare ombildningar.
inn, sjånn och akönn rätt ofta möter i
Det förhållandet att b. sg. br
ny. Vgl., där motsvarande femininer har b. sg. bro'na etc., visar — menar förf. (s. 83) — att hiatusreduktion till *bgnn resp. brön i fsv. tid
hade inträtt på detta område. I sö. Vgl. skulle däremot b. sg. byn och
bro'a utgå från f sv. *bgenn resp. broen. Den dialektgeografiska överensstämmelsen mellan Onn och bro'na, som man kan iaktta i Vgl. — med
reservation för att också typen byn är vanlig i ny. Vg1.7 — föreligger
emellertid inte i sv. ögl. Där heter det nämligen bYnn men bro'a.8 Liknande °överensstämmelser möter också på många andra håll: s. och ö.
Värml. byn byn men tå'na, Gästr. byn men tån, dalmål och delar av
Det skulle i så fall vara av A. Noreen i hans numera föråldrade översikt
»Om behandlingen af lång vokal i förbindelse med följande lång konsonant i
de östnordiska språken», i U17Å 1880, s. 2 o. 12. Jfr om pron. min, din osv.
och namnet Sven s. 7 f. Typen *bknn har Noreen förbisett.
2 Hesselman, Sveamålen, s. 55.
3 0. Ahlbäck, Substantivböjn., s. 87 f., och J. Thurman i Finl. bidrag till
Svensk Språk- och Folklifsforskning, 1894, s. 112.
4 Ahlbäck a. st.
5 Ahlbäck a. a. s. 88.
6 Jfr Ahlbäck a. a. s. 99.
Jfr Vgl. folkm., 3 s. 77.
8 Tömqvist k. 49 o. 53 och s. 84 med not 1. Jfr I. Mod6er, Studier över
slutartikeln i starka femininer, s. 23.
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de norrl. kustlandskapen ned till n. Häls. byn — by'v, by'en men tån —
tå'na tå'ni el. dyl., samt delvis i Finl. byn by'in el. dyl. men
tån, tå'ne el. dy1.1 Även om sådana överensstämmelser som förf, velat
framdraga från Vgl. och större delen av Ögl. faktiskt föreligger från
andra håll, t. ex. Uppl. bk'nn resp. Mn och Järna byn bgen resp. tå'a,
så ger en översyn över den dialektgeografiska situationen på svenskt
språkområde inga bevis för förf:s tes att b. sg. byn förutsätter fsv. bgen.
Analogiska nybildningar som gav byn i st. för 14nn och en eventuellt
direkt utveckling byn < *bgnn måste också tas med i räkningen.2
Från de ovan (s. 122) anförda östgötska sonantiseringsreglerna gör
förf, ett viktigt undantag: »Sonantisering av en stamkonsonant inträder icke, om omedelbart föregående vokal vid synkoperingstillfället
varit kort» (s. 134). Sonantiseringsförloppet efter lång vokal illustreras
enl. förf. i ö. Ögl. av följande kedja: *Men> tgear.t > *gedorg> *getak
*gåek> gå'ag— gå'ag (s. 135). Motsvarande gäller för utvecklingen i
b. sg. muren, haren och seen (med förlängda vokaler). Ifråga om
fogIden, åkren,humen och havren räknar förf, med direkt sonantisering
av den stamslutande konsonanten resp. r, dvs, att den andra länken
i kedjan ovan har hoppats över (s. 135 o. 140).
Det är uppenbart att alla de fonetiska varianterna i förf:s tänkta
utvecklingskedja är möjliga att uttala. Men formen *geth framstår ändå
som ett slags felande länk i förf:s sonantiseringsteori. I Ivar Mod6ers
ovan omtalade kartläggningar möter en rad skilda uttal för b. sg. av
gård, t. ex. gå'4'),,, gå'rtz,
gå, gån, gå'eg, gå', gds, gåln, gåln,
men ingenstans i Sverige *yetqyiel.*g41Zorn! Motsvarande gäller om Mod&rs
kartläggning av b. sg. av orden mur och hare. Denna iakttagelse stämmer med min egen erfarenhet av nordskandinaviska dialekter.3
Om man med förf, utgår från att ändelsevokalen först synkoperades,
skulle sådana b. sg. som gå'an, sem/ och va`en kunna förklaras på en
annan väg, som leder över rimliga och välbekanta övergångsformer:
g(l'Un > gd' 4t2 > gå'g> gå'ag gå'an, dvs, att sonantikringen följde
med artikelns -n, när detta assimilerades med den stamslutande konsonanten. B. sg. *de'dln el. dyl. — med oassimilerad /n-förbindelse — är
1 Översikten bygger på kartan hos ModiSer a. a. s. 23 ff., densammes kartläggningar över b. sg. mask. i ULMA (jfr ovan s. 119) samt Ahlbäck a. a.
f4. 87 f. o. 103 fl.
2 Betr. b. sg. bro'a medger förf, själv, att den kan vara analogisk (s. 84 f.).
3 Den bekräftas också muntligen för Dalarne och Värml. av arkivarierna
Stig Björklund och Richard Broberg vid ULMA. För Tröndelag jfr Hallfrid
Christiansen, Stavingskontraksjon og tonelag, i Festskr. til prof. Olaf Broch,
Oslo 1947, s. 49 ff. — Från vissa håll i Bohuslän föreligger dock en form
b. sg. tid in 'kitteln', enl. Janz6n a. a. s. 106.
9 — 557925 Svenska Landsmål 1956
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inte belagd i Ögl. (s. 3 o. 137 och k. 13-14), och b. sg. skasal i sv.
(s. 138) måste ses i ett västgötskt sammanhang (jfr ovan s. 123 och här
nedan). Assimilationen till enkel kort konsonant skulle i så fall ha inträtt efter lång vokal eller i samband med den föregående vokalens förlängning.
Kärnpunkten i hela problemet om sonantiseringens förlopp i Ögl.
ligger i b.-sg.-former av typen gå'ayt 'gården', mu'an, 'muren', sc'an
'selen', ha'ari 'haren', ha`vayi 'havren' och Agan 'fågeln'. Sådana uppträder i växling med yå'an, mu'sn etc. på -an i en stor sydöstlig del av
Ögl., av förf, kallat området innanför Åsunden-Bråviken-linjen.' Ändelsevokalen kan också uppträda med en mängd andra skiftningar (jfr
s. 8 not 6). I motsättning till de nämnda kategorierna heter det inom
samma område däremot b. sg. kik 'björnen' och Oas% mindre ofta
tja' ag, tja, tja' q,an '(bär)kärnan'.2
Genom att anta ett mellanskede med b. sg. *getax,*seln etc. menar
sig förf, genom sin sonantiseringsregel kunna komma till rätta med
sen— sem. De väsentliga egenheterna hos dessa
b. sg. gå'ari
b.-sg.-former — bevarad t v åst av ighet hos synkoperad b. sg. av
starka maskuliner i stället för som annars i Ögl. enstavighet, och ändelsevokalen a i stället för a — förklarar han i två fotnoter. »I typerna
gg, mur har i best. form hiatus bibehållits: Om -an, etc., troligen dels
— i förekommande fall — på grund av a- (ä-)halten i ordslutet, dels på
grund av dettas 'tyngd'» (s. 137 not 7). Häremot kan man invända, att
ändelsens tyngd är ett vagt begrepp. I Sveriges dialekter norr om Ögl.,
som ju allmänt kännetecknas av synkope av ändelsevokalen i b. sg.
mask., har den veterligen inte givit upphov till några särutvecklingar
till förmån för tvåstaviga former i ord på r och Z. Återstår alltså att
sätta tvåstavigheten i samband med det a - ä, som är den typiska
ändelsevokalen i de här behandlade formerna. Som nämnts möter vokalen a visserligen också, men i klart mindre utsträckning och tydligt
perifert, inom Åsunden-Bråviken-området (jfr k. 30 ff.).
»Vokalöppning i ställning ffr r eller + kons. är en välbekant företeelse», skriver förf. (s. 135 not 3), närmast med syftning på den fsv. övergången i, y, u> e, ö, o. Belägg för ce> a hämtar han från John Svenssons
gradualavhandling »Diftongering med palatalt förslag i de nordiska språken» (s. 206 ff. o. 215 f.). Svensson anför emellertid till övervägande del
exempel på kr >ia, dvs, på vokalöppning i brytningsdiftong. Övergång
ce > a utanför brytningsdiftongen möter strövis i Vgl. och Ögl., dock även
f fr r och / utan följande konsonant.3 I nutida östgötamål är »denna
1 Jfr för de starka s. 8 ff. o. 135 ff. med k. 30-32, 34-39 o. 43-44, samt
för de svaga s. 42 ff. med k. 95-97.
2 Jfr s. 17 f. o. 138 f. resp. s. 46 ff. o. 142 f. med k. 99-100.
8 Svensson a. a. s. 206 ff.
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öppningstendens geografiskt begränsad», skriver Svensson, nämligen till
Ydre och Lysings härad i sv. Ögl.i, medan b. sg. av typen gå'ag uppträder i sö. inom Åsunden-Bråviken-linjen! En övergång te> å ffr r och /
har visserligen större spridning i nyöstgötskan. Varken a > a eller ce >
är emellertid specifikt östgötska övergångar.
Ur dialektgeografisk synvinkel haltar alltså förf:s sammanställning av
b. sg. gå'ag etc, med ev> a ffr r och /. Den gör det också från ljudhistorisk
synpunkt. I det förra fallet rör det ju sig om en vokal i trycksvag ändelsestavelse, som enl. förf:s mening är av svarabhakti-karaktär, i det senare
däremot om ev i tryckstark stamstavelse.
Det förvånar att förf, inte har tagit hänsyn till vokalismen ffr r och /
i fsv. ändelsestavelse. Codex Bureanus, som enl. Valter Jansson »representerar östgötskt och snarast sydligt östgötskt språkbruk», använder i
regel a som svarabhakti-vokal ffr r och 1.2 Däremot inte ffr n! Svarabhaktivokalen a möter också i Den Heliga Birgittas autografiska anteckningar och i vissa östgötska och småländska diplom.3 Det som förbjuder
en att omedelbart sammanföra b. sg. gå'ag etc. i nutida östgötamål med
fornöstgötskans a i svarabhakti är motsättningen mellan på den ena sidan ob. sg. å'kkar, fega, ob. pl. fö'ttar etc, och på den andra b. sg.
å'kkari, f8'gay. etc. i nyöstgötska dialekter.4 Men uppenbarligen
har den skiftande vokalismen i gå'arl,
gå'on, gå'vn, ja t. o. m.
gå'n (s. 8 not 6) mer att göra med den fsv. svarabhakti-vokalen ffr r
och / än med fsv. ev> a ffr samma konsonanter i tryckstark stavelse.
Man frågar sig också om vi bör räkna med synkope i vedertagen mening ifråga om b. sg. på -ren och -en inom Åsunden-Bråviken-linjen i
ögl.? Parallella utvecklingar föreligger i b. sg. neutrum. Det heter sålunda
inom Åsunden-Bråviken-linjen hå'at hå'at hå'rat 'håret'. Från Björsäter i Bankekind (ULMA 175: 17) uppges b. sg. heat 'hålet' och ii`ppat
'äpplet'. Däremot hos övriga neutrer på konsonant b. sg. be'sslat 'betslet', ho'not 'hornet', bå'nnat 'bandet', 8k8'tet 'skottet'. I detta mål synkoperas alltså inte ändelsevokalen i b. sg. neutr. haplologiskt efter t
och in te heller homorgant efter n. Jfr däremot i Vgl. sådana b.-sg.former som bent bennt 'benet', lannt 'landet', sk8t sk8tt 'skottet' etc.,
jämte hett 'håret' och h8t 'hålet'.3
1 Svensson

a. a. s. 210, och Alander, Kons. i ögl. folkmål, 1 s. 266 o. 268.
Valter Jansson, Fornsv. legendariet, s. 91 o. 95, och Odal Ottelin, Studier
över Codex Bureanus, 2 (UUÅ 1904) s. 83.
3 Jansson a. a. s. 91. Jfr att typen gå' ar,. också möter i Tjust i Småland.
Törnqvist s. 129 not 5 och nedan s. 132.
4 Exemplen hämtade ur Axel Johanssons typordlista från Björeäter i
Bankekinds härad, ULMA 175: 17.
6 Vgl. folkm., 3 s. 78 f. o. 95 och 4 s. 29 ff. med hänv. Jfr samma företeelse i v. ögl. enl. Hesselman, Sveamålen, s. 66.
2
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En formkategori som intresserar i detta sammanhang är också pret.
part. och adj. på -en och -et i mask, resp. neutr., dvs, typerna stulen, -et
och galen, -et. Från Björsäter uppges bu'ari 'buren', masa," 'malen', stu'an,
'stulen', ga'an, 'galen' i m. och stit'at stusli, ga'at ga`li i n. Däremot föreligger inga belägg för haplologisk eller homorgan synkope i samma
formkategori, utan det heter btennan, bi'lan, li`tan resp. li`tat etc. I
b. sg. mask. hade Björsätersmålet, som vi såg (s. 119), synkope efter n. En
sådan motsättning ifråga om synkopen i pret. part. m. av st. verb och
b. sg. m. av subst. möter på många håll i de mellan- och nordskandinaviska synkopemålen och kan bero på olika faktorer.'
Det är uppenbart att b. sg. m. av typen gå'ctri -ari bör studeras i
ett sammanhang med b. sg. n. av typen hå'at — -at och pret. part. m.
-an., -at. Varken norr eller väster om omoch n. av typen stu'ag,
rådet inom Åsunden-Bråviken-linjen — alltså i dialekter som i stor utsträckning synkoperar vokalen i ändelsen -en — påträffas någon motsvarande särutveckling i denna grupp på -ren och -en. Däremot återfinns
den i söder, i Tjust i Småland2, och vidare söderut i ett stort sydöstsvenskt område, där vi möter gatenn 'gården', ha`vn 'haren', ment
'året', bå'nn, -'vt 'buren, -et' o. dyl., dvs, former som överensstämmer
med dem inom Åsunden-Bråviken-området så när som på att slutkonsonanten är denta1.3 Förf, har uppmärksammat detta obrutna dialektgeografiska sammanhang söderut (s. 135 ff.) men drar inte konsekvenserna.
»Det är svårt att ifråga om förbindelserna -em, -ert dra en bestämd
1 Utgångslägena var skilda, eftersom best. slutartikeln suffigerades i relativt
sen tid. De morfologiska förutsättningarna för analogier var olika. Jfr Hesselman, Huvudl., s. 122 tf. o. 115. Dennes uppgift att målen i Norge och m.
och n. Sverige har behandlat vokalen i -inn i de bägge nämnda kategorierna
lika, utom i Selbu i Sör-Tröndelag (liksom inte heller i fin1.-sy. mål), är alltför generell. I n. Norrl. och Jämtl. möter i pret. part. m., vilken kategori
Hesselman innefattar i »adj .>> (s. 122), former med ändelsevokal (-i, -e, -en
el. dyl.), fastän motsvarande b. sg. m. har synkope. I adj. liten är synkope
däremot allmän i Norrl. — Jfr H. Rutberg i Sv. Lm. B. 28 s. 141 o. 163,
P. Åström i d:o XIII: 2 s. 25 o. 50, K. L. Österberg, Ovikens bygdemål i Jämtland, 1914, s. 82 o. 93 f., men med synkope i pret. part. däremot P. Bogren,
Torpmålets ljud- och formlära, 1921, s. 150, och J. Reitan, Vemdalsmålet,
1930, s. 86. — Vilhelmina i s. Lappl. och Ramsele i ny. Ångermani. saknar
synkope, medan Resele och Multrå längre söderut i Ångermanl. ofta har synkope
efter s och t i pret. part. m. och f.
2 Tömqvist s. 129 not 5, och G. Areskog, Östra Smålands folkmål, s. 268 f.
3 Se G. Sjöstedt, Studier över r-ljuden i sydskandinaviska mål, s. 53 tf.
med kartan s. 56, och I. Modåers kartläggningar för »Atlas över svensk folkkultur» i ULMA, I söder kommer bara ord på fsv. r och rdh ifråga, eftersom
ju saknas där.
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gräns mellan det sydsv. vokaliserings- och det ög. sonantiseringsområdet»,
skriver förf, bl. a. (s. 137), »alldenstund det norr och nordost om det
förstnämnda i Smål. finns ett stort område, där avsupradentalisering ägt
rum.» Denna svårighet faller bort, om vi låter bli att anta synkope och
sonantisering på vanligt uppsvenskt vis i orden på -ren och -Zen inom
Åsunden-Bråviken-linjen och det därmed sammanhängande området i
n. Kalmar län, och i stället räknar med en särutveckling i samma nh ang med sö. Sverige. Huruvida vi därvid bör räkna med metates av
typen re >er eller med ett särskilt slags sydöstsvensk synkope i ändelserna -ren och -en i samband med att r vokaliserades resp. ett a-haltigt
ljud utvecklades framför ett i assimilationsprodukten n »kvarstående» r
kan därvid vara hugget som stucket.'
Det bör påpekas att enstavingar av typen horn inom ÅsundenBråviken-linjen i ögl. så vitt bekant i regel inte har utvecklat en parasitisk vokal ffr rn-förbindelsen; jfr ortnamnet Horn, uttalat hon som
gårdsnamn i Grebo sn i Bankekind (och Västrums sn i S. Tjust i Småland) men hon hön el. dyl. som sockennamn i Kinda. Den sistnämnda uttalsformen kan vara en av naboopposition betingad hyperdialektism i utkanten av Åsunden-Bråviken-området.
Förf, har prövat flera förklaringar till den motsättning som inom
Åsunden-Bråviken-området råder mellan b.-sg.-formerna av på ena
sidan typerna mur och hare och på den andra typerna björn och kärne
(s. 137 ff. o. s. 142 ff., jfr ovan s. 130). Han syns närmast böjd att räkna
med att synkopen i b. sg. av de sistnämnda orden inträdde redan före
förlängning av kort vokal ffr rn, dvs. före 1400 (jfr förf. s. 154). Det andra
alternativet vore att synkopen inträdde först efter assimilationen rn>
dvs, knappast tidigare än på 1700-talet2. Också denna svårighet faller
bort, om vi räknar uppkomsten av b. sg. mu'an o. dyl. i sö. ögl. såsom
en från den vanliga synkopen i b. sg. m. artskild företeelse, som bara
uppträder i ändelser på -ren och 4en. B.-sg.-formerna björnen och kärnen däremot överensstämde i sin fonetiska byggnad till en början närmast med typerna brunnen och pinnen och senare — efter assimilationen
rn > — med typerna stenen och månen. Och dessa överensstämmelser
har de bevarat i nyöstgötskan.3 De sällsynta och inom Åsunden-Bråviken1 Sjöstedt a. a. s. 37 räknar med metates och med att »naetatesen säkerligen börjat inträda redan under fsv. tid» (s. 154). Hesselman karakteriserar
däremot hela företeelsen lite oklart som en särskild sorts vokalförlust »utan
tvivel av sen uppkomst» efter vokaliserat r i sö. Sverige (Huvudl. s. 105).
2 Förf. s. 138 med not 3. Märk de varandra motsägande resonemangen
om b. sg. av björn på s. 137 och 139.
3 Jfr b. sg. av björn s. 17 f. med s. 6 ff. och k. 24, 25 o. 29, samt b. sg.
av keirne s. 46 ff. och k. 99-100 med s. 40 f. och k. 91 o. 93 resp. s. 50 f.
och k. 112 o. 114.
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linjen perif era formerna tja' an 'kärnan' och jasan 'hjärnan' bör förklaras som analogiska nybildningar efter mönstret ha'n

tja`an,
De av förf, uppställda reglerna för sonantiseringens förlopp efter synkope av ändelsevokalen i b. sg. mask. i östgötamålen (ovan s. 122) synes
således inte vara särskilt ägnade att förklara typen gå'art, &earl etc.
Förf, menar sig i ett par fall i b. sg. kunna iaktta en skilln a d m ellan äldre kortstaviga och äldrelångstaviga ord, som i övrigt är fonetiskt likvärdiga. Den gamla kortstavigheten har ju dröjt sig
kvar i ett flertal svenska dialekter till vår tid, och i och för sig ter det
sig därför inte orimligt att den har kunnat leva kvar på en del håll i ögl.
ännu i äldre nysv. tid.2 Ändå har jag svårt att känna mig övertygad av
förf: s slutledningar i de bägge ifrågakommande fallen.
Bland sv. mask. på äldre dh iakttar förf. i ö. ögl. en skillnad mellan
b.-sg.-typerna klåclhen(n) 'klådan' och spadhen(n) 'spaden'. Den förra
har där utvecklats till kM`dan .••• IcZet`dtt, sporadiskt Iaci`dn, den senare
däremot till apan och i viss utsträckning spa`clan.3 »Synkopen måste på
denna grund», skriver förf. (s. 141) med syftning på b.-sg.-typen spån,
»anses ha ägt rum före förlängningen av stammens vokal. I samband med
synkopen har dh försvunnit i ställningen framför n.» Eftersom formen
*spå`n rimligtvis borde vara utesluten enligt undantaget från förf:s sonantiseringsregler (ovan s. 129), räknar han, såvitt rec. förstår, med
spå`dhen>spän över mellanleden *sp'ci`dhtc> *spån.
Resonemanget förutsätter att synkope inträdde efter bevarad kort
stavelse, en företeelse som i varje fall inte är belagd från nutida svenska
dialekter. Den bevarade kortstavighet som stod i vägen för formen spa'an
borde vidare ha hindrat uppkomsten av tvåstaviga former av typen va'an
'vanen' och — om man ansluter sig till förf:s sonantiseringsregel —
ha'n o. dyl. 'haren', sesan o. dyl. 'selen' osv.4
Om den långst. typen klådhen menar förf, däremot, att »ursprunglig
lång vokal [torde] ha befrämjat bortfall av följande dh och därigenom
1 Jfr

härom förf. s. 143.
Jfr härom Hesselman i »Nord, stud. tillegnade Adolf Noreen», 1904,
s. 388 f.
3 Förf. s. 37 ff., 103 ff., 140 f. och k. 81-86. Den längst. typen är inte
representerad i karthäftet.
4 Förf, antyder i en fotnot (s. 141 not 1) att orden på dh skulle ha bevarat kortstavigheten längre än ord med annan konsonantism. Hans hänvisningar till T. Ericsson och B. Hesselman stöder inte denna hypotes.
Ingendera räknar orden med dh som ett särfall med hänsyn till kortstavighetens bevarande. Jfr att förf, räknar med länge bevarad kortstavighet också
i spene (s. 142).
2

LITTERATUR

135

inskränkt möjligheten till synkope.1 Men även om dh kvarstår, vilket det
otvivelaktigt i många fall gör, visar materialet, att en utveckling klådh,en > *klån icke inträtt» (s. 140 f.). Just formerna med d, dvs. »kvarstående dh», dominerar emellertid klart i b. sg. av denna typ inom det område i ö. ögl., där vi möter motsättningen ob. sg. spade:b. sg. apan
(s. 37 f.). Att synkope i och för sig inte skulle vara benägen att inträda i
hiatus i t. ex. laå'an förefaller vidare föga sannolikt.2
Kvar står förf:s argument att det faktiskt föreligger en skillnad i
b. sg. mellan äldre kort- och långstaviga svaga maskuliner på äldre dh i
ö. ögl. Eller gör det kanske inte det? Av förf:s sex ord under grupp a), dvs.
den »långstaviga» typen (s. 37 f.), är tre allmänt belagda »normala» ord,
nämligen kläde, skade och svede. Av dem var två korts ta viga i fsv.
(jfr förf. s. 103). Av de tre övriga är döde ett affektbelastat ord, som oftast används emfatiskt i b. sg. (s. 37 not 4)3, frode bara belagt från V. Ny
i nordvästligaste ögl. och gröde genom den över hela ögl. allmänna
formen med d misstänkt riksspråkligt4. Bland de åtta orden i grupp b),
dvs. den »kortstaviga» typen (s. 38 f.), möter två allmänt belagda »normala» ord, släde och spade. Av de övriga är mede° och /röde äldre långst av ing ar och dessutom flertydiga med hänsyn till genus och böjningstyp; rede har oklar etymologi (s. 104 f. med not 2), både uppträder blott
längst i öster, tydligen nästan bara i b. sg. som (efterled i) ortnamn,
trade tycks — ined undantag för enstaka »starka» former fra, b. sg. Iran,
framför allt i sv. ögl.! — snarast överensstämma med kläde (s. 39
och k. 87), och lede saknas i ö. ögl.
Materialet ger inte skäl till en sådan tudelning i äldre lång- och kortstaviga ord, som förf. har gjort. Den sannolika utvecklingsgången i svaga
maskuliner på dh synes mig vara följande: intervokaliskt dh bevarades
i ö. ögl. men föll längre västerut°, varigenom ob. sg. spadhe, b. sg. spadhen, i ö., men spå`e, späsen, i v. I ö. gick formen spådhen> spådhen>
*spå` dhtt> spån. Den sista övergången bör uppfattas som ett bortfall av
assimilatorisk karaktär.7 Motsättningen ob. sg. späda : b. sg. spån utjämnades — såvida den inte vidmakthölls — antingen till förmån för b. sg.
1 Förf, hänvisar beträffande dh-bortfallet generellt till Hesselman och Zetterholm. Ålander a. a., del 1 a. 16 f. har emellertid visat att det förhåller sig så
just i ö. Dg'.
2 Jfr ovan s. 126 och förf. s. 92 överst.
3 Därav följer som bekant benägenhet för tvåstavighet och gravis.
4 Ålander a. a., del 2 s. 66 f.
5 Förf:s framställning om formväxlingen i ordet mede granskades vid disputationen av lic. Tjäder.
6 Jfr /klander a. a., del 2 s. 65 och del 1 s. 14 ff.
7 Jfr Ålander, 2 s. 29 o. 68.
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till späd : spån (jfr k. 83-84 och s. 104 med k. 85-86)1 eller till förmån
för ob. sg. till späda : spädan späd,". Riksspråket, skriften och uppsvenskt inflytande verkade till förmån för d-formerna, inflytande från
dial. i v. och m. Ögl. däremot för de d-lösa. Fördelningen mellan förf:s
grupper a) och b) synes kunna finna en förklaring ur detta resonemang
så till vida att abstrakterna kleule, skade, svede i grupp a) torde ha större
frekvens i ob. sg. än i b. sg., medan släde och spade däremot har stor
frekvens i b. sg.2 Det senare torde för övrigt också gälla för rede 'hävstång vid timmerlastning', både 'undervattensklippa' (se ovan) och lede
'liten grind'.
I ett senare sammanhang (s. 153) ställer förf, den geografiska fördelningen av b.-sg:-formerna spä' an, spån och spädan i Ögl. i samband med
antaganden om resp. dialekters fsv. vokalbalansförhållanden. Detta är
en konstruktion som inte övertygar. Det räcker att ställa dem i samband
med dh-bortfallets geografi i Ögl. och med det allmänna förhållandet att
östliga dialekter tolererar enstaviga former i b. sg. av svaga maskuliner.
(Jfr ovan s. 123 f.)
Också för b. sg. av spene räknar förf, med synkope i ett skede av ännu
bevarad kortstavighet (s. 108 ff., 142 o. 153). Ordet avviker från den
ordinära utvecklingen hos typen vane. I stället överensstämmer dess östgötska b.-sg.-former spen, spe`nan och spgn i sin geografiska fördelning
med b. sg. av pinne (jfr s. 41 och k. 114). Eftersom spene bland de från
Ögl. belagda svaga maskulinerna med gammal kort vokal f fr n är ensamt
om stamvokalismen i el. e, kunde man med visst fog anta att det bevarade sin kortstavighet längre än övriga ord inom samma grupp. För att
räkneexemplet skall gå ihop måste emellertid synkopen ha genomförts
och avslutats i praktiskt taget hela Ögl. på stadiet spini spgni — -e,
vilket förefaller vara ett väl djärvt antagande. Därtill kommer de invändningar som anförts för typen spade (s. 134).
Väsentligt för förståelsen av formutvecklingen i sg. av spene är att
ordet är föråldrat och föga brukligt i Ögl. (s. 41). Det ombildas därför
lätt, dels genom yttre påverkan (riksspråk och uppsvenska dial.), dels på
grund av det morfologiska systemets egna förutsättningar. Från Tåsjö i
ny. Ångermanl. har rec. upptecknat ob. sg. spenar 'spene', som måste
vara en nybildning, föranledd av sammanfall i pl. -ara mellan kortstaviga svaga maskuliner och nomina agentis på -ar (rspr. -are) i den nämnda
dialekten. Ordet spene har — i sammanhang som rör mjölkning — stor
frekvens i pl., däremot sannolikt mindre i sg., i synnerhet i b. sg. (jfr
förf. s. 109). I ö. Ögl. uppträder inte bara b. sg. spen utan också med
1 Möjligheten av en utveckling spåellten > spåan > spån i mer västliga dial.
i ö. Ögl. torde dock inte kunna förbises. Jfr föreg. s. med not 2.
2 Jfr förf:s eget resonemang om utebliven synkope i b. sg. av dvale (s. 152)
och Hesselman, Nysv. st. 11 s. 227. Jfr dock om klåda förf. s. 151.
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nästan lika stor geografisk utbredning ob. sg. spen ( s. 109 o. 41 med not,
6). Företeelsen innebär en övergång till stark böjning, föranledd av sammanfallet mellan starka och svaga maskuliner i pl. i förening med pluralformernas dominans och ordets ostadiga karaktär överhuvudtaget i
östgötamålen1 (jfr också förf. s. 109 not 1). Att efterleden i den mer
genuina sammansättningen tungspen i samverkan med de nämnda faktorerna kan ha utövat ett visst inflytande på simplex torde knappast
heller kunna förnekas (jfr förf. s. 41). I varje fall är det riskabelt att bygga
ingående ljudhistoriska resonemang på ett så ostadigt ord som spene är
i Ögl.
I en kort översikt (s. 153 ff.) belyser förf. kronologien för synkope
av ändelsevokalen i b. sg. m. i ögl. Av min föregående kritik följer att
jag i väsentliga delar måste sätta frågetecken för detta avsnitt. Sannolikt
är synkopen i östgötamål yngre än vad förf, vill göra gällande. Härför
talar redan det förhållandet att Ögl. och nö. Småland ligger i den sö.
periferin av det stora mellan- och nordskandinaviska synkopeområdet.
Synkope har heller inte i Ögl. inträtt i samma utsträckning som i nordligare dialekter. Jfr särskilt den vacklan som råder efter i, d och s (s. 60
ff.). I litterär svenska är synkope i b. sg. m., som Hesselman har visat,
allmänt belagd först på 1600-talet. Det är emellertid skäl att påpeka att
de två östgötska författare, Lindschöld och Börk, som Hesselman har
undersökt, i regel saknar sådan synkope.2
De kategorier av b. sg. m., som förf, på s. 154 anför som argument
för att synkope inträdde i klart fsv. tid, faller alla bort, om hänsyn tas
till min kritik i det föregående. B.-sg.-typerna hå'at, gå'art av sö.-svensk
typ kan ha slagit igenom i sö. Ögl. före den ordinära synkopen av
uppsvensk typ. Om synkopen hade inträtt och avslutats före 1400
(s. 154 överst) så borde den vidare rimligtvis kunna spåras i östgötska
handskrifter från yngre fsv. tid. I namnet på sjön Glan i ö. Ögl.
möter en skrivning Glaan med synkope först 1663. Äldre skrivformer
i Jfr sten i paradigmen ovan s. 119. När analogien har stannat på halva
vägen och givit ob. sg. spene : b. sg. spen i ö. kan paradigmet för granne och
pinne ha tjänat som mönster. Motsvarande gäller om böjningen spene : spenen
i v., fastän här också regelrätt osynkopera,de kategorier (stolpe o. dyl.) har
spelat in. Att orden i spene's egen kategori har utövat så liten attraktion på
dess singularböjning torde hänga ihop med att de ord som kan komma ifråga
(vane, spåne, måne) i motsats till spene är singulara ord. Jfr Hesselman, Nysv.
st. a. st. Huruvida vana är vanligt i pl. i östgötamål är väl osäkert. Jfr
förf. s. 151.
2 Hesselman i Språk och Stil 11 s. 113 f. o. s. 144 f. — Att synkopen i
svenskan är lika gammal som formen kar 'karl' (förf. s. 153 nederst) är högst
osäkert. Jfr förf:s egen diskussion s. 15 not 1.
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är Gladh, Gladh siön o. dyl. samt Gladhen (1560) och Glawen (1500talets slut).1
För b.-sg.-former av typerna vden, ha' ert och seen, i v. Ögl. tvingas
förf, själv att räkna med relativt sen synkope (s. 155). I dem fördröjdes
nämligen synkopen i yngre fsv. till en tid av att ändelsen var -in (ofullständig vokalbalans), liksom den av samma orsak — enl. förf. — definitivt förhindrades att inträda i typerna skallen och pinnen. Att i-et i
b. sg. m. stod i vägen för synkopen, så länge det fanns kvar som i, är sannolikt. Detta förhållande kan naturligtvis uttryckas så att synkope uteblev vid ofullständig vokalbalans. Men iakttagelsen gäller ju rimligtvis
alla maskulina b.-sg.-former. Och därmed är ju motsättningen i v. Ögl.
mellan b. sg. ska'llen och pi`nnen på ena sidan och va' en etc, på den
andra inte klargjord, utan svårigheten med dess förklaring är framflyttad
till ett senare skede, då synkope verkligen inträdde (jfr ovan s. 124).
I nö. Ögl. möter ofta en b. sg. på -'a n i de svaga maskulinerna månan 'månen', skolan, hjärnan, kärnan 'bärkärnan', andan 'andedräkten',
ändan (s. 149). I tre av dessa ord, skola, hjärna och kärna, samt i vana,
penna, vassla, klåda och dvala möter också övergång till feminint genus
och b. sg. -`a (s. 151 f. med not 4). Företeelserna hör nära ihop, och förf.
menar att de bägge i första hand beror på inre östgötska utvecklingar;
i b. sg. -`an har a i ä-målen i nö. och de närmast liggande e-målen bevarats ffr -n(n). »De ord det gäller [har] så gott som uteslutande eller i övervägande grad förekommit i oblik kasusform» — även måne! — i synnerhet i b. sg., och denna form förutsätts därför ha hävdat sig såväl gentemot b. sg. nom. -`en och synkoperade former som mot ob.-sg.-formerna
(s. 149 f.). Därefter har ett sammanfall mellan t. ex. b. sg. m. vanan och
b. sg. f. gatan kunnat föra med sig övergång till feminint genus (s. 151 f.).
Den tanken att b.-sg.-formerna på -`an m. och -`a f. beror på uppsvenskt och riksspråkligt inflytande avvisas alltså, om än med en viss
försiktighet (s. 150 f.). Den märkliga motsättningen mellan b. sg. a' ndan
och b. sg. ånn i ö. Ögl. (däremot inte *å`nnan el. *ann, jfr k. 110 och
s. 50) talar emellertid emot att räkna den förra formen — liksom dess
paralleller ä' ndan etc. — som en inre utveckling i ö. Ögl. I så fall skulle
den vara en sporadiskt kvardröjande relikt. Hur b. sg. m. vanan(n) har
kunnat analogiseras efter b. sg. f. gata(n) i Ö g 1. har rec. vidare svårt att
förstå. Mig veterligt uppträder inte b. sg. f. i Ögl. med bevarat -n.2 Den
1 Jfr E. Hellquist, Svenska sjönamn, Sv. Lm. XX: 1 s. 175, och J. Sahlgren, ANF 50 s. 282 f. — Ett osäkerhetsmoment föreligger här i så måtto
att den best. formen i ortnamn ofta — och alldeles tydligt i det här föreliggande namnet — är yngre än hos motsv. appellativer.
Jfr Mo&er a. a. k. 10 på s. 75 samt s. 72. Blott på Harstena, ytterst i
skärgården, har förf. belagt en enstaka b. sg. f. på -an, s. 152 not 1; jfr
s. 49 not 3.
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gamla fonetiska motsättningen mellan b. sg. m. och b. sg. f. är här lika
tydlig som på många andra håll i Norden.'
Det faller en i ögonen att alla de ovan uppräknade östgötska orden
— utom månan2 — också i rspr. har genomfört b. sg. -`an och därmed
kommit att överensstämma — och delvis också i pl.-böjningen anslutit
sig till — de gamla svaga femininerna. Under sådana förhållanden är det
.onödigt att räkna med en inre öst-östgötsk utveckling.3 Däremot förefaller
det sannolikt att det uppsvenska och riksspråkliga inflytandet i nö. Ögl.
.är av ganska gammalt datum.
I kap. 4 har förf, bl. a. givit en elegant förklaring till ob. sg. da'
b. sg. da' gn, 'dagvard' i v. Ögl. (s. 165 f. och k. 132, jfr s. 54). En Svårighet, som han inte tycks uppmärksamma, utgör dock det förhållandet,
att mot denna nybildade svaga ob. sg. svarar nybildade starka former i kavel, nagel 'trätapp, spik', navel och vagel 'hönspinne' i bl. a.
v. Ögl. (s. 26 ff. och 54). I humle uppträder stark form mera sporadiskt på
andra håll i landskapet och i havre tycks bara svag form vara belagd
(s. 54). Möjligen hänger denna fördelning ihop med ordens frekvens i ob.
leg. resp. b. sg., så att de' fyra förstnämnda på grund av att de är vanligast i b. sg. har nybildat ob. sg. efter mönster av nyckel o. dy1.4 Formen
da0 faller emellertid utanför denna förklaring.
För vassle har övergången till stark form också uteblivit i v. ögl. Men
här saknas förutsättningen därtill, eftersom b. sg. vasalen står kvar osynkoperad (s. 124 och 173 f. och k. 118). Förf, söker förklara detta senare
förhållande med en länge bevarad motsättning mellan nom, och oblika
kasus.5 Häremot kan genmälas att t. o. m. orden på -nadher genomfört
synkoperade — egentligen dubbelsynkoperade — b.-sg.-former i v. Ögl.
1 På s. 133 räknar förf, med att ljudlagsenligt n-bortfall i b. sg. f. i delar
av Uppl. förhindrades av analogi efter maskulinerna. Möjligen tänker han
sig i Ögl. omvänt ett icke ljudlagsenligt n-bortfall i b. sg. m. efter femininerna.
Resonemanget syns bygga på den förutsättningen att genussammanfallet i
nysv. rspr. och vissa nysv. dial. skulle bero på en morfologisk strävan att
avlägsna genusskillnaden m. : f. Förhållandet är ju det rakt motsatta: också
i uppsy. och finlandssv. dial., där b. sg. m. och b. sg. f. likdanats med hänsyn till -n, kan man iaktta en seg tendens att upprätthålla denna genusskillnad.
2 Formen månan är dock belagd i nysv. skriftspråk fram till 1932 (SAOB).
3 Tyvärr redovisar förf, inte ob.-sg.-formerna för hithörande ord, vilket
försvårar ett bedömande av deras ställning i resp. dial. — En redovisning av
b. sg. skuggan, hettan, hjässan, m. fl. dyl. i ö. Ögl. hade också erbjudit intresse
i detta sammanhang. Jfr s. 48.
4 Ifråga om nagel år denna förklaring osäker. Här kan emellertid pl. och
nagel 'unguis' har spelat in. För havre jfr fjättre s. 166 f.
5 Alternativt med ofullständig vokalbalans (s. 153).
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(se k. 90, 103 och 121). Den riktiga förklaringen är att vaysle vatle i v.
utvecklats parallellt med typen skalle (k. 108), därför att ljudförbindelsen
tt >81 till skillnad från vanliga likvidaförbindelser inte tolererade någon
inskottsvokal. Bakom kartlegendens »o. dyl.» gömmer sig i själva verket
i v. ögl. sådana kortvokaliska former som våt/a (Åby VRyd Mal As),
våga (Rök Ek Kl), våg? (Mj VHg Hed Hov Tj) och vectsb (Åsbo Mj).1
Jfr att Ångermani. har- kava och nava, men omvänt ofta sekundär svag
ob. sg. tjol(1)e 'kjortel, kjol' och tjä.2,1e 'körtel'.2
I tvåstaviga starka maskuliner på äldre -dhil och -ril efter vokal visar
östgötamålen också särutvecklingar. Förf, har tagit upp orden stäl(e)
'bottenlager av kärvar i ladan' och ärl(e) 'ungsäril' till behandling i kap. 4
(s. 174 ff.). Andra ord av samma typ är bäl(e) 'äggbale' (s. 4 med not 1)
och tyl(e) ty' del ty' gel 'kärnstav' (s. 5 och k. 130). Också Måne
'fjäril' i v. ögl. erbjuder i viss mån en parallell värd att studera i detta
sammanhang.3 Förf, förklarar stäl(e) och ärl(e) genom utvecklingar i efterledsställning, en utväg som förefaller tvivelaktig hos ord som är rikligt
belagda som simplicia.4 Uppenbart är däremot att såväl dessa bägge ord
som bäl(e) och tyl(e) har stor frekvens i b. sg. Men en b. sg. wrilin> relen
har oberoende av efterledsställning i stor utsträckning kunnat synkopera
penultimavokalen i stället för ultimavokalen. Ställningen mellan de lätt
assimilerbara r och 1 resp. dh och 1 gynnade en sådan synkope i ögl.,
som ju ligger periferiskt i det område där ultimasynkope är förhärskande.3
Alltså wrelen> *ärlen> On och ev. vidare > ifisal.6 Ur de bägge sista leden
nybildades lätt ob. sg. ärle resp. ärt, som dessutom kunde uppkomma genom synkope i ob. sg. (jfr förf. s. 178). För stäl(e) måste man också räkna.
med ob. sg. stål< stä`el <stsedhel genom intervokaliskt dh-bortfall. Jfr att
stål helt dominerar över stäle i ögl., medan det motsvarande inte gäller
om ärl(e).7
1 Märk att v. ögl. utgör ett övergångsområde med hänsyn till utvecklingen
av fav. tt. Jfr Ålander a. a. 2 s. 134 ff.
2 J. Nordlander, Ordbok över Multrämålet, och ULMA 16:0.
3 Ej medtaget i Törnqvists avh., fastän det tydligen behandlats i förf:s
förberedande undersökning. Jfr M. Eriksson i Sv. Lm. 1950 s. 165 f.
4 Också V. Ekenvall utgår i Sv. Lm. 1946 s. 78 från efterledsställningen i
kärntörel för att förklara törl(e) i bl. a. ögl.
5 Jfr Hesselman, Huvudl., s. 200.
Förf. redovisar mycket ofullständigt b.-sg.-formerna av denna kategori
(jfr s. 5 och k. 130-131).
7 Om parallella utvecklingar i norska dial. se A. B. Larsen, Lydlteren i den
solörske Dialekt, 1894, s. 28 f. — För nysv. sal 'sadel' räknar Hellquist pL
salar < sad(h)lar som utgångsf orm. Fråga är emellertid om ens det ordet hade
en så frekvent pluralis att detta är berättigat.
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Den kritik som i denna recension har riktats mot Einar Törnqvists
avhandling är framför allt av metodisk art. Det förefaller mig som om
förf:s strävan efter en helhetssyn ofta bryts mot osystematiska och
stundom sinsemellan motsägande detaljstudier. Men det måste erkännas
att materialet är motspänstigt och på väsentliga punkter omöjliggör allmängiltiga lösningar och formler. Med sitt rika och i enskildheterna väl bearbetade material kommer Törnqvists avhandling utan tvekan att med
behållning studeras och rådfrågas av nordiska dialektforskare långt fram
i tiden.
Karl-Hampus Dahlstedt
Anna Birgitta Rooth: The Cinderella Cycle. Akad. avhandling, Lund
1951. 269 s. och append. XVI ss.
Denne monografi over »Askepot»-wventyrene indledes med en meget
fornuftig kritik af den sffldvanlige metode, efter hvilken de forskellige
motivers originale former forst bestemnies ved hjeelp af deres geografisk°
udbredelse, samt deres logiske og naturlige plads i handlingsforlobet,
hvorefter de 'originale' motiver kombineres til den 'originale' typeform,
som i sig selv bringer oplysninger om dens hjemsted og dermed dens
vandringsveje ud til de steder, hvor traditionen er optegnet (s. 25 f.).
Fru Rooth mener, att man i stedet for samtidigt skal undersoge
både motiver og typer, samt at det er uniuligt at bestemme originalf ormer, inden man har foretaget en alsidig undersogelse af bagge kategorier
og deres geografiske område.
Dette er teoretisk rigtigt, hvis Man i det hele taget anerkender monografiernes videnskabelige vxrdi. Men samtidigt forudswtter disse sidelobende undersogelser et fuldstmndigt kendskab til traditionen, og dette er
umuligt, eftersom kim en brokdel af de varianter, der engang har eksisteret, er bevarede. Desuden kan man regne med, at storstedelen af det
stof, der er optegnet, er 'forbedret' eller mndret på forskellig måde af
optegner eller udgiver, så man i mange tilfaelde ikke kan få et blot nogenlunde sikkert kendskab til traditionens oprindelige form.1 Hertil kommer desuden, at forfatterinden ofte anvender sekundaere kilder, eller overhovedet ikke kender det stof, der er optegnet.
Desuden hxyder forfatterinden (s. 26), at man ikke blot skal studere
mventyrene som tradition, men også som fiktionslitteratur: »we must
study the life of the tale — the different phenomena which have played
their part in the evolution of the tradition; examples of this are to be
found in successive or revolutionary alterations (of. p. 170), the transferring of the interest from one element to another (cf. p. 83, 206), typologi1 Anmelderen tillader sig her at henvise til de teoretiske betragtninger i
anmeldelsen af J.-Co. SWAIIN'S »Cupid and Psyche», Danske Studier 1956.
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cal developments, later constructions and corruptions of the plot». — Og
videre: »Deviations from the tradition in one area may be the result of
a relationship with the tradition in a neighbouring area (cf. the Scottish
variants which have been influenced by the tradition of Scandinavia. See
p. 151) : they may also be due to certain ethnological phenomena, to the
typological development within an area, or to alterations of a more incidental character* (s. 28).
Alt detta kan vrere meget rigtigt. Men hvis et sligt arbejdsprogram
skal giva blot nogenlunde tilfredsstillende resultater, krever det hos forfatteren en nesten utrolig viden om de kulturområder, i hvilke traditionen er fundet, samt en strong, kildekritisk vurdering af det givna stof,
så man i forvejen kan bortsluere alt det, der er sekundert, dvs. tilfejet
af optegnere og/eller udgivere. Derefter kan man begynde på det egentlige arbejde med at ordne inotiver og typer i tematiske og geografiske
grupper, idet hver enkelt variant betragtes som den enkelte fortaellers
individuella form af det pågeldende eventyr.
Desv2erre forsynder forfatterinden sig mod videnskabens forste bud,
idet hun — ligesom alle andre monografister — ordner stoffet i primere
og sekundere grupper på grundlag af en logisk motivfelge, som hun selv
konstruerar. Resultatet er det sedvanlige: monografisten sidder ved sit
skrivebord og holder dom over de stakkels fortellere, der i regelen betragtes som idioter, fordi de ikke har kendt monografisternes 'logik', men
i deres hjertes enfold fortalt historierne som de ville — og som tilhorerne
enskede det, thi ellers var historierne ikke blevet fortalte. Man må vare
glad for, at de fleste fortellere er dode, inden monografisterne fik fat i
deres stof. Hvis de havde set, hvorledes de såkaldte videnskabsmend
havde behandlet dem efter de bedste videnskabelige metoder, havde de
sikkert negtet sig hjemme for optegnerne.
Et udmerket eksempel på denne videnskabelige metode finder man i
dr Rooths behandling af det kinesiske og indokinesiske materiale (s. 191
ff.). I Kina er der if!. Eberhards oversigt1 optegnet ti varianter, af hvilke
fru Rooth kun har benyttet de to, medens de evrige refereras efter Eberhards register, der karakteriseras som både ufuldstendigt og fejlagtigt
(s. 194 ff.). Seks af disse varianter stammer fra provinsen Kwang-tung,
medens den syvende (China 1) er fra naboprovinsen Kwang-si, hvor den
er optegnet ca. 850 A. D. efter Li Shih-ytkan fra Yung-chou, dvs. Nanning2. Denne gamle tekst indeholder — ligesom to unge, annamitiske
tekster (Annam 1 og 3) — det såkaldte 'festmotiv', hvorfor disse tre
tekster sammenferes til en speciel, primer indokinesisk type, der skal
vere kommet fra den nere Orient, sandsynligvis ad sevejen. Desuden
findes der en anden, sekunder type (Armam 2, Cham 1 og 2 og Cam 1),
der ikke indeholder detta 'festmotiv', hvorf or den betragtes som sekunder.
FFC 120, s. 52 ff., type 32.
2 Cf. A. WALEY : Folklore 58 (1947), 229 ff.
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En lwgmand vii vwre tilbojelig tul at betragte den forstnxvnte gruppe
som en sekundaer, indvandret type og den anden som en primwr lokalform. Han ville også have haft så megen respekt for den gamle, sydkinesiske variant, at han ikke uden videre placerer den som indokinesisk,
selvom to yngre annamitiske varianter har samme motivfolge. Desuden
ville han undgå at sige nogetsomhelst om hele dette sporgsmål, for han
var fortrolig med det ovrige kinesiske stof, ismr de seks varianter fra
Kwang-tung. Og endelig ville han folge fru Rooths udmxrkede arbejdsprogram og studere dels de mange traditionssamlinger og dels den etnologiske litteratur', bl. a. et par vwrker af fornxvnte Eberhard, for at lwre
lidt om kulturstrommen Indokina-Kina eller omvendt2.
Fra Indonesien er registreret seks historier, af hvilke kun een har direkte tilknytning tul Cinderella-type A (s. 61 ff.). Denne variant kender
fru Rooth fra en tysk oversttelse af en hollandsk oversaettelse af den
originale kyst-malajiske tekst, hvorfor den må behandles med en vis
varsomhed, da man ikke på forhånd kan gardere sig mod »forbedringer»
i de to overswttelses-led. Da Indonesien som bekendt er det ikke-europffliske område, hvis tradition er bedst kendt3, virker denne variant-fattigdom lidt påfaldende. Enten har fru Rooth ikke gennemsogt det rige
materiale ordentligt, eller også findes der virkelig kun een variant, og i
så fald må der vel vre tale om et traditionslån hos de sofarende kystbeboere. I alle fald beviser denne variant af type A og de indokinesiske
varianter af type AB intet om tilstedevwrelsen af type A i Indokina (s.
64). Den samme hang tul forhastede konklusioner finder man i behandlingen af kulturkontakten Indonesien-Madagasear (s. 58 ff.). I det sidstnxvnte område har fru Rooth fundet fire varianter af type A og een af
type B, og fru Rooth når tul det resultat, at der ikke eksisterer en
traditionsvej fra Indonesien til Madagasear. Materialet er for spinkelt tul
at bevise nogetsomhelst. Også i dette tilfffllde vii anmelderen foreslå fru
Rooth at swtte sig ind i den lokale tradition på Madagascar og ikke nojes
med at citere et par gamle traditionssamlinger4.
1 Begge grupper er rigt reprEesenteret i EMBREE-DOTSON : Bibliography of
the Peoples and Cultures of Mainland Southeast Asia. (New Haven 1950).
2 W. EBERHARD : Kultur und Siedlung der Randvölker Chinas (Leiden 1942),
og: Lokalkulturen im alten China, II. Die Lokalkulturen des Siiden,s und Ostens
(Peking 1942).
3 Her kan også ~nes en bibliografi, der anbefales alle monografister,
nemlig R. KENNEDY : Bibliography of Indonesian Peoples and Cultures (New
Haven—London 1945).
4 Det skal indrommes, at det er lidt vanskeligt at få samling på dette stof,
eftersom Madaga-sear ikke er medtaget i WlESCHHOFF'S store bibliografi (1948),
men god hjaelp kan man dog få af andre traditionsundersogelser, bl. a. K.
STeLPNER : Der Tote in Brauch und Glauben der Madagassen (1929), hvor der
findes en udforlig bibliografi.
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Vender vi os ta Europa, finder vi samme bristende kendskab ta det
eksisterende materiale. S. 213 fortaller fru Rooth, at Balkanlandene er
» a melting pot for the Oriental and the Slavonic traditions, and it is wellnigh impos,sible to classify particular variants as members of the South
Slavonic, Near Eastern or native Balkan traditions». Dette hanger måske
sammen med, at Sydosteuropa synes at vare et clearings-område, gennem
hvilket type A og type AB er kommet ind i Europa, ligesom dette område havdes at vare hjemsted for den europaiske type B (s. 236). Klarere linjer AYille måske vare kommet frem, hvis fru Rooth i st. f. at benytte sen tyrkisk variant af gruppen A-AB (s. 246, var. Turk 1) havde
kendt og a,nvendt den oversigt, over 21 tyrkiske varianter, EberhardBoratav publicerede i 19471.
Om traditionen i Spanien-Portugal fortaller fru Rooth: »From the
Iberian peninsula only two Portuguese variants of type AB are known.
The virtual survey of the Iberian tradition is thus afforded by talas recorded in the past and present Spanish and Portuguese colonies» (s. 206).
Slet så galt er det dog ikke i virkeligheden. I en oversigt2, der udkom
samtidigt med fru Rooths monografi, gives flg. statistik over Cinderellamaterialet : Hispanic (43 varianter), Spanish (10 var.), Spanish-Amerioan
(20 var.), Portuguese (8 var.), Catalonian (5 var.), altsä, ialt 86 varianter,
af hvilke en del er registreret i Boggs' typeoversigt fra 19303 og endnu
4
flere i Espinosas fy-ldige kommentar fra 1947.
I Frankrig er forelobigt registreret mindst 13 nye varianter af typerne
AT 510-11. Dette stof var ikke publiceret i 1951, hvorfor man kan undskylde fru Rooth, selvom et postkort tul Paris ville have bragt storstedelen af disse varianter frem i tide. Derimod må man bebrejde forfatterinden, at hun ikke har taget hensyn til de aldste, europeeiske oplysninger
om aventyret hos Noöl du Fail4 (1547) og i 'La Friquassee crotes tyllonee'
(1557)6 — antydningerne i disse tekster viser, at aventyret har varet
kendt mindst hundrede år for Basile's version (s. 102). I denne forbindelse
noterer man med sorg, at fru Rooth ikke har undersogt de litterare
tekster og deres indf lydelse på folketraditionen, eftersom man netop i
dette materiale har mulighed for at undersoge de enkelt() fortalleres
afhangighed af trykte kilder. En sådan undersogelse ville have varet i
overensstemmelse med forfatterindens program: »We must study the life
of the tale — the different phenomena which have played their part in
W, EBERHARD-P. N. BORATAV : Sechzig tärkische Tiermärchen, Annales
de l'UniversitiS d'Ankara 1947, s. 295 ff.; of. EBERHARD-BORATAV : Typen tärkischer Volksmärchen (1953), s. 67, type 60.
2 A. M. ESPINOSA. Journal of Amer. Folklore 64 (1951), 156.
3 R. S. BOGGS : Index of Spanish Folktales (FFC 90. 1930).
(1947), 414-21.
4 A. M. EsPiarosA: Cuentos populares espafioles 2II
Propos
rustiques,
riSädition
1921,
s. 69. Cf. BP II, 502.
Not'. DU FAIL :
6 Rämprime 1878, vers 212 f.
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the evolution of the tradition» (s. 26). Fru Rooth linjes med at giva en
oversigt over de svenske skillingstryk. Hvis hun havde kendt de flamsko
'mannekensbladen' og deras indflydelse på traditionen i Belgien—Holland,
ville hun mäske have taget mere hensyn tul denne traditionsstrom.
Det flamske materiale tilhorer som bekendt Europas vigtigste clearingsområde for wventyr, viser, folkeboger og flyveblade. Fru Rooth kender
de Mont's undersogelse fra 1889, men synes ikke at have benyttet M. de
Meyer's typeregister (1921), der under type AT 510 bringer henvisninger
tul 11 trykte teksterl. Detta register er senere optrykt med småmndringer
og tilfojelser i V. de Meyere's og Witteryck-Stalpaert's vigtige tekstsamlinger2, der begge mangler i bibliografien og i variantoversigterne.
S. 41 omtalar fru Rooth en holstensk variant af type A og synes dermed
at have udtomt sin viden om det slesvig-holstenske stof, der ellers er let
tilgwngeligt, idet W. Wisser allerede i 1924 publicerede en detailleret
oversigt over de 5 varianter fra dette område3.
Prof. Reidar Th. Christiansen har allerede kritiseret fru Rooths mangelfulde behandling af stoffet i Irland, Norge og Lapland4.
Denne oversigt synes at vise, at fru Rooth savner tilstrwkkeligt kendskab tul stoffet i en rkke vigtige, europxiske traditionsområder. Dette
manglende stof må indarbejdes i monografien, for man med tilstrfflkkelig
sikkerhed kan diskutere forfatterindens resultater. Forelobigt kan kun
siges, at de mango udviklingsskemaer ikke virker overbevisende.
L. Bodker
John Frödin, Uppländska betes- och slåttermarker i gamla tider. Deras
utnyttjande genom landskapets fäbodväsen. Geogra/phica nr 29. Uppsala
1954. 112 88., 1 karta.

För frågan om det svenska fäbodväsendets uppkomst och utvecklingsformer intar landskapet Uppland en nyckelställning. Välbekant är, att
de nordsvenska fäbodarna i mannaminne haft sin sydöstra gräns i trakten
mellan Dalälven och Uppsala. Vissa förhållanden, inte minst förekomsten
av ortnamn som Fäboda, Fäbodarna, ha emellertid ansetts tyda på att
fäbodskötseln tidigare omfattat hela Uppland och även nått söder om
Mälaren långt ned i Götaland. Fäbodväsendets sydgräns i Uppland har
uppfattats som en »reträttlinje», en mot norr alltmera vikande gräns.
Är denna uppfattning riktig? Vad beror det i så fall på att fäbodgränsen sedan åtminstone en mansålder blivit stannandes just här? Hur
1 FFC 37.
2 V. DE MEYERE : De vlaamsche vertelselschat II (1927), 283 ff. A. J.
WITTERYCK-H. STALYART : Oude westvlaamsche volkvertelsels (1946), 293 f.
3 W. WISSER : Die Stieftochtermärchen in Holstein, Niederd. Zeitschr. f.
Volksktmde 2 (1924), 153 ff., var. 2, 5, 6, 7, 11..
4 Arv 8 (1952), 147 ff., cf. IMaloideas 20 (1952), 96 ff.
10 — 557925 Svenska Landsmål 1956
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gammalt är fäbodväsendet i Uppland? Påfallande är, att Upplandslagen
inte innehåller några direkta upplysningar om bebyggelse i betesmarkerna.
Åtskilligt har under årens lopp spekulerats rörande dessa frågor, som
gott kunna betecknas som kardinala, när det gäller den svenska boskapsskötselns historia. Men det är först genom John Frödins till julen 1954
utkomna bok som vi fått en bred och rikt dokumenterad monografi om
fäbodar och andra närstående bebyggelseformer för utnyttjandet av de
naturliga fodertillgångarna i Uppland.
Den metod med vilken författaren angriper sitt ämne är densamma
som kännetecknar den serie av banbrytande arbeten rörande fäbodar
inom och utom Sverige som utgör en god del av Frödins imponerande
vetenskapliga livsverk. Människans omskapande verksamhet i landskapet
ses alltid i relation till de naturgeografiska förutsättningarna. Även
denna bok inledes med en detaljerad analys av de naturliga betes- och
slåttermarkerna i olika delar av Uppland med tyngdpunkt på vegetationens typer och sammansättning. Förf. visar upp att det i detta hänseende under medeltiden och tidigare rådde en bestämd motsättning
mellan den södra, mot Mälaren orienterade delen av landskapet och
norra Uppland, särskilt norr om vattendelaren mellan Tämnaren—Dalälven och Fyrisån. I söder utbredde sig på 1300-talet, Trögdbolagens
tid, väldiga ekskogar med inslag av hassel, vilka främst utnyttjades till
ollonbete för svinen. Därjämte en utbredd våtmarksvegetation, spec. av
vassarter i vikar och sjökanter. Norrut däremot är det gran- och björkskogen som råder med vidsträckta sumpmarker, kärr, mossar och »vattängar», som gåvo ymniga skördar av vinterfoder, särskilt starr och fräken.
Från kartor och äldre handlingar samt ur levande muntlig tradition
har förf. samlat rikliga uppgifter om fäbodar och närstående bebyggelse
och redovisat dem dels på en översiktskarta, dels i tabellform. Även
om materialsamlingen, som Frödin själv framhåller, inte är fullständig,
torde den vara representativ och ge det väsentliga. På ort och ställe har
han själv studerat alla de c:a 150 uppländska fäbodplatserna, en imponerande prestation av en man som nu lämnat den ordinära fältsportåldern långt bakom sig!
Bearbetningen av materialet har givit till resultat, att vi i Uppland
under nyare tid kunna urskilja tre olika typer av fäbodbebyggelse: 1.
Norduppland ( = socknarna längs Dalälven och kring Tämnaren) med
fäbodar av vanlig nordsvensk typ, där man hade de mjölkande korna
hela sommaren. 2. Mellersta Uppland, främst Bälinge allmänning, där
man på fäbodarna blott höll sinkor och ungdjur. Dessa fäbodar överging° under 1800-talets senare hälft till fast bebyggelse, dvs, torp och
backstugor. 3. »Slättens och Mälarbygdens fäbodar» i söder, Det som
där i källorna från 1600- och 1700-talen kallas fäbodar, är i regel anläggningar som utgå från ståndspersoner, präster och godsherrar, eller från
böndernas sanafälligheter, och de hade i stor utsträckning karaktären av
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fäbodtorp, där torparen var bosatt året om och fullgjorde sina prestanda
genom att sköta ägarens boskap under sommaren. Sådana fäbodar ha
funnits ända längst ner på Mälaröarna i Trögden. Alla synas de ha använts blott för sinkor och ungdjur.
Till dessa fäbodtorp sluta sig enligt Frödin de i södra Uppland vanliga ängsvaktartorpen. De avsåga, menar han, lågmarkernas, ängarnas
tillgodogörande för boskapsskötseln och representera en art av fäbodväsen. Denna uppfattning har rönt gensagor av Gösta Berg i en uppsats
i Saga och Sed 1954 s. 34 ff. Med anförande av ett stort material från
skilda landskap påvisar denne författare att ängsvaktare funnits på vitt
skilda håll i Sverige och Danmark samt på kontinenten och att deras
huvuduppgift varit att skydda slåtterängarna mot betande djur. De
böra därför ej föras till fäbodväsendet. Väsentligen till slåttern höra
även de vidsträckta ängsmarker i Uppland som ha namn innehållande
ordet säter. Frödin understryker i anslutning till anmälarens avhandling
om de svenska ortnamnen på säter (1945), att dessa säterängar och från
dem utgående bebyggelser alltid ligga närmre huvudbygden än fäbodarna,
och de stå i tydlig relation till våtmarker. Frödin finner det sannolikt,
att dessa ängar, som i första hand tjänat foderfångsten, slåttern, i mellersta Uppland tidvis utnyttjats som betesplatser för de hemmavarande
mjölkdjuren; detta till skillnad från fäbodarna, där man blott hade
sinkor och ungdjur. Tanken synes anmälaren mycket rimlig. Frödins
framställning har över huvud taget bidragit till att skapa större klarhet
kring problemet säter. Att dessa »sätrar» ha sina rötter långt tillbaka i
tiden, och att uppkomsten av den sekundära betydelsen 'skogsäng' hos
ordet säter måste förläggas till förhistorisk tid, är emellertid alldeles
uppenbart.
Fäbodväsendet har enligt Frödins mening alltsedan medeltiden omfattat hela Uppland. Trögdbolagens vaktbodar för svinaherdarna i ollonskogen utgjorde en art av fäbodar även om det inte var fråga om
mjölkproduktion. Också Upplandslagens detaljerade stadganden om betesgången tyda bestämt på tillvaron av medeltida fäbodskötsel. Dennas
direkta fortsättning i södra Uppland ser Frödin i de åtminstone sedan
1600-talet betygade fäbodarna av torpnatur, som då och under följande
århundrade voro levande och även nyanlades av både ståndspersoner
och bönder. Han vänder sig med stor skärpa mot den ofta framförda
uppfattningen att fäbodarnas sydgräns i norra Uppland redan på 1600och 1700-talen var en mot norr retirerande linje. Den är i stället en
gammal ekonomisk gräns. Det syduppländska fäbodväsendets särart,
boförandet av blott sinkor och ungdjur, kan mycket väl ha sina rötter
i medeltiden. Det norrländska fäbodområdets utsträckning ända ned
till Tämnaren förklaras av att Norduppland ifråga om landskapstyp och
kulturtradition ansluter till Norrlands kustbygder, närmast Gästrikland,
och uppvisar samma »östsvenska» fäbodtyp. Hur man historiskt skall
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tänka sig övergången från den nordsvenska fäbodkulturen till de typer
av boskapsskötsel som under senare århundraden rätt i Mellansverige
är ett svårare problemkomplex, som även Frödin tills vidare sätter
frågetecken för. Det är att hoppas att följande volymer i hans fäbodserie skola kasta ljus även över dessa dunkla domäner.
Frödins med eminent sakkunskap genomförda analys av det historiskt dokumenterade fäbodväsendets ställning i det uppländska kulturlandskapet bör hälsas med tacksamhet även inom andra discipliner än
den geografiska. För ortnamnsforskaren har den i hög grad jämnat vägen för en undersökning av våra talrika ortnamn på -boda. En sådan
kommer tvivelsutan att ge betydelsefulla bidrag till klarläggandet av
den extensiva boskapsskötselns former under medeltiden och kanske
ännu tidigare.
Må det till slut förlåtas en ortnamnsforskare om han fastnar på de
misshandlade formerna av bynamnen Buckarby och Forkarby (ss. 29,
34, 39). Dem har förf. i hastigheten givit efterleden -bo.
Folke Hedblom

Sven Sjöberg, Söderfors. En historisk framställning. Sthm 1956. K. F:s
bokförlag. 497 ss.
Ett gott tecken på det levande hembygdsintresset i våra dagars Sverige
utgöra de många hembygdsbeskrivningar, som under det senaste årtiondet sett dagen. De flesta större kommunerna ha i samband med storkommunbildningarna velat hugfä,sta de förhållanden, som rådde vid seklets
mitt, innan de stora förändringarna inträdde. I många fall har det också,
varit behovet att äga en för skolornas hembygdsundervisning lämplig
översikt av hemtraktens geografi och historia, vilket drivit fram denna
rikhaltiga topografiska litteratur, som många gånger kan ha stort intresse
också för andra än bygdens eget folk, i synnerhet om annars svårtillgängliga äldre källor dragits fram i ljuset eller om bygdens egen muntliga
tradition tagits i anspråk för att ge bilden mera liv. Ofta har därvid i
många fall värdefullt källmaterial bevarats åt eftervärlden, vilket förmodligen annars aldrig skulle tagits tillvara.
Förutom den stora mängd av anspråkslösare bygdeskildringar, som
tillkommit under senare år, ha också några både genom omfång och innehåll mera vägande verk sett dagen, ofta skrivna av ett helt team av forskare och av betydande vetenskapligt värde. Man kan erinra om sådana
hembygdsböcker som den stora byundersökningen »Gruddbo på Sollerön», vilken tillägnades Sigurd Erixon på hans 50-årsdag 1938 eller det
i tre digra delar planerade verket »Orsa, en sockenbeskrivning», varav
delarna I och II utkommit under red. av J. Boöthius (1950, 1953). Även
från andra landsdelar föreligga sådana större bygdeöversikter, så t. ex.
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för Uppland kyrkoherde G. Unestams stora bok om Söderby-Karls socken
(1954), ett verk av en enda författare.
Ett sådant enmansarbete som uppträder med något mindre pondus
än det sistnämnda, är den nyutkomna boken om Söderfors i Uppland,
som utarbetats på uppdrag av kommunen av folkskoll. Sven Sjöberg.
Det är ingen fullständig brukshistoria, och förf, gör inte heller anspråk
på att komma med ett vetenskapligt verk. Men han ger en väldokumenterad och läsvärd skildring av det gamla ankarbrukets uppkomst och
utveckling under brukspatroner som Anckarström, Grill och Tamm fram
till våra dagars stålverk under Stora Kopparbergs bergslags AB:s regi.
Levande och åskådligt berättar han här om bruksägarnas kamp med
svårbemästrad ekonomi i kapitalbristens Sverige liksom om bruksarbetarnas tunga slit för en underbetalning, som tvang de flesta till svåra
skuldsättningar och nödgade dem att stanna kvar vid bruket nästan som
livegna samt hindrade dem att söka nå en bättre utkomst på annat häll.
Också för släkthistorikerna ge uppgifterna om de gamla vallonsmederna
inressant material. Skildringen av bruksbefolkningens levnadsvanor, deras
kläder och föda, bröllop och begravningar såväl som firandet av jul,
valborgsmässa och midsommar får en sakkunnig skildring. T. o. m. litet
om den gamla folktron har kommit med och den visar de vanliga för
norra Uppland utmärkande dragen.
Även kyrkokommunens historia, från det den bröt sig ut från den
gamla moderförsamlingen Tierp fram till dagens förhållanden, med kyrkobygge och ordnande av begravningsplats, med präster och klockare har
fått sin skildring, liksom frikyrkorörelse och föreningsliv — inte minst
den sista spännande dragkampen mellan den börjande fackföreningsrörelsen och förvaltare Crona! Likaså har kommunens förvaltningshistoria
under självstyrelsen, sedan bruksledningens självskrivna förmyndarskap
släppt sitt grepp, belysts här. Även emigrationen och de från socknen
utvandrades öden i Amerika har ett kapitel.
Det är således en mångsidig bild av en utpräglad brukssocken som
förf. ger. Och boken har — väl genom bruksledningens stöd — fått
en förnämlig utstyrsel med rikligt bildmaterial, både i svart-vitt och i
färg.
Förf, har bl. a. avsett denna bok som hembygdsbok i kommunens
skolor. Och den blir säkert en utmärkt källa för lärarna att ösa ur, när
de, som förf, önskar, skola för ett yngre släkte åskådliggöra den gamla
bruktraditionen. Man bör nog tillägga, att boken också ger mycket av
värde åt hembygdsforskningen i vidare mening, även den som bedrives
i strikt vetenskaplig form.
Manne Eriksson

Undersökning av svenska dialekter och folkminnen
1954-55
Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala
Årsberättelse för budgetåret 1954/55
Av DAG STRÖMBÄCK
I. Översikt över ekonomi, förvaltning och personal
Arkivets stat för budgetåret 1954/55 fastställdes genom k. brev den
4/6 1954. Anslagens belopp och fördelning på skilda poster framgå av
statsliggaren för nämnda år s. 573 f.
Anslagsposten till avlöningar till icke-ordinarie personal har höjts
från 124 000 kronor under föregående år till 125 400 kronor. Anslaget
till omkostnader har ökat från 14 600 kronor under förra budgetåret till 17 300 kronor. Av ökningen gäller 700 kronor delposten Övriga
expenser och 2 000 kronor ett engångsanslag till stålskåp m. m. för fonogramavdelningens nya lokal. Anslaget till insamling och bearb e tning av vetenskapligt material uppgick till 59500 kronor mot
51 500 kronor under senast förflutna budgetår. Ökningen hänförde sig
till ett belopp om 4 000 kronor till estlandssvenska undersökningen och
ett engångsanslag om 4 000 kronor till inlösen av framlidne dr E. Modins
kulturhistoriska samlingar.
Beträffande särskilda medel till de lapska och estlandssvenska tmdersökningarna se kap. III nedan.
Till grammofonupptagningar i Medelpad och Norrbotten ha Medelpads
hembygdsförbund respektive Folkmåls- och folkrninnesundersökningen i
övre Norrland bidragit med vardera 1 000 kronor.
I arkivets styrelse utlöpte förordnandet för professor J. SABIGREN
att vara ordförande i och med utgången av oktober 1954. Till ny ordförande förordnade K. Maj:t i brev den 15 oktober samma år professor
Å. HOLMBÄOIC. Som vice ordförande har tjänstgjort professor B. ComixDER, som sekreterare arkivchefen professor D. STRÖMBÄCK och som skattmästare överbibliotekarien T. KLEBERG. Övriga ledamöter ha varit professorerna 0. GJERDMAN, V. JANSSON, I. LUNDAHL, C.-A. MOBERG och
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(sedan 1/7 1953). Suppleanter ha varit professorerna J. SvENNTJNG och V. SVANBERG.
Arkivets fasta personal har utgjorts av:

1. MODER

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 CAD/IPBELL, 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. lie.
RICHARD BROBERG, föreståndare för expeditionen.
SON,

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

STIG BJÖRKLUND

och fil. lic.

DAGMAR HOLMKVIST

och fil. dr

ASA NYMAN.

Kontorister i lönegrad Ce 13: fru
ELLA ODSTEDT.

Arkivbiträde i lönegrad Ce 11: fröken

ANNA-LISA BORG.

Som extra medarbetare har fil. dr HARALD GRUNDSTRÖM
tjänstgjort vid lapska undersökningen. Läroverksadjunkten fil. lic NILS
TIBERG har varit ledare för estlandssvenska undersökningen. Fil. lic, och
teol. kand. RAGNAR B.TERSBY har varit förordnad som t. f. amanuens
vid folkminnesavdelningen med halv tjänstgöring under september-oktober 1954. Fru GERDA GRAPE har tjänstgjort vid folkminnesavdelningens
realkatalog och fil, stud. fru WALDIS ORDKUS har varit extra arkivbiträde vid expeditionen, båda med i regel halv daglig tjänstgöringstid.
Dr. phil. OSK.AR LOORITS har fortfarande arbetat inom folkminnesavdelningen som innehavare av stipendium för flyktingsforskare.
För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institutionens olika avdelningar.
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II. Samlingarnas tillväxt och användning
Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av
nedanstående översikt:
lexikaliska ordsamlingar 13 bl. fol. och A4, 37 bl. 4:o samt
c:a 69 000 bl. 16:o. Härav komma på ordregistret c:a 29 250 och på
sakregistret 3 907 bl. 16:o.
texte r, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnesuppteckningar 317 bl. fol., 6 570 bl. 4:o, 86 bl. 8:o och 5 häften.
grammatiska uppteckningar 45 bl. fol., 271 bl. 4:o. 114
bl. 8:o och 450 bl. 16:o.
primäruppteckningar 16 häften.
melodiuppteckningar 43 melodier.
teckningar, skisser, kartor (separata, utom de som ingå i löpande text) 43 teckn. och 5 kartor.
fotografier och fotostatkopior 457 st.
fonetiskt material. Lektor Ernst A. Meyers efterlämnade
primärmaterial till hans arbete »Die Intonation im Schwedischen»
om 3 702 bl. i växlande format har under året införlivats med arkivet.
F on o gr amarki v e t har under året tillförts 758 grammofonskivor
i originalinspelning, flertalet med en hastighet av 33 1/3 varv/min. samt
489 kopior av äldre skivor. Härtill komma 38 magnetofonband, som vid
årets utgång ännu ej förts över till grammofonskivor.
Referensbiblioteket har under året tillväxt med sammanlagt
338 nr (342 band el. häften) vartill komma 54 årsleveranser av tidskrifter
och fortsättningsarbeten. Förvärvet har till större delen skett genom
gåvor och byten mot institutionens egna publikationer. 71 volymer böcker och handskrifter ha b u n di t s (resp. reparerats) under året. .
Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har
varit 3 138.
Lån av handskrifter och böcker inom staden ha beviljats i 85 fall,
varvid 129 nummer utlånats och utom staden i 61 fall, varvid 618 nummer utlånats. Hela antalet utlånade volymer var således 747.

Arkivarbeten och materialbearbetning
1. Allmän översikt
För expeditionen har BROBERG varit föreståndare. Vid förhinder
för honom har HEDBLOM tjänstgjort. Fru HOLMKVIST har haft ansvaret
för den centrala registreringen av inkomna handskriftssamlingar, för inoch utlåningsverksamheten samt assisterat besökande forskare. I accessionskatalogen ha under året 872 nya enheter införts. Dessa ha förteck.
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nats även i topografiska registret och personregistret. I frågelistregistret
ha införts utsända frågelistor och på dem inkomna svar. Den till institutionens bibliotek inkommande litteraturen har katalogiserats av ERIKSsoN. Hedblom har varit arkivets kassaförvaltare med Broberg som ställföreträdare. Bokförings- och kassaarbetet har väsentligen åvilat fröken
BORG. Vid handläggningen av personal-, löne- och bokföringsfrågor har
förste taxeringsinspektören E. Lrr.LiEsxöLn varit sakkunnig medhjälpare
intill den 1 april 1955. Han efterträddes då av länsnotarien B. NORDENSKJÖLD. Fru ORDEUS har tjänstgjort som arkivchefens handsekreterare
och har dessutom deltagit i arbetet med låneverksamheten och samlingarnas ordnande. Fröken MASRELrEZ' göromål ha varit av skiftande slag
och bl. a. omfattat maskinskrivning, stencilering, förvaltning av kontorsmateriel samt lager och distribution av genom arkivet utgivna publikationer. -- I expeditionens arbete har förutvarande kontorsbiträdet fru
C. HEDBLOM vissa tider deltagit. Fil. kand. U. ERIKSSON har biträtt vid
arkivering av E. A. Meyers samling av fonetiskt material. — Såsom av
Arbetsmarknadsstyrelsen avlönad arkivarbetare har friherrinnan RITA
VON ESSEN sedan jan. 1954 arbetat med uppordning och arkivering av
dr Erik Modins efterlämnade kulturhistoriska samlingar.
Från expeditionen har under året avsänts 1 380 brev och 567 andra
försändelser.
Or dregistret. Arbetet på institutionens allmänna ordregister har
liksom tidigare bedrivits landskapsvis och inom den begränsade ram som
den knappa tillgången på medel till ersättning åt excerpister numera
medger. För växtnamnsregistret har GUSTAVSON excerperat samlingar
från Medelpad samt Osbecks Flora Hallandica. För det gotländska registret har han fortsatt excerperingen av Jakob Karlssons samling, varom
se nedan under Gotland. Kand. J. JACOBSSON har fortsatt excerperingen
av Dalbysamlingen, varigenom det värmländska ordregistret tillförts c:a
24 000 bl. 16:o. Det uppgick vid årets slut till omkring 125 000 bl. 16:o.
Under docent K.-H. DARLSTEDTS ledning ha fil. kand. H. NORGREN, fil.
kand. A. IVARSSON och fil. stud. R. VÄSTERLUND arbetat vid det ångermanländska registret, varvid bl. a. excerperingen av Dahlstedts primäranteckningar från Ångermanland fullbordats. Detta register uppgick vid
årsskiftet till c:a 14 500 bl. 16:o.
S akregistret. Fru G'. GRAPE har fortsatt sitt arbete vid arkivets
realkatalog. Under året har katalogen tillförts 3 907 nya registerkort
och omfattade vid årets slut 218 474 kort, hänvisningskort ej inräknade.
De språkliga landskapsundersökningarnas arbete har
fortsatts efter i huvudsak oförändrade linjer.
D alarn e. Liksom föregående år har arbetet vid dalmålsundersökningen letts av BJÖRKLUND, som framför allt fortsatt att skriva tryckfärdigt manuskript till Dalmålsordboken. Under arbetets gång har han
antecknat påträffade lakuner i källmaterialet, vilka därefter fyllts under
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sommarens resor i landskapet. Manuskriptförfattandet, som berört ord
inom bokstaven 8, hade vid årets slut, med inalles 800 artiklar, förts
fram till verbet skvätta. Jämsides med dessa arbeten har Björklund
granskat och delvis även registrerat nyinkomna uppteckningar, skött
förekommande korrespondens samt gått besökande forskare och studenter
till handa beträffande samlingarnas användning. Hjälp med excerpering
av sommarresornas fältuppteckningar har liksom i fjol erhållits av fil. lie.
S. FRIES och av fru G. BJÖRKLUND. Den förre har därjämte i stor utsträckning sysslat med att med samlingarna från Dala-Bergslagen införliva Ingvar Normans betydande uppteckningar av gammalt Sätermål
(under året ökade de med 2 200 blad 16:o). Fru Björklund har dessutom
under året slutfört registreringen av ordförrådet i Joh. Boöthius' avh.
»Orsamålet» (1918) samt biträtt med maskinskrivning och sortering i
samlingarna. Under årets senare hälft har ordboken även erhållit registreringshjälp av fil. stud. GUNVOR HOLMKVIST, som behandlat anteckningar från Västerdalarne. Dessa arbeten ha, efter hand som de framskridit, granskats av undersökningsledaren.
Årets excerperingar ha tillfört såväl oktav- som sedesregistren ett
betydande antal kompletterande belägg, fraser och betydelser. För oktavregistret har detta icke inneburit någon väsentlig ökning av kortantalet,
då materialet vanligtvis kunnat införas på de äldre kortens lediga utrymme. Sedessamlingarna däremot ha ökats med i runt tal 4 550 blad.
Ordbokens tryckfärdiga manuskript slutligen, som tillförts c:a 850 blad
in 4:o, omfattade vid årsskiftet omkr. 26 300 blad.
Gotland. GUSTAVSON har fortsatt excerperingen av Jacob Karlssons
»brev» på Laumål, vilket arbete fortskridit till brev nr 253. Antalet excerpter uppgick vid årets slut till c:a 13 500 bl. 16:o. Han har vidare
utskrivit texter från grammofonskivor från Norrlanda, Närs, Garde och
Lau snr. Tillsammans med de under fjolåret utskrivna grammofontexterna
uppgår detta urval bland gotländska inspelningar till 242 bl. 4:o, vartill
komma översättningar till vissa texter.
Lappland. Under doc. K.-H. DAHLSTEDTS ledning har fil. kand.
NORGREN påbörjat excerpering av primärmaterial från Dorotea sn.
Medelpa d. Fil. mag. ANNA-LISA JANSSON har för arkivering genomgått och granskat framlidne lektor A. Vestlunds efterlämnade primäranteckningar och övriga samlingar från Selångers m. fl. snr.
Norrbotten. Fru ANNA RöNbrQvisT har från grammofonskivor utskrivit dialekttexter inspelade i Nederkalix sn. Doc. K.-H. DAHLSTEDT
har granskat inkomna uppteckningar. Se vidare under Västerbotten.
Södermanland. Fil. mag. R. OTTERBJÖRK har påbörjat utskrivningen av grammofontexter från Södertörn.
Uppland. ERIKSSON har under året från grammofonskivor utskrivit
en större samling dialekttexter från Huddunge, Lohärads och Riala snr,
sammanlagt c:a 100 bl. 4:o. Han har vidare utredigerat ordsamlingar
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från Edsbro, Tierp m. fl. snr. Bland viktigare granskningsarbeten må
nämnas genomgången av lektor M. Ålanders stora ordsamling från Närtuna sn.
Värmlan d. Värmlandsundersökningens verksamhet har liksom tidigare letts av BROBERG med kand. J. JACOBSSON som assistent och har
detta år i främsta rummet varit inriktad på primära bearbetningsuppgifter. Insamlingsarbetet har begränsats till kompletteringar av äldre
material och nyuppteckningar blott genom ett mindre antal ortsmeddelare. Arkivarbetet har bestått i kontrollerande genomgång av tidigare
uppteckningar, utsättande av uppslagsord samt komplettering av ordregistret. Det senare arbetet har åvilat Jacobsson, som huvudsakligen
fortsatt sin i föregående årsberättelse nämnda excerpering av K. Bergkvists stora samling från Dalby sn med ett resultat av c:a 24 000 bl.
16:o. Registret över uppslagsord har samtidigt ökat med över 3 000 blad
och omfattade vid årets slut c:a 18 000 bl. 16:o. Hela ordregistret uppgick till sammanlagt c:a 125 000 bl. 16:o. Därav komma c:a 45 000 blad
på den bergkvistska samlingen, vilken därmed utgör den största ordsamling arkivet äger från någon enskild socken. — Hela det av Värmlandsundersökningen sedan 1945 hopbragta materialet uppgick, ordregistret oräknat, vid årsskiftet till 97 451 bl. 16:o, 16 623 bl. 4:o och 544
bl. fol., vartill komma typordlistor, teckningar, foton och grammofonskivor.
Västerbotten. Den av doc. K.-H. DARLSTEDT och amanuens
P.-U. ÅGREN, Umeå, sammanställda samlingen av dialekttexter från
hela övre Norrland, till större delen hämtade ur arkivets handskriftssamlingar och fonogram, utkom av trycket i aug. 1954.
Ånger manlan d. Om ordregisterarbetet se ovan. Inkomna uppteckningar ha granskats av doc. K.-H. DARLSTEDT. Denne har för tryckning i arkivets skriftserie under året färdigställt ett arbete: »Efterledsapokope i nordsvenska dialekter. En morfo-fonologisk studie.»
Öst ergö tlan d. GUSTAVSON har fortsatt sin utredigering av egna
uppteckningar från Tjällmo och Östra Ryds sur.
Estland och G ammals vensk b y. Undersökningen av estlandssvenskarnas språk och kultur har fortgått under ledning av TTBERG med
hjälp av det anslag å 8 000 kronor som undersökningen fick i maj 1954
ur Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Dessa medel ha
åtgått till excerpering och uppteckningsresor. Därjämte har undersökningen sedan 1 juli 1954 till förfogande ett årligt belopp av 4 000 kronor
inom arkivets statsanslag. Tiberg har skött korrespondensen, uppgjort
frågelistor, kontrollerat inkomna dialektmeddelanden och granskat allt
excerperat material. Fil, kand. fru ANNE-MARIE CRONSTRÖM har fortsatt
excerperingen för Tibergs kortordbok av hans primärmaterial. Ordboken
har tillväxt med c:a 1 000 uppslagskort (A-kort) och c:a 1 500 exempel.
och översättningskort (B-kort) i oktav, men den största tillväxten ligger
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alltjämt på den ökade beläggtätheten ortsvis. Samtidigt med ordboken
föres som förut ortnamns- och personregister, samt bl. a. register över
växtnamn samt namn på tama och vilda fyrfota djur, fåglar, fiskar och
husdjur, varjämte sakliga och grammatiska ordgrupper registreras. Kontakt med vetenskapliga forskare har lett till att samlingarna utnyttjas
från flera håll.
Folkminnesavdelningen har föreståtts av CAMPBELL. Under
hans tjänstledigheter 25/10-5/11 och 29/1-7/4 har NYMAN lett avdelningens arbete. Under hennes tjänstledighet 1/9-31/10 har fil. lic, och
teol. kand. R. BJERSBY varit vikarie med halvtidstjänstgöring. Om fru
GRAPES arbete vid realkatalogen se ovan under Sakregistret. Hon har
dessutom, liksom tidigare, ur samlingarna framskaffat material till redaktionen av svenska Akademiens ordbok samt till forskare och studerande,
ett arbete som på senare år väsentligt ökat och starkt inkräktat på hennes
katalogiseringsarbete. Såsom frivillig medarbetare har folkhögskolläraren
N. DENCICER vid arkivet fortsatt utarbetandet av en av honom tidigare
påbörjad registrant över svenska sånglekar.
Arbetet vid avdelningen har i stort sett fortgått med liknande uppgifter och enligt samma principer som föregående år. Det ekonomiska
läget har emellertid medfört, att ortsmeddelarverksarnheten kraftigt
måst begränsas och tidvis även måst läggas ned. Endast vissa kontaktpunkter i skilda delar av landet ha kunnat utnyttjas för särskilt trängande arbetsuppgifter såsom kompletteringar ur saklig eller topografisk
synpunkt. Följande nya frågelistor ha i anslutning härtill utarbetats:
M 207 Berättelser om lappars uppträdande i svenska bygder jämte sägner
och folktro om lappar (Campbell), M 208 Folkliga föreställningar om
råttor och möss, lämmel och flädermus (Nyman), M 209 Folkliga föreställningar om svala, ärla och uggla (Nyman), M 211 Gregoriusdagen
(Nyman), M 214 Rötmånaden och andra folkliga månader (Nyman),
M 215 Bygdekonstnärer (Nyman), M 216 Lysning och bröllop (Nyman).
35 ortsmeddelare ha varit verksamma, därav 7 nyinstruerade. Det
inkomna materialet omfattar 3 103 bl. 4:o, vartill kommer ett mindre
antal blad i annan storlek samt ett 10-tal foton. Härav utgör 1 380 bl.
4:o svar på frågelistor.
In- och utländska forskare och arkivtjänstemän ha studerat vid avdelningen och ett stort antal lån har lämnats till forskare i landet. Professor H. &mixa, London University och hans assistent mr. JOHN DODGsox ha studerat arkivet i och för upprättandet av ett engelskt arkiv för
folklore inom English Department av University College, London. Mag.
BALDUR JONSSON från Island har studerat arkivmetoder och härvid erhållit särskild vägledning.
För kurser och övningar i samband med universitetsundervisning i
ämnet folklivsforskning ha avdelningens tjänstemän och samlingar an-
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litats i betydande utsträckning. Ämnet, som ännu saknar särskild amanuens, har sitt bibliotek inrymt i folkminnesavdelningen.
Arbetet med olika sagoregistranter har fortsatts av fru Nyman. Detta
arbete har gällt dels bearbetning av Grundtvigs sagoregistrant samt
brevväxling därom med dr I. Boberg, Köpenhamn, dels registrering av
Universitetsbibliotekets skillingtryck av folksagor och dels slutligen inventering av färöiskt sagomaterial med inhemskt uppteckningsarbete på
Färöarna.
Arbetet på Svensk folkminnesatlas har vad kartorna beträffar slutförts.
Provtryck har företagits och godkänts. Kartornas legender föreligga i
korrektur. Alltjämt återstå en del arbeten för texter belysande det karterade folkminnesmaterialet (sägner, folktro, högtidsseder). Hela atlasmaterialet med originaluppteckningar i 8:o-format och excerpter i 16:o
har genomgåtts och uppordnats i större ämnesgrupper. Detta material,
som även omfattar originaluppteckningar från de svenskspråkiga socknarna i Finland, kan nu med kort varsel göras tillgängligt för besökande
folkminnesforskare. För internationell registrering enligt Stith Thompsons
nya motivindex ha i korrektur texterna till samtliga karterade sägentyper,
motiv och folktroföreställningar översänts till prof. Thompson, Indiana
University, där den nya motiv-index-upplagan utarbetas.
Fono gr amavde 1 n ing e n. Fältarbetena med grammofonbilen ha
gällt Västmanland, Värmland, Uppland, östra och södra Dalarne, Medelpad, Ångermanland och Norrbotten. I det förstnämnda landskapet
ha inspelningarna letts av BROBERG, i de övriga av avdelningsföreståndaren HEDBLOM. En resa för inspelning på bandrnagnetofon gjordes i
Västergötland i november i egen bil av folkskollärare S. Bengtsson, Skövde, med tekn. stud. H. STRÖMBÄCK som tekniker. Se vidare nedan kap.
IV. Resor.
Under vintermånaderna har Hedblom katalogiserat de av honom
under sommaren och hösten 1954 gjorda inspelningarna. I katalogiseringsarbetet har han biträtts av fröken BORG. Arbetet med överföring från
band till grammofonskivor och framställningen av kopior av äldre skivor
har detta år fått en större omfattning än någon gång tidigare, tack vare
att avdelningen för första gången haft tillgång till en egen tekniker,
tekn. stud. HELMER STRÖMBÄCK. Med hans hjälp ha alla återstående
skivor med papp- och glasstommar från krigsåren nu förts över till fullgoda lackskivor. Dessa skivor accederas i en särskild serie, som efter
hand kommer att utvidgas. Dessutom har serien av arbetskopior (»Kserien») kunnat ökas så att den vid årets slut omfattade 830 nr representerande de flesta landskap och det lapska språkområdet. Från studenter
och andra personer med egna bandspelare ha åtskilliga band inlösts och
överförts till skivor. Ett antal band inspelade av Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre Norrland ha överspelats till skivor, i regel i
två ex., det ena för arkivet det andra för Undersökningen i Umeå. Antalet
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under året accederade originalskivor är 758. Härtill komma 38 magnetofonband. — Den ökade tillgången på skivkopior har möjliggjort utskrivning av texter i större omfattning än tidigare. Utskrifter ha i växlande
omfattning gjorts av bl. a. ERIKSSON (Upp!.), GUSTAVSON (Gotl.), GRUNDSTRÖM (lapska, se nedan), doc. K.-H. DAHISTEDT (Norrland m. fl.), fru
A. RöNNQVIST (NOTrb.), och fil. mag. R. OrrERBsöRic (Södertörn). För
universitetsundervisningen i nordiska språk ha Dahlstedt och Hedblom
utvalt ett antal skivor som kopierats. De utskrivna texterna ka stencilerats, och vid Dahlstedts föreläsningar biträdde H. Strömbäck som tekniker. — Skivarkiv och apparater ha vid åtskilliga tillfällen demonstrerats för grupper och enskilda, bl. a. för nordiska lic.-seminarierna i Uppsala och Lund.
Den starka utvidgningen av kopieringsarbetet har ställt ökade krav
på den tekniska utrustningen, och betydande ansträngningar ha gjorts
för att höja den tekniska kvalitig:n på in- och avspelningar, något som
visat sig vara av största betydelse vid skivornas utnyttjande. Värdefullt
bistånd har därvid lämnats av Radiotjänsts tekniska avdelning. I fältarbetet har avdelningen sedan juni 1954 helt övergått till att nyttja
magnetofon, sedan de år 1946 byggda och numera omoderna grammofonverken starkt nedslitits. Med stöd av särskilt anslag har en modern
magnetofon av professionell typ beställts. För arkivering måste dock
tills vidare alla inspelningar överföras på skiva. För att möjliggöra lämplig, konstant temperatur och luftfuktighet för skivor och band i arkivrummet i avdelningens lokal, Järnbrogatan 10 B, har genom K. Byggnadsstyrelsens försorg ett avfuktningsaggregat inmonterats däri juni 1955.
Lapska avdelningen. GRUNDSTRÖM har fortsatt arbetet med
transkribering och översättning av lapska tal- och jojkningstexter. Av
jojkningstexter ha 152 transkriberats, tolkats, renskrivits och kommenterats, 45 ha transkriberats men ej tolkats och renskrivits. Av taltexter
har ett mindre antal transkriberats och tolkats, de flesta förekommande
i samband med jojkningstexterna; dessa senare äro inflätade i taltexterna
enligt bruket bland en del lapska jojkare. Liksom i fjol har även detta
år lapptillsyningsmarmen N. RANBERG från Moskosel biträtt med tolkningen av de svårtolkade jojkningstexterria. Även doc. I. RUONG har vid
några tillfällen lämnat värdefull hjälp. Ekonomiskt stöd till detta arbete
har lämnats av Humanistiska fonden med 1 600 kronor. — Om Grundströms besök i Jokkmokk se nedan kap. IV.
På uppdrag av biskop B. Jonzon i Luleå har Grundström påbörjat
arbetet med en ny lapsk psalmbok. I samarbete med komminister G.
Gripenstad i Muodoslompolo ha e:a 60 psalmer ur svenska psalmboken
nyöversatts till lulelapska resp. jukkasjärvilapska. Medel ha anvisats av
biskop Jonzon.
Utgivningsverksamheten. Under året har arkivet utgivit årgång 1953/54 av tidskriften »Svenska landsmål och Svenskt Folkliv»
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(h. 1-8, Upps. 1954, vm, 403 s.). Om bilagan till denna dubbelårgång
se föreg. årsberättelse s. 132.
I nära samverkan mellan arkivet och den under året grundade Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre Norrland har under året utgivits »Övre Norrlands bygdemål» av K.-H. DAHLSTEDT och P.-U. ÅGREN.
(Skr. utg. av Vetenskapliga biblioteket i Umeå I. xr, 308 s. Uppsala
1954)
.
2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet
STRÖMBÄCK har som professor i nordisk och jämförande folklivsforskning vid universitetet föreläst över nordisk folktro på grundval av Eyrbyggja saga (under läsåret 1954/55) samt lett seminarieövningar över
valda folkloristiska problem. Han har också (april-maj) givit den sedvanliga kursen för dialekt- och folkrninnesupptecknare. Som chef för
arkivet har han liksom tidigare planlagt och lett institutionens undersökningar inom olika områden. Han har granskat inkomrnande samlingar
och lämnat instruktion åt upptecknare samt av trycket utgivit arkivets
tidskrift »Svenska Landsmål» 1953-54 (dubbelårgång) och lett redigeringen
av den följande årgången. Större delen av innehållet i de nämnda årgångarna har han (under medverkan av M. Eriksson och H. Grundström)
också utgivit som festskrift: »Scandinavica et Fenno-Ugrica. Studier
tillägnade Björn Collinder den 22 juli 1954».
Strömbäck har under året även tjänstgjort som sakkunnig vid återbesättandet (genom kallelse) av den efter prof. Sigurd Erixon ledigblivande professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning vid Nordiska
museet. Under året har Strömbäck publicerat: »Draken i Hjörungavåg»
(i ovannämnda festskrift till Björn Collinder), »Prästgårdarna och den
andliga odlingen» (i Ärkestiftet i ord och bild, 1954) samt »Njålssagan»
(understreckare i Sv. D. 16/1 1955). Han har också utgivit »Arv. Tidskrift för nordisk folkminnesforskning» vol. 10, 1954.
Den 10-28 juli besökte Strömbäck Irland, dels för att representera
Uppsala universitet vid det irländska universitetets i Dublin 100-årsjubileum, dels för att vid Irish Folklore Commission deltaga i överläggningar rörande insamlings- och samarbetsfrågor. Vidare besökte Strömbäck 23/10-4/11 University College, London, för att föreläsa där samt
biträda vid uppgörandet av planerna för folklore som studieämne och
organiserandet av en vetenskaplig-systematisk undersökning av Englands
folkminnen.
ERIKSSON har under arbetsåret enligt Styrelsens förordnande tjänstgjort som arkivchefens ställföreträdare och i dennes frånvaro handlagt
löpande ärenden, utanordnings- och avlöningsfrågor, ärenden rörande
personalens tjänstgöring och ledigheter samt ombesörjt vissa utredningar
och skrivelser. Han har dessutom vid vissa av styrelsens sammanträden
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tjänstgjort som protokollförare. Vidare har han handlagt korrespondens
rörande arkivets samlingar och besvarat frågor från skilda håll, t. ex. i
fråga om artiklar i Svenska Akademiens ordbok och Woordenboek der
nederlandsche taal. Han har vidare instruerat upptecknare och handlett
besökande forskare från in- och utlandet. Han har varit institutionens
bibliotekarie och i denna egenskap svarat för inköp, byten och katalogisering samt för bindning av böcker och handskrifter.
Eriksson har vidare som redaktionssekreterare biträtt vid redigeringen
av tidskriften Svenska landsmål, årgångarna 1953-54 samt den snart
färdiga årg. 1955, vars innehåll också delvis ingått i ovannämnda festskrift till prof. Collinder 1954. Han har också läst korrektur på bil. till
årg. 1953-54, B. Lindén »Dalska namn- och ordstudier», ser. I: 3. Han
ha r vidare under året bearbetat visst material ur fonogramarkivet och
utskrivit texter från grammofonskivor upptagna i Uppland. Han har
därjämte utredigerat vissa ordsamlingar från Uppland. I april och maj
har han givit den sedvanliga kursen i landsmålskännedom vid Stockholms högskola (10 tim.).
Eriksson har under året publicerat »Ett belägg på ordet lamm i bet.
'vuxet får' från Östergötland?» (i ovannämda festskrift till Björn Collinder och i Sv. Lm. 1953-54) samt en ree. av B. Wadström, »Svenska kvarntermer I» (i Sv. Lm. 1953-54).
CAMPBELL har varit föreståndare för folkminnesavdelningen och därvid
lett upptecknings- och ortsmeddelarverksamhet, frågelist- och katalogiseringsarbete m. m. In- och utländska forskare ha erhållit vägledning
och i några fall särskild arkivutbildning under Campbells ledning. För
rådgivning rörande vissa kulturkontaktfrågor har Campbell deltagit i
överläggningar med Grönlandsdepartementets i Köpenhamn humanistiska kommitté (på semestertid). På uppdrag av Irish Folklore Commission har Cambell (på semestertid) granskat arbetsmål och arbetsmetoder
vid det irländska arkivet i Dublin samt vid resor i fältet studerat uppteckningsarbetets utveckling, varöver han utarbetat en rapport. Den
13/9 genomgick Campbell enligt arkivchefens uppdrag på AB Radiotjänst vissa registreringsarbeten. Han har under läsåret 1954-1955 vid
universitetet föreläst och lett seminarieövningar i folklivsforskning. —
Han har åtnjutit tjänstledighet 25/10-5/11 (för professorsvikariat) samt
29/1-7/4 (sjukdom).
Av trycket har Campbell utgivit »Om lapparna i svensk folktradition
och etnocentrism» (i ovannämnda festskrift till Björn Collinder).
Om GIISTAVSONS verksamhet se ovan under Ordregistret, Gotland och
Östergötland. Han har vidare utarbetat en frågelista över medelpadska
växtnamn och påbörjat korrekturläsningen av det av honom tidigare
utarbetade registret till Svenska Landsmål 1939-52. Han har ordnat och
förtecknat manuskripten till bröllopsdikter i B. Hesselmans och J. A.
Lundens efterlämnade papper. För K. Gustav Adolfs Akademiens sven-
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ska dialektordbok har han excerperat gotländska och öländska texter
i Svenska Landsmål, instruerat excerpister och kontrollerat deras arbete.
Vid sidan om tjänsten har han korrekturläst P. A. Säves »Gotländska
visor», h. 3, samt för tryckning färdigställt P. A. Säves »Gotländska
sagor» II: 1.
Av trycket har han under året utgivit »Svenska sagor och sägner
10: P. A. Säve, Gotländska sagor I: 2»; »Svenska visor I: P. A. Säve, Gotländska visor, h. 3», samt uppsatsen »Theodor Erlandsson. Några minnesord» (i Gotländskt arkiv 1954).
HEDBLOM har förestått fonogramavdelningen samt enligt styrelsens förordnande varit institutionens kassaförvaltare. Som sådan har han haft
ansvaret för kassatjänst, bokföring, redovisningar, rekvisitioner m. m.
Han har utarbetat skrivelser, arbetsredogörelser och årsberättelse samt
deltagit i handläggningen av personal- och andra administrativa ärenden, lokalfrågor m. m. Vissa tider har han i Brobergs ställe förestått
expeditionen. Han har granskat inkomna uppteckningar och lämnat instruktion för uppteckning och för utskrivning av grammofontexter.
Av trycket har han under året utgivit: »Bärreck. Ett bynamn i södra
Norrland» (i ovannämnda festskrift till Björn Collinder), »Om undersökningen av Norrbottens svenska folkmål» (i Norrbotten 1954) samt »L'enregistrements de textes dialectaux sur grammophone et sur magnaophone en Sude, de 1935 å 1955» (i Orbis IV: 1, Louvain 1955).
BROBERG har varit föreståndare för expeditionen och ledare för Värmlandsundersökningen. Han har även deltagit i fonogramavdelningens
arbete. 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 20/1-19/3.
Han har under året av trycket utgivit »Den nuvarande språksituationen i Värmlands finnbygder» (i ovannämnda festskrift till Björn Collinder) samt bearbetat och utgivit ett manuskript av framlidne ordboksredaktören R. Liljefors: »Skyttja 'utbyggnad invid lada eller uthus'»
(i Nysvenska studier 1954).
Om Bsifaxianws arbete vid Dalmålsundersökningen, se ovan. I juni
1955 besökte han framlidne rektorns, fil. doktor Johannes Boöthius' hem
vid Sörängens folkhögskola utanför Nässjö, där han av dennes maka
mottog som gåva till arkivet den avlidnes lingvistiska och kulturhistoriska bibliotek. Denna stora bokgåva, som bl. a. innhöll synnerligen
värdefull och svåråtkomlig handbokslittertur, kommer att i hög grad
underlätta Dalmålsordbokens pågående manuskriptskrivning. Utom sin
tjänst har Björklund under året dels till trycket befordrat en uppsats
»Gammalt och nytt i Älvdalsmåleta, avsedd att ingå i Älvdalens sockens
historia, dels fortsatt arbetet på en avhandling om »Älvdalsmålet i Andreas Prytz' Comoedia om Konung Gustav Then Första . . . 1622». Av
trycket har han utgivit »Dalmålsordboken 1954» (i Dalarnas Hembygds11 — 557925 Svenska Landsmål 1956
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bok 1955) samt en anmälan av Arvid Ernviks bok »Glaskogen» (i Sv.
Lm. 1955).
ODSTEDT, som den 31 maj 1955 vid Uppsala universitet promoverades till fil, doktor honoris causa, har fortsatt redigeringen av sin ordbok i kortregisterform över målet i Arnäs sn, Ångermanland. Den uppgick vid årsskiftet till omkr. 9 000 bl. 16:o. Hon har vidare utredigerat
egna folkloristiska uppteckningar från Dalarne, Jämtland och Västerbotten.
NYMAN har inom folkminnesavdelningen svarat för de löpande göromålen och under Campbells tjänstledighet lett arbetet på avdelningen.
Hon har granskat och kompletterat inkommande uppteckningar, korresponderat med ortsmeddelare, värvat och instruerat nya upptecknare
samt författat sex nya frågelistor (se ovan under Folkminnesavdelningen).
Hon har väglett in- och utländska forskare vid deras besök och lämnat
dem material även per korrespondens samt varit rådgivare till studenter
i ämnet och i samband därmed skött låneverksamheten vid seminariebiblioteket. Nyman har utarbetat en översikt över frågelistbesvarandet
under perioden 1948-1954 samt i anslutning därtill förslag till arbetsplaner, upprättat en karta över uppteckningsverksamheten 1953-55 samt
en karta över uppteckningsfrekvensen i Jämtlands län, den senare närmast avsedd för samarbetet mellan Landsmålsarkivet och det nybildade
Folkminnessällskapet i Östersund, vilket samarbete Nyman fått i uppdrag att handha. Hon har vidare gjort vissa materialsammanställningar,
skrivit register till större samlingar (Radiotjänsts »Svenska sägner»,
Lundens på 1890-talet insamlade uppteckningar av Fackskoleelever
m. fl.) samt utredigerat egna uppteckningar och påbörjat en typ- och
motivindex jämte sakregister till Herbert Gustavson utgåva av Säves
sagor. Beträffande Nymans övriga arbeten se ovan under folkminnesavdelningen. På uppdrag av arkivchefen har Nyman deltagit i 12:te nordiska folklivsforskarkongressen i Bergen och på Voss och såsom diskussionsinledare bidragit med en översikt över fiskevarsel i Sverige. Hon
har åtnjutit tjänstledighet för sjukdom 1/7-31/8 och halv tjänstledighet
med C-avdrag för enskilda angelägenheter 1/9-31/10.
Om GRUNDSTRÖMS och TIBERGS verksamhet se ovan under respektive
avdelningar.
Fil. dr. 0. LOORITS har fortsatt sin i tidigare årsberättelser nämnda
verksamhet. Av trycket har han under året utgivit ett flertal skrifter,
varibland ett par större undersökningar: »Der heilige Kass ian und die
Schaltjahrlegende» (FF Communications n:o 149, Helsinki 1954) och
»Der heilige Georg in der russischen Volksiiberlieferung Estlands» (Slavist. Veröffentl. d. Osteuropa-Instituts an der freien Universität Berlin,
Bd 7, Berlin 1955). Vidare har han fortsatt sitt arbete om den liviska
mytologien och påbörjat en monografi om de estnisk-ryska kulturförbindelserna.
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IV. Resor och uppteekningsarbeten
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen)
Dalarne. Fil. mag. S. FRIES gjorde under juli månad kompletteringar för dalmålsordboken i Siljansnäs, Leksands, Djura, Gagnefs och
Mockfjärds snr. Under tiden 9/8-25/8 reste BJÖRKLUND för upptecknande
av dialekt i Mora, Älvdalens, Venjans, Solleröns, Orsa, Boda och Rättviks snr. BROBERG besökte tillsammans med kand. 0. JuNus, Uppsala,
den 4/11 Morgårdshammar för upptagning på grammofonskivor av en
finsktalande person från Säfsens finnmark. HEDBLOM fortsatte med tekn.
stud. H. STRÖMBÄCK som medhjälpare under tiden 6/5-11/5 inspelningsarbetet i Grangärde, Nås, St. Tuna, Hedemora, Husby och St. Skedvi snr.
Gotland. GUSTÅVSON gjorde under tiden 12/7-17/7 uppteckningar
av dialekt och folkminnen i Östergarns, Hablingbo och Havdhems snr.
Fil. lic. I. OLSSON har under sommaren 1954 gjort dialektuppteckningar
på Fårön.
Gästrikland. Fröken Vrvx WENDIN har under året fortsatt sina
uppteckningar av folkminnen i Valbo och Hedesunda snr.
Hälsingland. STRÖMBÄCK besökte 3/7-4/7 Bollnäs och Alfta för
instruktion av ortsmeddelare samt 18/12-19/12 Alfta med anledning av
en sagesmans och medarbetares bortgång (Per Asplund). HEDBLOM besökte den 4/10 Hudiksvall för tillvaratagande av framlidne lektor A.
Vestlunds efterlämnade samlingar av manuskript och böcker.
Härjedale n. ODSTEDT gjorde under juli månad uppteckningar av
folkminnen i Funäsdalen. STRÖMBÄCK besökte Tännäs i början av augusti månad, bl. a. för överläggningar med ortsmeddelare.
Jämtlan d. Vid ett flertal resor under sommaren och vintern gjorde
fil. mag. V. REINHAMMAR inspelningar av dialekt på magnetofon i Strömsunds, Offerdals, Undersåkers m. fl. snr. Fil. lic. N. SmoNssoN har under
året gjort ordsamlingar i Offerdals sn. STRÖMBÄCK besökte 24/6-28/6
Frostviken för bl. a. genomgång av framlidne fil. dr Levi Johanssons
efterlämnade primäranteckningar.
Lappland. Fil. kand. U. ERIKSSON har under sommaren gjort inspelningar av dialekt på magnetofon i Åsele sn.
Under resa i Jokkmokks sn tiden 31/1-17/2 gjorde fil. dr H. GRUNDSTRÖM vid besök på vintermarknaden uppteckning av 180 nya ordartiklar för ett supplement till Lulelapsk ordbok. Nomadskolinspektören
doc. I. RUONG har vid besök på skilda orter gjort bandinspelningar av
lapsk sång (jojkning).
Medelpa d. För grammofonupptagningar reste HEDBLOM och tekn.
stud. H. STRÖMBÄCK under tiden 19/9-3/10 i ett stort antal byar i Borgsjö, Haverö och Torps snr.
Norrbotten. HEDBLOM gjorde tiden 6/8-24/8 och 30/8-3/9 gram-
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mofonupptagningar i skilda byar inom Nederkalix, Nedertorneå,, Råneå,
överkalix, Pite, Norrfjärdens och Nederluleå, snr. Vid upptagningarna
i Nederkalix medverkade fru ANNA RöNNQVIST, Uppsala, i Överkalix
komminister S. OLOFSSON, Landsjärv, och i Pite sn folkskollärare E.
LUNDBERG, Håkansö. Fil. kand. U. ERIKSSON har under året gjort inspelningar på magnetofon i Älvsby sn.
Smålan d. Herr G. SKOGSMARK har under året gjort folkminnesuppteckningar i Döderhults, Hjorteds och Misterhults snr. Fru ALMA NILS solv- har upptecknat folkminnen i Döderhults, Fliseryds, Högsby, Skatelövs och V. Torsås snr.
Uppland. I Tensta sn gjorde IfF'DBLOM med tekn. stud, H. STRÖMBÄCK som medhjälpare en grammofoninspelning den 29/4. Som auskultant medföljde mr J. DODGSON, London. Den 4/5 fortsattes upptagningarna i Vendels sn med fil. mag. R. OTTERBsönx som ciceron. Den 30/6
gjorde Hedblom jämte ERIKSSON och BROBERG upptagningar av dialekt
i Stockholms-Näs och Håbo-Tibble snr. BJÖRKLUND har under året fortsatt sin ordsamling från Rasbokil.
Värmland. BROBERG reste under tiden 8/7-27/7 i Älvsbacka, Grava,
Ransäters, Sunne, Fryksände och Östmarks snr för grammofonupptagningar, uppteckning av dialekter och instruktion av ortsmeddelare. Han
fortsatte sedermera uppteckningsarbetet tiden 1/6-16/6 i Ekshärads,
Fryksände, Gunnarskogs och Hammarö snr. CAMPBELL gjorde tiden 30/74/8 tillsammans med tonsättaren GUNNAR TuREssoN upptagningar på,
band av folkminnen och folkmusik i norra och västra Värmland. STRÖMBÄCK besökte den 13/1-14/1 Karlstad för överläggningar med landshövding Westling och landsantikvarie von Schoultz angående arkivets undersökningar i Värmland och samarbetsfrågor med Värmlands hembygdsförbund. Fil. stud. B. JANssox har under sommaren gjort uppteckningar
om fiske i By sn. Fil lic. R. BJERSBY påbörjade den 16/6 uppteckningar
av folkminnen i ö. Ämterviks sn med stöd av anslag från Mårbackastiftelsen.
Västerbotten. Fil. kand. U. ERIKSSON har under sommaren gjort
språkliga uppteckningar i Byske sn.
STRöMBÄCK och HEDBLOM gjorde den 12-15 dec. en resa till Umeå
för överläggningar med representanter för Umeå stad samt för landstingen
i Norrbottens och Västerbottens län ang. upprättande av ett lokalt organ
för dialekt- och folkmirmesundersökningar i övre Norrland med säte i
Umeå och i intim samverkan med Landsmåls- och folkminnesarkivet.
Därvid uppprättades och godkändes stadgar för »Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre Norrland». Undersökningens styrelse består
av representanter för de -båda landstingen och Umeå stad samt chefen
för Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala jämte ännu en företrädare
för arkivet. — Föreståndare för Time-undersökningen är landsantikvarie
G. WESTIN, Umeå, och vetenskaplig ledare doc. K.-H. DABISTEDT,
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Uppsala. Denne höll i juni 1955 i Umeå en kurs för dialekt- och folkminnesupptecknare.
Västergötland. Folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, och tekn
stud. H. STRÖMBÄCK besökte den 5/11-11/11 Arnnehärads, Bällefors,
Dimbo, Varnhems, Älvsereds m. fl. snr för upptagning av dialekter på
arkivets bandmagnetofon. Fil. stud. K. ADAMSSON har upptecknat folkminnen i Tidavads, Ekby m. fl. snr och läroverksadjunkt E. SANDBERG
har fortsatt sitt folkloristiska uppteclmingsarbete i Åsle, Friggeråker
m. fl. snr. Fil. kand. MARY HERMANSSON fortsatte sommaren 1954 sin
ordsamling från Kvänums sn.
Väst man lan d. BROBERG och fil. mag. ANNA LARSSON fortsatte den
under föregående år påbörjade resan med inspelningsbilen och gjorde
tiden 1/7-8/7 upptagningar av dialekt i Ljusnarsbergs, Hjulsjö, Hällefors,
Grythyttans och Vikers snr.
Ångermanland. I byn Stybbersmark i Arnäs sn vistades ODSTEDT
tiden 5/8-4/9 för kompletterande uppteckningar för ordboken över Arnäsmålet. Hon besökte därvid även andra byar i Arnäs samt grannsocknen
Grundsunda. Under tiden 5/9-8/9 gjorde HEDBLOM och Odstedt grammofonupptagningar i Arnäs och Grundsunda. Hedblom fortsatte inspelningsarbetet följande vår med upptagningar tiden 15/6-23/6 i Nora, Säbrå,
Gudrnundrå, Vibyggerå, Nordingrå och Högsjö sim' under medverkan av
lektor T. Bucla, Härnösand. Fil. kand. U. ERIKSSON har under sommaren
gjort språkliga uppteckningar i Fjällsjö och komminister A. SJÖDIN har
fortsatt sina orduppteckningar i samma socken. Fil. stud. ANNA-LISA
MAGNUSSON gjorde sommaren 1954 uppteckningar om fäbodväsen i Ramsele sn.
Öland. Läroverksadjunkt E. SANDBERG har under sommaren upptecknat folkminnen i Alböke, Källa och Löts snr.
Östergötland. GUSTAVSON reste tiden 19/9-29/9 i Ö. Ryds, Ö. Tollstads och Tjällmo snr för dialektuppteckning och instruktion av ortsmeddelare. Under sommaren upptecknade läroverksadjunkt P. AGGEMARK
dialekt i Tjärstads, St. Åby, Heda och Rinna snr och läroverksadjunkt
E. LÖNNERHOLM gjorde orduppteckningar i Ö. Slumkeby sn.
Estlandssvenskarn a. Läroverksadjunkt N. TIBERG har även
detta år besökt estlandssvenska meddelare, främst i Stockholmstrakten.
Han har därvid under omkr. 15 resor gjort kompletterande språkliga
och sakliga uppteckningar för den estlandssvenska ordboken.

Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1954-55
AN 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 utgjorts av professor GOTTFRID CARLSSON, ordf., professor KARL GUSTAV
LJUNGGREN, V. ordf., professorerna IVAR LINDQUIST, SIGFRID SVENSSON,
ERIK BOOTH, överbibliotekarie GUNNAR CARLQUIST och arkivchefen, tilllika sekreterare och skattmästare, saant såsom suppleanter professorerna
ALBERT WIFSTRAND och OLOF AR,NGART.

Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under budgetåret har av till landsmålsarkiven beviljade förslags- och reservationsanslag till Landsmålsarkivet i Lund varit anvisade 55 400 kronor till grundlöner, jämte medel till rörligt tillägg, 5 100 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 HED STRÖM, arkivchef, fil. dr INGEMAR INGERS, arkivarie, fil. kand. STEN-BERTIL VIDE, amanuens, fru DAGMAR HÄGG, kontorist, fru BRITA VIDE,
kontorsbiträde.
HEDSTRÖM har lett och övervakat institutionens arbete och förvaltning. Han har lett undersökningsarbetet i Småland, granskat och värderat därifrån inkomna samlingar, instruerat upptecknare, gjort upp
frågelistor och besvarat förfrågningar. Han har under året publicerat del
II: 2 av P. M. Rydholms anteckningar till Långarydsmålet och fortsatt
att bearbeta och för tryckning iordningställa manuskriptet till del 11:3.
En offentlig kurs i landsmålsalfabet och upptecknings t eknik (även avsedd för högre betyg i fil, ämbetsexamen) har
givits av Hedström under mars och april månader 1955. Kursen, som
omfattade 16 timmar, bevistades av 70 personer. Liksom under tidigare
år har Hedström under semester givit samma kurs vid Göteborgs högskola (under tiden 4/4-5/4, 18/4-19/4, 25/4-26/4).
Tjänsteresa: 9/7 till Halmstad för att taga del av f. läroverksadjunkten
Jo51 Wangös samlingar av folkmål från Knäred och ge anvisningar för
dessas utskrivning för arkivet.
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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 sedåsblad utredigerat sina
under året utförda uppteckningar. Vidare har han handhaft diverse expeditionsgöromål, övervakat excerperingsarbete, besvarat förfrågningar
och tillhandagått besökande forskare samt handhaft vården av arkivalierna, speciellt ortnamnsarkivet. För Svenskt visarkivs räkning har han
genomgått Landsmålsarkivets äldre och yngre ganska rikliga uppteckningar av visor och sånglekar och förmedlat registrering eller kopiering
därav. Därtill har han för tryckning bearbetat studier över en del skånska
ortnamn. Han har under året publicerat: »Ortnamnen i Maglarp» (i Boken
om Maglarp, Trelleborg 1954, s. 222-228), »Folkmålet på Söderslätt» (i
Boken om Maglarp, s. 229-243), »Några skånska ortnamn» (i Sydsvenska
Ortnamnssällskapets årsskrift 1952-54 s. 48-57) samt »Våra folkmål, en
värdefull kulturtillgång» (i Perspektiv nr 5 1954).
För ny uppteckning och för komplettering av tidigare dialekt- och
ortnamnsuppteckningar har Ingers företagit följande resor: till ett flertal
orter i närheten av Lund 2/8-6/8 och 16/8-19/8, Mörarp 20/8, Ängelholm och kringliggande orter 23/8-27/8 och 31/8 -3/9, Båstad och kringliggande orter 4/9-10/9.
Ingers har under arkivchefens semester tjänstgjort 6 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, gjort inspelningar av folkmusik samt
handlett besökande. Tillsammans med kontorsbiträdet har han överfört
bandupptagningar till skivor, kopierat äldre grammofonskivor samt kompletterat växtnamnsregistret med nytillkommet material. Vidare har
han fortsatt undersökningen av förhållandet mellan äldre och yngre
dialekt i Vin,slövs socken i Skåne och bearbetandet av småländskt ordspråks- och ordstävsmaterial. Han har under året publicerat uppsatserna
»Några sydsvenska växtnamn» (i Scandinavica et fennougrica. Studier
tillägnade Björn Collinder den 22 juli 1954), »Öländskt folkmål och småländskt» (i Kalmar län 1954), »Ortnamn och tradition. Några exempel
från en smålandssocken» (i Sydsvenska Ortnamnssällskapets årsskrift
1952-54) och »Hallaryds socken och kyrka i äldsta tid» (i Kronobergsboken 1954).
Under arkivchefens semester har Vide tjänstgjort 13 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 sedåslappar
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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 sedåsmaterial, fortsatt kopieringen av nytillkommande sedåsmaterial från Blekinge, påbörjat utskrivningen av förutv.
statsrådet, lektor Ernst Wigforss' primäruppteckningar från Halland samt
utfört diverse excerperingsarbeten. Hon har fört inventarieförteckningen,
topografiska registret för Blekinge, Halland, Öland och Småland samt
skivkatalogerna och kompletterat till dem hörande kartor. Hon har även
biträtt vid inspelning och kopiering av grammofonskivor.
Extra medarbetare. Docent BERTIL EJDER har fortsatt bearbetningen av ortnamnsmaterialet från Albo h:d i Kristianstads län samt
övervakat excerperingen av ortnamnsformer ur äldre källor därifrån.
Ejder har även granskat dialektuppteckningar från Albo h:d. Angående
dialektuppteckningar se s. 171.
Fru AMY HUMORN har ordnat, stämplat och räknat från Skåne och
Småland härrörande dialekt- och ortnamnsmaterial samt excerperat
frågelistsvar från Skåne.
Kyrkoskrivaren HELGE ANDERSSON har från handlingar i Malmöhus
läns lantmäterikontor excerperat äldre belägg på ägonamn i ett flertal
härader i Malmöhus län.
Fil. mag. EGON SVENSSON har excerperat äldre belägg på ägonamn i
Albo h:d och S. Åsbo h:d från handlingar i lantmäterikontoret i Kristianstad.
Fil. mag. BERTIL SVENSSON har excerperat ortnamnsformer i en mikrofilmkopia av länsräkenskaper (från slutet av 1500-talet till mitten av
1600-talet) för »Helsingborgs 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, 2 h. 8:o, 38 bl. fol., 2 028 bl. 4:o (Sk.
97, Sm. 1 022, Hall. 138, Bl. 771), 98 701 bl. 16:o (Sk. 55 539, Sm. 18 139,
Hall. 9 500, Bl. 6 707, Öl. 8 784, div. 32). Manuskriptbeståndet utgör nu
1 bd fol., 16 h. fol., 92 h. 4:o, 261 h. 8:o, 39 h. 12:o, 10 h. 16:o och
20 h. i växl. format, samt 3 524 bl. fol., 71 877 bl. 4:o, 4 678 bl. 8:o, omkr.
2 426 700 bl. 16:o och 86 bl. i växlande format.
Grammofon upptagning. En inspelning av skånsk dialekt har
gjorts i Spjutstorp av professor Karl Gustav Ljunggren och en av småländsk dialekt i Pjätteryd av herr A. C. Brink. Vidare har inspelats prov
på västfrisisk dialekt samt folkmusik och visor från Värmland och Skåne.
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Genom byte har arkivet fått 19 skivor med kopior av ULMA:s inspelningar upptagande prov på dialekter från olika nord- och mellansvenska
landskap. Från föregående budgetår överstående inspelningar på band
ha överförts till skivor.
Antalet originalskivor har under året ökats med 118 och utgör nu
1 733. Ytterligare 158 äldre skivor ha kopierats, och kopieserien räknar
nu 645 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. Från följande enskilda och institutioner ha gåvor erhållits till biblioteket: lektor Poul Andersen, Köpenhamn; professor Sigurd Erixon, Stockholm; arkivchef Gunnar Hedström, Lund; arkivarie
Ingemar Ingers, Lund; lektor Ragnar Jirlow, Västerås; herr Gust. Johansson, Göteborg; professor Sigurd Kolsrud, Oslo; glasblåsare Tor Krantz,
Hovmantorp; överlärare Elof Lindälv, Göteborg; professor Karl Gustav
Ljunggren, Lund; professor Jöran Sahlgren, Uppsala; lektor Gösta Sjöstedt, Hässleholm; amanuens Sten-Bertil Vide, Lund; Kungl. Sjökartverket; Lunds Privata Elementarskola; Universitetsbiblioteket i Lund;
Riksdagsbiblioteket; Sydsvenska Ortnamnssällskapet; Skolbokcentralen,
Stockholm; hembygdsföreningarna i Bjäre, Gärds, Onsjö och Skytts härader; English Place-Name Society, Cambridge; Etnol. Seminar, Zagreb;
Frysk Ynstitut, Groningen.
Gåvor i form av manuskript har erhållits från: docent Bertil Ejder,
Lund; arkivarie I. Ingers, Lund; lantbrukare Fingal Johansson, Värnamo;
inspektör Gunnar Nilsson, Stockholm; konsulinnan Gisela Trapp, Hälsingborg.
Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har under
året uppgått till 752.

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 sediåssamlingar 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).
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Insamlingen av dialektala ortnamnsformer i Skåne har utförts av läroverksadjunkten HUGO ARESKOUG i Albo h:d (287 belägg), lantbrukare
FR. 0. Esinison i Villands h:d (206 belägg), lantbrukare TURE HANSSON
i Albo och Gärds h:der (453 belägg), arkivarien I. INGERS i Bjäre, Frosta,
Herrestads, Ingelstads och Luggude h:der (814 belägg) och av fil. mag.
BERTIL SVENSSON i S. Åsbo h:d (242 belägg). Excerpering av former av
skånska ortnamn från äldre handlingar har utförts av kyrkoskrivaren
HELGE ANDERSSON, docenten BERTIL EJDER, arkivarien I. INGERS, prof.
K. G. LJUNGGREN, fil. mag. BERTIL SVENSSON och fil. mag. EGON SVENSSON.

Följande unders ökningar ha under året fortgått: läroverksadjunkten, fil. lic. HUGO ARESKOUG: Sydöstskänskt folkmål; arkivchefen GunstNAR HEDSTRÖM: Ordstudier i anslutning till P. Rydholms anteckningar
till Långarydsmålet i Västbo 11:3; arkivarien INGEMAR INGERS: Skånska
ortnamn; amanuensen S.-B. VIDE: A. J. Krögers dialekttexter; docenten
SVEN BENSON: Undersökningar rörande bakre vokaler i Blekinge-målen;
docenten BERTIL EJDER: Albo härads ortnamn.
Beträffande skrifter som under året publicerats av arkivets tjänstemän hänvisas till s. 167.
5. Insamlingsarbetet 1954-55

I nedanstående översikt över fältarbeten angives först upptecknaren,
därpå uppteckningsorten och slutligen antalet inkomna manuskriptblad.
För ett flertal uppteckningsorter har arbetet avsett komplettering ur
olika synpunkter av tidigare undersökningar.
Skåne

Albo hd. Läroverksadjunkt HUGO ARESKOUG, S:t Olof 7 184 bl. 16:o,
lantbrukare TITRE HANSSON, Brösarp och Eljaröd 327 bl. 16:o.
Bara hd. Kyrkoskrivare HELGE ANDERSSON, Genarp 6 052 bl. 16:o,
I. INGERS, Burlöv 20 bl. 4:o, div. s:nar 390 bl. 16:o.
B j äre hd. I. INGERS, Båstad 435 bl. 16:o, Förslöv 446 bl. 16:o, Grevie 856 bl. 16:o, Hov 346 bl. 16:o, V. Karup 399 bl. 16:o, Rebbelberga
161 bl. 16:o, Torekov 370 bl. 16:0.
Frosta hd. I. INGERS, Bosjökloster 486 bl. 16:o, Gudmuntorp 150
bl. 16:o, Hammarlunda 442 bl. 16:o, Ö. Sallerup 221 bl. 16:o.
Ö. Göinge hd. Lantbrukare BROR JEPPSSON, örkened 24 bl. 4:o,
927 bl. 16:o, amanuens S.-B. VIDE, Loshult 289 bl. 16:o.
Harjagers hd. I. INGERS, V. Sallerup med Eslöv 179 bl. 16:o.
Herrestads hd. I. INGERS, Borrie 190 bl. 16:o, Bromma 586 bl.
16:o, Hedeskoga 421 bl. 16:o, St. Herrestad 748 bl. 16:o, Högestad 174
bl. 16:o. St. Köpinge 440 bl. 16:o, Ystad 220 bl. 16:o.
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Ingelstads hd. H. ARESKOUG, Borrby 2 532 bl. 16:o, Löderup 246
bl. 16:o, Spjutstorp 289 bl. 16:o, I. INGERS, Benestad 348 bl. 16:o.
Jär restads hd. Lärarinnan HILDA LARSSON, Simris 138 bl. 16:o.
Lj units hd. I. INGERS, Balkåkra 112 bl. 16:o, Skårby 287 bl. 16:o.
Luggude hd. I. INGERS, Mörarp 397 bl. 16:o, Välinge 1 314 bl.
16:o, fru GISELA TRAPP, Brunnby 1 h. 4:o.
On sj ö hd. I. INGERS, Kjells Nöbbelöv 440 bl. 16:o.
Torna hd. I. INGERS, Lunds stad 105 bl. 16:o, Odarslöv 368 bl. 16:o.
Villands hd. Lantbrukare FR. 0. ESKILSON, Näsum 3 581 bl. 16:o.
Halland
Faurås hd. Fru HANNA BERNHARDSSON, Morup 29 bl. 4:o, 60
bl. 16:o.
Fj äre hd. Fru FRIDA BÖRJESSON, Landa 8 bl. 4:o, 1 176 bl. 16:o.
Halmstads hd. Läroverksadjunkt STEN KRISTIANSSON, Steninge
15 bl. 4:o, fru EDITH LARSSON, Slättåkra 86 bl. 4:o, 83 bl. 16:o.
Höks hd. Docent BERTIL EJDER, Ysby 550 bl. 16:o, teol. dr. BROR
JANSSON, Ränneslöv 1 h. 4:o.
Småland
Kinne valds hd. Fröken EMELI LEKANDER, Skatelöv 195 bl. 16:o,
lantbrukare KARL NILSSON, Kalvsvik 416 bl. 16:o, byggmästare HILDING WILLHAMMAR, Kalvsvik 117 bl. 16:o.
Konga hd. Lantbrukare FABIAN KARLSSON, Väckelsång 1 415 bl.
16:o, glasbruksarbetare TOR Knlorrz, Hovmantorp 360 bl. 16:o.
Mo hd. BROR MÅRTENSSON, oreryd 164 bl. 16:o.
S. Möra hd. WILHELM ANDERSSON, Torsås 236 bl. 16:o.
Sevede hd. Lantbrukare ED= ISAKSSON, Södra Vi 286 bl. 4:o,
.2 643 bl. 16:o.
Sun nerb o hd. F. lokreparatör FR. Tu. BRINK, Pjätteryd 610 bl.
16:o, fröken INGEBORG JOHANSSON, Markaryd 152 bl. 4:o, överlärare
KARL SALOMONSSON, Angelstad 25 bl. 4:o, 227 bl. 16:o.
N. Tjusts hd. Fru ANNIE ANDERSSON, Dalhem 198 bl. 4:o, 540
bl. 16:o.
S. Tjusts hd. ERIK SVENSSON, Hallingeberg 126 bl. 16:o.
Tveta hd. Sem. stud. CARL ELov OSBECK, Norrahammar 495 bl. 16:o.
N. Vedbo hd. Häradsdomare ERNST GÖRANSON, Säby 30 bl. 4:o.
Västbo hd. Fru ANNA NILSSON, S. Hestra 674 bl. 16:o, fru EDITH
COSTERLUND-SVENSSON, Kulltorp 250 bl. 4:o.
Västra hd. GUSTAV ARVIDSSON, Bringetofta 291 bl. 16:o.
öst bo hd. Lantbrukare CARL ANDERSSON, Byarum 121 bl. 16:o,
lantbrukare FINGAL JOHANSSON, Fryele 79 bl. 4:o, 229 bl. 16:o.
Östra hd. Skriftställare GOTTPRID WAGNÅR, Alseda 602 bl. 16:o.
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Blekinge

Bräkne hd. HENRY KLEMENTSSON, Bräkne-Hoby 632 bl. 16:o, fru
ELLEN Swavsntöm, Hällaryd 125 bl. 4:o.
Listers hd. I. INGERS, Jämshög 189 bl. 16:o, HENRY JOHNSSON,
Jämshög 34 bl. 4:o, 1 327 bl. 16:o, HUGO NILSSON, Mjällby 47 bl. 4:o,
målaremästare SVEN PERSSON, Mörrum 505 bl. 4:o, 424 bl. 16:o.
Medelstads hd. Folkskollärare OWE ALF, Ronneby lfs 404 bl. 16:o,
EDVIN ANDERSSON, Backaryd 152 bl. 16:o, skriftställare GÖSTA H. DAHL,
Ronneby lfs 448 bl. 16:o, folkskollärare ELIS SVENSSON, Eringsboda 287
bl. 16:o.
Östra hd. SIGFRID HOLGERSSON, Kristianopel 12 bl. 4:o, 1 316 bl.
16:o, f. inspektör GUNNAR NILSSON, Sturkö 26 bl. fol., ALBERT H. SVENSSON, Sturkö 48 bl. 4:o, 1 221 bl. 16:o.
Öland

Al g ut s r ums hd. Läroverksadjunkt Nus ToitsuNn, Algutsrum 175
bl. 16:o, Glömminge 144 bl. 16:o, Torslunda 411 bl. 16:o.
Gr äsgår ds hd. Lantarbetare HELGE JÖNSSON, Segerstad 2 723 bl.
16:o, Nus TORSUND, Gräsgård 135 bl. 16:o, Segerstad 124 bl. 16:o.
Mö c kl eb y hd. Nits TORSUND, Gårdby 178 bl. 16:o, Hulterstad
192 bl. 16:o, N. Möckleby 109 bl. 16:o, Sandby 554 bl. 16:o, Stenåsa
392 bl. 16:o.
Runstens hd. Nus TORSUND, Runsten 110 bl. 16:o.
Åkerbo hd. Nus TORSUND, Böda 2 185 bl. 16:o, Högby 661 bl. 16:o.

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg 1954-55
AN TURE JORANNISSON

1. Organisation och personal
Institutets styrelse har under arbetsåret utgjorts av professor HL FRISK,
.ordf., professor A. LINDQVIST, vice ordf., direktör H. EKMAN, skattmästare, professor T. JOHANNISSON, sekreterare och undersökningsledare,
professorerna K. MiertAPLssoN och F. BEHRE samt lektor H. Aunnm.
Arbetsutskottet har bestått av professorerna Lindqvist och Johannisson
samt lektor Armini.
Som assistent på arkivet har fil. stud. H. KARLSSON tjänstgjort, med
en arbetstid av c:a 30 timmar per månad.
Under arbetsåret ha hållits två styrelsesammanträden och ett sammanträde inom arbetsutskottet.
Till revisorer för budgetåret 1955/56 ha av lärarerådet valts professor
I. SIINDROM med professor 0. LÖFGREN SOM suppleant och dispaschör
K. l'nsrus med kamrer T. MANNHEIMER som suppleant.
2. Ekonomi
Av de 30 050 kronor, varom institutet sommaren 1954 ansökte hos
Kungl. Maj:t, har 1955 års riksdag beviljat 21 000 kronor, därav 9 000
kronor till inredning av institutets nya lokaler.
Tack vare generöst tillmötesgående från Göteborgs stad disponerar
institutet numera hyresfritt tre renoverade rum i Stadsbibliotekets gamla
byggnad.

3. Institutets arkiv
Dialektsamlingarna på sedeslappar ha under året ökats med uppteckningar från Lundby (10 lappar), utförda av lägenhetsägaren ERIK LARSSON,
Ytterby. Fröknarna ANNAGRETA och BIRGIT LARSSON ha excerperat
bohuslänskt dialektmaterial ur tryckt litteratur (sammanlagt omkring
1100 lappar). Av f. d. kyrkoherden på Skaftö, GUSTAF EKSTRÖM, Fjälla,
har institutet som gåva mottagit ett häfte anteckningar om målet på
Orust.
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Herr ERIK LARSSON har företagit ortnamnsuppteckningar i Syrhåla,
Lundby socken (5 blad A4). Assistenten har påbörjat excerpering i Landsarkivet i Göteborg av torp- och lägenhetsnamn ur äldre mantals- och
husförhörslängder från Orusts V. härad.
Under året har herr ERIK LARSSON under sammanlagt nio dagar upptagit dialektprov på magnefon i socknarna Valla, Klövedal, Stenkyrka,
Rönnäng, Solberga, Hålta, Torsby, Kareby, Torslanda och Björlanda.
Härvid inspelades inalles 12 band ( =12 timmars speltid).
Trycksamlingen har under verksamhetsåret ökats med 98 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,
föreligger tryckfärdigt. Fil. lic. C. S. LINDSTAM har fortsatt bearbetningen
av materialet till band XII, Lane härad jämte Uddevalla stad. Fil. lic.
D. PALM, Fränsta, har upptagit och fullföljer det arbete på manuskriptet
till band VIII, Orusts Västra härad, som påbörjades av framlidne professor Hjalmar Lindroth.
Hr E. LARSSON har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska ordboken,
partiet fock— föRa.
Fil. lic. T. LÅNGSTRÖM disputerade vid Göteborgs universitet under
vårterminen 1955 på avhandlingen »Svenska fordonstermer».

Årsberättelse från Institutet för folkminnesforskning
i Göteborg 1954-1955
AV C.-M. BERGSTRAND
Institutets styrelse har bestått av professor HJALMAR FRISK, Självskriven ordförande i egenskap av Göteborgs Universitets rektor, professorerna SVERKER Ex och Tu RE JOHANNISSON, utsedda av filosofiska
fakulteten vid Göteborgs universitet, arkivarie C.-M. BERGSTRAND och
docent FOLKE STRÖM, utsedda av Västsvenska Folkminnesföreningen,
samt direktör JOSEF AR, lektor ERIK NORBERG och docent K. G. IZIKOWITZ. Styrelsens vice ordförande har varit herr Ström, sekreterare och
föreståndare för arkivet herr Bergstrand samt skattmästare herr Anér.
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Styrelsen har sammanträtt den 23 maj och den 1 juni 1955.
Institutet har under året åtnjutit statsanslag med 21 300 kronor varjämte ett extra anslag på 648 kronor av statsverket ställts till förfogande
för utbetalande av arvodesförbättring till arkivarien.
Arkivets föreståndare har under trettio dagar arbetat som upptecknare. Han har inlämnat 302 sidor uppteckningar från Ambjömarp,
Björketorp, osterplana m. fl. socknar i Västergötland, Foss och Resteröd i Bohuslän, Ed i Dalsland samt Lindome och Älvsåker i Halland.
Fil. kand. GUNNAR LrbruEcRA.3rrz har bidragit med 374 sidor uppteckningar från Göteborg samt 41 sidor från Nödinge, Västergötland.
Fil. mag. TORDIS DAHLLÖF har inlämnat 75 sidor från Onsala i Halland,
läroverksadjunkt ERIK SANDBERG 83 sidor från Åsle m. fl. socknar i
Västergötland, folkskollärare GÖSTA JOHANNESSON 66 sidor från Holmedal, Värmland, herr ANDERS CARLSSON 200 sidor från Ytterby i Bohuslän och herr KARL JANSSON 79 sidor från Rångedala, Västergötland.
Från Köla i Värmland har fru SELMA NILSSON sänt 61 sidor. Bland
övriga upptecknare märkes fru AGNES BODQVIST, Kila i Värmland, herr
E. F. ANDERSSON med uppteckningar från Hålanda, Västergötland, herr
NILS JOHANSSON, Klövedal, Bohuslän, och herr SIMON- SimoNssoN, Tanum, Bohuslän. Från Göteborg ha herrar J. H. KARLSSON och J. SÄLLSTRÖM inlämnat uppteckningar. Fru Ruth LARSSON, Göteborg, har inlämnat uppteckningar från Solberga, Bohuslän, och fröken SVEA HELLMAN, Tived, har sänt uppteckningar från Laxarby i Dalsland.
Samlingarna ha under verksamhetsåret ökats med 1 585 sidor. De Institutet tillhöriga samlingarna uppgingo den 30 juni till i runt tal 171 100
sidor. Härtill kommer den s. k. Liungmanssamlingen. med 5 436 sidor.
Västsvenska Folkminnesföreningens samlingar, vilkas vård handhas av
Institutets arkiv, uppgå till omkring 40 400 sidor.
Ur arkivets samlingar ha under året utlånats 5 123 sidor. Bland låntagarna märkas Nordiska Museet, Landsmålsarkivet i Uppsala, Folklivsarkivet i Lund samt ett antal enskilda forskare.
Realkatalogen över samlingarna har förts fram t. o. m. nr. 5 845.
Accessionskatalogens sista nummer är 5 859. Den geografiska katalogen
samt katalogen över upptecknarna har förts fram t. o. m. sista numret.
Arkivarie C. M. Bergstrand har under året utgivit »Långareds krönika,
del 1» samt »Essunga i svunnen tid», den förra omfattande 205 sidor,
den senare 323 sidor. Vidare har han i Vår Bygd 1954 publicerat en
uppsats »Vad gamla hallänningar berättat om kornas skötsel under 1800talet» samt i tidskriften Falbygden nr. 10 1955 en artikel »Om kyrkstölder på Falbygden för 200 år sedan».
Arkivet har alltjämt haft förmånen av arkiv- och expeditionslokal på
Gamla stadsbiblioteket. Inflyttning i ny och större lokal i denna byggnad skedde den 1 september 1954. Arkivets nya adress är Box 3077,
Göteborg 3. Dess telefonnummer är 11 48 59.

Resumés
Contributions au Dictionnaire du dialecte dale'carlien par BROR

Fagersta
(Pp. 1-24)

LINDfiN,

L'auteur traite de trois mots dalecarliens: 1) Les formes des patois
du nord du lac Siljan pour designer le mot « va/p » (jeune chien), mises en
lumiåre par certains noms de localites de la måme province qui contiennent des formes « Vep » ou « Völp» provenant de l'ancien nordique *hwelpan
2) Le mot « hägn » (enclos) qu'on trouve dans un grand nombre de noms de
localites et qui ont pris dans cet usage des formes comme Ängen, Engen
etc. (le h a disparu). L'auteur est d'avis que ce mot a signifie « enclos
lointain utilise comme gazon ou påturage ». 3) La forme « hjäll » que l'on
trouve souvent dans l'ancien domaine du patois de Mora, est une forme
secondaire du mot « hjäll(e) » du suedois officiel qui apparait souvent dans
des noms de localites. A en juger par la formation du terrain, ce mot
parait avoir eu la signification de « terrain montant par terrasses, palier », sens connu dans les patois norvegiens, mals dans la plupart des cas
il est permis d'exclure ce sens du mot. Dans ces cas il est justifie de compter avec le sens — plus commun dans les dialectes dalecarliens — d' « echafaudage pour le sechage du foin ou de la mousse etc. » (cf. le nom Musdh,jällsmyren) ou d' « echafaudage dans un arbre utilise pour la chasse å
l'ours ». Pour ce qui concerne Porigine de la forme «hjöll », l'auteur admet
la possibilite de l'existence dans les dialectes dalecarliens centraux d'une
vieille forme secondaire de « hjäll » ( < ancien nordique *helPa) conjugu6e
comme les radicaux en -u ( < ancien nordique *helPu).

Swedish research on the language and folklore of the Lapps by

Upsal
(Pp. 25-50). En anglais.

BJÖRN COLLINDER,

Hednalinda et Hedning(s)hol etc. par BROR LINDfiN, Fagersta

(Pp. 51-69).
Le dictionnaire de PAcadenaie Suedoise dit å propos de l'adjectif «heden »
que dans un sens il est ernploye comme premier membre de mots composes « qui ont rapport aux conditions d'un temps ecoulå depuis longtemps

nåsumås

177

(temps palen) » et que le nom « hedning » peut etre employe de la meme
maniere dans certaines conditions. Cependant, le clictionnaire ne donne
que trois exemples de ces composes, å savoir « heden gruva », mine qui date
d'une epoque tres lointaine, ohedningbiti8ter»,m6thode primitive pour fondre
le fer dans de petits fosses å, l'aide d'un soufflet å main, et « hedningsmide », procede prehistorique pour la fabrication de fer. Avec des materiaux
importants surtout de la Dalecarlie et des provinces avoisinan tes, l'auteur donne un grand nombre d'exemples de cet emploi special de l'adjectif
et du nom. Il apparait que ces composes de « heden » et de « hedning » proviennent surtout de la Suede Centrale et qu'on en trouve une concentration tres forte en Dalecarlie. Ils ont souvent le sens de « paien » å cöte
de leur sens de « tres vieux ».

L'alphabet dialecial suhlois et la technique moderne des imprimeries. Un profet de Worme par MANNE ERIKSSON, Upsal
(Pp. 70-85)
C'est dans la premiere annee de cette revue (1878) que J. A. Lundell
publia le systeme de transcription des patois suedois dont les editeurs
d'ouvrages scientifiques sur les dialectes ont fait depuis un usage presque exclusif. Toutefois, ce systeme s'est trouve accompagne de certaines
difficultes lorsqu'il est utilise dans les presses d'impression — difficultes
devenues de plus en plus gånantes au cours des annees puisque les imprimeries ont echange dans une mesure toujours croissant° la composition
manuelle contre la composition automatique. C'est surtout le principe,
etabli par Lundell, d'attacher les signes de la quantite et de l'accent aux
notations des sons proprement dits qui a eu pour resultat que les imprimeries doivent disposer de plusieurs milliers de combinaisons de signes
pour etre en mesure d'imprimer des textes provenant des pro\ inces dialectales differentes du pays. La composition par machine monotype s'est
revele impossible et la composition manuelle jointe å im travail de correction considerable a amene un rencherissement tres important de toute
impression faite avec cet alphabet.
En vue d'une diminution du nombre des combinaisons de signes necessaires, l'auteur propose dans cet article deux moyens possibles de reformer l'alphabet. Selon le premier, les signes de l'accent sont detaches
du caractere designant le son et places derriire la voyelle accentuee (å
l'origine, l'alphabet de Lundell avait 15 signes differents pour les accents). L'exemple sous b ci-apres demontre une telle composition simplifiée comparee avec la notation originale de Lundell (sons a). Le
deuxieme projet va plus loin et comporte la separation non pas seulement
des signas de l'accent mais aussi de ceux de la quantite d'avec les lettres
proprement dites; les signes de l'accent sont places devant et ceux de la
12 — 557925 Svenska Landsmål 1956
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quantite derriåre les notations des sons gulla precisent å peu pres de la
måme faeon que dans le systeme de l'Association internationale phonetique. Les preuves de texte c montrent l'aspect d'un texte compose de
cette maniåre. Le nombre de signes necessaires est reduit å 178 signes de
lettres, 2 signes de quantite, 8 signes d'accent et 2 signes designant des
phenomenes de sandhi etc., done 190 signes en tout au lieu de plusieurs
miniers.
L'auteur est d'avis qu'une reforme de ce deuxiåme type doit etre realisee : on gagnerait par ce moyen des allågements teehniques et economiques trås considerables pour la publication des textes clialectaux.

Samuel Landtmanson (1876-1953) par

HERBERT GUSTAVSON,

Upsal

(Pp. 86-89).
Samuel Landtmanson fut eminent im pedagogue et professeur. Pendant plusieurs annees, jusqu'å Våg° de sa retraite, il fut proviseur du
lycee de Västerås. Majs å cöte de son ceuvre de professeur il fit des apports importants å la recherche dialectale et folklorique. Sa thåse de doctorat, « Les 1 et r des dialectes de la Vestrogothie » (Sv. Lm. B. 1) traitait d'une partie importante de la phonetique des dialectes de la Vestrogothie. Aprås sa retraite, il reprit ces recherches dans les patois de sa
province natale et acheva l'ouvrage « Les dialectes de la Vestrogothie »
(tome 3-4, 1947-1950), commence par Johan Götlind, en y ajoutant les
parties qui traitent des parties qui manquaient encore å la phonetique ainsi
quo de la morphologie de ces dialectes. De plus, il publia un resumé plus
bref sur le månne sujet, « Le dialecte de la Vestrogothie » (1952). Il a
publie aussi un recueil de musique populaire de la Vestrogothie (19111915) et des menuets et des dances polonaises de la fin du xvire et du
commencement du xvirre siecle (dans Sv. Lm. 1912).

Johannes Boöthius (1878-1954) par

STIG BJÖRKLUND,

Upsal

(Pp. 89-95).
Pendant une suite d'annees, depuis 1907 jusqu'å 1943, Johannes Boöthius travailla dans Venseignement primaire superieur ; å partir de 1911
il fut principal de Pecole primaire superieure de la province de Jönköping, å Nässjö. Dans ses annees d'etudes, å Upsal, il devint le disciple
de Adolf Noreen et il prit un interet tres vif au dialecte de sa paroisse
natale, Orsa en Dalecarlie. Au cours des annees 1901-1914 il publia
plusieurs articles sur ce sujet, p. ex. sur les inscriptions runiques de la
Dalecarlie. En 1918, il publia sa thåse de doctorat sur la phonetique du
patois de Orsa (Sv. Lm. IV. 4). Apres sa retraite il contribuait å titre
d'editeur et d'auteur å la publication d'un ouvrage historique et topo-
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graphique sur la paroisse de Orsa, dont deux tomes parurent avant sa
mort (1950, 1953); le dernier tome n'est pas encore publiå. Une liste de
ses ouvrages imprimes et manuscrits se trouve p. 94.

Communications et documents

(Pp. 96-105).
M. S.-B. VIDE, Lund, communique certains documents et extraits de
lettres de l'Academie Suådoise, de J. A. Lundell, de Adolf Noreen etc.
qui mettent en lumiåre la genåse des livres de l'instituteur K. J. Nilsson
åcrits en patois du Blekinge, surtout des råcits folkloriques des annåes
1876-1888.
M. ERNST WESTERLIIND, Skellefteå, raconte, en guise de preuve de la
fidålite des traditions populaires qu'il existe encore dans la Bothnie
Occidentale des souvenirs de conclitions rågnant au xvne siecle dont
l'exactitude peut åtre prouvåe par la comparaison avec des sources åerites
de la måme periode qui n'ont pas åtå accessibles aux porteurs de la tradition orale.

Comptes rendus

(Pp. 106-149).
M. ALFRED JAROBSEN, Upsal, fait la critique de la nouvelle edition de
« Norsk språkhistorie til omkring 1370 » par D. A. SEIP (Histoire de la
langue norvegierme jusqu'å 1370; Oslo 1955). Il relåve surtout les ålåments
ayant åte ajoutås depuis la publication de la premiåre ådition en 1931. Cet
ouvrage est le seul aper9u bien documentå qui embrasse toute l'histoire
de la langue norvegienne du moyen åge; dans la nouvelle ådition, il a åtå
fait place aux resultats principaux des recherches des derniåres 25 annåes,
dont les plus importants sont ceux obtenus par Seip lui-måme. Le plan
fondamental de l'ouvrage reste inchangå, majs la division en påriodes a
subi certaines modifications en raison des nouveaux råsultats. Ainsi, par
exemple, la limite du plus ancien norvågien est remontåe de 1200 å 1150.
Pour cette påriode, les recherches de l'auteur sur les relations de l'ancien
norvegien et de l'islandais ont amenå des nouveautes considerables; en
effet, l'auteur a cru trouver plusieurs traits norvågiens dans les plus vieux
manuscrits islandais. L'auteur souligne avec plus de force que dans la
premiåre ådition le råle de la differenciation dans l'evolution de la langue
norvågienne et un grand nombre de formes åcrites sont expliquees par
une differenciation qui s'est faite dans la « langue de lecture », p. ex. dans
des formes comme ha/ut, hunclrat, met.
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M. DIDRIK ARUP SELP, Oslo, fait un compte rendu du grand ouvrage
de EINAR HAUGEN, « The Norwegian Language in America 1—II » (1953)
qui donne des informations precieuses sur la langue norvegienne en Amerique et sur le milieu ou eette langue est nee. M. Seip commenee par un
exposé sur im nombre de predecesseurs de Haugen dans ce domaine et
donne ensuite un resumé du contenu des deux tomes. Le preinier qui est
å la portee d'un plus grand public, est un essai de &montrer les rågles
generales qui entrent en fonction å la reneontre du norvegien et de l'anglais, la naissance d'une langue melangee et la victoire finals de l'anglais.
Le deuxieme tome qui s'adresse directement aux specialistes donne im
exposé sur des dialeetes norvegiens qui se trouvent å un stade d'evolution anterieur å celui qu'on trouve aujourd'hui en Norvkge. La phonetique et les flexions du vocabulaire etudie sont analysees en detail. Une
suite d'exemples importants des dialeetes norvegiens en Amerique sont
donnes. Seip termine sa critique par l'observation que l'ouvrage de
Haugen a aussi une grande importance de principe pour la linguistique
generale.
M. TRYGGVE SKÖLD, Upsal, fait la critique de trois dictionnaires
etymologiques des langues finno-ougriennes qui viennent de paraitre:
Fenno-Ugrie Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic
Languages » (1955) par BJÖRN CormitTDER, « Suomen kielen etymologinen
sanakirja I » (Dietionnaire etymologique de la langue finnoise I) de Y. H.
TOIVONEN (1955) et t Verzeichnis der etymologisch behandelten finnischen
Wörter II » par ELvi ERÄMETSÄ (1953). Ces ouvrages sont tons d'un grand
inte'« aussi pour ceux qui etudient les mots germaniques empruntes par
ces langues.
M. KARL-HAMPUS DAHISTEDT, Upsal, dans sa critique de la these de
doctorat de EINAR TöRNQVIST, « La flexion des substantifs dans les
dialeetes de l'Ostrogothie. La forme &finie du rnaseulin au singulier »
(1953), fait observer que l'auteur a applique dans toute sa rigueur la,
methode de la geographie linguistique (avec un tro% grand nombre de eartes), mais qu'il est en meme temps un historien de la phonetique qui
prend un grand interkt aux &tåls phonetiques. L'etude de Törnqvist est
tres strictement limitee: au point de vue geographique, elle se borne å
l'Ostrogothie, au point de vue morphologique, å la seule flexion de
la forme definie des maseulins au singulier. Les materiaux sont riches et
solides. La methode cartographique utilist% est eelle faite par points majs
les principes utilises pour la cartographie n'ont pas ete explicites et la
rtipartition des cartes entre les cathegories differentes de la flexion est
quelquefois arbitraire.
Un problkme essentiel dans le domaine traite par l'auteur est celui de
la syncope de la voyelle de l'ancien article -en (< -enn inn), ajoute å la

Rtstralls

181

fin du mot, et ensuite l'assimilation possible du n avec la consonne finale
du nom (avec ou sans porte d'une syllabe). L'auteur se rallie å la regla
principale posee par Assar Janzen pour la. syncope de la voyelle e dans
les dialectes du Bohuslän: « La voyelle de l'article ou, dans les noms de
flexion faible, la voyelle faisant fin du radical, s'affaiblit en a et disparut en general dans les dialectes purs lorsqu'elle etait pr6cedee par une
consonne homorgane avec n ou susceptible de s'assimiler faeilement avec
n. » Il est « probable » qu'ensuite le n de l'article devint « en general »
un phenomene syllabant, c--d. que l'article final gardait sa qualit6 de
syllabe independante, mais cette qualite etait susceptible de disparaitre
ou bien d'etre transfer& dans certains cas å la consonne finale du radical.
« Si la voyelle immediatement precedente etait breve lors de la syneope»,
la consonne finale du radical no devenait pas un phenomene syllabant.
En se fondant sur ces regles principales, l'auteur reussit expliquer
des parties essentielles de revolution historique sur laquelle se base le
systeme morphologique de la forme definie du masculin au singulier qui
existe dans les patois actuels de l'Ostrogothie. Dans certains cas ses explications no paraissent pas satisfaisantes. Ce jugement s'applique aux
tentatives de l'auteur pour presenter eertaines particularites de la forme
definie du masculin au singulier comme directement conditionnees par un
equilibre vocalique incomplet de l'ancien suedois et å son traitement de
revolution de l'-en dans la forme definie du singulier preced6 par un r
ou un ip (/ cacuminal). Sa chronologie des transitions subies par l'article
d6fini enclitique -en est largement fond& sur de tele raisonnements douteux
et, de co fait, tres incertaine en elle-meme.
Neanmoins, la critique present& ci-dessus ne doit pas cacher le fait
qu'avec sa monographie sur une forme de la flexion des dialectes de
l'Ostrogothie — monographie riche en details et d'une rare exactitude —
Törnqvist a fait un apport tres eonsiderable å, Petude des dialectes
suedois.
M. L. ~HER, Copenhague, fait un examen critique de la these « The
Cinderella Cycle » (1951) par ANNA BIRGITTA ROOTH. Il souligne les
difficultes que presente la critique des textes celui qui veut faire une
monographie valable sur les contes d'un certain type. En effet, il faut
compter avec le fait que la plupart des contes &rits qui existent ont ete
« ameliores » d'une fagon ou d'une autre par les editeurs ou par ceux qui
les ont mis par ecrit. La realisation d'un tel examen critique des textes
exige une connaissance presque prodigieuse des civilisations dont proviennent les sourees clifferentes. Sans cette connaissance, une elimination
des elements secondaires n'est guere possible. Le critique constate que
Madame Rooth n'a pas ou une connaissance suffisante des materiaux provenant d'un certain nombre de domaines de tradition europeens de grande
importance. Pour cette raison, il n'est pas possible de diseuter ses resul-

182

RÅSIIMÅS

tats avec un certitude complete et le grand nombre de schemas qu'elle
donne sur l'evolution des contes de ce type ne f ont pas une impression
convaincante.
M. FOLKE HEDBLOM, Upsal, fait la critique de l'ouvrage de JoiiN
FRÖDIN, « Uppländska betes- och slåttermarker i gamla tider » (Påturages
et prairies en Uplande dans le vieux temps. Leur exploitation par l'organisation de transhumance de la province, 1954). C'est im ouvrage important par lequel l'auteur poursuit ses recherches precedentes sur l'organisation de la transhumance en Suåde et en Europe. Le professeur Frödin a
recueilli dans les cartes, les documents anciens et la tradition orale vivante
des informations sur les vieilles habitations utilisees pour l'estivage en
Uplande et sur l'exploitation, faite dans ces villages, de la vegetation
des vastes marais du nord de la province. Le resultat de l'ouvrage est
d'un grand interet non seulement pour les specialistes de la geographie economique majs aussi pour les philologues et particuliårement pour
les topon3rmistes.
M. MANNE ERIKSSON, Upsal, examine « Söderfors. Aper9u historique »
(1956) par SVEN SJÖBERG. Cette historique de la forge et de la conomune
de Söderfors est un bel exemple des riches apports ä la litterature topographique qui ont paru pendant ces demiåres armees, suscites par la
formation des « grandes communes ». Ces ouvrages sont destines surtout
servir å l'enseignement de l'histoire locale mais ils possådent souvent
une valeur scientifique considerable.

Recherches concernant les dialectes et les traditions populaires de la
Suede pendant les annees 1954-55

(Pp. 150-175)
Compte rendu des recherches dirigees par les Archives d'Upsal pendant les annees d'exercice 1954-55 (pp. 150-165). Par DAG STRÖMBÄCK.
I. Organisation> budget, direction et collaborateurs. II. Accroissements
des archives et utilisation des collections. III. Travaux dans les archives,
elaboration des materiaux : 1. Aper9u general. 2. Travaux des employes.
IV. Voyages.
Compte rendu des recherches dirigees par les Archives de Lund pendant . les annees d'exereice 1954-55 (pp. 166-172). Par GUNNAR HED.
STRÖM. I. Organisation, budget et administration. 2. Employes et conditions du travail. 3. Accroissements des collections. 4. Travaux dans
les archives, utilisation des collections, publications. 5. Voyages et enquetes dans les provinces.
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Compte rendu de l'Institut de recherehes toponymiques et dialectologiques l'Universitie de Gothembourg pendant les annees d'exereice
1954-55 (pp. 173-174). Par TURE JoHANNIssoN. 1. Organisation et employes. 2. Budget. 3. Arehives de l'Institut. 4. Travaux executes par
l'Institut.
Compte rendu de l'Institut de Folldore l'Universite de Gothembourg
pendant les annees d'exerciee 1954-55 (pp. 174-175). Par C.-M. BERGSTRAND.
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