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Gudhem
AV »RÅN SAHLGREN (Uppsala)
1.
I Snorres Ynglingasaga, kap. 8, berättas, att Oden i sitt gifte
med Skade födde sonen Särning och att Eyvind Skaldaspille om
honom diktat:
»Honom avlade
Åsarnas fader,
han som dyrkas
av skalders släkte,
då Skade fordom
avlade honom
med jättedottern,
och männens vän
bodde i Manhem.1
Många söner
skidgudinnan
födde åt Oden.2»

Snorre fortsätter som förklaring av Mankem: »Detta Svithiod
kallade de Manhem, och det stora Svithiod kallade de Gudhem
(frQuuu peir Goaheim,a).»
I kap. 9 mäles, att när Oden kände döden nalkas, lät han märka
sig med spjutsudd och sade, att han skulle fara till Gudhem (i
Godh,einza), där han skulle träffa sina vänner.
Ynglingasagan berättar vidare i kap. 11, att Fjolnes son Svegde
avlade det löftet, att han skulle uppsöka Gudhem (leita Goalteims)
och Oden den gamle. Han kom ända ut till turkarnas land och
till det stora Svithiod (i Svipidd ina miklu). I Vanahem fick han
hustrun Vana. Sedan återvände han till Svithiod.
1

i Mankeimum.

2

EMIL Owe» översättning.
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Han for enligt kap. 12 ännu en gång för att uppsöka Gudhem
(leita Goaheims). På resan kom han till en gård i östra Svithiod,
som hette Sten (at Steini). Den låg vid en sten, stor som ett hus.
I denna sten blev Svegde inlockad av en dvärg.
Snorres Manheimar synes vara hämtat från Eyvind. Gobheimar
förekommer däremot redan i Egils Sonatorrek (från år 960), vers 21:
pat mank enn,
es upp of h6f
i Goåheim,
Gauta spjalli
wttar ask,
panna ön af m6r
ok kynviå
kvånar minnar.

FrivNuR JörTssoNs översättning i Den norsk-islandske skjaldedigtning B 1, s. 37 är: »Jeg husker endnu, at Goternes ven loftede
op til gudernes hjem slwgtens ask, som voksede af mig, min hustrus tgren.»
Götarnas vän är Oden. Det är tydligt, att redan på Egils tid
traditionen om Odens boning i Go5heim funnits. Egils Go6heim
var tydligen högt beläget. FINNUR JÖNSSONS ordbok översätter därför goaheimr med »gudernes hjem, nxrmest himlen».
Frågan är nu om detta Godheimr (Go6heimar) skulle kunna ha
använts som namn på vanliga människoboningar. Detta är knappast
troligt. Möjligen skulle det kunna ha använts som namn på gudahov. Ett dylikt gudahov skulle enligt ett vanligt antagande ha
lånat sitt namn åt Gudhems kloster i Västergötland.
I sitt för sin tid utmärkta arbete »Språkliga intyg om hednisk
gudatro i Sverge» (1878) skriver MAGNUS FREDRIX LUNDGREN S. 11
om Gudhem:
»Klostret byggdes möjligen på platsen för ett gammalt hedniskt
tempel, måhända detsamma, på hvilket Jomsvikinga saga syftar
med sin troligen öfverdrifna, men väl ej alldeles grundlösa berättelse om det mest ansedda gudahofvet i Gautland vid namn Gobheimr, med 100 gudabilder.»
Jag har ej i Jomsvikingasagan kunnat återfinna uppgiften om
det västgötska gudahovets namn. Där talas visserligen om det för-
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nämsta hovet i Gautland med dess 100 gudabilder, men hovets
namn anges icke.
Gissningen att Gudhem lånat namn från ett gammalt avgudatempel är gammal. Den finns redan hos ELIAS PALMSKÖLD och
anföres efter honom i A. A. SCARINS avhandling om Gudhems
kloster, tryckt i Uppsala år 1716.1 Scarin återger Palmskölds ord
på följande sätt:
»Det är och en annan mening. . . att på det samma stället,
ther Clostert stådt, skal uti fordna tider under Hedendommen want
ett ansenliget Afgudatempel, ther uti blifwit dyrkade 100 Gudar,
hwar om förmäles uti en af de gamla sagor. Som nu fordom hela
Riket af Gudarnas hemwist och första ursprång (det Rudbeckius
utförl. uti sin Atlantica bevisar wara här ifrån) blifwit kallat Gudhem, så kunde ej heller wara orimligit til tro, det och så Gudhems
klå,ster, samt härad och sochn af ett sådant gammalt Afguda tempel, om det thersammastädes eljest want, fått sitt nampn.»
Det isländska Go6heimr (Goaheimar) är emellertid blott känt som
namn på en boning för gudar och människor, som avlidit eller
avvikit från den av levande bebodda världen. Det är namn på en
bostad, dit västgötarna ej hade tillträde i detta jordelivet.

Gudhems socken i Gudhems härad, Skaraborgs län har fått sitt
namn efter Gudhems nunnekloster, som i ett påvebrev i original
från tiden omkring år 1175 skrives (in) Gudhem.2 Man har allmänt
betraktat namnet som ett ursprungligt gård- eller bynamn, sammansatt med orden gud 'hednagud' och hem 'bostad, hemman,
gård' .3 Men då benediktinerorden ungefär samtidigt grundade två
nunnekloster, ett i Västergötland och ett på Jylland, och båda
fingo namnet Gudhem, ligger den tanken mycket nära, att Gudhem
Monasterii Gudhemensis . . . historia, s. 44 f.
Svenskt diplomatarium 1, s. 97. Uttalet var enligt HOF, Dialectus vestrogothica (1772), s. 48 Goudumm,. Hos Hof betecknar ou ett mellanljud mellan
ö och u.
3 M. F. LUNDGREN, Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverge, s. 11,
I. LUNDAHL, Falbygdens by- och gårdnamn, s. 54, K. Hata), De danske sted.
navne paa -um, s. 68 f.
2
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som klosternamn är en översättning av medellatinska domus dej
'Guds hus' eller locus Dei 'Guds hem'. Det var under 1100-talet
brukligt att ge klostren namn med denna innebörd. Lieu-Dieu är
namn på flera franska kloster grundade av bl. a. bernhardiner-,
cistercienser- och premonstratenserordnarna. Benediktinerklostret
Joug-Dieu (Jugum Dei) grundades omkring 1118. Ett liknande
namn har kartusianklostret Le Iklont Dieu (Mons Dei). Se härom
A. LONGNON, Les noms de lien de la France, s. 382. I Tyskland
finnas flera klosternamn sammansatta med ordet Gott, t. ex. Gottesthal (Gotsdale 1186), år 1145 kallat Valis dej. Gottesaue (Godesaugia
omkr. 1166) i Heidelberg var ursprungligen ett benediktinerkloster.
Premonstratenserklostret Gottesgnaden (Gratia Dei) vid Saale grundades 1118. I Bayern ligger cistercienserklostret Gotteszell.
Sannolikast är därför, att Gudhems kloster fått sitt namn i anslutning dels till tyska klosternamn på Gott- dels efter mönster av
namnet på den angränsande byn Tunh,em, som förmodligen var
klostrets moderby. Klosternamnet torde betyda 'Guds hem' (Locus
Dei).
I sydligaste Norge finnas tre gårdar Gudum, varav två i Smaalenenes amt och en i Jarlsberg og Larviks amt. Omkring år 1400
hörde Gudum i Skiptvet (NG 1, s. 82) till Skiptvets kyrka, Gudum
i Rakkestad (NG 1, s. 94) till Rakkestads kyrka och Gudum i Botne
(NG 6, s. 73) till Botne kyrka. Samtliga dessa tre kyrkohemman äro
enligt min tanke uppkallade efter ettdera av Gudhems kloster.'
Att blott kyrkohemman i Norge fått namnet Gudhem, kan
knappast bero på en tillfällighet.
I Sverige finnes ytterligare ett Gudhem. Det ligger i Veta socken,
Vifolka härad, Östergötland och är ett frälsehemman om 1 oförmedlat mantal. I ett brev i Skoklostersamlingen från 13/6 1432
kallas gården Gudhem (nom.) och i Arvid Trolles jordebok från
år 1498 Gwdum, (för Gwdwm). Enligt E. WEsstN 2 är namnet ett
minne av hednisk gudatro.
Då ända sedan tidig medeltid såväl kyrkogods och klosterhemman
1 Bildningen av namnet Gudum i Botne gick så mycket lättare för sig, som
andra namn på Gud- funnos i närheten. Annan tolkning i MAGNUS OLSENS Iledenske kultminder, s. 99.
2 Meddel. från Östergötlands fornminnes- och museifören. 1921, s. 131.
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som adelsgods kunnat uppkallas efter andra berömda orter, och
då Gudhem i Veta aldrig blivit jordeboksby, synes det mig sannolikast, att gården blivit uppkallad efter det vida kända Gudhems
kloster i Västergötland.
Som exempel på av frälsemän införda vandringsnamn må nämnas
det från Tyskland importerade Rosendal.
Rosinckd är år 1332 namnet på unum opidum i Rogslösa socken,
Dals härad, Östergötland. Det tillhörde då adelsmannen Johannes
B5endictsson.1 Anledningen att fastigheten fick just detta namn är
uppenbarligen den, att socknen då hette roslos. Förra leden i sockennamnet har associerats med förra leden i det tyska namnet Rosenthal, och ur denna association har Rosendal uppkommit.
Björn Svensson skrev sig i ett originalbrev från år 1405 2 som
»ridderee aff Rosendal». Hans Rosendal är en gård i Ramdala
socken, Östra härad, Bleking.
Rosendal i Sankt Pers socken, Aska härad, Östergötland bar
redan år 1383 namnet Rosindal. Det tillhörde då drottseten Bo
Jonsson Grip.3
Frälsehemmanet Rosendal i Södra Vånga socken, Ås härad, Älvsborgs län kallas redan i ett originalbrev från 6 juni 1380 Rosincla11.4
Ramfridis Bffindictsdoter var gift med Karolus Tukason, miles.
1-Ton skänkte år 13465 till Forsa kyrka i Södermanland »coloniam
meam in Rosindall».6
På Bornholm finnes ett enda hem-namn, fiskeläget och socknen
Guclhjem. Trots HALO, De danske stednavne på -um, s. 68 f. och
Bornholms stednavne, s. 335 betraktar jag det bornholmska Gudhjem som uppkallat efter Gudums kloster på Jylland.
Återstår nu blott att diskutera de återstående två danska Gudhem. Häradsnamnet Gudme på Fyn är direkt eller indirekt uppkallat efter byn Gudme (Guthum 1348).7 Då Gudme är det enda
1 Sv. diplomatarium 4, s. 297
Sv. diplomatarium, ny serie 1, s. 445 or.
Svenska Riksarehivets pergamentsbref, nr 1930.
' Originalbrev i Uppsala universitetsbibliotek.
5 Sv. diplomatarium 5, s. 538 avskrift.
6 Se om Rosendal vidare J. SAHLGREN i Namn och bygd 1920, s. 170 och
i Ortnamnssällsk. i Uppsala årsskr. 1948, s. 10.
7 TRAP, Danmark 4, s. 798.
2
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hem-namnet på Fyn, misstänker jag att det är ett gammalt uppkallelsenamn.
Byn Gudum i Gudums sogn, Slagelse herred, Sjw1land kallas i
Soroboken1 Guthem, Gudiom och Guthemw. I Soroboken berättas,
att biskop Absalon och Esbern Snara förvärvat »possessiones in
Guthem» av en viss Ascer och hans son delvis genom donation
och delvis genom byte.
Benediktinerklostret Soro grundades på 1140-talet, men kom
snart på obestånd. Då ärkebiskopen Absalon skulle återupprätta
klostret, överlämnade han det 1162 i cisterciensermunkarnas händer och skänkte till klostret en massa gårdar. Omkring år 1215
författades i Soro en skildring av klostrets grundläggning. Originalet
till denna skildring är icke bevarat. En avskrift ingår emellertid
i den omkring år 1440 utarbetade förteckningen över klostrets
jordförvärv.2 Det är därför ej omöjligt, att namnet Gudum är
skapat av cisterciensermunkarna för att ersätta ett äldre namn
med olämpliga associationer.
Jag vill erinra om huru Vadstena klosters gård A r ds (1480) i
Dalhems socken, N. Tjusts härad, Kalmar län år 1502 heter »Ardz
oc somlige kalla thet Rosendaal». Varför man velat undvika namnet
Ars är klart.
Mindre klar är anledningen till att gården Sonatorp (1447) i
Hammars socken, Sundbo härad, Örebro län, i Vadstena klosters
ägo fått sitt namn ändrat till Rosendal. I Vadstena klosters jordebok 1466 läses: »Sonathorp, thet kallas nw Rosindall». I klostrets
jordebok för 1502 har gården enbart namnet Rosindall.
Men vad klostergodset Rosendal (Rosendaal 1447) i Gryts socken,
Daga härad, Södermanlands län hetat, innan det fick det från Tyskland importerade namnet, är okänt.
Den yttersta anledningen till Vadstena klosters förkärlek för
namnet Rosendal var säkerligen det berömda nunneklostret Rosenthal
mellan Koblenz och Trier, stiftat år 1170.3
Om klosterfolkets inlånande av vandringsnamn är även stadsnamnet Landskrona ett minne. Staden, som grundlades år 1413 av
Tryckt i Scriptores rerurn danicarum 4.
Sore. Klostret. Skolen. Akademiet gennem tiderne 1, s. 53 ff.
3 Se J. SAHLGREN i Ortnamnssällsk. i Uppsala årsskr. 1948, s. 10.
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Erik av Pommern, har fått namn av det på platsen år 1410 anlagda munkklostret. Detta har i sin ordning lånat namn ytterst
från Tyskland. Det gamla tyska riksfästet Lande,scrone vid Rhen
strax söder om Mainz omtalas redan år 1215.
Ett vandringsnamn är också namnet på det år 1438 grundade
birgittinerklostret i Nådendal i närheten av Åbo. Namnet är lånat
från cistercienserklostret Gnadenthal, som anlades år 1215.
En granskning av det nordiska ortnamnet Gudhem har visat,
att av de nio Gudhem tre äro gamla kloster eller klostergods i
cisterciensernas ägo, tre äro gamla kyrkohemman och ett är gammalt frälsehemman. De två återstående ligga i bygder, där eljest
inga hem-namn finnas. Starka skäl synas mig tala för att det nordiska ortnamnet Gudhem syftar på den kristne guden.
Le nom de Gudhem
Le nom de Gudhem existe sous des formes variåes aussi bien au
Danemark qu'en Suåde et en Norvege. La premiåre partie du mot
est sans aucun doute le mot gud (dieu) et la seconde partie le mot
hem (maison). Sur le sens du mot gud, tout le monde a åtå d'accord
pour penser que gud signifiait ici les anciens dieux pålens de la mythologie nordique.
Il est nåanmoins remarquable que, des neuf Gudhem nordiques, trois
soient d'anciens monaståres ou des biens relevant d'un monastere, trois
des manses eeelåsiastiques et un une terre seigneuriale, enfin que les deux
derniers se trouvent dans des rågions oh il n'existe pas, å notre eonnaissanee, d'autres noms en -hem. Co nom est done visiblement un nom
migrateur du m'eme type que le mot de Rosendal, par exemple.
Au XIP siåele, il åtait eourant de ,donner aux monaståres des noms
du type Locus Dej, Maison de Dieu. Plusieurs monaståres fran9ais
portent le nom de Lieu-Dieu. Nous avons done de fortes raisons de
croire que le mot Gudhem est le correspondant suådois de Loma Dei.

Danske Rimstudier
Af Jons. BRONDUM-NIELSEN (Köpenhamn)
I leengst henrundne Dage drev vi i Fallesskab, Imre Collinder,
Studier over dansk Rigssprogsudtale, sad ogsaa en Tid i Kelenhavn Side om Side i et fonetisk Auditorium. I Erindring om denne
flles Syssel bedes Du modtage disse Studier. Det er et lille Udpluk af nogle Undersogelser over dansk Rimbrug gennem Tiderne,
hvorved jeg Eloger at naa tul Klarhed over dennes vexlende Form
og over det Problem, i hvilken Udstrwkning man af en litteralRimform tor uddrage Slutninger om Rimerens Talesprog, specielt
dets individuelle eller dialektale Karakter. Fra lydhistoriske Undersogelser kender vi saadanne Induktioner, hvor der ofta sattes Lighedstegn mellem Skrift og Tale, som naar Holbergs Rim Sade
Rede, iEre regiere, eller Blichers troer Aar, snoer gaaer,
Poler straaler osv, tages som Beviser for, at den forste har talt
bergensk, den anden jydsk — medens en mera omfattende Undersogelse vil godtgore, at disse Rimtyper findes i Hobetal lige fra 16.
til 19. Aarhundrede, blandt andet paa hveranden Side i Laurembergs Fire Skiampte Dicte (1652), som Holberg har hest med
synderlig Interesse og Beundring, eftersom han i Aaret 1722 kopierede deres Titel med sine »Fire Skiemte-Digte» (skont deras Antal
er 5). Og Blichers Rim o aa er Genklange af Ingemanns tilsvarende (i »Digte» 1811), som skarpt dadledes af Peder Hjort i »Athene»
1815, hvoref ter Digterparret fremtidig lod slige Halvrim forblive
i Bleekhuset.
Et swrligt Kapitel i den danske Rimbrugs Historia udgor Rimene
med nd/nn, id/II, som Skaaningestrofen og et Par Digt-Fragmenterl
fra det 14. Aarhundrede giver os de tidligste Exempler paa, med
Rimene maan (Maend) an (end), henclw (hande, ske) wndx
1 B-N: Danske Sprogtekster 12 p. 14. — Fragmenter af gammeldanske Haandskrifter, udgivne af Paul Dideriehsen, 1931-37, p. 124 ff.
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(Ende), sinn. (Forstand, Sindelag) quinnw (Kvinde), quinnw
sinnw, finna (finde) sinn. Her er, som det kunde ventes, den
etymologiska Forskel nd: nn respekteret ; men den snart efter indtradende Assimilation nd > nn, ld > 11 (GldaGr II § 341) bringer i den
folgende Tid Forstyrrelse i denne Orden. I den gammeldanske Rimkronike fra 15. Aarhundrede gor den »etymologiske Rimregel» sig
endnu galdende (med forholdsvis faa uetymologiske Rim af Typen
panne tijl lande, malm »milde» wina »Villie»; jf. min Undersogelse
Om Rimkronikens Sprogform, 1930, p. 88 f.), men i de omtrent
samtidige »Dyrerim» er etymologisk korrekte (stundom dog orthografisk omformede) Rim som all
halm, vynnw qwinnw, enclh,e
senne (o sende) o. 1. rigeligt opblandede med uetymologiske Rim:
thendes brenne.9, (i all.) stwnnw nunna (Nonne), vellw (Valde)
nmllm ( < nwtla), hollw (holde) to/Lx (taale) osv. Under den orthografiske Oplosnings Vilkaarlighed man den gamle etymologiske Rimregel gaa til Grunde.
I det 16. Aarhundrede kom saa med Christiern Pedersen og
Trykkerierne (speeielt Christian
Bibel 1550) den storre orthografiske Fasthed, Grundlaget for en dansk Skriftsprogsnorm. Den
orthografiske Fordeling af id/II og nd/nn i nyere Dansk er behandlet
af Vilh. Thomsen i en beromt Afhandling1, der paaviser den Hovedregel, at nyere id og nd svarer til wldre dansk id, nd og 11, im,
medens 11 og nn svarer til aldre dansk enkelt 1 og n — en orthografisk Adskillelse, hvis Basis er den i danske Dialekter og i det
almindelige aldre Talesprog i darmede Kredse (indtil c. 1700) raadende Forskel mellem palataliseret 1 og n (<1d, 11, nd, nn) og
almindeligt 1 og n ( <1, n).
En Undersogelse af det 16.-17. Aarhundredes Rimbrug viser paa
dette Punkt en paafaldende Fasthed — hvad enten Rimerne nu
her folger deres Oje eller deres Ore. Arrebo (1587-1637) rimer f. Ex.
vil til Spil, Skel vel ihiel, Ven hen igien, spille
stile ,••••• drille, fortalle duelle (dvale), Byller (Bolger)
bortskyller, skonne gronne lonne, fuld - Guld, Tand - Land, ind
bolde (Adj.) mangefolde, Velde formelde, holde volde,
kalde falde, finde mangesinde, Ende ‘s-, vende skende; Prat.
Forhandl. paa 4. nord. Filologmode (1893) p. 205 ff., optrykt i Saml.
Afhandl. II (1920).p. 9 ff. Jf. Johs. Brondum-Nielsen GldaGram II § 326.
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vilde Kilde, Subst. Ville (Villie) stille, Prxt. kunde — misunde,
Stunde osv. Undtagelserne er yderst faatallige: dylle (dolge) opfylde o. 1. Fonetisk berettigede er derimod: falde, kalde — alle
(stundom i Tiden skrevet: alde), ilde, milde lille (ogsaa skrevet:
Hide).
Denne Regelmwssighed genfindes hos de fleste af Tidens gode
Digtere, hos Bording og Sehested, Kingo og Reenberg, hos Laurids
Thura, Falster, Brorson osv.
Men ved Midten af det 18. Aarhundrede er denne faste Rimbrug
ved at tabe sig. Nogle af den folgende Tids Digtere, som Jens
Baggesen, rimer frisk
Field Siel, Nul Guld, hun Stund,
Mxnd igien, fortwlle melde, kiender Venner osv. Men andre
Digtere, forst og fremmest Schack Staffeldt, bruger nok i Enstavelsesrim frie Former som Tal Kald, Siel Vw1d, Field Skffll,
Smiil hd, Gran Strand, Skin Lind, kun Mund, hen
Mwnd, Haand Aand Klwdebou Gottfried af Bouillon o. 1.,
overholder derimod i Tostavelsesrim ~ten undtagelseslost Adskillelsen Il 11d, fln 1 nd, som alle Halle, Koraller Skaller 11 kalde
falde Skialde, kalder falder Balder; Ville (Villa) stille,
Piller
spiller
skiller triller, trilled' Billed' henstilled',
Frille fremstille, triller Aehiller 11 vilde (Adj.)
opilde, forvilde Kilde, forvilded' afbilded', Gilde Ragnhilde Kilde;
Idyller ,•••• skyller — fremtryller, overskyller indhyller, tryller
Blomsterhyller (Blomstersvob) fylde hylde, forgylder udfylder, Bylder fylder, Fylde hylde, forgylded' hylded' udfylded' ; treelle twlle, Calle F1le, Gazelle Fh1e, Capeller
tieller 11 Velde
lde, Nelde Bielde, Vwlde fx1de Fielde,
fAder heelder Nelder bortvx1der, Nelder Kielder, hwlded'
udvwlded' ; skinner Solverfinner 1 rinder svinder, vinde
finde binde, Minder binder, Kinder rinder; vender txnder
brfflnder, kiender blwnder osv. Den eneste observerede Undtagelse fra denne Regelfasthed — der modsvarer Staffeldts Brug
af Rim med rd: Roer ombord, staaer Gaard, Noer Giord,
Chor Hiord overfor Jorden Torden, Kirkegaarden — Jorden
vorden osv. — findes i et tidligt Lejlighedsdigt (1794), som ikke
er optaget i hans Digtsamlinger (1804, 1808); her forekommer Rimet
Lykkefylde indhylle (Sam!. Digte ved Liebenberg r53, jf. smst. 522).
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Sporger man nu, hvad der kan ligga til Grund for denne Rimbrug, der gor sig gwldende hos visse Digtere i Slutningen af det
18. og forste Halvdel af det 19. Aarhundrede, man man serge hen
til Tidens Grammatikere og wsthetiske Kritikere. I sine Forelwsninger over det Danske Sprog (1785) hxyder Jacob Baden (p. 14),
at d bor beholdes (i Skrift) i sandt, godt 0.1. samt i »de Ord, i
hvilke, naar de voxe, d tydelig hores, som af Haand Haanden, af
Stand Standen, af ind inde». Og samme Mening hwvdes af Soren
Bloch i Grundtmk til en Dansk Retskrivningslaere (1805; p. 35,
med Henvisning til Baden) og i Fuldsteendig Dansk Sproglfflre
(1817; p. 288 f.). Medens Baden uden Reservation hxyder, at d
»man tydelig udtales: Manden, ikke Mannen, Mwndene, ikke Mwnnene», er Bloch lidt forsigtigere i sine Udtalelser, idet han paa
sidstneevnte Sted siger, at dette d (i Vold, Aand &c) »muligen ogsaa
i en meget omhyggelig Articulation vilde, om end svagt, kunne
hons», og i hvert Fald »kjendes Tilstedeveerelsen af dette d», naar
Ordet faar »et Endetillwg, som begynder med Vocal, foran hvilken
da d kan hores, f. Ex. V °klen, Aander». Og senere Orthografister
taler i lignende Vendinger, som Rask i Dansk Retskrivningslme
(1826; p. 254 f.), N. M. Petersen Dänische Sprachlehre (1830; p. 9),
J. Jensen Dansk Retskrivningslwre (1834; p. 63), I. Levin Haandbog i det danske Sprogs Grammatik (1844; I § 59). Naar Bloch
imidlertid i det anforte Citat bruger Udtrykket, at d »kan» hores,
ligger heri en viss Reservation, og i Werner H. F. Abrahamsons
Versuch einer vollständigen dänischen Sprachlehre (1812) finder vi
mere preecise Oplysninger om Problemet. Gentagende fremhanres
her Forskellen mellem det almindelige daglige Talesprog (hos »kultivirten Personen des Mittelstandes», »gebildeten Menschen in der
Haubtstadt») og Deklamationssproget (»sey es vota Rednerstule
oder beym Vorlesen dichterischer oder oratorischer Werke»; p. 9 f.),
og hvad »das dänische Schiboleth» d angaar, fastslaar han, at det
i Talesproget »gar nicht gehört wird... wenn es nach einem andern
Konsonanten die Sylbe endet», som i hd, Aand, og »selbst mit bestimmten Artikel und der Pluralendung wird in solchen Wörtem
das d im ttiglich,en Reden nicht gehört»; »im Deklamiren aber wird
alsdann (o: foran e) das d gesprochen» (p. 35; jf. p. 34). I Bogens
lydskrevne Lxsestykker angives da, i Overensstemmelse med disse
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Regler, d som stumt i Udlyd: Infall (Indfald), Hell (Held), Skäll
(Skyld), Honn (Haand), Lann, Tillstann osv., men som horligt i
Stillingen foran en Vokal: Hussbunde (Husbonde), Uennde (Ynde),
Ständer, inderlig, sjelden, kalder, wiesdomsfullde, wilde (Prat.) osv.
(dog i Prosastykkerne med nogen Indblanding af Talesprogsformer:
Ihlen (Ilden), Winnen (Vinden), blanne o.1.). Disse Regler for
Deklamationssproget rummer da tillige en Anvisning for god Rimbrug, hvad Abrahamson kan have haft Lejlighed til at demonstrere i sine Dansktimer paa Landkadetakademiet, hvor den unge
Schack Staffeldt har lyttet opmwrksomt til sin »uforglemmelige
Larer»s Foredrag.
Tydeligt fremhaves disse Krav til korrekt Rimbrug af Peder
Hjort, i Kjobenhavns-Posten 1832, hvor Versificationen og Sproget
i et Lystspil af Henrik Hertz behandles med en detailleret Kritik,
der ogsaa galder »Urigtige Riim» (p. 107), som: stille vilde, Snille
silde, Galde alle, fortaelle melde, ende ••• denne o. 1. I saadanne Rimord, ha3vder Hjort, »ere Id og nd virkelig forskjellige fra 11
og nn, endskjondt de i Talen lyde eens; thi i Sang skjelnes de tydelig. Hvo vilde f. Ex. synge: En Krands du for Viinguden binne? I
Vers, der ere bestemte til Sang, maa saadanne Rlim altsaa noclvendigviis vare feilagtige, og det er os ikke bekjendt, at der gives forskjellige Regler for Rimene i Vers, der skulle synges, og sa,adanne,
som blot skulle reciteres.» Det kan mwrkes, at samme Lystspil har
adskillige Enstavelsesrim som skal Fald, end igjen, han Mand,
kan sand, Rim, som Hjort ikke omtaler og folgelig maa have
fundet udadlelige. Kun hvor d efterfolges af en Vokal, er d'et
da, efter hans som efter Abrahamsons Mening, horligt i Recitation
og Sang.
Det samme mener Oehlenschläger, naar han i sit Maanedskrift
Prometheus 1833 (p. 102) taler om Sprogets Velklang: »I det mindste
burde man paa Skuepladsen altid udtale Sproget adlere og tydeligere, isar i Sangen; hvilken sidste, formedelst Mangel paa Artikulation, som oftest bliver saa utydelig, at man sielden kan forstaae
et Ord. Dette kommer isar af, at man ikke skarpt og starkt nok
udtaler Consonanterne. Saaledes burde man altid synge: Veninde,
finde, hulde, etc., istedetfor Veninne, finne, hulle, etc.» Ogsaa her
tales kun om Former med d foran Vokal.
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Respekten for dette strenge Krav tul Rimbrug og Recitation var
dog allerede paa denne Tid svindende. Men at den af disse Grammatikere og Kritikere fremhxvede Forskel mellem udlydende og
antevokalisk d (1d, nd) ikke er et vilkaarligt Paahit, kan klart erkendes udfra Nutidens Udtaleforhold, isxr ved den beslntede Lydforbindelse rd, hvor d normalt er stumt i Udlyd: Jord, Mord,
haard, men udtales (som lukket d) i Jorderig, Morder, morderisk,
hxrde o. fl. Og ved Forbindelsen Id, nd kan endnu forekomme
hojtidelige Udtaleformer med horligt d i Ord som lde, Vwlde,
almindelig (»den hellige almindelige Kirke»), saaledes som Vilh.
Thomsen i ovennwvnte Afhandling har fremhwvet. Og foran en
anden Vokal end e er det horlige d eneraadende i Rigssprogsformer som heldig, mandig — ligesom i vwrdig, jordisk osv. Ikke
blot Sangforedraget, men Skolens aarhundredgamle Praxis ved elementxr Stavning har her vret en vEesentlig Faktor; thi ved Staveovelser har man sagt: U-1-d siger Uld [udtalt uden d], L-a-n-d
Land [uden d], men U-1 Ul, d-e-n den, Ul-den, L-a-n Lan, d-e-t
det, Lan-det; ganske ligesom: h-e-1 hel, d-i-g dig, hel-dig osv.
Rimbrugen ved disse 1- og n-Forbinde1ser har da, som denne
Undersogelse viser, haft sine vexlende Perioder, indenfor hvilke en
afgj ort Regelbundenhed har gjort sig gwldende: 1) en etymologisk
fonetisk-orthografisk Periode med gammelt id id, nd nd overfor gammelt 11 11, fln fln; 2) en sekundsert fonetisk-orthografisk
Periode med Rim som binde •-••• finde, gwlde 1Elde overfor Fxlle
fortffllle &c (med palataliseret 1 og n i den forste Gruppe); 3) en
orthografisk-recitatorisk Periode med det skrevne cl regnet for horligt foran e (o: som Forlyd i Stavelsen); og 4) endelig en nyere
fonetisk (talesproglig) Periode, der rimer uden vaesentligt Hensyn
tul Skriftformen (endsige tul Palataliseringen, der nu helt tilhorer
det dialektale Sprog) og derfor regner Kilde lille, binde hende,
Venner sender osv, for gode Rim, men ikke fuldtud anerkender
trilla spille (i — e), hende sende (e —
o. 1.
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Sur quelques rimes danoises
Faisant partie d'une etude generale sur l'emploi des rimes travers
l'histoire de la litterature danoise, ces lignes presentent un exposé sommaire des types de rimes en -1(1), -1d-, n(n)-, -nd- ; l'utilisation en comporte plusieurs periodes differentes:
la plus ancienae partir du debut du XIVe siecle) presente des rimes avec une ecriture phonetique basee sur l'etymologie des sons et comportant les rimes etymologiques id ••••, id, nd n,c1 en face de 1(1) 1(1),
n(n) n(n), 6galement etymologiques;
apr6s une phase de transition ah les regles orthographiques et prosodiques sont en suspens vient une deuxieme periode partir du XVIIe
siecle) caracterisee par une norme secondairement phonetico-orthographique, comportant des rimes telles que binde finde, gtelde 2Elde en face
de Fwlle fortAle, etc. (avec 1 et n palatalises dans le premier de ces deux
groupes);
vers le debut du XIXe siecle une periode oti l'emploi des rimes est
base å la fois sur l'orthographe et sur la diction poetique, de Borta que
le d orthographique est presume perceptible devant une voyelle (c. --d.
place å l'initiale de la syllabe);
une periode plus recente avec des rimes å base phonetique (c. --d.
se basant sur la prononciation du langage parle), considerant des rimes
telles que Kilde lille, Venner ••••, sender comme des rimes legitimes et
spille (i ,«•-, e), hende
bonnes, tandis que des rimes telles que trille
sende (e m) et autres semblables, sont moins acceptables.

Samisk raimas — normin reimt
AV NILS LID (Oslo)

I si store Lulelapsk ordbok definerer HARALD GRUNDSTRÖM adjektivet räimas (s. 816) som »oknytt», og han legg tul at dette
»säges om jord, terräng där någon död människa ligger som ej
blivit jordfäst med tre skovlar mull och Guds ords läsning; även
om en död (jabmåk) som ligger någonstans, ej jordfäst, och som
därför gör jorden eller platsen, där han ligger, räimas, d. v. s. man
får vara beredd att där få se eller höra något spökaktigt» (jfr.
Grundströms merknader i Sv. Lm. 1942, s. 11).
Om denne merkelege tradisjonen har dr. Grundström i brev av
13/2, 1954 gitt meg utforlegare opplysningar etter samar i Lule
lappmark:
»Om räimas berättade en lappkvinna i Jokkmokk (Kadja Rimpi,
Stora Lulevatten): Jorden var räimas fordom när man lade de döda
var som helst. Mimas jabmäk, en död som ej är begraven (jordfäst med mull och läsning) och därför spökar på något sätt. Något
hörs från en sådan jord där en icke jordfäst död ligger.
Räimas-sadP, en plats där en icke jordfäst död ligger. Där får
man inte sova i fred. Om man reser kåtan på ett sådant ställe,
så hörs alltid något. En fyraögonshund (nielje-tjalmak-päna) ser
sådant och skäller. Min mor reste kåtan på norska gränsen, och
hunden vaktade på natten och jagade bort (spökena?) från dörren
åt båda hållen. Det var ett räimas-sadjä. På morgonen flyttade
de bort ifrån den platsen. När det spökar så där på natten, tänder
man eld.
En annan lapp berättar: Jag sov om natten i kåtan. Då hörde
jag att det skramlade (s1cuo10) åt huvudändan till. Jag reste på
huvudet och tittade men såg ingenting. Det var en mörk höstnatt.
Jag lade mig åter. Då stötte någon i hjässan på mig. Jag reste
på huvudet och tittade. Ingenting syntes. Jag lade mig åter. Då
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stötte det åter mot min hjässa. Och jag kände att det var en
människas hand, men den var mjuk som en hårsäck. Jag lyfte på
huvudet och tittade men såg ingenting. För tredje gången lade
jag mig och detsamma upprepades: någon stötte mig i hjässan.
Då steg jag upp och satte mig, sökte reda på tändstickorna och
nävret. Men då jag skulle tända nävret var det någon som hastigt
slog till mig på båda händerna. Jag blev rädd och skrek allt vad
jag orkade. Då såg jag liksom en svart trasbit som for ut genom
dörren. Jag tände elden och sedan såg jag ingenting mer. Lade
mig åter att sova och somnade. Jag tror att de som synas och
höras, det är just de där railmasah.
Retimcts är inte någon människa utan bara en »s1cuoilv8"», en
»skugga», ett sådant där tåssjaipmä, som inte har ben (tEnchta,),
d. v. s. det är inte en kropp med ben utan bara en skugga. Men
jag kände att det var en hand (Nils Petter Amma Grufvisare,
Sirkas).»
Ordet Ktimas er altså både brukt attributivt til ord for uinnvigd dauding, men også substantivisk om dette slag daudingar når
dei går att og uroar dej levande som spokri. Men det er serskilt
nytta adjektivisk om plassen der slike har vorti liggj ande. Dette
adjektivet er kjent frå sorsamisk til Finmarksamisk, slik som det
går fram av dej utforlege opplysningane i QVIGSTADS Nordische
Lehnwörter im Lappischen (1893), som kan supplerast frå seinare
ordboken Ordet har anten same tyding som i Lule lappmark eller
sekundwre tydingar som 'uhyggelig'. Dertil verbet railbmett (pres.
retimeim) etc., i KONRAD NIELSENS ordbok definert slik: 'skremme
vettet av ngn. (iswr om dauinger)'; også i forma raibmot, pres.
retimom (QviosTAD, Flum), rajmom 'saare meget forfwrder' (LEEDI).
LAGERCRANTZ, Lappischer Wortschatz, s. 713, forer under dette
ordet opp finsk raimota, og dette er venteleg ej kvensk form av
det samiske verbet på -ok Frå Lenvik og Ibestad er også oppgitt
tydinga »krank machen (bes. von Leichengeruch und von Diinsten
aus der Erde; die letztere Krankheit wird den Toten zugeschrieben»;
Qvigstad). Det treng ikkje just vera daudingar, men kan åg vera
andre vette (jfr. CHRISTIANSENS framstelling nedanf. s. '70, der det
avleidde vb. raimatallat er nytta). Verbet har berre nordleg utbreiing motsett adjektivet som finst også i sor-samisk.

SAMISK RAIMAS — NORRONT REIMT

17

Denne ordgruppa er nordisk lån, slik som det alt er sagt av
Qvigstad, tilv. stad'; ein har her både sakleg og formelt samsvar,
i norront finst adjektivet reimt (brukt berre i noytrum) og dessutan verbet reima, reimast og subst. reimleikr, m. (helst nytta i
fleirtal).
I Eyrbyggja saga, som skildrar den heidne tida i Breidefj orden,
er det, i bolken om Frodå-underet (kap. 51-55) fortalt om korleis
folk der doydde av ein farang og korleis det då vart reimt der.
Fyrst &lydde kona på garden og deretter ein sauegjxtar, og »brott
eptir Detta ger6ist reimleikar miklir». Sauegjxtaren gjekk att og
tok på ein annan av buslyden og kasta han mot &fra så han vart
kolblå, og dermed hadde også han same sotta og &lydde. Då braut
sjukdomen retteleg ut, mange &sydde og dej såg stendig dej daude
gå att, og »sumt f13'75i fyrir reimleikum og aptrgQngum». Men så
hende det at ein prest var komen til Snorre gode på Torsnes og
Snorre sende honom til Frodå då han vart beden om råd. Og denne
bar vigt vatn og heilagdomar kring alle husa; det heiter elles at
presten etter Snorres råd også stemnde daudingane for ein domstol
og donade dej. »Eptir pat tökust af allar aptrgQngur at Fr65å, ok
reimleikar»; det vert sagt at daudingane kjende seg skuldige og
derfor gjekk sin veg. — Heile skildringa vitnar om den intense
otte folk hadde for dej avlidne som under epidemisk sjukdom smittar dej attlevande så sotta breier seg.2
I Grettis saga er det tale om at Grette »var mjQk lagit at korna
af reimleikum er aptrgQngum» (kap. 64). Reimt var det serleg
når det var morkt, om natta og om vinteren. »En er vitraöi, ok
sölargangr var sem mestr, letti heldr aptrgQngum . . . Degar at
1 Derimot har T. 1. ITKONEN i Journal de la sociffsta finno-ougrienne 32, 3,
s. 37 stelt reiimåls tu finsk raima, adj. 'vildsint' etc. I Finnmark flyttar dej
også gQb'mai i same tyding som Mimis; gQb'me 'spokelse' er lånt frå finsk
kumma (QvmsTAD i Acta societatis scientiarum fennicae 12 (1883), s. 187);
kumma 'under, mirakel' etc., jfr. avleiinga kummitus 'spöksyn, skräckbild, gengångare, troll' etc, med verbet kummittaa 'visa sig underlig, spöka, utspöka,
förskräcka, skrämma' (Lönnrots ordbok).
2 Illustrerande er her også dej hendingane som etter Eyrbyggja saga kap.
34 skal ha gått for seg kring gravhaugen til Torolv bwgif6tr. Om den uro dej
avlidne slik skulle valda frå gravstaden sin, sjå serskilt A. W. Brogger: Oseberggraven — Haugbrottet, i Viking 1945, s. 1-44.
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haustabi, töku at vaxa reimleikar» (kap. 33). Då attergangaren
Glåm vart skremd bort av di Grette kom til gards, vart det sagt
at det »man af reimast», d. e. det ville bli slutt på atterganginga
til Glåm (kap. 35). Men det er også tale om at det var reimt på
grunn av trollkonur og fivetti.
Det same går fram av forteljinga om biskop Gudmunds opphald
i Kerlingarfjorden på Nordvest-Island, der biskopen og mennene
hans om natta hoyrde svere don og mange slag fele lete og ståk,
og dej ho3Trde eit troll (1la0) som ropte til dej. Biskopen for opp
og gjekk ut med heilage ting, med vievatn og skvettekost. Mennene inne hoyrde så mykje skrik og opplaup, og liksom ståk og
låt av kuster, det var som jorda riste og så merka dej vond tev
(iidaunn mikill ok fYla). Dej for ut og såg biskopen langt borte,
og denne sa sidan at ingen stad hadde han voni der det fanst så.
mykje önwttir og flQga. Men etter han hadde gjort foregjerder mot
reimleiken, vart det slutt (Biskupa sögur, 1, s. 110; 2, s. 598).
Forestellinga om »ödaunn mikill og fyla» må visa tilbake til at
det eigenleg gjeld daudingar (jfr. tydinga av det samiske verbet i
Lenvik og Ibestad). Liksom i Grettis saga, er det fortalt også i
andre norrone kjelder — og i samsvar med den samiske tradisjonen — at der det »var reimt», tenkte dei seg at verknaden helst
kom fram om natta, då dej overnaturlege makter skulle ha fritt
spel. Til uttrykket reimt kan i så måte jamforast det nyn. kveldvart som etter Aasens ordbok vert sagt »om et Sted, hvor man
skal vere forsigtig om Aftenen. Det var kveldvart: det var farligt
at gjore Larm paa det Sted om Aftenen (Tel. Hall. I Gudbr. kveldsvart. I Folkesagn, om Steder, som beherskes af Vetter eller Tusser)». Også kveldvart er berre nytta i noytrum. Korleis dette -vart
eigenleg har komi opp, ser ein elles av den tilviste stad i Biskupa
sögur (2, s. 598), der det heiter »at par yogi mi aldri vart vi6
reimleika siban Gubmundr biskup var par». Tilsvarande gjeld for
adjektivet huldrint, som i bygdene på Austlandet er nytta om stad
der huldefolk er tenkte å ferdast mykje (jfr. t. d. Norske bygder,
Romerike 2, s. 134). På ein slik stad er det »huldrint», parallelt
med ordlaga »der er det kveldvart» og »par er reimt».
Det gamalnorske verbet går att i nynorsk reima, som etter Ross'
ordbok i ytre Nordfjord og på Sunnmore tyder »plage med Drilleri,
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tirre». T. eks.: »Nej, reim(a) ikkje Bane daa, so dx grate!» Og:
»Du ska kje reime deg inn paa Bane». Denne tydinga må vera sekundwr jamfort med den gamalnorske tyding av ordet. Ein parallell vii ein finna i utviklinga av tydinga til det nynorske verb ham,a
(på), hamast, som eigenleg tyder »å gå i ham», men som i VestAgder tyder 'folge En som en ond Aand, en fiendtlig Skygge', og
vidare: lorfolge udholdende med Haan, Drilleri og anden Fortred;
vxre efter En' (Boss' ordbok).
Opplysande for tydingsutviklinga av verbet reima, er også det
nordlandske ordlaget »Melkhugen han mim, og kjethugen han drwp»1
(reima har her ved labialisering av diftongen vorti til royma). I
ordlaget er det tale om »den vonde hugen» som visse personar
skulle ha serlege evner til, og som var tenkt å verka til skade,
ofte langt borte ifrå.2 Tradisjonen heyrer her til i ei vandresegn
om at nokon tiggar om kjet og ikkje får, og når dei så seier: »her
skal bli kject nok», så daudar eit kreter for dej som ikkje ville ut
med kjetet. Men når dej her har bedi om mjelk, verkar »melkhugen»
hos den som ynskjer vondt, berre til plage (sjukdom i juret på kua).
Liksom det samiske råimas har det norrene reimt litt om senn
gått over til å tyda 'uhyggeleg'; i nyislandsk finst ej avleiing,
reimlegur, nytta berre i denne tydinga (t. d. Gomonw reimlegar
nistir; BLÖNDALS ordbok).
Når vi jamforer heile den samiske og den normale tradisjonen
som her er gjennomgått, ser vi at utviklinga har gått dei same
vegar på begge område etter at orda vart skilde. Det forkristelege
kjem tydeleg fram begge stader, med di det er med kyrkjelege
foregjerder ein skal kunna råda bot på den vonde innverknaden.
Sjolve forma av det samiske adjektivet, Finnm. råim48 -ailbmete. (serleg diftongen ai som finst alle stader), viser tilbake til
urnordisk lån. Også den samiske endinga kan reknast vera normerande, og ein kjem då tilbake til urnordisk *raimiz eller *raimuz.
Det er også rimeleg at det samiske verbet går tilbake på eit urnordisk *raimön, og at det ikkje er ei ny avleiing i samisk; det
OLE TOBIAS OLSEN, Norske eventyr og sagn samlet i Nordland, Kr. a
1912, s. 143 (frå, Mo i Rana, tradisjonen er her tillagt samsa). Jfr Nordisk
kultur 19, s. 5.
2 Jfr framstellinga av »den vonde hugen» i Nordisk kultur, tilv. st. s. 1 ff.
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må leggjast vekt på at det samiske verbet finst som o-stamme,
raiibmot, räimom, ei form som rimelegvis har voni ute for tiljamning elles i dej ymse samedialektar.
Le lapon raimas, randen norvekien reimt
L'adjectif lapon räimets, etc. signifie »contamine» et on l'emploie pour
designer des defunts qui n'ont pas ete enterres selon la tradition etablie
ainsi que l'endroit oh se trouve im de ces defunts ou bion l'endroit oh
il y en a eu, bin des lieux habites. Dans ces endroits-lå on peut s'attendre å voir des fantömes et il est dangereux d'y sejourner. Cet adjectif
existe dans toutes les regions de Norvege ou de Suede oh l'on parle lapon,
tandis que le verba correspondant raiibmot, etc. qui signifie »effrayer les
gens» et le substantif signifiant »revenant» n'existent que dans le nord.
Comme Qvigstad, Nordische Lehnwörter (1893) l'a dejå vu, ces mots se
rattachent å un adj. vieux-norvegien-islandais reimt (neutre) et å un verbe
reima. Si l'on examine les traditions laponnes et vieilles islandaises on
trouve que rid& de retimets, reimt s'est developpee parallelement dans
les deux pays. De realistes histoires de revenants rapportent la terreur
que repandaient autour d'eux les revenants lå oh c'etait 'reimt', ce qui
se rattachait de pres å l'experience qu'avait le peuple de la contamination venue des morts au cours des epidemies mortelles. Les mots lapons
sont des emprunts å l'ancien nordique: räim8 < *raimiz (ou *raimuz) >
anden norv. *reimr (neutra reimt) et raiibmot <*raimön> ancien norv.
reima.

»Gortand», »grästand»,
två lapska symboler
Av HARALD GRUNDSTRÖM (Uppsala)
Rovdjurens skadegörelse på hjorden vållar lappen ständiga bekymmer. Ett rovdjur kan åstadkomma en sådan minskning av
hjorden, att det leder till dennas förintelse, medan det i andra fall
ser ut som om decimeringen i stället skulle leda till friskare och
bättre tillväxt, samma förhållande som när en stam som avhugges
skjuter nya och friskare skott eller en äng som avmejas eller avbetas
ger tätare och bättre gräsväxt. I det ena såväl som det andra ser
man gärna ödets underliga skickelser, en ödestro alltså, som uttryckes
med bilder sådana som »gortand», »grästand» med flera likartade uttryck, vilka alla mynna ut i ett av de två nämnda alternativen.
Här må först nämnas några de mest typiska av dessa bilder eller
symboler eller vad man vill kalla dem.
Asnam-patne, »förtviningstanden», eller asna-patne, »den murkna
tanden», tillskrives järven och syftar på det faktum att ett bett av
järvens tand icke vill läka ordentligt utan varas och krånglar, till
dess renen slutligen dör. När alltså järven dödar renar med asna(m)patne börjar hjorden minska och tvinar eller murknar liksom bort.
Vargen har, säges det, två slags tänder, latnjom-patne, »spirningstanden», och rasse-patne, »grästanden», vilkas betydelse framgår av
vad som sagts om decimeringens förmenta roll för framkallande av
bättre tillväxt hos hjorden, samt kuorpa-patne, »brandtanden», och
kuouta-patne, en tand som står »liksom för sig», en »olyckstand»
(vuorpetis patne). Kuorpa betyder »ett av skogsbrand härjat område.»
När vargen äter eller river renar med kuorpa-patne blir det som när
en skogsbrand går fram; hjorden minskar med fart, lappen blir på
kort tid utfattig. Om kuouta-patne säges att den är »en mycket dålig
tand», en olycksbringande tand. När man säger: »Vargen har bitit
(ätit) med den olycksbringande kuouta-tanden», så betyder det att
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hjorden efter denna påhälsning av vargen börjar minska, eller att
vargen dödat den sista renen för någon. I Nens&is uppteckningar
från Lule lappmark, meddelade av komminister N. F. Björkman i
Kvikkjokkl, säges däremot qvuoda-pane betyda »svalltand (?), som
hårdnar; när varg äter litet, hjorden ändock ökas». De nämnda urtrycken höra alla hemma i Lule lappmark, huvudsakligen i Jokkmokk. Alla meddelarna vilja gärna framhålla att det här icke är
fråga om verkliga tänder.
Vad innebära då uttrycken »gortand», »grästand»? Enligt Svenska
akademiens ordbok (SAOB) betyder gorr, g or, går: 1. mer eller
mindre smält mag- el. tarminnehåll hos djur; a) exkrementer, träck;
b) inälvor. 2. avfall o. d.; a) stundom allmännare: smuts; b) i vissa
trakter: i böld el. sår uppkommande var. 3. strunt-, skräp-, av dålig
beskaffenhet o. d. (i sammansättningar). 4. med kraftigt förstärkande
betydelse: gorr-; gårruttin (Fm. sv. dial.) genomrutten; gorrtall,
gorrgran, genomrutten tall etc.
I de gamla landskapslagarna förekommer ofta ordet gor, gorr,
särskilt i sammansättningar 2 såsom (Skånelagen) gornithing en
som på sådant sätt dödar en annans fäkreatur, »at ut vwlder gor»,
och att sålunda såra kreatur kallas gorunda, varaf ytterligare uppkommit sammansättningarna (Västgötalagen) gorbötir f. pl. böter
för sår el. dråp å fäkreatur (eg. då kreaturet blif vit så såradt, att inälfvorna och gorret utfallit), (Östgötalagen) gorkffltti, m., gömställe, där stulen boskap af tjufven förvaras, (Magnus Erikssons
landslag, Skånelagen) gornithings verk, n., nidingsdråp å fäkreatur, (Västgötalagen, östgötalagen) gorvargher, m., boskapsdråpare, eg. en som fördärfvar fäkreatur genom att såra dem så, att
tarmarna med gorret falla ut; så kallas den som hugger ned annans
boskap; (Västgötalagen) gorpiuver, (Södervall: gorpiuver, gurthiuff, gwrthiuff), m., boskapstjuf.
Även på västnordiskt område är ordet sedan gammalt betygat
bl. a. i Fritzners Ordbog over det gamle norske Sprog: Gor, n., den
halvfordoiede Ade i Dyrs Indvolde, Gor; i Edda Snorra Sturlusonar
(Fritzner): Gormånadr, m., Slagtermaaned, Vinterhalvaarets forste
1 Se Sigrid Drake, Västerbottenslapparna, sid. 345.
2 Se Sehlyter, Ordbok till Samlingen av Sveriges gamla lagar 1877 och Södervall, Ordbok över svenska medeltidsspråket 1884-1926.
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Maaned. Från de norska dialekterna kunna anföras, enligt Aasens
Norsk Ordbog: 1) Dynd, Søle, blodt Mudder (i Orkedalen, Smaalehnene tildeels udtalt Gor). 2) Mavevffllling, den halvt fordoiede
Fode i Dyrenes Indvolde. I Sammensoetning tildeels forstwrkende,
som g orlad (yderlig lad og doyen), gorleid (yderst led og kjed),
g orr oten (meget raadden, gjennemrodden). G or tj uv, m., fxtyv,
Gorvomb (-vaamb) osv.
I lulelapskan förekommer gor, gorr som lånord i sammansättningar
under formerna kuu'ra- (Jokkmokk), återgående på bygdemålets
gor e, best. form n. (o = långt svenskt o, tyskt u i tun, eller långt
slutet å) och kurra- (Gällivare), tydligen återgående på bygdemålets
gorre, best. form n. (o = kort slutet å), huvudsakligen i betydelserna
2b och 3 i SAOB; för betydelsen 1 har man det lapska kuomo(i).
Som »gordjur» (kuu'ra-juhtusah) nämnas björnen, katten och örnen
(Jokkmokk). Björnen har kuu'ra-patne (»gortanden»), säges det. När
björnen dödar en renkalv med gortanden, får renkon sällan någon
ny kalv. När katten jamar efter en, betyder det att den vill ha kött
( = renar), dvs, det är ett tecken på annalkande fara för hjorden.
När örnen tar en renkalv, blir det på samma sätt som när björnen
tar en sådan. Björnen, katten och örnen höra till de rovdjur som ha
starka rivverktyg i tänder och näbb. Man kan därför mycket väl
tänka sig, att de fått sitt namn »gordjur» just därför att de liksom
»gornithingen», »gorvarghen» och »gorpiuven» i de gamla landskapslagarna så döda en annans fäkreatur, »at ut Insider gor.»1
Vill man uttrycka ett alldeles särskilt stort missnöje och förakt
för ett djur, t. ex. en hund, säger man kuu'ra-päna (den där »gorhunden», den där usla, dåliga hunden), eller om en järv som varit
framme och dödat renar i en hjord: kuu'ra-jiervakutj (den där »gorjärven», den där usla järven), eller om en svag, småväxt hanren i
treårsåldern: kuu'ra-vuopes (Jokkmokk) eller kurra-vuopesatj (Gällivare 2 ) usel ren, »renstackare».
Även i de södra lappmarkerna finnas benämningar motsvarande
kuu'ra-patne. Där användes emellertid det lapska ordet för gor, och
uttrycket lyder då: »kubmo päni pårrom (har ätit med gorrtänder
1 Jfr dalmålets g or st ic ka sticka ett slaktdjur så illa, att goret rinner ut
(enl. meddelande av arkivarie Stig Björklund).
2 Enl. Collinder, Uppteckningar fr. Gällivare.
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[om vargen]) eller vaisje kåbmol (eller kåbbmo) pårr. (?) bemärkte,
att hjorden aldrig vidare ökades eller kom sig före, utan likt kullfallet eller vissnat gräs (oriktig översättning) slutade alldeles, blev till
intet; då han spottade efter sig, sedan han gjort skada, skulle hjorden
därav ökas» (Ranbyn, Sorsele). »Vargen lägger sig och kastar bägge
framfötterna utsträckta på en gång åt vardera sidan 2 å 3 gånger;
springer därpå strax häftigt dit han spått att taga renar, varest han
fått 'tannrummet'; då är den lapp feg ( = vigd till undergången; anm.
av undertecknad), var vargen hittar honom; han liksom spar till en
annan gång, säga de, när vargen går förbi, utan att göra någon
skada; blesserar blott, såsom ett märke, att finna renar en annan
gång» (Lycksele) .1
Uttrycket rasse-patne (Jokkmokk), »grästanden» hos vargen, är antecknat även i de södra lappmarkerna (se Drake, Västerbottenslapparna, sid. 344, där under formen grase päni, gen. plur.). Om grästanden säges i Jokkmokk: »Grästanden förstör inte alldeles turen
(lyckan) med renarna; då vargen biter med den tanden, så ökar ändå
hjorden under den följande tiden, sedan odjuret avlägsnat sig; hjorden får (möjlighet att) öka.»2 I Nens6ns uppteckningar från Sorsele
(se Drake) säges följande om grästanden: »grase päni pårrom (har
ätit med gräständer) sades, då han (vargen) tagit måttligt, gjort
måttlig skada, blott för att göra sig ett mål, stilla sin hunger och att
således hjorden likt nytt uppväxande gräs ökas, kommer sig före, då
förespår han lycka.» Jämför här vad som säges i Västgötalagen:
»niuta sum hunder graess (o:) ej hafva nytta el. glädje af det som man
får (likasom en hund, då han ätit gräs, spyr upp det)», sagt om en
»lekare» som, om han blivit sårad, skall hävda sig inför rätten genom
att visa sig kunna hålla fast en otam kviga i svansen, sedan denna
blivit avrakad och smord med fett och kvigan skrämd med en skarp
piska. Lyckas han med detta prov, »äge han det goda djuret och
njute det som en hund njuter gräs».3
Att äta med grästanden skulle alltså, i enlighet med ovan anförda laguttryck, beträffande vargen betyda antingen att vargen
tar så litet av hjorden som det gräs han äter (om och när han äter
1 Se

Drake, Västerbottenslapparna, sid. 344.
Grundström, Lulelapsk ordbok, sid. 1576.
3 Se Westgöta-Lagen, utgiven av D. H. S. Collin och D. C. I. Schlyter, s. 67.
2
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gräs) och då icke gör större skada än att hjorden ändå ökar, eller
också att liksom gräsväxten blir tätare och bättre när gräset avbetas, så ökar hjorden dess bättre när vargen äter (betar) med grästanden (jfr latnjom-patne, »spirningstanden», s. 21). Samma sak uttryckes i Gällivare med orden lasjkat breda ut sig, flyta ut (t. ex.
om vatten som hälles på en bordsyta) och lasjkam-patne »ökningstanden». När vargen äter med lasjkam-patne, minskar icke hjorden
utan ökar i stället.'
Att vi här ha att göra med bilder eller symboler torde vara klart,
symboler för de magiska krafter vilkas verktyg eller tjänare rovdjuren, särskilt vargen, i folktron äro. Därpå tyda också komminister
N. F. Björkmans i Kvikkjokk ord till Nensen (se Drake, sid. 344):
»Om varg icke har lov, när han tar en eller två, biter ej hans tand,
fastän det är han; när två vargar på en natt hade dräpt för auktors
fader m. fl. 60 renar, sade hans lapp: 'dessa nejderna tyckte ej om
oss, vilja liksom straffa på det sättet; renköttet blir osmakligt som
galla, ehuru alldeles färskt'.» — Ty liksom vargen kan vara ett
satanen, reido (Nensen) eller tåntå räito (Pirak), »ett satans verktyg»,
så kan han också vara en illasinnad människas »sändning» (rajatus
eller talle). Men en människa som har makten att »sända» en varg
till en annans hjord har också makten att »binda» (tjatnat) en varg,
så att han icke »har lov» att göra någon stor skada.
»Gortand», »grästand», deux symboles lapons
Un carnassier (en particulier le loup ou le glouton) peut provoquer
une telle diminution du troupeau de rennes quo cela entraine son extinetion, tandis que, dans d'autres cas, il semble qua la diminution lui permettrait de se reproduire plus sainement et mieux ; on pourrait eomparer
co fait å, un trone d'arbre coup6 qui donna ensuite de nouvelles branches
Grundström, Lulelapsk ordbok. Den i hela Sverige förekommande folktron
att när hunden äter gräs spår den regn, skulle — — om »regn» får tolkas som
innebärande förnyad växtlighet — — överförd på vargen vis å vis renhjorden,
också kunna betyda ökad tillväxt för den senare, när vargen äter gräs (0: »äter
med grästanden»). Det finnes emellertid ingen uppgift om någon sådan folktro
hos lapparna beträffande vargen. Pirak berättar dock att vargen om vintern
setts gå där björkar finnas och äta laven på dem (se En nomad, 1 uppl., sid. 64).
På sommaren torde man aldrig komma en varg så nära att någon iakttagelse
i detta fall kan göras.
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plus saines ou å un pre que l'on fauehe ou qui est brout6 et qui fournit
ensuite une herbe plus drue et meilleure. Dans un cas comme dans l'autre, le Lapon aime å, voir les curieux effets de la destin& et il exprime
cette croyance au destin par des images comme « gortand » ou « grästand »
(dent å excrements — dent herbe) ou plusieurs autres analogues et qui,
toutes, aboutissent å cette alternative: destruction ou renouvellement de
la croissance. Il ne s'agit done pas ici de dents reelles.
Go r (emprunte dans le lapon de Lule sous la forme de kuu'ra) et
gorr (emprunte dans le lapon de Lule sous la forine de kurra) est un
vieux mot dialectal du nordique signifiant entre autres: le eontenu plus
ou moins diger6 de l'estomac ou des intestins d'animaux. Le mot de
g o r, g o r r, se retrouve souvent dans les anciennes lois des provinces de
Suåde, surtout dans des composes tals que gornit hin g, quelqu'un qui
tue le betail d'un autre de telle maniere que des exerements se repand ent »; gorvarghe r, tueur de betail, å vrai dire quelqu'un qui endommage le betan en lui eausant une blessure telle que les intestins avec les
excrements se repandent ; gorpiuve r, voleur de betail, etc. D'aprås
cela, «gortand» (en lapon kuu'ra-patne) signifierait une dent qui dechire
de telle maniere que les exerements s'ecoulent. On mentionne comme
«gordjur », anirnaux å gor, l'ours, le chat et l'aigle (kuu'ra-juhtusah). Ce
sont lå des earnassiers pourvus de forts engins lem servant å dechirer,
bees et griffes. C'est pourquoi il est facile de penser que lem nom de
«gordjur » lem a et6 dnnne parce que, comme l'homme qui tue le betail,
«gornithingen», «gorvarghen» et «gorlpiuven», dans les anciennes lois des provinces, ils tuent les bestiaux de telle maniere que les
excrements sortent des intestins. De sens analogue sont les expressions
asnam-patne 'la dent d'extinction' ou asna-patne, 'la dent pourrie du glouton', kuor'pa-patne, 'la dent ineendiaire', et kuouta-patne, 'la dent du loup
qui porte inalheur'. Lorsqu'un renne ou un jeune renne sont tues par
l'une de ces dents, le troupeau commence diminuer et il peut meme
finir par etre entiårement detruit.
« Grästand», la dent d'herbe, (en lapon: rasse-patne) existe chez le
loup. On dit de la dent d'herbe å Jokkmokk, en Laponie: « la dent
d'herbe ne detruit pas entiårement la chance pour les rennes; quand le
loup mord avec cette dent-lå, le troupeau augmente tout de måme ». A
Sorsele, en Laponie, on dit ce qui suit : «Il a », disait-on, »mange avec
la dent d'herbe, lorsqu'il (le loup) en a pris avec moderation, lorsqu'il n'a
fait que des degåts moderes, seulement afin d'apaiser sa faim et que, par
consequent, le troupeau, comme de l'herbe qui repousse, augmente, il
est signe de chance ». Que l'on compare å cela ce qui est dit dans les
vieilles lois des provinces suedoises: « jouir de l'herbe comme les ehiens »,
c'est-å-dire ne pas tirer profit ou joie de ce que l'on a (de mem° qu'un
ehien rend l'herbe qu'il a mangee). Manger avec la dent d'herbe, signifierait done conformement å cette expression de loi, pour ce qui est du
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loup ou bien qu'il ne prend pas plus du troupeau qu'il ne fait de l'herbe
(si et qu and il mange de l'herbe) et qu'il ne cause alors pas tant de
dommage que le troupeau ne puisse tout de måme augmenter, ou bien
encore que, de name que l'herbe repousse plus drue et meilleure quand
elle est broutc5e, de miåme le troupeau augmente encore mieux quand le
loup en mange (broute) avec sa dent d'herbe. Il existe des expressions
analogues pour le miåme fait : latnjom-patne 'la dent qui fait germer'
(Jokkmokk) et lasjkam-patne, 'la dent qui fait augmenter', (Gällivare).
II doit done &tre bien clair que nous avons ici faire å des symboles
ou å des images exprimant les forces magiques dont, dans la croyance
populaire, les earnassiers, et en particulier le loup, sont les instruments
ou les truchements.

Ett belägg på ordet lamm i bet. 'vuxet får'
från Östergötland?
AV MANNE ERIKSSON

(Uppsala)

På storskifteskartan över »Håls Byelag uti Göstrings Härad Och
Öster-Götland», upprättad av lantmätaren M. Wallberg åren 1788
och 1790 och tryckt i PER MAGNELLS »En bok om Hov i Östergötland» (Linköping 1943, karta nr 3), finnes längst ned i sydvästra
hörnet intill stranden av sjön Tåkern upptagen namnraden: »KongsLyckan, Lammehagen Och Betesmarken Till Håfgården». Namnet
Lammehagen återfinnes likaledes i ägobeskrivningen över Hovgården från år 1785 (a. a. s. 438, punkt 16) under rubriken »äng».
Där står: »Lammehagen, dels hård — dels kärrwall på ömse sidor
om bäcken, norra sidan under Håfs by och Kongslyckan belägen,
ganska bördig af den fetma, som från byen flyter, bäcken ifrån
Håfs gärde, bidrager ochså till bördigheten på sitt ställe, men södra
sidan af ängen sandig och mager». Att området tidigare varit beteshage och hört till byns »klöftråd och muhlebete» liksom de i beskrivningen upptagna Stohagen, Kohagen och Oxbetet (av vilka de
båda första vid kartans och beskrivningens upprättande åtminstone
delvis voro odlade såsom visas av namnen Stohags Torpet och Kohags Torpet) framgår av en ägobeskrivning över byn från 1718
(avtryckt i a. a. s. 448, rad 5 nedifr.), där under gården No 1,
»Herregården kallat» under betesmark säges: »Intet wijdare här till,
uthan Kåhlgårdsland på Bygningetompten sampt någre gamble trän
af föga wärde, men elliest nyttias det öfriga till lambehage, för
des magre wall skull» (det är möjl. samma område som åsyftas).
Vad betyder då ordet lamb, lamm- i lambehage, Lammehagen?
Är det minnen från en tid, då man låtit lammen beta på denna.
»magre wall», avskilda från sina mödrar (jfr nedan). Eller är det
möjligt att antaga, att vi i detta belägg på ordet lamb, lamm.
från Vadstenatrakten kunna ha en reflex av samma betydelse som
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vi känna från gutniskan än i dag och från gotiskan vid den tid,
då Wulfila gjorde sin bibelöversättning under senare delen av 300talet? I gutniskan känner man bara betydelsen »vuxet får» (ordet
får saknas f. ö. frånsett i namnet Fårön, som — om ordet får ingår däri — väl fått sitt namn av sjöfarare från andra trakter),
och i gotiskan måste betydelsen vara densamma, eftersom lamb användes som översättning på grek. pröbaton och drän. Lamm i denna
gutn.-got. betydelse har ej i våra dagar kunnat anträffas i Östergötland (eller n. Småland), som nu har samma bet, på ordet som
är vanligt i hela Skandinavien och i syd- och västgermanska dialekter. Betydelsen finns ej heller i Östgötalagen, som en gång har
lam belagt i bet. 'ungdjur' (BB 125: »skapar kipi manz lla lambi»)
och har söper i bet. 'vuxet får' (också belagt blott en gång, BB
14), och sö är ju ännu brukligt i småländskan. Men det förefaller
ej osannolikt, att också östgötskan en gång i likhet med grannmålet österut på Gotland haft lamb i bet. 'vuxet får' som det vanliga ordet. För detta antagande talar bl. a. att finskan tagit upp
ordet i formen lammas, gen. lampa(h)an i samma bet, som gutniskan och gotiskan. Detsamma är fallet också med estniskan, som
har lammas, lammba i bet. 'Schaf' (även, liksom finskan, i ett stort
antal sammansättningar, se t. ex. M. NEIIMANN, Estnisch-Deutsches
Wörterbuch, Tallin 1923), i liviskan, som har ltimbas 'Schaf' (J.
QUIGSTAD, Nord. Lehnwörter, Chria 1893, s. 81), och det uppträder
så långt österut som i vepsiskan (lambas, se t. ex. V. THOMSEN,
rber den Einfluss der germ. Spraehen, Halls 1870, s. 148). De
östersjöfinska dialekterna ha naturligtvis kunnat ta upp ordet och
betydelsen från den närmaste granndialekten i väster, gutniskan.
Men annars visa sig de språkliga förbindelserna mellan finskan och
de finlandssvenska dialekterna å ena sidan och de svenska dialekterna å den andra vara starkast med fastlandskusten från Kalmar
upp mot Norrköping. Jag nöjer mig här med ett enda exempel av
betydligt senare dato, nämligen ordet mölla, som från det slutna
sydsvenska utbredningsområdet enligt ortnamnens vittnesbörd gått
åtminstone upp till Mjölby och som nått finskan och blivit dess
enda ord för 'kvarn' (mylly) men blott lämnat enstaka nedslag i
gutniskan och de finlandssvenska målen (jfr R. WADSTRöM, Svenska
kvarntermer I, Upps. 1952 s. 103 f. och karta III; han har dock
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utelämnat det viktiga finska och fin1.-svenska materialet). Förekomsten av ordet lamb 'vuxet får' i kustområdet från Kalmarsund
till Bråviken skulle faktiskt ge bästa förklaringen till dess spridning till de östersjöfinska språken. Förekomsten av denna betydelse
hos ordet där i gammal tid skulle också passa synnerligen väl till
antagandet, att goterna utvandrat från fastlandssvenskt område,
närmast från Östergötland och norra Småland.' De båda beläggen
från 1718 och 1785-90 tycks vara ett vittnesbörd om att lamm
'får' ännu vid denna tidpunkt levat kvar i västra Östergötland,
både som led i ett sammansatt appellativ och i ortnamn. Också
Östergötland fogar sig då naturligt i fråga om detta ord in i det
språkgeografiska sammanhang, som bildas av gotiskan, gutniskan
och de östersjöfinska språken i bestämd motsats till övriga germanska
dialekter. I fråga om betydelseutvecklingen kan jag nöja mig med
en hänvisning till E. SerwAnz, som senast yttrat sig härom 2 : »Es
ist richtig, dass im Got. lamb nicht nur das 'Lamm', sondern auch
das 'Schaf' bedeutet, während im Norden nur auf Gotland lamb
auf 'Schaf' erweitert ist. Aber das Got. weist mit seinem Nebeneinander den Weg der Bedeutungsentwicklung und das finnische
lammas, wepsische lambas 'Schaf' zeigen, das sehon in ältester Zeit
mit beiden Bedeutungen zu rechnen ist. Der Ausgangspunkt wird
idg. *lombho 'kleines Hornvieh' gewesen sein.»
Ovan har redan antytts, att man förr på vissa håll normalt
skulle skilt lammen från deras mödrar och hållit dem isolerade
på särskilda betesmarker. När därför ordet Lamm- ingår i namn,
som beteckna lokaler, som kunna förutsättas ha varit betesmarker, bör man givetvis främst räkna med att det är i sin van1 Se härom E. SCHWARZ, Goten, Nordgermanen, Angelsachsen. Bern 1951,
a. 15 ff., som på goda grunder avböjer Gotland som möjlig hemort för goterna.
men vill antaga det östliga partiet av Fastlandssverige som sannolik utgångspunkt på grund av de av honom framhävda språkliga likheterna mellan gotiskan
och de östnordiska målen.
art. lamm.
2 A. a. s. 150. Det bör här anmärkas, att HELLQUIST, Etym. ordb.2 i
felaktigt anger det finska ordets form som Umma8 (däremot rätt form i 1 uppl.),
en form, som också D. 0. ZETTERROLM råkat upprepa i Dialektgeogr. undersökn.
1953, s. 42; Z:s uppgifter om lockordet libba kan kompletteras med
uppg. att lulelapskan övertagit detta ord som appellativ i bet. 'lamm' (jfr
östsv. limb), jfr H. GRUNDSTRÖM, Lulelapsk ordb., art. libba.
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liga betydelse det en gång vid namngivningen använts.' Nu påträffas verkligen ordet i namn på skär och holmar i kustbandet inom
det diskuterade området från Kalmarsund upp till Slätbaken i ett
par fall, jämte namn, där får-, gymra-, bagge- och gumse- ingå, från
Blekinge upp till Gävlebukten.2 Ett Lamholm finnes således i Misterhults sn (vid Klintemåla, kartbl. 29) och ett i Mönsterås sn samt
ett Lammö i Döderhults sn3 och ett Lamskär i skärgården i St.
Anna sn (bl. 46). Får- är betydligt bättre företrätt med Fårö i
Lofta sn (bl. 29), Fårholmen i Loftahammar (bl. 37), och norr
om Östergötland finnes Fårholmen i Rönö (bl. 56) och Nämdö
snar (bl. 68). I Gräsö sn i Uppland påträffas också en Fårö (bl. 93)
och i Älvkarleby sn St. och L. Fårnäset (i Lanfj., Dalälven, bl.
98). Vidare kan man nämna Gymreholmen i skärgården utanför
Trosa (bl. 67), Baggholmarna i Harstena skärgård (bl. 46) och
Gumsh,olmen i Muskö (bl. 67). Man kan jämföra dessa namn, sammansatta med benämningar på fåret, med de rätt talrika namn,
som innehålla benämningar på andra husdjur och som otvivelaktigt i de flesta fall betecknat betesplatser för resp. djurarter,
t. ex. Koholmen, Koskär, Tjursholmen, Oxnö, ökebetet, Kalvön, Kalvholmen, Hästön, Hästskär och Bockholmen, -holmarna. De synas alla
vittna om, att man kunnat ha skilda betesplatser för hon- och handjur
och likaså kunnat hålla vissa ungdjur för sig.
Man kan dock tveka om alla namn på Lamm-, även då det
gäller östliga Götaland, måste tolkas som säkra exempel på bruket
att hålla lammen på bete i egna inhägnader, skilda från mödDet är naturligtvis inte säkert, att alla lokaler med namn på lamm-, fåro. s. v. varit betesplatser. Namngivningen kan ha skett också av andra skäl;
jfr namn på kalv-.
2 Svenska Ortnamnsarkivet har i sina samlingar av kartexcerpt ytterligare
några namn på Lamm- som kunna höra hit, utanför det behandlade geografiska
området, nämligen Lamholmen, ö i Lycke sn, Bohusl. (bl. 32), Lammaholmen,
ö i Bräkne-Hoby, Blek. (ek.) samt Lammabacken och Lammalyckan, åker resp.
i Vedby sn, Krist. L Ett medeltida Lambholm (Lommahohnen) från Kalvs sn,
Älvsb. kanske också hör hit. En systematisk genomgång av äldre bykartor
torde kunna ge mera material. Jfr även Lamme-ton från Dals Eds sn, Älvsb.,
Sv. Lm. 1914, s. 49, 67 och Lambhagjen från Voss, Norge (Heidersskr. Haagstad 1925, s. 49).
8 I. MODEER, Småländska skärgårdsnamn, Upps. 1933, s. 145.
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rarna. Namnen äro säkert gamla nog att härröra från en tid, då
man mera allmänt tillvaratog fårmjölk för ostberedning, och de
enstaka västliga beläggen på denna namntyp (från Vgl., Dalsl.,
Bohus!. och Norge) böra säkerligen tolkas som minnen av detta
bruk.1 I analogi härmed har I. MODAER 2 också tolkat de småländska
skärgårdsnamnen av denna typ på samma sätt. Man har dock här
med hänsyn till betydelsen hos ordet lamm i gutniskan och östersjöfinskan lust att sätta ett frågetecken. Man bör i varje fall hålla
i minne, att det först på eftersommaren kunde gå för sig att varaktigt skilja lammen från tackorna. Om det nyssnämnda Lammö
i Döderhult säger ju även Mo&er, att det är en plats »där man
ännu i vår tid håller f å r». I fråga om Lammehagen, i Hov förefaller också betesmarken att vara för stor för att uteslutande anses reserverad för årslammens eftersommarbete. Det finnes därför
skäl att pröva, om inte just här ett minne av den bet. 'vuxet får',
som uppträder omedelbart öster om detta dialektområde, kunde
föreligga. Det anförda exemplet från Hov visar, att en genomgång
av ett större antal äldre bykartor från dessa trakter kunde ge
ytterligare belysning av likheten mellan östgötskan och gutniskan.
Le mot lamm (agneau) au sens de 'mouton adulte'
dans le dialecte d'Ostrogothie
L'auteur montre que le mot lamm semble exister dans l'ancien dialecte
d' Ostrogothie au meme sens qu'il a dans le gothique et dans Paetuel dialecte
de Gotland, c'est-å-dire 'mouton adulte' et non jeune, comme dans les
autres dialeetes nordiques et germaniques de l'Ouest. Nous en trouvons
quelques preuves dans la commune de Hov, dans la region de Vadstena,
datant de 1718: lambehage et de 1785-90: Lammehagen qui paraissent
presenter probablement ce sens, lequel d'ailleurs existe aussi dans les noms
de quelques ilots ou recifs au large de la cöte du Nord du Småland et de
l'Ostrogothie, par exemple : Lamholm et Lamskär. Cet <Stat de choses s'accorderait bien avec la repartition que l'on connait de ce sens du mot qui
— outre dans randen gothique et å Gotland — se retrouve dans les
langues firmoises de la Baltique : finnois lammas vepse lambas; ces
langues ont probablement emprunte le mot et son sens des le nordique
primitif, epoque å laquelle, å en juger par de nombreuses raisons, les
Goths habitaient encore les regions catieres du Sud—Est de la Suede.
1 GÖSTA
2

BERG, Fåret som mjölkdjur, Rig 32, s. 49 f., s. 53.
MODtER a. a. e 163.

Om uttalet av runan R
och några nordiska låneord i lapskan
AV TRYGGVE SKÖLD

(Uppsala)

Den runa, som i den äldre runraden tecknas 11 och i den yngre
och som vanligen transskriberas med R, har förmodligen inte
haft samma ljudvärde under hela den tid den ristats. Utgångsläget
är ett s-ljud, som återfinnes i germanska namn hos antika historieskrivare samt i gotiskan. Slutpunkten för utvecklingen är ett totalt
sammanfall av R och r. Jfr got. fisks, Eggjumstenen fiskR, fvn. fiskr.
Man antar, att R går tillbaka på ett urg. tonande s-ljud, som brukar betecknas med z.1 Man anser vanligen, att utvecklingen från
z till r skett via ett fonetiskt sett mellanliggande ljud, som även
betecknas med R.
En sammanfattning av diskussionen kring de närmare detaljerna
i denna fråga finnes i en artikel av 0. L. JIRICZEK i Englische Studien, Band 60 (Lpz 1925/26) med titeln »Der Lautwert des runischen
R zur Vikingerzeit».2
Vad som här närmast skall behandlas är frågan om när övergången från s-ljud till r-ljud ägde rum. Här lämnar oss runinskrifterna ingen hjälp. Det enda man kan utläsa av dessa är att R
varken uttalades som s eller r. R och r sammanblandas på runstenarna först fr. o. m. 900-talet.3
Enligt några forskares mening visar folkslagsnamnet Fervir hos
Jordanes, att R uttalades som ett r-ljud redan c:a 550.4 Detta
1-

Jfr t. ex. NSL, s. 163, Aisl. Gr. § 224.
Angående nyare litteratur se Johs. Bröndum-Nielsen, Gammeldansk Grammatik, 2. uppl., Kbh 1950, § 44. (Holger Pedersens artikel saknas tyvärr vid
-universitetsbiblioteken i Oslo och Uppsala.)
3 Jiriczek, s. 223; Runorna, s. 45, 84, 87, 146, 149, 150, 216, 221, 229, 231;
Finnur Jönsson, Norsk-isl. kultur- og sprogforhold, s. 261 ff.
4 Aisl. Gr. § 224, Anm. 1; Jiriczek, s. 220 f. och litt.-hänv. där.
3-537384 Svenska Landsmål 1953/54
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betvivlas emellertid av Pipping, som menar, att det andra r-et i
Fervir kan bero på dittografi, framkallad av r i Fer-.1 Man kan
alltså knappast anse detta r i Fervir som ett fullgott bevis för att
R uttalats som ett r-ljud så tidigt som c:a 550.
Ett annat bevis på att R uttalats som r-ljud före synkopetiden
har man ansett sig finna i det finska låneordet napakaira 'navborr',
vilket skulle vara ett direkt lån från urn. *naba3aiRaR.2 Man kan
emellertid ifrågasätta detta ords bevisvärde. Fi. kaira 'kil, borr'
bevisar otvetydigt, att R uttalades som r, innan ai övergick till
ej i nordiska språk.3 Men sammansättningen napa-kaira kan mycket
väl vara ett översättningslån. Finskans napa, som enligt Cannelins
finsk-svenska ordbok betyder 'navla, navel, medelpunkt, nav, pol,
dubb', kan vara ett baltiskt låneord.4 I varje fall kan ordet napa
ha förekommit för sig och ordet kaira för sig, innan ordet napakaira
fick hävd i språket. Det måste under denna förutsättning vara
naturligt, att man bildade det sammansatta ordet i anslutning till
de ovannämnda orden, som redan fanns i språket, oavsett om den
nordiska förlagan utsätts för synkope eller ej. Det -a, som finnes
i 2. stav. i kaira, kan vara ett tillägg för att ordet skulle bli tvåstavigt, så att det bättre passade in i fi. Enstaviga nordiska ord,
som inlånats i fi., göres vanligen tvåstaviga genom tillägg av voka1.3
Möjligen går fi. kaira tillbaka på den oblika formen av fv-n. geiri.
Ett kanske säkrare bevis för att R uttalats som ett r-ljud vid
mitten av 800-talet har vi i ett abcdarium från tiden 825-850.
Det bör emellertid påpekas, att det är förlagan, inte själva handskriften, som är från denna tid.°
Vad beträffar de vittnesbörd om runan R:s uttal, som låneord i
andra språk än finska och lapska kan ge, får jag hänvisa till den
ovan omtalade uppsatsen av Jiriczek i Englische Studien.
1 NSL,

s. 164; jfr Seip, s. 37.
GSI, s. 136; JSFOu 23, 1, a. 34; FUF 13, s. 415 f.; Aisl. Gr. § 54, 3, b;
NSL, s. 165; Jiriczek, s. 222; Seip, s. 37.
3 Aisl. Gr. § 54.
Itämerensuomalaisten
4 FUF 13, s. 415 (med litt.-hänv.); Jalo
kielten balttilaiset lainasanat, Hki 1936, s. 141.
5 ULF, s. 64 och Ett. där.
6 Runorna, s. 62 f.; Jiriczek, s. 233 f.
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De fi. låneorden visar otvetydigt, att det ljud, som kom att
betecknas med runan R, en gång i tiden uttalats som ett s-ljud.
Jfr sådana exempel som fi. keiheis 'spjut', kuningas 'konung', parmas 'barm', rengas 'ring', ruhtinas 'furste', valas 'val', varas 'tjuv'.'
Även om en del av dessa ord är av mycket hög ålder, t. ex.
rengas, kan man inte utesluta möjligheten av att några inlånats
strax före synkopetiden.2 Något exempel på att det ljud, som
betecknades med runan R, återgetts med s efter synkopetid ens
början, har man inte i de finska låneorden.
Men man har inte heller, så vitt jag känner till, något exempel
på att en maskulin a-stam återgivits med -ar o. s. v. Man kan alltså
inte av de fi. låneorden sluta sig till ett uttal med r-ljud före synkopetiden, om man inte vill anse napakaira som ett bevis härför.
Även om man vill anse detta låneord som ett vittnesbörd om ett
uttal med r-ljud före synkopen, berör detta vittnesbörd endast
ställningen inuti ordet.
Om ändelsen -is går tillbaka på det nordiska originalet till fi.
tiuris, tyyris 'dyr', måste R ha uttalats som ett slags s-ljud c:a
575, eftersom -eu- enligt runstenarnas vittnesbörd i vissa ställningar
övergick till -iu- vid denna tidpunkt.3 T. E. /CARSTEN menar, att
stamstavelsen i detta ord senare ombildats efter urn. *diuri, nysvenska dgr,4 en möjlighet, som man inte kan utesluta.
Vänder vi oss från finskan till lapskan, blir förhållandena genast
oklarare. Även i lp. finnes låneord, som tydligt vittnar om att R
en gång i tiden motsvarat ett s-ljud. Ett bra exempel är kanske
1pN gailsa »P, Kr höjt fjell som hever sig over höifjellsplatået ; Kt
höjt fjell i almindelighet» (Nielsen, Lappisk ordbok II, s. 22), 1pL
karg »NG' obestigligt högfjäll (ovan snögränsen) /. ../ ; SG, J, spetsig fjälltopp /. . .» (HGr, s. 147). Detta ord har K. B. WrimuND
sammanställt med det fvn. geirr 'spjut' (urn. asg *gaiza).3 Vi
skulle alltså här ha en direkt motsvarighet till de finska orden.
1 Jfr

GSI, s. 74 ff ; JSFOu 23, 1, s. 33 ff.
ULF, s. 70 f.
3 Aisl. Gr. § 56; SEO s. v. dyr; FUF 13, s. 326, 327, 464. (Det lp diwrås
kan vara lån från fi. Se Beitr., s. 234.) Jfr emellertid GSI, s. 82.
4 GFL, s. 86 not 3.
5 LFL, s. 83, 141.
2
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keihäs kaira. (Se ovan.) Till yttermera visso har vi ordet med -räven i lapskan. LpN gallra gallra betyder enl. Nielsens ordbok

(II, s. 22) 1. »stripe med lysere hår på forsiden av renfot . . . »
2.. . . »Kt n stripe med lysere hår i almindelighet» och IpL kalirå »kil
som sättes som utfyllnad mellan två våder i en kåtaduk 1. klädnad,
vars nedre del skall vara vidare» (HGr, s. 147).1 Fvn. geiri betyder
ju »1. geire, trikanta strimel, kile. 2. eld (poet.)» (Hregstad o. Torp,
Gamalnorsk Ordbok, s. 116). Fvn. geirr och geiri är bildade på
samma stam.2
Liksom i finskan finnes s bevarat även i ändelserna. Jfr t. ex.
1pN fåles 'val', 1pL svalnas 'dräng'.3 Någon form, där man kunde
tänka sig en utveckling z > r i ändelser före synkopetiden, finnes inte.4
I sådana ord som hui'tur =fno. bitr (peningr) och loabmir = fno.
(drar-)hlum(m)r har vi troligen att göra med svarabhaktivoka1.3
Däremot har vi en hel rad låneord, vars utseende i lapskan bäst
skulle förklaras, om man antog, att R uttalats som s-ljud även
efter synkopetidens inträdande, åtminstone i de dialekter, som lapparna kom i beröring med.
Det finns en stor grupp ord, i vilka Arma. THOMSEN ville se en
metates -as > -sa i lp.» Exempel härpå skulle vara lp savcca 'får',
lakca eller la/ca 'flöde', grauca (eller rakca) 'gröd' m. fl. Thomsen
stöder sitt resonemang på det antagandet, att R uttalades som
r-ljud före synkopetiden »Tilsyneladende vil det da ligge nwrmest
at antage, at f. ex. savcca ligefrem udgår fra en oldn. nf . *sauas.
En sådan form vilde imidlertid neppe stemme med de nordiske
sprogs udviklingshistorie, da det udlydende -s synes at vxre blevet
tul -r eller ialfald at have naermet sig dertil, allerede inden stammeudlyden faldt bort; ej heller stemmer den med den sprogform,
til hvilken de övrige aeldr e lån vise tilbage, idet disse ellers altid
forudswtte bevarelse af stammeudlyden ; . . . » (GSI, s. 86).
Thomsen visar på att en metates ägt rum även i rent lapska
1 L1W,

s. 177.
Fick
s. 120 f.
3 Jfr GSI, s. 74 ff.
4 UL, s. 29. Citerat nedan s. 37.
3 NL, s. 49.
GSI, s. 86 ff.
2
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ord som 'minas 'båd'. Han menar också, att nord. *san& borde ge
*savdas, inte savcca. Detta stöder han på de lp. formerna Nilas
och Laras ». . . ligesom når navnene Niels og Lars — for at tage
nogle nyere exempler — på lap. nödvendigvis må bliva tul Nilas
og Laras (Friis Gramm. s. 21) . • .» (GSI, s. 90). Detta senare resonemang håller emellertid inte helt streck, vilket framgår av sammanställningen av lapska varianter av Nitas i NL (s. 246), där vi
har formerna nil'se, nirsa, nirsa och nielse. Man bör alltså kunna
tänka sig, att en nord. form *sattas gett savcca på lp med ett vanligt tillägg av -å (s. k. »etymologiskt kort a») i lp till ett enstavigt
nordiskt ord.
Wiklund har också sysslat med frågan om dessa ord på -så. I
L1W ansluter han sig uppenbarligen till Thomsen, i det att han
med hänvisning till denne ansätter en urn. form *sauaiz som original till 1pL sauaca- (s. 115). Men för 1pL rakca- 'brei' ansätter
han ett urn. *grautR. Han tycks alltså hålla för troligt, att lapparna
ersatte R med s i detta ord.' Jfr även 1pL kaieaca- 'ziege', som han
anser komma av urn. *gaits nom sg.2 I LFL antar han, att ett
-a i lp. lagts till nominativen på -z och att den före z stående vokalen synkoperats.3 I UL har Wiklund i anslutning till Noreens
Aisl. Gr.2 (§ 174) utgått ifrån, att runan R redan i de tidigaste
runinskrifterna blivit ett slags r-ljud. »z ist schon in den allerältesten inschriften (also schon im dritten jahrhundert) zu R geworden
(a. a. o., § 174)» skriver han där och uttalar vidare: »Nach den hier
vorgebrachten sprachlichen zeugnissen miissen also die lappisch-nordischen beziehungen schon vor dem dritten jahrhundert n. Chr. angefangen haben, oder wenigstens im fiinften jahrhundert n. Chr.,
wenn man nämlich vielleicht zugeben Muss, dass auch ein pala
tales r (R) von den lappen durch s wiedergegeben werden konnte
(es wird sonat schwierig zu verstehen, wie die lappen die endung
des nom, sing. iiberall mit vokal+ s und nicht mit vokal + r wiedergeben konnten; ein teil von den mit diesem suffixe versehenen lehnwörtern sind sicher zu einer zeit entlehnt worden, wo das z schon in
R verändert war)». (UL, s. 29).
1 L1W,

s. 102.
L1W, s. 29.
3 LFL, s. 83, 90.

2
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I uppsatsen »Zur kenntnis der ältesten germanischen lehnwörter
im finnischen und lappischen» i MO V behandlar Wiklund bl. a.
en mängd låneord, som i nordiska språk slutat på ett s-ljud. Han
fasthåller tydligen vid tanken på en metates i ord som i lp slutar
på -så. Om metatesens geografiska utbredning uttalar han följande
förmodan: »Die vielen beispiele von -så bei wörtern, die in den
nord. sprachen i- oder u-stämme sind (lakca, fahcca, rakca, sav'ca,
vier'ca, prittse, urRise, yase, årRtse,
råkess) scheinen in der tat
får diese letztere annahme zu sprechen <nämligen att gai'ca och
ruöhcca även förlorat en vokal före -8->. Alle diese wörter haben
vor dem präsumierten vokal einen dental, und der wegfall des
vokals in dieser stellung scheint im si:Iden, wo er am gewöhnlichsten
ist, seinen anfang genommen zu haben. Interessant ist der fall von
årRtse, wo das -å- (sowie das n) in Malå (åreenas) noch geblieben
ist, während ein wort mit einfacherem konsonantismua (råktsa)
auch in Malå synkopiert wurde (urRtse scheint hier nicht bekannt
zu sein); in denjenigen siidlicheren dialekten, wo
in -r- iiberging,
wurde der vokal bewahrt, in denjenigen aber, wo es zu d wurde
(Härjedalen), fiel das å weg (H. prittse, Vitae; in lidtse liegt vielleicht im original des lp. wortes ein t, nicht ein vor). Ein eben
solcher wegfall kommt auch in einigen rein lappischen wörtern vor,
z. b.: Ter vans, gen. -nnizi, 1pN vanas, Lule, Arjeplog vanås, Malå,
Vilhelmina, Frostviken vinNtse, Offerdal, Undersåker vinnas, Undersåker, Härjedalen vinntss »kahn» = fi. vene». (MO V, s. 251 f.)
I tredje bandet av APhS s. 222 if. har B.J. COLLINDER kommit
in på »metatesen» och givit en förklaring till den. Jag citerar: »Hithörande ord ha i urlapsk tid böjts nsg *vens, gsg *veiigsgn, etc.,
vilket motsvarar den noraklapska böjningen vånets, gag vådnåsd. Nu
finns det emellertid åtskilligt som tyder på att i flerstaviga ord
ett ursprungligt kort e i ställning mellan dentaler i öppen 2. stavelse
ljudlagsenligt fallit, därest 3. stavelsen var lång eller sluten. Enligt
denna ljudlag skulle man vänta sig en böjning vånds, gsg van'ca,
som i så fall överallt utjämnats genom analogisk anslutning antingen till de tvåstaviga å- (urspr. g-) stammarna (med de oblikva
formerna som utgångspunkt) eller till sådanit, perittosyllabiska
stammar på urspr. -gs, där g ej stod mellan dentaler och därför kvarstod jämväl i de oblikva formerna; i det förra fallet fick man typen
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vinntse, gsg vinntsen, latse, gsg latsen, i det senare fallet typen
vånås, gsg vådnåså, 1å64s, gsg kiabaså». (a. a. s. 223).
Han stöder sitt resonemang på behandlingen i lapskan av låneordet ruottås 'wurzel'. Om de andra nordiska låneorden, som skulle
ha genomgått samma utveckling, säger han: »För de övriga hithörande ordens vidkommande kunna vi fatta oss kortare. De ha
i alla dialekter — förutsatt att teorin är riktig — vid utjämningen
resulterat i en typ som svarar mot modal, gsg ruoccå» (a. a. s. 224).
Han tar som exempel /alci4 'sahne', rak'ca 'brei', savIzei 'schaf',
vier'cå 'widder'. Collinder har här givit en plausibel förklaring av
den behandlade företeelsen. Man måste följaktligen räkna med möjligheten av en synkope i dessa nordiska låneord. Emellertid verkar
det underligt att utjämningen skulle ha skett så likartat inom hela
det lapska området. Om man jämför med t. ex. det inhemska våneis,
så har utjämningen i detta ord skett på olika sätt i olika dialekter.
I andra inhemska ord såsom 1pN meqe 'den store blodåren som
förer blodet til hjertet . . .' (Nielsens ordbok, II, s. 687; Bergsland
§89, Anm. 3: L.W. 3912, 4417)1 och vuorgäs vuorraiäs vuorUs
'kråke' (Nielsen III, s. 816 och 817; L. W. 8801) förekommer likaledes »metatesen» mera sporadiskt. Man kanske även bör ägna en
viss uppmärksamhet åt det faktum, att synkopen tycks vara tämligen främmande för lulelapskan i inhemska ord. LpL vantsa (HGr,
s. 1370) vill Collinder förklara som »fremdwort».2 Även om Collinders
synkopeteori passar in på de inhemska orden samt på motas, behöver den inte gälla de övriga låneorden, om dessa kan förklaras
på annat sätt.
Jag har gjort upp följande tabell över de nordiska låneord, i
vilka en »metates» skulle förekomma. Uppslagsorden är, då intet
annat anges, hämtade ur Konrad Nielsen, Lappisk ordbok.
LpL = lulelapsk form enl. HGr.
uppslagsformen är densamma som i NL.
NL
± anger att »naetatesen» finnes över hela området. Former utan s är
inte medtagna i uppställningen.
(översättningarna är förenklade och xnormaliserade».)

1pL (Jockmock) (h)äre nas 'öm' (NL, s. 92 o. 93; MO V, s. 249, 251;

1 Prof. Knut Bergsland har gjort mig uppmärksam på detta ord.
2

a. a. s. 223.

40

TRYGGVE SKÖLD

L. W. 225). »Metates» söder om Malå; ej metates norr om Arjeplog. Som appellativ tycks ordet inte förekomma norr om Lule
lappmark.
NL bråda, (brucles etc.) 'brud' (NL, s. 117; MO V,s. 248). Metates endast i Härjedalen. Är -es resp. -as här ett lapskt tillägg?
faeleå 'vante' (NL, s. 147, 362; JSFOu 10, s. 152; L. W. 917,
8337e). »Nur in einem russ.-1p. dialekt findet man eine form auf
urspr. -ås: Ter våts ( < *varas), gen. vähtizi (<*vethttåsein).» (MO V,
s. 247 f.). Formen i Ter kan vara analogisk (a. a.). (±)
galla, 'get' (NL, s. 159 f., 362; MO V, s. 247, 251; L. W. 2037). ±
[gielee 'kid' (NL, s. 171; GSI, s. 81, 86 not 2; L. W. 2310) -:--]
lådås 'led' (NL, s. 206; MO V, s. 249; L. W. 3137; JSFOu 10,
s. 150; LWH, s. 54). I söder t. o. m. Malå, Sorsele metates; norr
därom t. o. m. 1pR Notozero icke metates.
lakieå 'grädde' (NL, s. 154; MO V, s. 247; L. W. 3288). ±
[muoceo m11030 'mott' (jfr NL, s. 237. — L. W. 4004). Utö
muetse 'mal, mått'; Qv a muohce, moahce 'möll' (Ej i MO V). ±1
1pL raktsa 'gröt' (NL, s. 179; MO V, s. 248; L. W. 2737-2738,
3046, 5547b; LWH, s. 75). ±
1pArjeplog nikt« »der zugriemen am lappischen schlitten» (MO
V, s. 249; L. W. 5549; LWH, s. 76). I söder t. o. m. Malå, Tärna
metates; i Arjeplog ej metates. Saknas norr därom.
mottas 'rot' (NL, s. 276 f; MO V, s. 247; L. W. 3115, 5935;
LWH, s. 78; HGr, s. 882, 883). Beträffande detta ord måste jag
på grund av mängden av varianter hänvisa läsaren till källorna.
Jfr Collinders förklaring av detta ord i APhS 3, s. 223 f.
sawig 'får' (NL, s. 285, 364; MO V, s. 248; L. W. 6151). ±
1pL suohttsö 'sot' (NL, s. 328; MO V, s. 249 f.; L. W. 7128b).
urtås 'rot av vissa örter' (NL, s. 338; MO V, s. 248). Ned t. o. m.
Arjeplog icke metates. I Hatfjelldal och söder därom metates.
1pL våtas 'vadmal' (NL, s. 339; MO V, s. 249; L. W. 8450 och
8471-2; LWH, s. 100). Metates i Sorsele och på en plats i Trondhjems län samt i Härjedalen. (Jfr emellertid MO V, s. 251 om
metatesen i detta ord.)
vierleä, 'vädur' (NL, s. 347; MO V, s. 248; L. W. 1037, 868P;
JSFOu 10, s. 152). ±
vuonees »hane el. höne ; i pl.: höns» (NL, s. 351, MO V, s. 249,
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L. W. 8782) ±- + former med -ces. (Obs. -å i 2. stavelsen). Detta.
ord har Collinder behandlat ingående i sin artikel i APhS 3.
Om vi bortser från ruottäs och vuonees, som företer så många,
varianter, att de måste lämnas åt sidan här, har vi tydligen att
göra med två grupper av ord med föregiven metates. Den ena.
gruppen har metates endast i några dialekter, den andra har genomgående -så eller en ljudlagsenlig motsvarighet därtill. Till den senare
gruppen hör (faelea),
(gletee)*, lakieå*, (muoeco), raktsa*,
sawl3ft*, suohttse, vierieå*.
Man bör lägga märke till, att av dessa nio ord sex stycken betecknar begrepp, som hör till lantbruk och boskapsskötsel. De
har här försetts med tecknet '1' 1 detta sammanhang kanske man
skall påminna om lp vuosita 'ost' (NL, s. 352), som måste vara
inlånat efter bortfallet av j- (jfr fi. juusto id).' Den urn. form,
som ligger till grund för lp miellke 'mjölk' (NL, s. 234) är vansklig
att ansätta, men av got. miluks att döma, bör det ha ägt rum
en synkope i det nordiska ordet, innan det inlånades i lp.2 LpL
rib'rö 'lever' (NL, s. 214) är kanske även lånat efter synkopetiden.
Till en enstavig form kan ha lagts ett -å ( < ä?). Jfr emellertid
Wiklund i MO V, s. 234, och Collinder i APhS 7, s. 196. Ordet
gusså 'ko', i vilket -ss- antas gå tillbaka på nominativändelsen i
urn., säger oss intet annat om inlåningstiden än att det är inlånat
före övergången från s-ljud till r-ljud, och med det är vi ju litet
hjälpta i denna uppsats. Collinder har i APhS 3 visat, att vuonces
bör vara inlånat i »samnordisk» tid (se a. a., särskilt s. 225).
Det finns emellertid ett par fäkreatur, som inte tycks vilja gå
in i fållan. Det är 1pN harvas 'Gedebuk' (J. A. Friis, Ordbog over
det lappiske Sprog, s. 291), 1pL hålas (HGr, s. 1) 'bock' (NL, s.
190) och 1pN labbes 'lamm' (NL, s. 204). Som nordisk grundform
för det förra ordet brukar man ansätta ett *habraz.3 Denna form
förklarar fullt ut det lp ordet. Men måste man nödvändigtvis antaga,
1 Aisl. Gr. § 231; Seip, s. 34. — Obs. utgången på -ä i det lp ordet. Det
skulle kanske kunna tyda på att ordet inlånats efter bortfallet av j men före
bortfallet av utljudande svagtonig vokal. Se Collinder i APhS 3, s. 217.
2 Om detta ord se MO V, s. 243 f., E. Wessån i FestskrHjalmar Falk,
1927, s. 94 o. s. 95 not 1, och B. Collinder, Lapparna, Sthlm 1953, s. 63.
3 LFL, s. 83, 138, 190.
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att ordet är lånat från en dylik urn. form? Collinder har i sin ovan
nämnda artikel visat, att -es i en del låneord är ett senare tillägg.
Någon nordisk grundform med -az kan man inte gärna tänka sig
t. ex. till Sorsele små/is, asg småläb 'schaf', Hammerö vuöwas, gsg
vitöksa 'ochs' etc. (a. a. s. 213 f.). Det är inte uteslutet, att harves
etc, och labbes fått sitt -es på samma sätt som dessa ord. — Hela
den från nordborna lånade boskapsskötselsterminologin kanske borde
tas upp till förnyad behandling?'
Eftersom »metatesen» uppträder så regelbundet i gaileä, lakieä
etc., torde man som en alternativ förklaring till hypoteserna om
metates och synkope kunna uppta teorin om att ifrågavarande ord
lånats in efter synkopen av vokal före konsonant i 2. stavelsen i
urn. Då en del andra ord, som hör till boskapsskötselns sfär också
tycks ha lånats in vid slutet av urn. tid och då intet boskapsord
med absolut nödvändighet måste antagas ha lånats in före denna
tid, skulle inte några sakliga skäl tala mot detta antagande, om
inte etnologer och arkeologer har något att invända.2
Mot denna teori synes den lp. motsvarigheten till runan R i
några andra ord tala. I dessa ord återges det ljud, som denna runa
representerade, med r. Exempel:
NL air, aira, aire (s. 86) 'koppar'. Jfr got. aiz 'Erz'.
LpL arliit 'skona' (NL, s. 92, LFL, s. 100, men jfr s. 126, där
Wiklund förutsätter en form med -r-). Jfr Fick 1114, s. 4; Aisl. Gr.
§ 54, Anm. 1.
ärrån 'öppen eldstad' (NL, s. 91). Jfr Aisl. Gr. § 72, .Anm., § 126
och SEG s. v. äril.
diwire 'insekt' ( = djur) (NL, s. 132). Jfr got. dius 'Tier'.
gailre gallra 'kil' (NL, s. 159). Se ovan s. 36.
garre 'kar' (NL, s. 165; LFL, s. 127, JSFOu 10, s. 150). Jfr got.
kas 'Gefäss'.
1 Jfr K. B. Wiklund, Lapparna ( = Nordisk Kultur 10), Sthlm 1947, s. 57 ff.
Recension av Collinder i Svenska Landsmål 1948, s. 137 ff. — Jfr dessutom
Collinder, Lapparna, s. 63.
2 Om etnologiska och historiska skäl talar emot min teori om inlån av boskapsskötselsorden först under synkopetiden, måste den naturligtvis falla.
Emellertid stöder sig väl etnologin i sådana här fall ofta på språkvetenskapen.
För att inte hemfalla åt den s. k. »ömsesidiga kolartron», vill jag inte inlåta
mig på ett etnologiskt resonemang här.

OM UTTALET AV RUNAN R

43

lailra ,,, laiire 'lera' (NL, s. 209). Jfr Fick III, s. 365.
sierrå 'särskild; för sig' (NL, s. 286). Jfr got. sis 'sich' (dativ).
Men vad bevisar nu dessa? garre har väl inte något bevisvärde,
eftersom grundformen lika gärna kan vara no. kar (jfr NL, s. 165),
om man nämligen tänker sig möjligheten av att ett -e lagts till
ett enstavigt kar. I annat fall går det tillbaka på urn. *kana (LFL,
a. 85, 127; JSFOu 10, s. 150; men UL, s. 103: *kälta) med bevarad
utljudande vokal, och skulle då alltså vara inlånat före synkopen
av dylika. Då ordet förekommer i de rysklp. dialekterna som keiirre,
kärr (JSFOu 10, s. 150), är det möjligtvis ett urn. lån.1- air, ar'jöt,
gailre gallra och lailra lailre måste vara inlånade före övergången
av ai till ei i nord.2 ärrän kan vara lånat efter urn. tid. Jfr emellertid fi. arma »äril», som kan vara lånat före synkopetiden, men även
efter, om nämligen -a är ett tillägg liksom i fi. lakana 'lakan', tupakka 'tobak' m. fl. &wire kan med största sannolikhet sägas vara
lånat efter c:a 575. Wiklund ansätter felaktigt den urn. grundformen
till *deura (L1W, s. 144, 180, LFL, s. 42, 86) efter Nensens form
teure (från Gällivare). NL har en form »(Lul.) teure», som väl är
samma som föregående, samt en form dew'rä från Hammeröy. —
Nensens form är emellertid med all säkerhet inte annat än en bristfällig återgivning av ett uttal med -i-. Jfr att han också har restah
för 'kristna', och där kan det ju i varje fall inte bli tal om något
-e- i den skandinaviska formen (LFL, s. 164). Från Hammeröy har
Qvigstad även en annan form med -e- för väntat -i-, nämligen svelle
'der Mann der Schwester der Frau' (NL, s. 314) —1pN spili.3
-e (resp. -a) i aira, diwIre, gailre, garre och lailra kan vara lapska
tillägg till en enstavig stam. Det kan också tänkas, att övergången
från ett slags s-ljud till ett slags r-ljud ägt rum före bortfallet av
utljudande vokal i nord. Eventuellt kunde man kanske tänka sig,
att runan R uttalats som ett slags r-ljud tidigare i inljud än i utljud. Jfr rotacismen i latin, t. ex. i corpus, gsg corporis. Ytterligare en möjlighet föreligger. Runan R har kunnat representera
I Jfr K. B. Wiklunds uppsats »Die nordischen lehnwörter in den russischlappischen dialekten», JSFOu 10, ss. 146-206. Se dock även VKA, s. 40.
8 Andra ex. UL, s. 257.
2 Aisl. Gr. § 54.
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ett ljud, som av lapparna i vissa ställningar substituerats med r
och i andra med 8.1
Mot dessa ord med lp. -r- som beteckning för runan R i inljud
står ett par med lp. -s- i samma ställning.
1pL kars 'spetsig fjälltopp'.2
1pL nursat 'stöta något mot något' < urn. *knuzli- (fvn. knylla)
(LFL, s. 141, 189. Jfr Aisl. Gr. § 224, Anm. 3; NSL, s. 173, § 65 k).
Som vi ser är runan R i inljud i lapskan representerad av såväl
-s- som -r-. Vi måste naturligtvis anta, att orden med -s- är äldre,
orden med -r- yngre. Vi ser också, att intet av orden med -r- behöver vara inlånat före sen urnordisk tid, även om en del kan vara det.
Bland de ord, som jag tagit med i tabellen över »metatesen»
ovan (s. 39 f.) är också ordet muocco. Jag har satt det inom parentes. Man kan nämligen inte gärna tänka sig någon metates i detta
ord. Men likafullt har man väl rätt att betrakta det som ett låneord.3 Det skulle gå tillbaka på en urn. form med R. Jfr de i svenska dialekter förekommande mutter, motter, m. 'mått, mal' (J. E.
Rietz, Svenskt dialekt-lexikon, s. 449, s. v. MUTT). Ivar Aasen,
Norsk ordbog, har Mott (o'), m. 'Möl' och S. Schjött, Norsk ordbok, Mott (b) m. K. F. Söderwall, Ordbok öfver svenska medeltidsspråket, har mot, m.?. Ordet tycks alltså ha kunnat böjas som en
maskulin a-stam. Vi skulle alltså få tänka oss en urn. grundform,
där ändelsen i nom sg maskulinum uttalats med ett ljud, som av
lapparna återgivits med s, trots att inlåningen ägt rum efter synkopen av den föregående vokalen. Till denna enstaviga urn. form
har lapparna lagt ett -o för att ordet skulle bli tvåstavigt. Jfr att
det lågtyska låneordet 'frans' på 1pL blivit ran'sö (HGr, s. 826).
I 1pL suohttsö tycks ett å ( < ?) ha lagts till en enstavig form.
Här skulle jag vilja tänka mig en urn. form med -R som utgångspunkt för det lp. ordet. I detta fall skulle nominativändelsen -R
vara analogisk. (Jfr emellertid Wiklund i MO V, s. 249 f.)
I gielee vill man gärna tänka sig en analogi till de andra boskapsorden med -R. (Thomsens förklaring, GSI, s. 81 not 2, är osannolik.)
1 Professor Valter Jansson, som haft vänligheten att genomgå min artikel
i manuskript, har gjort mig uppmärksam på denna möjlighet.
2 Jfr ovan s. 35.
3 Jfr K. B. Wiklund, Kleine lappisehe ehrestomathie, s. 98 o. UL, s. 211.
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Möjligen kan ordet ha fått en oregelbunden utveckling som ett
slags smeknamn.
Ytterligare ett ord, som tycks bevisa, att R uttalades som 8,
även sedan föregående vokal bortfallit, är 1pArjeplog stiw'sa, gag
stiwsa, 'stöi' (Qv a), L8d) Stiws, n. s. lumultus, perturbatio, oro,
buller, oreda'. Stiwseb takkai 'tumultum fecit, han gjorde oväsende'.
HGr har ett liknande ord, illativ stuu'sai i uttrycket rrisilitahttn
stuu'sai ~Lit 'egga, mana på barn till att leka' (a. a. s. 831).
I 1pArjeplog har vi även ordet sturVe, gsg sturje 'styr, uro : ale
sturjev daga!' (Qv a, jfr NL, s. 326.) Denna senare form kan lätt
förklaras som en oblik urn. form till motsvarigheten till fvn. styrr,
m. (gsg styrjar) 'Stöi, Tumult, Styr, Opstyr' (Fritzner2). Stiw' sa
etc, kan förklaras på följande sätt. En urn. form *stgrz (med ersättningsförlängning ?) återgavs av lapparna med stiws- eller stums+ ett å eller ett däremot svarande ljud, som lades till, för att ordet
skulle bli tvåstavigt. r utelämnades för att underlätta uttalet. Jfr
beträffande detta bortfall lpTysfj ord stikna eller stiv'na, gsg stivna =
fvn. stjörn (NL, s. 322). (Detta ord kan emellertid kanske gå tillbaka på en nord, form med assimilation av -rn- till -nn-). Ett
nordiskt långt 9" återges på lapska bl. a. med iw eller uw.1 St- i
början på det lp. ordet kunde tyda på att det var ett nordiskt
lånord, då denna ljudföljd i ordets början egentligen torde vara
främmande för lapskan liksom för de flesta finsk-ugriska språk.2
St- förekommer emellertid även i ljudhärmande och beskrivande
ord. Man måste nog räkna med den möjligheten, att. stiw'sa etc.
kan vara ett sådant ljudhärmande eller beskrivande ord.
Det är naturligtvis svårt att i den nutida lapskan finna bindande
bevis för uttalet av en viss runa i urn. tid. Om de här behandlade
lp. låneorden är riktigt tolkade, kan man emellertid antaga, att
lapparna vid inlånet av desamma med s återgivit det ljud, som
tecknades med runan R, ännu efter det att man i det skandinaviska grundspråket hade synkoperat trycksvag vokal i ställningen
före till samma stavelse hörande konsonant. Till en liknande uppNL, s. 44.
Jfr emellertid J. Qvigstad, Dobbeltkonsonant i forlyd i lappisk. Studia
Septentrionalia II. Oslo 1945.
2
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fattning av ljudvärdet hos runan R vid denna tid har PIPPING och
BREMER kommit genom att jämföra rent nordiska ljudutvecklingar
med varandra.1
Förkortningar av citerade verk
Aisl. Gr. = ADOLF NOREEN, Altislänclische und altnorwegische grammatik, 4. uppl. Halle 1923.
APhS = Acta Philologica Scandinavica. Kbh.
Beitr. = J. K. Q VIGSTAD, Beiträge zur Vergleichung des verwandten
Wortvorrathes der lappischen und der finnischen Sprache. Acta Societatis Scientiarum Fennicae. Tomus 12. Hfors 1883.
Bergsland -= KNUT BERG SLAND, Röros-lappisk grammatikk. Instituttet
for sammenlignende kulturforskning. Serie B, 43. Oslo 1946.
BFB = Vxzn. THOMSEN, Beröringer indiern de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) Sprog. Det kongelige Danske Videnskabernes Selskabs
Skrifter, 6. Rxkke, historisk og philosophisk Afdeling. lste Bd. 1.
Kbh 1890.
Fick TID ---- AUGUST FICK, • Vergleichendes Wörterbuch der Indogermanischen Sprachen. Vierte Aufl. Dritter Teil: Alf Torp, Wortschatz der
Germanischen Spracheinheit. Göttingen 1909.
Fritzner2 = JOHAN FIEITZNER, Ordbog over Det gamle norske Sprog. (2.
udg.) Kra 1886-1896.
FUF = Finnisch-ugrische Forschungen. Hfors.
GFL T. E. KARSTEN, Germanisch-finnische Lehnwortstudien. Acta
Soc. Sc. Fennicae 45, N:o 2.
GSI Vita. THOMSEN, Den gotiske sprogklasses indflydelse på den
finske. 1869.
HGr = HARALD GRUNDSTRÖM, Lulelapsk ordbok. Skrifter utg. genom
Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. C: I. Uppsala
1946—.
Jiriczek = 0. L. JIRICZEK, Der Lautwert des runischen R zur Vikingerzeit. Englische Studien 60. Lpz. 1925/26.
JSFOu = Journal de la Sociktå Finno-ougrienne. Hki.
LFL = K. B. WIKLUND, Laut- und Formenlehre der Lule-lappischen
Dialekte. Sthlm 1891.
L1W = K. B. WIKLUND, Lule-lappisches wörterbuch. Hki 1890. (Måmoires de la Soc. Finno-ougr. I).
L. W. = ELIEL LAGERCRANTZ, Lappischer Wortschatz, Lexica Societatis
Fenno-ugricae VI, Hki 1939.
NSL, s. 163 ff.; Bremer i FestskrPipping (Svenska Litt. Sällsk. i Finland
CLXXV), s. 49.
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LWH = B. COLLINDER, Lappisches Wörterverzeichnis aus Härjedalen.
Uppsala Univ. Årsskr. 1943: 1. Upps. 1943.
L&Ö = E. LINDAHL & J. ÖHRLING, Lexicon Lapponicum, Holmiae 1780.
MO = Le monde oriental. Uppsala.
Nielsen = KONRAD NIELSEN, Lappisk ordbok. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Ser. B 17. Oslo 1932-38.
NL = J. K. QVIGSTAD, Nordische Lehnwörter im Lappischen. Christiania
Vidensk.-Selsk. Forh. 1893 No. 1. Kra 1893.
NSL = Huoo PIPPING, Inledning till studiet av de nordiska språkens
ljudlära. Hfors 1922.
Qv a = J. K. QVIGSTAD, Lappisk ordliste. Arjeplog-dialekt (BeiarnSaltdal-Rana). Handskriven ordsamling, Oslo universitetsbibliotek, Ms
8° 1465 a.
Runorna = Runorna, utg. av Orm v. FRIESEN, Sthlm 1933 ( = Nordisk
kultur VI).
Seip = D. A. SEIP, Norsk språkhistorie til omkring 1370. Oslo 1931.
SEO --- ELOF HELLQuism, Svensk etymologisk ordbok, 3. uppl. Lund 1948.
UL = K. B. WIKLUND, Entwurf einer urlappischen lautlehre. Hfors 1896.
( = M6m. d. 1. Soc. Finno-ougr. 10).
ULF = B. COLLINDER, Die urgermanischen lehnwörter im finnischen. Skr.
utg. av K. Human. Vetensk.-Sainf. i Uppsala. 28: 1; 34: 3.
VKA = T. I. ITKONEN, Venäjänlapin konsonanttien astevaihtelu. Hki
1916. ( = M6m. d. 1. Soc. Finno-ougr. 39.)
YSÄH = E. N. SETÄLÄ, Yhteissuomalainen äännehistoria. Hki 1890-91.

Andra förkortningar
asg = ackusativ singularis
fi.
--- finska
fornnorska
fno.
fvn. = fornvästnordiska
got. = gotiska
gsg = genitiv singularis
lp
= lapska
1pL = Lulelapska
1pN = norsklapska
1pR = rysklapska

nf. (efter Thomsen) = nominativ
no. = norska
nom sg = nominativ singularis
nord. = nordiska
oldn. (efter Thomsen) = fornnordisk
stav. = stavelse
s. v. = sub voce
urg. = urgermanska
urn. = urnordiska
= växlar med

De la prononciation de la rune R
et de quelques mots d'emprunts nordiques en lapon
Il existe en lapon quelques mots d'emprunt scandinaves dans lesquels
on a voulu voir une metath6se ou une syncope laponne. Ces mots sont
rassembles dans un tableau, p. 39 sq. ci-dessus. Si rien d'autre n'est indiqu6, le mot est tir6 du dictionnaire de KONRAD NIELSEN, Lapp Dictionary,
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dans lequel est donnee une traduction anglaise des mots lapons. LpL
indique quo le mot est tire du Lulelappisches Wörterbuch de HARALD
GRUNDSTRÖM donnant une traduction en allemand. NL indique quo la
forme est tiree du Nordische Lehnwörter im Lappischen de J. K. QVIGSTAD. Quelques-uns des mots contenus dans le tableau presentent une
forme avec une soi-disant metathese dans tout le domaine de leur repartition. (Dans le tableau, ces mota ont ete pourvus du signe--.) L'auteur
pense quo l'on pourrait expliquer cette forme d'une autre maniere. Il
essaie de montrer que ces mots ont ete empruntes å une epoque å, laquelle ils etaient, par syncope, monosyllabiques dans la langue scandinave.
Comme le son representant la rune R a ete rendu en lapon par 8, nous
aurions lå, si le raisonnement suivi dans cet article est exact, une indication de la maniere dont cette rune etait prononcee å la fin du nordique
primitif. Une proportion remarquablement importante de ces mots
appartient au domaine de l'elevage.

Om finskens status i de östnorske
grensebygdene i dag
AV RAGNVALD IVERSEN (Trondheim)
I tredje (og nyeste) utgave av Aschehougs Konversasjonsleksikon

heter det under artikkelen »Finnskogene» (bd. V, trykt 1940): »Det
finske språk bio talt av de gamle til et godt stykke inn i dette
århundre. Nå må det sies å vare helt utdödd». Denne påstand er
likevel ikke fullt ut i samsvar med de faktiske forhold. Istf. »helt
utdödd» burde forfatteren ha skrevet »på det nwrmeste utdödd»,
eller påstanden burde i alle fall ha vwrt modifisert ved et lite
tillegg — noe slikt som »til daglig bruk», eller »i vanlig omgang
mellom folk», el. likn. Det fins nemlig ennå — omkring en halv
mannsalder etter at finsken skulle vwre »helt utdödd» — folk på
Finnskogene i Solör som kan tale, mer eller mindre idiomatisk da,
det tungemålet som deres fedre for lenge siden förte med seg fra
de tusen sjöars land. Dette er påvist av professor J. Mägiste i
Suomi-kirjan Eripainoksia 21, Uusi sarja (Helsinki, 1948). Disse
finsk-talende individer er likevel ikke flere enn at de i dag kan
telles på 61 hånds fingrer. Prof. Mägiste deler dem i to klasser:
gruppe A og gruppe B. Til den förste hörer de som »noch ziemlich
gut Finnisch beherrschen». Den andre gruppe omfatter individer
»deren Sprachkenntnisse schon ganz diirftig sind und deren Sprachgebrauch verschiedene Stufen eines Sprachvergessens . . aufweist»
(1. c. s. 54); etter språkprövene hos Mägiste å dömme (s. 44 ff.)
kunne likevel også medlemmene av denne gruppe prestere s a mmenh eng ende taletekster på finsk' (om enn med mer eller mindre
i Pröver på Finnskogs-idiomet kan vi ellers finne bl. a. hos Am. Holland:
Norges land og folk (bd. IV, 1, s. 718 ff.), hos Olaf Lindtorp: Fra Finnskogene
i Solör og Vermland (1942), 1. samling, s. 71, 120; 2. samling, s. 82, 84, 102 —
o. fl. st.
4-537384 Svenska Landsmål 1953154
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innslag av norske ord eller uttrykk). Til gr. A hörte (i 1947) 4
personer (derav 1 innflyttet fra Värmland). Til gr. B hörte (samme
år) 3 finnskoginger; men to av dem er nå döde, slik at gr. A og
gr. B tilsammen i dag bare teller 5 individer. Som det var å vente,
er det her ikke tale om annet enn »overåringer» — alle er i åttiårsalderen (et par av dem nok nwrmere de nitti).
Utenom disse to gruppene kunne det etter mitt skjönn vxre
grunn til å operere med enda en gruppe her, altså en gruppe C.
Innenfor den vii vi atter kunne skille mellom to kategorier:
de finnskoginger som ennå virkelig kan (dvs. forstår) enkelte
finske ord, til dels også et eller annet fraseologisk uttrykk, og
de som nok k j e nn er (dvs, har hört) visse finske ord, vendinger eller enda-til ramser og vers, men som ikke har noen som
helst tanke om hva disse ord, uttrykk eller ramser virkelig står
for — med andre ord det semantiske innhold av dem. Sams for
begge disse kategorier innenfor gruppe C er ellers at de finske
reliktene det her er tale om, oftest er mer eller mindre (helst mer!)
maltraktert, fonologisk og morfologisk sett.'
Vi skal her gi noen eksempler på det materiale som det vil vare
naturlig å före opp under gruppe C.
Under C, 1 fester vi oss först ved en del ord for typisk finske
mat rett er, slike som hillo(a), etter den gamle oppskriften i Norvegia II, 113 et slags röre av »knuste tyttebwr eller andre bar med
istampet mel» (altså en råkostrett) < fi. hillo; motti(a) et slags
»nevagraut» kokt av »törket byg- eller blandkornmel og sterkt saltet»
(Norv. ib.) < fi. mutti; risk eller resk (sms. pannresk) en rett av
»raspede rå poteter med fedt i, stekt i en firkantet stor pande i
rökstueovnen» (Norv. ib.) < fi. (pannu)rieska; silpo(a), etter en opp1 På sett og vis kunne vi også före opp enda en tredje kategori her. Det
hender nemlig at norske forfattere bruker finske ord i bok eller blad for å gi
skildringer av livet på Finnskogene den rette lokalfargen; hit hörer da ord som
pörte, sauna, akka, Jumala, Perkele, o. fl. Ja, det kunna bli tale om å före opp
enda en fjerde kategori. Firmenes overmenneskelige prestasjoner under og etter
de siste to krigene har fört till en hel Umwertung i solungenes syn på forholdet
mellom finsk og norsk, slik at det nå er blitt litt av et adelsmerke å ha finsk
blod i årene. Dette har bl. a. gitt seg utslag i at solunger som bygger seg hus
eller hytter på Finnskogene nå gir dem finske navn, f. eks. Rantatalo, Bteivwranta,
Rwivserinela, GaRdöbba, osv.

OM FINSKENS STATUS I DE ÖSTNORSKE GRENSEBYGDENE I DAG 51

skrift fra Grue Finnskog i dag en rett av »opphakka poteter steikt
i fleskefeitt med litt mjölk» (av fi. silppu). Vi har her å gjöre med
ord som også mange av den yngre generasjon kjenner og skjönner,
fordi disse matrettene ikke bare har vart men delvis ennå den dag
i dag er i bruk på Finnskogene.1 — Videre hörer hit per sonnavn
som Heikki (Henrik blir nesten aldri brukt) og Vappo (nå likevel
oftest Valborg); like ens f a m il ienavn som Jensilw (også, men
sjeldnere Jensen); og — framom alt — sammensatte stedsnav n,
der i alle fall de vanligste etterledd er alment kjent — slike som
lamp (nesten gjennomfört apokopert form av fi. lampi) tjern, so
eller så (kontrahert form av fi. suo) myr, beldo (av fi. pelto) åker• —
o. f1.2 — Av de eldre finnskoginger er det også noen som kan de
finske tallord fra 1 tul 10: uks (eller yks), gales, gål(1) (eller gålmi),
nelja, vis, gos, seitima (eller seitimen), kaeksa (eller gaiketan), yeksa
(eller uekstan), gummenen (eller kymmenin).3 —Utenom slike semantiske kategorier hörer også enkelte isolerte appellativer hit; vi kan
nevne dyrenavnet kissa katt, og like ens ketto eller getto (fi. kettu)
rev; videre kont (fi. kontti) skreppe (velkjent også utenom Finnskogene), bölkö (fi. pölkky) kubbestol, og rie (fi. riihi) törkehus —
o. fl. — Av fraseologiske uttrykk er notert: Huva bwinx! eller
Hyw bxvix ! eller (restituert?) Hyvx pwivw! = »God dag!» — _Mån&
gåst Jumala! = »Mange takk!» — Gasta malana gafista! eller Gåst
jomila kaffesta! = »Takk for kaffen!» — Manda gåst kelloa? eller
Manda go gello? = divor mye er klokka?» — Herre min dorki!
(utrop, helst brukt av kvinner; jfr. hos Lönnrot: woi turkka(i)nen! —
O ve och jämmer!).
1 Etter Norvegia II, 113 var hillo(a) »helt gåt af brug» alt omkr. 1910; i så
fall må den ~e tatt opp igjen, for den er i dag velkjent i alle fall på Grue
Finnskog (bare med tillegg av en ny ingrediens, ni. sukker).
2 I disse stedsnavn ligger et rikt (og på flere vis interessant) materiale og
venter på vitenskapelig behandling. Mine egne samlinger omfatter f. t. omkr.
800 navn; men de vil sikkert ennå kunne suppleres, seerlig med naturnavn, ved
en toponymisk finkjemming av de milelange Finnskogene som strekker seg fra
Eidskogen i sär tul og med Trysil i nord, ja i eldre tid med utlöpere enda lenger
og videre omkring.
3 Det kan i denne sammenheng nevnes at i mine guttedager i Tromsö kunne
de fleste av oss telle på »kveensk» fra 1 tu 6: yksi, kaksi, kålmi, nelje, vis,
kos — men der stoppet det også opp!
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Til slutt har vi så gruppe C, 2. På en måte er den jo, psykologisk sett, den interessanteste av de kategoriene vi her har å gjöre
med, fordi den rommer språkelement eller »ord» som ikke lenger
assosierer seg med noe som helst, men bare eksisterer som fullkommen isolerte lydsamband. Det er verdt å merke at de slett
ikke er av ny dato; alt for et halvt hundreår siden var de gamle
finske signe- eller trylleformularer — det er helst slike det her er
tale om — gått over til å bli mer eller mindre uforståelige for
folk flest, og dermed redusert til innholdstomme lydkomplekser
(noe som vi tydelig kan se av eksemplene i Norvegia II, 194 if.).
Vi tar med et par av mine notater her, fordi de klart viser hvor
langt forvanskningene i slike tillfelle kan gå. En trylleformular »tell
å bitte gvAsen med» löd i sin opphavlige form:
»Ampiainen, pistä piikkis, nokkas, pure puuta, parkkia, [elti] lihaa,
elä verta». Dette er etter en nedskrift fra 1908 (Norv. II, 201) blitt
til: »Binnjwnnen bista bikis, nokas pore boda barkia lehåa ale verde».
En annen variant finner vi i 1953 (etter min nedskrift) i fölgende
form: »Ambiainen, bimbianen, bista biti, nåkås råkås gallia råggen».
Dette synes atter å bygge på en mer utförlig eldre variant (som
jeg i sommer noterte etter en 83-åring): »Ampiainen, bimbiainen,
bjellindo bistm bikis bilon, nåokas någgein bikis bilon galliås sein
borståis borrån».
Enda en ramse (også notert av meg i sommer) fortjener kanskje
taes med her: »Getto itgi båigian allan vårdån våivåti wgge minn
dilan sin vibbo vinna dinx langa lagaså». Min meddeler (en kvinne
i 60 års-alderen) visste at Getto stod for »rev»; men resten av ramsen
var fullkommen mesopotamisk for henne.
Det vil den derimot sikkert ikke vxre for min gamle venn festskrift-mottakeren; her — om noen sinne — gjelder nok det garde
klassiske ordet: »Sat sapienti!»
Sur la position actuelle de la langue finnoise dans les Hgions
frontUres de l'Est de la Norage
On a ruitendu que l'ancienne langue finnoise &tåt »entierement morte»
dans les r6gions fronti6res de l'Est de la Norvege (Aschehougs Konversasjonsleksikon, 1940). Ce n'est cependant pas exact. Il existe eneore (en
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1954) des gens des Finnskogene, å Solen-, qui savent parler le finnois —
naturellement d'une maniere plus ou moins correcte idiomatiqu.ement.
D'aprobs bur degre de connaissances dans cette langue, on peu.t les diviser
en plusieurs groupes. Dans le premier groupe, nous pla9ons ceux qui possedent encore tr6s bien le finnois. Dans le second groupe nous avons des
individus pouvant tout de m6me s'exprimer d'une maniere coherente en
finnois bien qu'en le melant de mots et d'expressioruF3 en norv6gien (ces
deux groupes no comportent maintenant plus que 5 inclividus). Beaucoup plus nombreux est le troisieme groupe compos6 de personnes
connaissant un certain nombre de mots finnois (les noms de nornbre, des
mota d6signant des mets culinaires, certains animaux, etc.) et en partie
aussi certaines expressions phras6ologiques. A un quatrieme groupe appartiennent enfin ceux qui connaissent bien quelques mota finnois (avant
tout beaucoup de noms de lieu x) majs qui ignorent absolument co que
ces mots signifient en r6alit6.
Nous devons enfin mentionner que la langue finnoise, en raison des
prouesses surhumaines accomplies par les Firmois au cours des deux dernieres guerres, cormalt une espece de renaissance qui s'exprime entre autres dans le fait que les gens de Sol« qui se font construire des maisons
ou des chalets å, Finnskogen leur donnent volontiers des noms finnois
(R ant at al o, Galldå bb a ou d'autres du måne genre).

The Origin of Egill Skallagrimsson's
Runhenda
By STEFAN EINARSSON (Baltimore, Md.)
In a splendid study on the origin of skaldic meters and skaldic
style, in Maal og Minne 1952, HALLVARD LIE takes exception to the
common theory that Egill Skallagrimsson had learned his runhenda
either from Old English riming poets or from rimed hymns in the
church in England. Instead he suggests that Egill may have learned
the trick of riming from exorcism rituals used at his own primsigning, a text he feels sure Egill must have heard, if the saga
is not wrong about this event in his life.
To prove his point he prints two examples of exorcism formulas
showing an occasional sprinkling of rime words, one text containing
the rimes: prostravit . . . fugavit . . . damnavit, the other liberasti
. . . illuminasti . . . soluisti . . . removisti . . . soluisti . . . removisti
. . . propulsasti . . . efficisti . . . suscepisti, . . . stravisti . . . mutasti.
To assume that Egill learned from his exorcism formula is ingenious indeed, but the trouble with the "rimes" of these formulas
is that they are embedded in prose which, however rhythmical,
is not rhythmical enough to give the illusion of Egill's runhenda.
Even so we might surmise influence if these were the only rimes
that we could assume that he had heard, but there is no reason
why he should not have heard some of the Old English riming
poetry, which vas practically identical with his runhenda in form.
Two examples of this riming poetry have come down to us, both
from the Anglian territory (Northumbrian and Mercian), and, bearing the ravages of time in mind, there is no reason why we should
not assume that there was considerably more of this poetry composed in the North of England. One of the examples is a passage
from CYNEWULF'S Elene, wich all agree belongs to the (late) Sth
century (lines 1236-50):
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Dus ie frod ond fus purh pwt facne hus
worderaftum waf / on wundrum
pragum preodude i ond gepanc reodude
nihtes nearwe. i Nysse ic gearwe
be pzere rode riht / eer me rumran gepeaht
purh pa maran miht i on modes peaht
wisdom unwreah. i lo was weoreum fah
synnum asled, sorgum gewaled,
bitrum gebunden i bisgum beprungen
ar me lare onlag i purh leohtne bad
gamelum to geoce, i gife unscynde
magen eyning amset i ond on mynd begeat,
torht ontynde tidum gerymde,
bancofan onband, breostlocan onwand
leobucraft onleac. pas ic lustum breae

The other example is the Riming Poem the date of which is
not certain, but is obviously made by a religious man interested
in the transitoriness of this world, and in his riming. I quote a
few lines from the beginning.
Me lifes onlah i se pis leoht onwrah,
and pxt torhte geteoh, i tillice onwrah.
Glad was ic gliwum, glenged hiwum,
Missa bleoum, blostma hiwum.
Seegas me segon, symbel ne alegon,
feohgiefe gefegon; i fratwed wagon
wicg ofer wongum i wennan gongum,
lisse mid longum leoma gehongum . . . etc.

The close resemblance of these lines with Egill's is, of course,
of a quite different order from the accidental similarity to the
"rimes" in the primsigning. Indeed, English scholars pondered whether the author of the Riming Poem might not have learned from
Egill, but obviously he belongs in the tradition of Cynewulf, who
must have been a cleric and an 8th century man.
One of the reasons compelling Lie to look for rime in the exorcism formulas rather than the church hymns, is the fact that—
following F. J. E. RABY, A History of the Christian-Latin Poetry of
the Middle Ages (1927)—he finds insignificant and irregular end
rime in hymns up to about 1100 and even later. In the British
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Isles, he states, rightly, the rime development was of a somewhat
faster tempo, but he claims not to find anything comparable to
Egill's "grandiose" rime-rows until the end of the 10th century.
Here Lie—but not Raby—has overlooked the Trish hymns of
the 5th to 9th centuries printed by CLEMENS BLUME in Analecta
hymnica vol. 51, 1908.1
In them we find pretty substantial rimes (though vowel assonanses are not excluded) in Ambrosian quatrains of 8 syllables each
line, or alternating 8 and 7 syllables, or other meters. Thus in
Nos. 220, 221, and 222, all in an "Antiphon. ms. Benchorense
anni 680-91".2 Likewise in No. 223 in a MS. of the 9th century,
No. 224 in a MS. of the 8/9th century; No. 225 of the 9th century. In all those cases we have a row-rime of a couple or more
lines. An example from No. 225 may illustrate this:
In pace Christi dormiam
Ut nullum malum videam,

A malis visionibus
In noctibus nocentibus.

In one astounding case we have combined row-rime of the end
syllable and alternating rime (or vowel assonance) of the preceding
syllables. This is No. 260, "Versiculi Familiae Benchuis", from the
"Antiphon. ms. Benchorense anni 680-91". One example of the
1 + 9 verses, all lines in all verses ending in -a, should suffice:
2. Navis nunquam turbata,
quamvis fluctibus tonsa,

Nuptiis quoque parata
Regi Domino sponsa.

Otherwise alternate rime does not seem to become common
until the thirteenth century or later.
In discussing No. 259, "Rhythmus sancti Columbani", the editor
has this to say about the practice of riming in Ireland: "Ferner
bindet der Reim jede zweite und vierte Kurzzeile, aber nur in 16
Fällen ein reiner zweisilbiger, in zwei Fällen ein reiner dreisilbiger
Reim, sonst ein un,reiner, die Konsonanten nicht umfassender Reim,
während im 7. Jahrhundert bei den Iren dreisilbiger reiner Reim
1 Full title: Die Hymnen des Thesaurus Hymnologieus H. A. Daniels . . . I.
Die Hymnen des 5.-11. Jahrhunderts und die Iriseh-Keltisehe Hymnodie aus
den ältesten Quellen neu hrsgg. v. CLEMENS BLITME S. J. 1908, pp. 257-365.
2 The Antiphonary of Bangor, ed. F. E. WARREN (1893-5).
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folgt . . . Demnach ist dieses Gedicht . . . im Laufe des 6. Jahrhunderts von einem Iren gedichtet worden." On this evidence, the
editor attributes the poem to St. Columba (521-97), founder of
the monastery of Tona on the north west coast of Scotland, and
later apostle of the Northern English. With him and his disciples
Irish hymns and Irish metrical practices must have spread in the
Northumbrian monastic centers and among poets who could understand both Latin and their vernacular, i.e. clerical poets like Cynewulf.
But though the poems which we have surveyed so far were
sufficient to school any one in the Irish technique of riming, none
of them could really be considered as a starting point for introduction of the rime into the Germanic alliterative line.
But this missing link is provided by three rhythmi Nos. 229-31,
which are really pretty close in form to the Old-English-Icelandic
fornyrdislag. This is primarily because they, too, have alliteration
which of ten (though not always) is employed exactly as in the
Germanic alliterative line. Blume states that this alliteration is
Irish, but I would have guessed that it might be Old EnglishGermanic.
No. 229. "Rhythmus ad Deum"
Sancte sator, suffragator
Legum lator, largus dator,
Iure pollens, / es qui potens,
Nunc in aethra / firma petra;
A quo creta / cuncta freta
Quae aplustra ferunt. flustra,
Quando eelox currit velox
Cuius numen crevit lumen,
Simul solum, / supra polum.
Prece posco, prout noseo,
Caeli aree, Christe, parce
Et pia,cla, / dira iaela,
Trude taetra tua eetra.
Quae capesso / et facesso
In hoc sexu, sarci nexu,
1A

Christe, umbo meo lumbo
Sit, ut, atro / cedat latro
Mox sugmento / fraudulento,
Pater, parma, proeul arma
Arce hostis uti costis
Immo corde / sine sorde
Tune deinceps / trux et anceps
Catapulta cadat multa.
Alma tutrix atque nutrix,
Fuki manus, / me ut sanus
Corde reo, prout queo
Christo theo / qui es leo,
Dieam: "Deo, / grates cheo."
Sisque beo / me ab eo.1

note on the Pronunciation of c in old English or Irish Latin Texts.
According to THOMAS PYLES, A History of the Pronunciation of Learned
Latin Loanwords and Foreign Words in English (A Johns Hopkins Disserta-
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The editor comments on this extraordinary poem:
"Zweifelsohne ist der Dichter aus dem britischen Inselreiche;
dass er ein Kelte und speziell ein Tre sej, lässt sich auf Grund
der eigentämlichen Alliteration und Reimart vermuten. Ganz im
gleichen Stile sind die zwei folgenden Dichtungen gebaut."
No. 230. "Rhythmus ad Christum"
Manus Deo / levo meo,
Christu.m peto, i Christurn preco,
Quocum revo / fruar aevo.
Christo reddo corde laeto
Gignans chio / patri pio
Grates homo immo fono.
Fletus rivo, / quando vivo.
Uti latro / taetro metro
Sarcem turno i Pauli culmo
Pendens ligno i petit regno
Uti videx i stirpem limex,
Fore, viso paradiso,
Altum caelum qui creavit,
In clalisso / in abysso
terras atque aequora.
Hoste truso i sic deluso
Sie et ego, i quantum queo,
No. 231. "Oratio sancta"
1. Heli, Heli, Domine mi,
Adimo te, i custodi me,
Diligam te, i instrue me.

Rex sanctorum i angelorum
Custodi me amantem te.

Dej agne, Jesu magne,
Tu dignare i me salvare.

In te credo, i Deo vero
Permanente nunc et ante.

Deus vere, i miserere
Adiuvare, / conservare

Sine fine i sancte, trine,
Deus unus / et non solus

tion, 1938, p. 30) Latin c before a, o, u, 1, r, was pronounced k: calend, coc,
cleric, cristallus, scola. Before e, i it was pronounced ts in Vulgar Latin (cf.
C. H. GRANDGENT, An Introduction to Vulgar Latin (1907) and MEYER-LtBKE,
Einfährung, pp. 160-4). This was a1so the Medieval school pronunciation and
seems to have been used in England, though many would there presumably
use the native tf = c. Pronuncaition as k must also have been in use, in a9 much
as this pronunciation, dating from elassical times, was the one used in Ireland.
Cf. M. H. JELLINEK, -ner Aussprache des Lateinischen und deutche Buchstabennamen, Akademie der Wissenschaften in Wien, (1930), 212, Band 2.
Abhandlung, pp. 12-13.
If we assume the Irish pronunciation k there will be three alliterations in
Quanclo celox I currit velox, if not, only two. Assuming, again, Irish pronunciation, there will be two alliterations in Caeli arce Christe parce, otherwise none.
Thus it really makes very little difference which pronunciation we assume for
the whole alliterative picture of the text.
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Unitas triplex, te deprecor per merita,
Ne imputes mihi peccata preterita.
Deus dele delicta praesentia,
Pan modo multa imminentia.
Tu extinguas maligni iacula,
Ut sim sanus hic et in saecula.

Blume considers the two shorter rhythmi (Nos. 230 and 231) to
be composed in the same style as the first, but that is not quite
true. They are all instructive as far as the "grandiose" rime goes,
though even here the treatment is not quite the same. But alliteration is probably not intended in the two shorter poems, although
one can find four good alliterative lines in the 17 lines of No.
230 and one out of the 13 linas in No. 231.
But with No. 229 it is another story. Here we have regular
alliterative patterns in 17 lines out of 29 and four or five irregular patterns. In view of this it seems to me quite likely that
the poem might have been composed by an Old English poet.'
But if it was done by an Irish-man an Englishman with the Germanic pattern in his ear would willy-nilly identify about two thirds
of the lines with his own. From there it was a very short way
to introducing the rime in his own native poetry, as we find it
actually in Elene and the Riming Poem.
We must now east a glance at the date of these rhythmi, especially the first one. They are all found in a MS. which the
editor cites as "Oration. ms. Aethelwoldi Episc. (Etocetensis ?)
saec. 9. in. Cod. Cantabrigien LI I 10. (Pars ID". In his Einleitung
to the Irish-Celtic hymns, he explains that this is the so-called Book
of Come which according to Dom A. B. KIIYPERS, The Prayer
Book of Aedelwold the Bishop, etc. (Cambridge, 1902), should rather
be called an Orationale of Bishop Aethelwold (of Lichfield ?). This
1 This was also the opinion of MONE, who edited the poem in his collection
of Latin hymns, opinion based on the alliteration. The poem was put before.
Germanists in MiiLLENROFF and SCHEREE'S Denkmäler Deutscher Poesie und
Prosa aus den VIII.-XII. Jahrhundert 1-II (1892) as "Carmen ad Deum"
(I 221-2; II, 353-6); in the text volume it was printed with an OHG. gloss,
but in the second volume alone. The editors subseribed to the view of Mono,
but did not elaborate on its cormexion with the O.E. riming poetry.
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MS. dates from the begirming of the 9th century. The first rhythmus is found in six other MSS. four of them from the 9th century, one from the 10th, one from the 1 lth century. It is thus
safe to date the poem before 800; it may weil be contemporary
with Cynewulf if not earlier.
It is possible that the Trish, too, played their part in the introduction of rime in Latin hymns on the mainland, though it did
not get common there until the 12th century.
But when the Germans, in the 9th century, began to compose
hymns in the vernaeular, they used the row-rime, but not combined with alliteration. Thus Otfrid von Weissenberg (868):
Uuola driihtin min
ja bin ih scealk thin,

thiu arma =later min
eigan thin ist si thin.

The rime itself may here be borrowed from Trish hymns, but
not of the type with alliteration; nor could Otfrid have known
English rimed and alliterative poetry. Here was a complete vietory for the rime. In England rime and alliteration survived up
to about 1200 in LAGAMON'S Brut. In Iceland the double tradition
of rime and alliteration has never been challenged except by the
hymn-composers of the Reformation and the modernists of today,
who perhaps mainly have learned their trade from Swedish förtitalister. Their experiments have the spiee of novelty, but are not
likely as yet to threaten the old tradition of Egill, though that
is the most difficult tradition in the world combining as it does
two great systems of form, the Germanic alliteration and the Irish
rime.

Noen anmerkninger til samiske
eventyr og sagn
Av REIDAR Tu. CHRISTIANSEN (0810)
Ved J. K. QVIGSTADS innsamlingsarbeide gjennem en hel menneskealder har samisk tradisjon, det klareste uttrykk for deres åndelige liv, fått et minnesmerke som står der for alle tider. Det er
et overveldende rikt stoff som er gjort tilgjengelig i hans store
verk, »Lappiske eventyr og sagn», og regner en videre med hvad
der finnes i andres opptegnelser, og gjennem Qvigstads omhyggelige anmerkninger finner en lett frem til dem, kan en si at meget
få folkeslag i verden har fått en så omfattende og så rik samling
av sin tradisjon. Fra tradisjonsforskningens synspunkt er dette en
viktig sak, fordi samisk tradisjon, ut fra sin beliggenhet, er ytterpunktet for de internasjonale eventyrs utbredelse mot nord, og danner som en bakevje av vandrehistorier, hvor en moter stoff fra
de folkeslag samene gjennem tidene er kommet i beroring med.
Stort sett har de åbenbart vwrt de mottagende når det gjelder
eventyr og sagn, samtidig som samisk liv og tone har farvet det
som er overtatt, på sin bestemte måte.
For en 70 år siden skrev MOLTKE MOB om dette i sin innledning til Qvigstad og Sandbergs »Lappiske eventyr». Han hadde et
sikkert grep på emnet, og udmerket oversikt over hvad der var
tilgjengelig av eventyr allesteds fra. Tyngden i hans innledning er
de mer alminnelige betragtninger over rent prineipielle sporsmål,
om nasjonalt seerpreg, om eventyrenes vesen og vandringer, men
han illustrerer hele tiden fremstillingen med eksempler. Han skriver
om vandringen, om »de mangfoldige ledninger som hyppig unddrage sig enhver historisk granskning, snart ad handelsveie, snart
med arbeidsfolk eller reisende, kort gjennem enhver art av omgang
eller beroring med fremmede». En kan også nevne de årvisse store
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fiskerier, hvor folk fra alle kanter, også samer, var med, og under
landligge hadde anslags historier, både sagn og eventyr, til underholdning. Moltke Moe understreker sterkt det receptive drag i samisk tradisjon, hvordan de har »modtaget en overmåde sterk tilforsel af eventyr fra folk som er overlegne i kultur og kulturforbindelser, »thi i regelen er det det mest fremstående folk som er
det givende, det mindre udviklede som er det modtagende».
Dengang Moltke Moe skrev, var det utvalg av samisk tradisjon
han hadde for sig ganske innskrenket, iallef all når en sammenligner
med det material som nå foreligger. Herav folger også at Moltke
Moes syn må revideres på enkelte punkter, men også at flere av
hans slutninger får ny bekreftelse.
En virkelig uttommende undersokelse av grunnlaget for samiske
eventyr og sagn, og av de internasjonale eventyrs vandringer og
utvikling i den nordligste av alle europeiske tradisjonsgrupper,
ville kreve langvarige forarbeider, og ville måtte bli et moget omfangsrikt verk. Det som skal forsokes i det folgende er mindre
forarbeider til en slik samlet undersokelse, visse iakttagelser om
bestemte typer og motiv, eller over enkelte fortellere eller samlere,
også med forsok på å undersoke hvordan eventyr i samisk tradisjon har fått en ny, eiendommelig farve, som er vanskelig å definere bestemt, men som er tydelig nok. I og for sig er det et
ganske eiendommelig fenomen at en genuin samisk fortellemåte
trxr så klart frem, selv hvor stoffet stammer fra de omgivende folks
verden. I en recension av Qvigstad og Sandbergs samling skrev
P. A. GÖDECKE : »Man skulle tro att insatserna från så olikartade
folk som finnar, ryssar och skandinaver, samt från så olika trosstadier som schamanismen, grekiska kyrkan och protestantismen
ögonblickligen skulle låta sig särskiljas och trasa sönder den lapska
sagodikten till ett virrvarr utan halt. Detta är emellertid icke fallet. Det skall en ingående undersökning till för att särskilja det som
är lånadt t. o. m. från oss själfva, ty lappen synes att hafva gjort sig
till barn i huset i hvilken diktens borg han än råkadt in, och han
har med barns rätt blandat de främmande klenoderna med sina
egna».'
1 Nordisk Tidsskrift 1888 s. 580. Om de samiske eventyrs specielle karakter
er lite skrevet. Se dr. STEINTHAL i Zeitschr. f. Völkerpsychologie vol. XVIII
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Hvilket utgangspunkt en velger for noen mer inngående detaljundersokelser, er forsåvidt likegyldig. Her er valgt en liten samling
eventyr og sagn, som er oppskrevet av HENRIK SAMIIELSEN BALTO,
fodt 1854 i Karasjok, senere bosatt i Kistrand. Balto samlat for
Qvigstad i Sorreisa i Troms fylke i 1890, altså i et distrikt hvor
den storste del av befolkningen er norsk. I 1891, året efter Balto
samlet der, bodde det efter folketellingen 1728 mennesker i herredet, og av dem var 149 samer, og av disse oppfores 107 som
norsktalende. Av kven bodde der bare 25, med bare 7 som ikke
snakket norsk.' Samene var folgelig i avgjort minoritet. Baltos
samling er trykt i armet bind av Qvigstads »Eventyr og Sagn»,
og inneholder en to—tre eventyr og endel sagn. Navnet på fortelleme er ikke oppgitt, det ville også hatt mindre interesse, siden
vi vet han samlet blandt samene, og hans materiale har sin betydning som et vidnesbyrd om denne tradisjons stilling i en egn
hvor hovedmassen av befolkningen er, og lenge har vwrt, norsk.
Det forste av Baltos eventyr 2 er en variant av det eventyr
som er oftest opptegnet i Norge3, og er best kjent fra den versjon som er trykt i ASBJÖRNSEN og MOES samling, »De tre prinsesser i Hvidtenland». Temaet er mannen som blev gift med en
kvinne fra en annen verden, mistet henne og fant henne igjen, og
eventyret er kjent over hele verden. Fra Norge har en mellem
60-65 oppskrifter, noenlunde jevnt fordelt over hele landet. Man
p. 468: »Die Farben der Märchen bei den Lappen Bind stark verblasst. Weit
ausgefiihrter, weit eingehend motivierter ist die firmische Vorlage als die lappische Geschichte. Die vorkommenden Personen werden in der finnischen Geschichte weit eingehender characterisiert, die Zilge innig zarter Poesie die das
finnische Märchen aufweist
gehen dem lappischen zum grossen Teile ab.*
1 HELLAND, Norges Land og Folk. XIX II s. 140.
2 II nr. 29.
3 Eventyrtype nr. 400 i den internasjonale fortegnelse. De norske versjoner
se: *Norske Eventyr. En systematisk fortegnelse* nr. 400. Om en skiller mellem folgende grupper i norsk folketradisjon, blir fordelingen. slik: I. Ostlandet
med de lange dalene 15. II. Telemark 18. I Telemark er samlet mest og så,
tidlig at tradisjonen var levende. Bygdene er i det hele som et slags reservoir
for gammel tradisjon. III. Sornorge (Agderfylkene) 5. IV. Vestlandet (Rogaland tul Romsdal og More) 6. V. Trondelag 4. VI. Nordnorge 10. Ved de andre
er sted ikke oppgitt.
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kan forresten legge merke til at det så forholdsvis ofte er skrevet
opp i Nordnorge.
I samisk tradisjon finnes efter Qvigstads fortegnelsel 4 oppskrifter, 2 fra Norge, 61. fra Sverige og U. fra Finnland. Et par
andre eventyr bor også regnes hit. Baltos opptegnelse er sterkt
sammentrengt, forklarende mellemled er utelatt, men den inneholder
et par interessante drag. Hovedmomentene er som folger: Innledningen er, som i det norske eventyret, fiskaren som lover bort
»det konen hans går med» for å få fisk. Det var skinnen, og faren
får hos presten en bok, som skal beskytte ham, og som siden da
gutten er på fiske, hindrer en mann fra å velte båten. Gutten
driver iland; der er et par gjeter med ham. Han drikker melken
deres og finner frem til en gård, folketom, men hvor der er mat
og seng. Om natten får han selskap av en vakker pike, men snakker
ikke til henne. Annen natt kommer hun igjen, og nå sier hun hvad
han skal gjore »når den gamle kjerringen kommer». Her utelates
uten videre hvordan han klarer å befri piken, og bli gift med henne.
Så vii han hjem på bese& og får lov, men må ikke ankre. Han
gjor det, og skibet er blit borte. Han må ut å lete, marter de tre
som slåss om en stovvel, en stokk og en hatt, og finner frem til
hennes gård igjen. Det sisste er fortalt med et par setninger.
De norske oppskrifter av dette eventyr fordeler sig noenlunde jevnt
på to hovedformer, det samme gjelder også de danske varianter,
ca. 90 i alt. De to former har folgende hovedmoment : I. Enten
det ubetenkte loft° (A) eller Pikene i fuglehamm (B). II. Befrielsen
(II A) eller Proven han ikke består og skilsmissen (II B). III A.
Besoket hjemme. Han bryter et lofte, og de må skilles. Felles er
IV A B. Hans farefulle reise for å finne henne igjen. Ser en på de
svenske versjoner 2, ser det ut til at eventyret er mindre utbredt
i Sverige, selv om en må ta med i betragtning at de svenske eventyr
er mindre omhyggelig innsamlet. Der kjennes ca. 30 oppskrifter,
og i dem er det B-formen som er den vanlige. Den annen formning
(A) forekommer bare i noen vest-svenske oppskrifter, fra Halland.
Denne formning er antagelig en vest-nordisk redaksjon av historien, og i samme retning peker også at i de 9 svensk-finske
1 QVIOSTAD i
2

Se

FF Communications ed. for the Folklore Fellows nr. 61.
Sveriges samtliga folksagor III s. 474-476.

WALDEMAR LIUNGMAN,
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varianter finnes hare B-formen.' I flere av disse merker en desuten
påvirkningen av et nfflrbeslektet eventyr, som beretter om en mann
som var gift med en vakker kvinne, som kongen gjerne ville vinne.
Derfor sendte han hennes mann for å utfore en rekke farlige oppdrag, og han klarte å utfore dem ved hennes hjelp. Hun er iblandt
fra en annen verden. Temaet — David og Batseba. Type 465, er
osteuropeisk, meget utbredt blandt slavene, men har utlopere hos
de baltiske folk og i Finnland.2
Kommer en så tilbake til Baltos oppskrift, ser en at den folger
den vest-nordiske formning, og at den stemmer temmelig noye
overens med norske former, men ikke slik at den kan stamme fra
en bok, feks. fra Asbjornsens og Moes samling. Der er flere avvikelser. Den forste er hans ankomst til gården og hans mota med
den ukjente kvinnen, som han ikke taler til. Fortellingen er her
så sterkt forkortet, at en må supplere sammenhengen. Meningen
er sikkert den at hun er forhekset, og at han befrir henne, ikke
som vanlig ved å la sig plage og pina i tre netter, men ved ikke
å tale til henne, ikke se på henne etc. Denne mystiske kvinna
som kommer til helten tre netter i rad, horer egentlig til i en
gammel beromt historie om Persenober, best kjent i middelalderdiktning og senere i en meget utbredt folkebok.3 Motivet kommer
undertiden inn i det annet, nxrbeslektede eventyr, i danske varianter, men såvidt mig bekjent ikke i svenske, men i norske, mere
sj elden, hare i en to tre tilfelle, og av disse er iallefall de to fra
Nordland.4 Men om måten han befrir henne på, forteller Baltos
oppskrift hare at hun sa »hvad han skulle gjore når den gamle
kjerringen kom».» De norske oppskrifter som foreligger, forteller
1 Finlands svenska folkdiktning. Referatsaml. nr. 75. En enkelt oppskrift,
fra 1911, har A-formen, men den er tatt direkte fra Asbjernsen og Moes bok,
som var meget lest i Finnland. Se feks. BERTEL GRIPENBERGS erindringer:
»Den första bok jag har läst och som för mig öppnade portarna till fantasiens
gränslösa värld, var Asbjernsens Norska folksagor med illustrationer av Werenskiold, Gude och Sinding.*
2 STITH THOMPSON, The Folktale s. 93.
3 RAS= NYERUP, Alm. morskapshesning, og PAULLI,
Danske Folkebeger
b. VI s. 150.
4 OLE TOBIAS OLSEN, Norske folkeeventyr og sagn s. 233, og K. STROMPDAL,
Gamalt frå Helgeland. Norsk Folkeminnelag nr. 19 s. 20.
5 mgft sgn gålgåi dåkkåt go boares kerek boatta.
5-537384 Svenska Landsmål 1953154

66

REIDAR T. CHRISTIANSEN

intet om den rolle denne kjerringen spiller, han frelser henne ved
å oppfore sig på en bestemt måte, men det er kanskje vxrdt å
legge merke tul at motivet her, at hun er tatt av den gamle kjerringen, minner om standardmotiv fra folkeviser og fornaldarsagaer,
og antagelig stammer fra en eller annen norsk Nordlands-fortelling, hvor en iblandt finner tilsvarende drag, som når helten legger
båten tul land, ser rok fra en heller, og går dit inn, hvor han så
treffer troll eller jygrer. Det synes derf or temmelig sikkert at Baltos
oppskrift stammer fra norsk tradisjon, og er, direkte eller med mellemledd, gjenklang av et norsk eventyr, ikke efter en bok men
efter muntlig fortelling.
Der er andre oppskrifter av dette eventyret fra samer i Norge.
En, Fattig-gutten, Fanden og gullbyen, er oppsk,revet av J. A. FRIIS
i Karasjok og trykt alt 1856.1 Det er samme formning som i Baltos
(A), men utforligere. Det er Birru — Fanden, som skal ha gutten,
men et brev han har fått av presten beskytter ham. Han finner
frem til gullslottet, der er tre piker, prinsessen er den vakreste,
og han får henne. Han reiser hjem på besok (III A), og har med
en ring, og ulykken sker da han trods forbud onsker sin prinsesse
efter sig, slik det oftest er tilfelle i norske varianter. Sisste del er
her bredere utfort. Han får hjelp på vanlig vis. Også dette eventyret har norsk bakgrunn, men er ikke efter den trykte tekst. Der
finnes flere oppskrifter, også fra Syd-Norge som er merkverdig lik
Karasjok-eventyret. Det forgylte slottet nevnes også i disse.2
Til samme krets horer videre et eventyr fra Kåfj ord i Lyngen,
som Qvigstad skrev opp 1879. Den som fortalte det, hadde et
ganske stort repertoire av eventyr, deriblant de mest utbredte norske,
men også et par som sjeldnere forekommer i norsk tradisjon.3 Her
finnes den annen form, pikene i fugleham (B), og videre er tatt
med moment fra det ovenfor nevnte, beslektede eventyr med David
og Batseba-motivet; men det endrer i dette tilfelle ikke historien,
som glir tilbake tul den opprinnelige formning. Han mister prin1 FFC

61 400 nr. 1.
Feks. en oppskrift av MOLTKE MOE fra Be i Telemark, 1878. NFS, MOLTKE
MOE 2. s. 29.
3 QVIGSTAD, III nr. 47. Fortelleren var Erik Persen Trollvik, fastboende sjelapp, fedt 1856.
2
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sessen, må lete henne opp, og tilslutt barer den store fugl Griffel
(Greif) ham over havet.
Året efter skrev Qvigstad opp en annen versjon i Kåfjordi som
stemmer noye overens med den forste fra året for, uten for såvidt at
det i den ikke er tatt med noen av de moment som er kommet
fra det fremmede eventyr. Begge disse oppskriftene fra Kåfj ord
må opprinnelig stamme fra norsk tradisjon, bortset fra det nevnte
innelag i den forste, som antagelig på en eller annen måte er kommet
inn fra finsk tradisjon. Det andre eventyret er såvidt mig bekjent
ikke påtruffet i Norge. I den sisste oppskrift finnes forresten en
gjenklang av norsk, idet mannen drar tul det forgylte slott — »forskyldr åluot'ti», der piken bodde.
At i detta tilfelle grunnlaget er norske eventyr, ser en ennå tydeligere om en sammenligner med en finsk-samisk variant fra Enare2,
hvor emnet er behandlet på en helt forskjellig måte, og hvor fremmede motiv finnes i storre utstrekning.
Det annet eventyr Balto skrev opp i Sorreisa var »Den sterke
gutten»3, som svarer tul Asbjornsens »Mumle Gåseegg» i hans »enesamling», som han utgav alene i 1871. Baltos oppskrift er et ganske
kort sammendrag, bara en halv side, men det er like vol ganske
tydelig at det på en eller annen måte er Asbjornsens tekst som
er kilden. Denne, »Mumie Gåseegg», har nemlig en speciel utformning, som er Asbjornsens egen. Han sier selv i sine anmerkninger
at han bygger på flere oppskrifter, og nevner &i. fra Sel i Gudbrandsdalen, 63. fra Ringerike, og 63. fra Kristiania. Den sisste som
han selv har tatt, finnes ikke, men de andre er i behold.4 Den
fra Gudbrandsdal har en annen innledning, så Asbjornsen har, som
han forresten selv sier, tatt innledningen fra de to andre. Han må
også ha brukt en tredje, en fra Bini i Oppland. I sin innledning
har han så kombinert disse to. I den fra Bini er det »fem sjaukjerringer som barer bord», som ser egget, i den andre, fra Bingerike, er det to tjenestejenter på kongsgården som skjarer korn på
1 Omtalt i notene til foregående. Originalen i NFS. QVIGSTAD 16, s. 28.
2 KOSKIMIES i M6m. d. 1. Soc. Finno Ougrienne XL s. 174.
3 QVIGSTAD : Lap. ev. og sagn II nr. 45 s. 167.
Variantene se NFS. Var C nr. 96 og om de norske versjoner. Norske
Eventyr, ved type nr. 650.
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åkeren. Så har Asbjornsen anbragt kjerringene på åkeren, og tar
så tretten om egget, samarbeidet med å ruge det ut, matingen etc.
fra Birihistorien. Ellers er den vanlige innledning i norske oppskrifter at en eller annen, en klokker, smed etc., kommer i lag
med et hulderkvinnfolk, og barnet er så den sterke gutten. I svenske
versjoner, der finnes omtrent det samme antall som i Norgel, er
dette også den vanlige innledningen. At gutten ruges ut av et egg
horer en nok også i noen få andre norske oppskrifter, men ikke
i den utformning en har i »Mumie Gåseegg». I en oppskrift fra
Vega på Helgeland ruges han ut, men her tar kjerringen egget —
et gåseegg, og legger det under en av honsene.2 Asbjornsen har
folgelig sin egen form, og når den går igjen i det samiske utdraget,
må den komme fra boken. Sammenlign den samiske historien —
kjerringene på åkeren, tretten om hvem så egget forst, ha det sammen, &i ligge og ruge, de andre sa: »Ligg du bare, vi skal arbeide
for mat til dig.» Asbjornsen: den forste blev liggende i 8 dager
og ruget og latet sig og gjorde ingenting. Balto: Det ropte inne
i egget: »jeg vii ha grek». Asbjornsen: jeg tykkes det mumler: »sild
og velling og grot og melk». Den videre handling er helt lik, og
dette har en avgjorende vekt ved et slikt lost komponert episodeeventyr som dette: Tjene på bondegård, sanke sten fra åkeren, på
kongsgård, hente ved. Lass for tungt for hestene, han drar hodet
av dem når han skal hjelpe. I krigen, kan ikke få en klubbe som
er tung nokk. Den sisste avsnitt av Asbjornsens historie: reisen
til helvede efter brarmskatten og kortspillet med Gamle Erik, har
den samiske fortelleren ikke fått med, så det er rimelig han ikke
selv har lest teksten i boken, men hort en fortelle det som selv
hadde lest det. Boken var jo kommet en 18 år eller så for Balto
samlet i Sorreisa. Det finnes et par andre samiske varianter av
eventyret, men de er helt anderledes. I en fra Kola-samene er
helten halvt Mom, et annet, Oregutten, er finsk, men et fra Varanger, Klokkersonnen, er mulig tatt fra en norsk kilde.3
LIDNGMAN, Sveriges samtl. folksagor III s. 436, slik i den eldste, svenske
oppskrift en har, fra 1756. Sv. Landsm. XI s. 117. Se feks. Sv. Sagor och Sägner II nr. 29, III nr. 11, IV nr. 37, det sisste fra Norrland.
2 K. STROMPDAL, Gamalt frå Helgeland. Norsk Folkmhmelag nr. 19 s. 62,
Jolaftasonen.
3 QVIGSTAD, FFC 61 til type 650.
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Det tredje »eventyr» Balto skrev opp, er regglen om Pannekaken
som romte, og også her er Asbjornsens samling den opprinnelige
kilde. Asbjornsen hadde forst utgitt historien i Juletrwet 1866, og
tok den senere opp i sin samling 1871. I sine anmerkninger forteller han at han bygger på tre oppskrifter alle fra Gudbrandsdalen, og to av dem, fra Fron og Fåberg, er ennå i behold. Mig
bekjent finnes ikke andre oppskrifter i Norge. Han hadde sin egen
teori om hvor historien var kommet fra. Han hadde lest et tilsvarende eventyr i en skotsk samling og tenkte sig at noen av de
meget få skotter som var med på Sinclairs tog, og som slapp levende fra katastrofen ved Kringen, og siden slog sig ned i bygden,
hadde fort med sig historien. Siden den er påtruffet just i disse
bygdene, og bare der, hores dette ikke urimelig ut. Han antyder
også at det er mer rimelig å tenke sig en hård skotsk »bannock»
trille avsted enn en norsk pannekake, men et slikt argument er
vel for pedantisk, for i et eventyr vii det bli akseptert uten videre
at også en pannekake kan trille. Nå har faktisk fortellere, feks.
i en dansk variant, vwrt oppmerksomme på denne vanskelighet, og
de forteller at pannekaken fikk tre små ben. Viktigere innvendinger
er at den skotske formen slett ikke er lik den norske; det er igrunnen bare den omstendighet at en kake rommer, som de har felles.
Oppskriftene fra Gudbrandsdalen er meget mer lik danske versjoner,
og denne regglen er desuten utbredt over det nordlige og ostlige
Tyskland, og er også kjent i Russland.1
I Asbjornsens gjenfortelling meter pannekaken en lang rekke på
veien, i begge de opprinnelige opptegnelsene er rekken adskillig
kortere. Mannen kommer forst i begge, både i den fra Fåberg (A)
og i den fra Fron (B). Begge nevner at han er tilfots, men bare
i B har dette en mening, idet der pannekaken loper fra »mann
gåar, mann riar, og mann kjorar». Dette peker på at det må vxre
et dansk forbillede, idet det går igjen i versjoner fra Nordjylland,
men svarer ennå =mera tul en annen fra Sonderjylland.2 De danske
1 QVIGSTAD, Lapp. Ev. og s. II nr. 79, Norske oppskrifter, NFS Var C nr.
104, den skotske versjon i R. CHAMBERS, Popular Rhymes, see, ed. p. 82. Det
meste stoffet er legt frem i R. DÄHNHARDTS studie i Zeitschr. des Vereins f.
Volkskunde XVII s. 133 og ib. XVIII s. 195.
2 De danske eventyrer. Sv. GRUNDTVIG, Gl. danske minder II s. 123 og
1 s. 214.
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varianter er forresten i det hele ganske like. Efter alt å domme
må en da gå ut fra at regglen er kommet til Gudbrandsdalsbygdene ved en eller annen tilfeldig anledning, som ligger helt utenfor
hvad en kan vente å bestemme nxrmere.
Den som fortalte denne historien for Balto, har knapt selv lest
Asbjornsen, men har det på annenhånd. Der er forandret en del.
Pannekaken slipper vel fra grisen, de skilles ved bredden av elven,
men grisen dor den refleksjon: at jeg ikke skulle spise dig. Fortelleren knytter til en liten betragtning og gir historien en moral.
Han sier det var som fortjent, siden pannekaken lot kona og barna
sulte, og underbygger detta med et ordsprog: Når en måler til en
annen et mål, skal en få to igjen. Det kan vxre sandt nok, det
er iallef all en mer noktern fortolkning enn den Karen Sundt ga
i Bine Eventyr for Folket.1
Det ovrige av Baltos oppskrifter er sagn, og her er det på flere
måter vanskeligere å avgjore hvad der er samisk og stedegent, og
hvad der er kommet utenfra. Sagnene henger nemlig intimt sammen
med folketro og forestillingsliv, det vil si et kompleks hvor skillet
mellem stedegent og fremmed ikke er så lett å bestemme. Hans
forste sagn er en historie om en som blev tatt inn til de underjordiske — li vardum gufit'tårin.2 Han kom inn på deres gård
og treffer der noen vakre piker, som b3rr han gull og solv om han
vil gifte sig med dem. Han avslår og nekter bestemt å smake på
maten de byr ham, og tilslutt slipper han fri, men han var »likesom
vettskremt» efterpå.3 Det er et meget vanlig sagn uten noen utpregede drag, og det er merkelig at fortelleren avslutter det med
den vanlige sluttformel i eventyr: »og så gikk jeg min vei». De
underjordiske kalles med et navn som er av norsk herkomst, av
»godvetter» som efter IvAR AASEN »1 Nordland er omtrent det samme
som hulder».
1 Porsgrunn 1877. »Det f 'erste eventyr (Pannekaken) minder levende om
den gamle sandhed at vi går i fare hvor vi går — har vi undgået fristelser
og farer fra et hold, kommer den ofte fra et andet, hvor vi mindst venter
det. Synden anstiller sig sserlig lokkende og vil indbilde os at det ej er så farligt om vi går lidt på akkord med den, men da falder vi let i en snare, der
kan opsluge hele vort liv.» Det siste noe blandede billede har fått Asbjernsen
til å sette et »sic» i margen.
2 QVIGSTAD, Lapp. Ev. og s. II nr. 114 6.
3 Läka go raimåtållåm, likesom skremt av skromt, dauinger, se NILS LIDS
artikel ovenf or s. 15 ff.
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Slike sagn om bese& i huldregård, og med samme point: Den
besokende nekter å smake på maten der, og kommer ut igjen,
gjerne med det tillegg at vedkommende er syk eller rar av sig
efterpå, går igjen over hele det samiske område.' I samme bind av
Qvigstads verk leser en om en pike i Kistrand som var ute for
det samme, og som blev syk da hun trods advarsel fortalte hvad
hun hadde opplevet. Sammesteds fortelles om et par piker som under
en regnskur sokte ly under et berg, og som sovnet og pludselig
fant sig inne i berget. En blev igjen der for godt, folk så henne
noen år efter. Da sa hun hun bodde like ved og skulle just stå til
konfirmasjon.2 Eksempler på lignende opplevelser finnes i alle bygder
i norsk Finnmark, og i svensk Lappmark er de like vanlige. Turi
forteller om en pike, hun levet ennå i 1900, som blev tatt inn i
berg, »det åbnet sig en dor i en bergvegg», og derinne traff hun
på mange folk og så fullt av gull og solv.» Fzur2Leor forteller i
sine Anteckningar om en pik" datter til en Eric Ericsson som under
Karl den tolvtes krig flyttet fra Muonioniska til Karasjok. Huu
blev tatt in i »Halddottshokka» ikke langt fra Karasjok kirke. Her
gikk hennes far opp på berget, stotte staven ned i stenene og
sa: »Gir I mig ikke min datter igjen, skal jeg brenne både berg
og land.» De der inne blev redd og slapp datteren ut, enda hun
hadde spist av maten der. Det skal en forresten, efter hvad det
fortelles, kunne gjore uten risiko om en klorer sig så det kommer
blod, eller undgår å få i sig den svarte prikken som alltid finnes
i maten inne i fjellet. I finsk Lappmark har en også, beretningene.
En som ikke vii smake på maten der5 og i sinne slenger filbunken
i synet på konen, blir slengt ut og kommer til sig selv ute i marken.
Det gikk dårlig med ham senare. Han mistet alt han hadde, og
&ide selv ute i marken. Det fortelles også om en kone, hun var
QVIGSTAD,

FFC 61 Sagen nr. 35.

2 QVIGSTAD, Lapp. Ev. II nr. 114 a, nr. 1 og 2.
3 Lappish

Texts (1920) s. 91.

4 FELLMAN s. 97. Han skriver: »Ännu råder hos lapparne fördomen om bergtagning, i synnerhet då något barn förvillats i skogen och förkommit, anses det
vara bergtaget.» I margen skriver Ltestadius: »Här i Karesuando och Muonioniska har man färskare berättelser om bergtagning. Om lapparnes umgänge
med de underjordiske samt om bergtagningen utförligt af undertecknad.»
5 S. FAULAHARJII, Lapin Muisteluksia s. 194.
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forresten fra norsk Finnmark, at hun likefrem hadde »verdit» blandt
de underjordiske, og drog på bese& til dem fra jonsok til mikkelsmess, og hun var alltid frisk og velfodd når hun kom tilbake.
Samme slag sagn er ennå mer utbredt i norsk og svensk tradisjon, og snart sagt hver eneste samling sagn inneholder eksempler.
Derfor kan en ikke avgjore hvad der er samisk og hvad der er
nordisk, norsk eller svensk, bare ved en sammanlikning mellem de
enkelte sagn; men man måtte ta opp til sammenlikning samisk og
nordisk folketro om disse vetter. Er det opprinnelig nordiske forestillinger, så er det lån av et annet slag enn når det gjelder eventyr.
Det er påvirking av eldre datum, og det er ikke forst og fremst
lån av visse bestemte historier, men av tros-forestillinger; for uten
tro på slikt ville ikke slike sagn bli fortalt.
Det neste av Baltos sagn er en ganske kort historie om en mann
som hadde lovet sig til den onde.' Han gikk til presten og bad
om hjelp, og presten ga ham et nytt navn. Da så Djevlen kom
og ropte på ham, viste han frem det nye navnet og Djevlen blev
så sint at han tok med sig doren da han gikk, men mannen slapp.
Måten han slapp på er knapt nordisk, det virker mer som det horte
til i samisk, eller arktisk, forestillingsverden. Også her slutter fortellingen med formlen : »og så gikk jeg min vei», slik som i eventyr.
Muligens kan en regne med samisk opphav ved sagnet om foreren som ledet fienden — tsjudene, utfor et stup, ved å gå fore
med en fakkel, og styre rett på stupet.2 Det er få sagn som er
så vanlige blandt samene, over hele området. Om det virkelig opprinnelig er en samisk historie, så må det derfra ha bredt sig til
norsk tradisjon, ism'. i Nordland, hvor det fortelles rundt om i bygdene, gjerne knyttet til et bestemt bratt berg, Kvenflåget, Russeflåget eller hvad det nå heter: En kan forresten merke sig at det
nesten alltid er »en fattig finnlapp», som er den modige foreren.
Srlig bestemt er forbinndelsen med en gård, Medjå i Grong. Det
har kanskje gjort sitt at der finnes en lang gammel vise om begivenheten, hvor det er svenskene det går ut over, og på Medjå
viser de et bord hvor der er slått inn spiker, 61
- for hver som
1 QVIGSTAD,

Lapp. Ev. II p. nr. 149.

2 Ib. nr. 157. 2, cfr. nr. 153, cfr. QVIGSTAD, FFC 61 Sagen nr. 122.
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strok med. Det skal også påpekes at sagnet er kjent i Sydnorgel,
og det er muligens et internasjonalt vandresagn. Noe tilsvarende
fortelles fra Jylland, hvor foreren med lyset narrer fienden ut i
Limfjorden, hvor de drukner.
Endelig skrev Balto opp to historier om Stallo, og de er visstnok av samisk utspring.2 Det er bare den ene som er en riktig
historie, i den andre er Stallo degradert til en busemann med pedagogisk misjon. Han tar barna i skreppen om de loper ute i bakken
om sondagen, men sitter de pent inne og leser i bok, så enser han
dem ikke. Det er en skjebne som forresten Stallo har fått dele
med vetter allesteds.
Slik gir en en undersokelse av en liten samling samiske eventyr
og sagn et inntrykk av hvordan en her myter innslag fra forskjellige kanter, og også av hvor innviklet det i virkeligheten er å avgjore hvorfra de enkelte element stammen I Sorreisa var samene
i mindretall, men også, her fantes genuint samisk stoff. En tilsvarende undersokelse fra en bygd som Karasjok ville antageligvis
vise at samenes eget bidrag der inntok en langt storre plass.
Quelques remarques sur des Mgendes et r&its lapons.
Gråee aux travaux entrepris par J. K. QVIGSTAD pour les rassembler
et les publier, les traditions populaires laponnes nous ont 6t6 conserv6es
et sont accessibles aux chercheurs qui trouvent ici, å l'extröme limite au
nord de la tradition europ6erme, un champ de travail pr6sentant im int6r6t tout å fait particulier pour P6tude des emprunts et des refontes
d'apports 6trangers dans un milieu nouveau. L'examen de tout le inat6riel rassemb16 exigerait un travail consid6rable et le petit ouvrage pr6lirainaire pr6sent6 ici ne coneerne qu'un petit recueil qui fut not6 en
1890 dans une contr6e ob. les Lapons 6taient nettement en minorit6. Les
trois 16gendes que contient ce recueil se trouvent remonter toutes les
trois å des sources norv6giennes. L'une est le typa de 16gendes nr 650
de Aarne-Thompson et elle a 6t6 emprunt6e au texte imprim6 de Asbjornsen, peut-6tre avec un interm6cliaire. La seconde est le num6ro 400
de Aa.-Th. et c'est la I6gende la plus r6pandue en Norvige ; sous sa forme
laponne elle remonte une source norv6gienne, mais certainement de
tradition orale et eorrespondant le mieux aux versions du Nordland. Pour
1 Feks. om Olbergkampen ved Kroderen; FAYE, Norske Folkesagn s. 214,
efter Topografisk Journal.
2 QVIGISTAD, Lapp. Ev. og s. II nr. 178. 3 og 182. 4.
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la troisieme 16gende, qui est å proprement parler im conte en enfilade
(norvgien »ramse-eventyr»), la dftermination est plus difficile å faire.
Ce conte est rare — il n'en existe que quelques notations en norvegien
— et il remonte probablement aussi å une source norvoågienne. En ce qui
concerne les r6cits contenus dans le recueil, il est plus difficile de distinguer ce qui est lapon de ce qui est nordique ear la base en est la
croyance populaire et il est incomparablement plus difficile de &terminer dans ce domaine le rapport entre ce qui est local et ce qui est
apport 6tranger. Quelques påles histoires de Stallo sont cependant certainement d'origine laponne.

Två isländska textställen
Av JÖN HELGASON (Köpenhamn)
1. Ett ställe i Sleirnismål
Purs rist ek yr
ok prici sta/i,
ergi ok ce6i ok (Spola (Skm. 36).
I litteraturen om Skimismål har så vitt jag vet den möjligheten
icke beaktats att formerna ergi och mai ej behöva vara de välkända feminina substantiven, utan också kunna vara maskulina
liksom det tredje ordet i raden, 6poli (det är givetvis ett förbiseende när Fritzner uppför åpon som fem.).
De maskulina orden *ergir och *cebir äro då nomina agentis till
verben ergia och ce4a. Verbet ergia är känt från ordspråket svci
ergisk h,verr sem eldisk (ANF 30, 79). Verbet ce4a 'göra rasande'
förekommer med objekt såväl i diktning (På frci ek ä hit illa l cr4a
HQlgabric6i, Bjami Kolbeinsson, Jömsvikinga dråpa 32) som i prosa
(Pa tok ohreinn andi ath gda einn mann af hium bonda. En sa tok
pegar ath grenia ok gnista tcvnnum ok bita til manna, Heilagra manna
sögur I 584'); det är vanligt i den mediopassiva formen ceaask
'bli rasande'.
Det förefaller mig att ergir »en stav som gör 'argr'» och (Mir
»en stav som gör Wir'» ger precisare mening än vi få om vi räkna
med de feminina orden ergi och mai.
2. Ett ställe i Hrölfs saga kraka

I Hålls saga kraka, Finnur Jönssons utg. s. 10212, nämner
BOvarr bjarki under sin sista kamp en av sina tidigare bragder:
Ek drap Agnar berserk ok eigi si& konung, ok er pat verk haft i
minnum. En uppmärksam läsare kan knappast undgå att förvånas
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över denna presentation: en bärsärk och ej mindre (d. v. s. i lika
hög grad) konung.1
Sagans författare har här begagnat den förlorade dikten Bjarkamål. I Saxos latinska omdiktning motsvaras stället av: Agner Ingelli
natum fudi retulique trophwum (Saxonis Gesta Danorum, 1931, s. 58,
Eddica Minora, 1903, s. 27-28).
Hr6lfs saga är endast bevarad i handskrifter från 1600-talet och
senare, och texten är inte god. Det förefaller mig ytterst sannolikt
att orden ok eigi siar konung ha tillkommit genom felläsning av
ett ursprungligt 8072 Ingialdz konungs, motsvarande Saxos Ingelli
n,atum.
De förmodade förvanskningarna kunna förklaras således: 8., den
vanliga förkortningen för son, har förväxlats med ett ok-tecken
(jfr att i Håkonar saga harssonar ett ok-tecken har lästs som s.
och tolkats som en förkortning för ordet systir, se utg. 1952, s.
ix). I ingialdz har ingi lästs som eigi och aldz (där 1 har varit
delvis utplånat?) som sidr (med r rotunda). Formerna konungr och
konungs förkortas gärna k med en hake eller ett tvärstreck, och
det är då antingen ingen skillnad på dem 2, eller den enda skillnaden är, att när formen konungs avses, är k-ets stapel försedd
med en liten böjning till höger.3
Agnarr Ingjaldsson är känd från Saxos prosa (Agnerus Ingelli
filius, utg. 1931, s. 50-51), från Bjarka rimur (Hrålfs saga kraka,
1 Stället har översatts: Agnarum Berserkum nec minus regem occidi, Ärni
Magnieson i AM 922, 4to, s. 339; Jag fällte Berserken Konung Agnar, — Agnari
Regis et Berserci °sedes, mea f acta menu, Biörner i Nordiska Kämpa Dater,
1737, s. 121-22; Jeg fa31dte BEerscerken Agnar, som tillige vax Konge, C. C. Rafn
i Nordiske Kempe-Historier I, 1821, s. 143, och i Nordiske Fortids Sagaer I,
1829, s. 97; als ich Agnar den Berserk und nichts desto weniger König erschlagen
hatte, L. Ettmtiller i Altnordischer Sagenschatz, 1870, s. 379; Jeg vog Kong
Anger, som ogsaa var Berscerk, Fr. Winkel Horn i Nordiske Heltesagaer, 1876,
s. 301; ich tötete den König Agnar, der trotzdem zugleich ein Berserker war,
Paul Herrmann i Die Geschichte von Hrolf Kraki, 1905, s. 112-13, och i Isländische Heldenromane, 1923, s. 302; I slew Agnarr, a berserk and a king, no
less, Stella M. Mins i The Saga of Hrolf Kraki, 1933, s. 84.
2 Detta gäller bl. a. den ena handen i Perg. 4t0 nr. 2, utg. i Corpus codicum.
Islanclicorum XV, se t. ex. bl. 57 v, raderna 1 (genitiv) och 5 (nominativ).
3 Se t. ex. PalEeografisk Atlas, Oldnorsk-islandsk afdeling, nr. 33, raderna 2
(nominativ) och 19 (genitiv).
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Finnur Jönssons utg., s. 156-61) och från Arngrimur Jönssons Rerum
Danicarum Fragmenta, som bygger på den förlorade Skj21dunga
saga (Bibi. Arnam. IX, s. 345). Men i Hålls saga kraka omtalas
han inte tidigare; däremot uppträder här en Agnarr Hr6arsson
(utg. s. 27-28), som dock torde vara en sekundär figur (jfr A.
Olrik, Danmarks Heltedigtning I, s. 36).
Deux passages des textes islandais
L'auteur discute les mots *ergir et *ab& dans le poeme Skirnismål
de l'Edda, str. 36, comme des nom, agent. masculins; ils sont d'ordi•
naire interpretes comme des feminins ergi et cedi.
Dans la lirelfs saga kraka (M. Finnur Jensson 10212) il corrige
l'expression ok eigi siar konung en son Ingicddz konungs d'apres le text
latin de Saxo Ingelli natum.

Den nuvarande språksituationen
i Värmlands finnbygder
AV RICHARD BROBERG (Uppsala)

När K. B. WIKLUND efter en resa genom Värmlands finnbygder
år 1894 summerade sina intryck av det finska språkets tillstånd
därstädes, kom han till den slutsatsen, att finskans dagar snart voro
räknade inom området. Dess återstående livstid uppskattade han
till tjugofem år, efter vilken tidrymd ingen skulle använda detta
språk i dagligt tal om också en del personer då ännu kunde förstå
det.' Däremot höll han för troligt, att en del etnografiska företeelser skulle komma att överleva språket. Som exempel härpå
anförde han konsten att fläta allehanda bruksföremål av näver och
han ansåg även, att ett betydande antal rökstugor länge skulle
nyttjas inom finnbygden på grund av deras goda egenskaper som
bostäder.
Utvecklingen har icke bekräftat dessa antaganden. Vid den angivna tidsfristens utgång talades det finska språket ännu av säkerligen flera hundra personer — därom kan jag vittna av egen kännedom om förhållandena. Det är heller icke helt utdött ännu efter
förloppet av sex decennier. Däremot har det, som man kan vänta
sig, varit vida sämre beställt med livskraften hos de företeelser
inom den materiella kulturen som han tillmätte större livslängd.
Näverföremålen ha numera kommit helt ur bruk och själva konsten
att fläta dylika artiklar har så grundligt förgätits, att man svårligen torde kunna uppleta någon som är i stånd att tillfredsställa
etnologens vetgirighet eller turistens behov av suvenirer. Antalet
kvarstående rökstugor uppgår för närvarande till ett tiotal. Av dessa
äro blott tre bebodda, men ej heller dessa nyttjas längre såsom
rökstugor utan ha försetts med moderna spisar vid sidan av rökugnen.
1 K. B. WIKLtrxrp, Finska språkets nuvarande utbredning i Värmland, Ymer
1902, sid. 16.
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På enahanda sätt har det gått med det finska byggnadsskicket och
redskapsbeståndet i övrigt: sedan det förmått hävda sig rätt väl
ända in på detta århundrade, har det på de senaste decennierna
utplånats otroligt snabbt och vida grundligare än språket. Detta i
sin tur har blivit betydligt hårdare åtgånget än folkets traditioner
av finsk folktro, folksed o. s. v., som utan allt tvivel länge än komma
att hålla sig vid liv i folkets minne. Det har alltså här på finnskogen gått på samma sätt som annorstädes vid en kulturs seger
över en annan, att den andliga kulturen överlevt den materiellas
undergång, även om det här endast kan vara fråga om ytterligare
en relativt kort tidsfrist för dessa sista kulturrester.
Att det finska tungomålet inom icke alltför avlägsen framtid helt
skulle dö ut i Värmland, därom kunde emellertid intet tvivel råda.
I förvissning om det oundvikliga slutet på dess avtynande har man
till och med gång efter annan utfärdat dess dödsattest i förtid.
Redan för tjugo år sedan uppgav sålunda MÅRTEN SJÖBECK, att
finskan, som ännu vid 1800-talets början utgjorde det allmänna
språket inom finnskogarna, hade dött ut »och endast ett fåtal förmår uttala enstaka finska ord», och några år senare förklarade
J. FURUSKOG kort och gott: »Det finska språket har nu dött ut i
Värmland.»' Dessa uttalanden gällde sålunda tillståndet under samma
årtionde, 1930-talet, då BJÖRN COLLINDER, säkerligen helt riktigt,
bedömde de mer eller mindre finskkunniga värmlänningarnas antal
till något hundrata1.2 Sedermera ha uppgifter, liknande de nyss anförda, varit synliga i allehanda sammanhang, där man haft anledning att yttra sig om värmlandsfinnarna och deras språk, och det
har även förekommit, att man vetat fixera året för värmlandsfinskans absoluta utslocknande. Detta skulle ha skett, när den välkände östmarksfinnen av släkten Oinonen, Jussi Jonsson i Juhola,
ofta omnämnd som »den siste äktfinnen», år 1938 gick ur tiden.
Detta påstående är riktigt så till vida, att finskan med honom
upphörde att vara vardagsspråk eller i varje fall huvudspråk, även
om han på sistone nog nödgades till allra största delen betjäna sig
1 MÅRTEN SJÖBECK, Värmland, Sthm 1934, sid. 29: J. FURUSKOG, Värmland (i serien Hembygdsböckerna), Sthm 1941, sid. 227.
2 BJÖRN COLLINDER, Finska och lapska språken i Sverige, Saga och sed
1939, sid. 10.
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av det svenska språket, som han icke rätt väl ville förlika sig med.
Med Jussi i Juhola försvann även något annat. När han dog, upphörde finsk tradition och finsk sed att i egentlig mening förefinnas
och iakttagas i det dagliga livet, och det får nog misstänkas, att
det är detta man dunkelt har anat, då man satt det finska språkets
utslocknande i samband med hans person. Man kan därför med viss
rätt säga, att en hel epok var avslutad i och med hans död, nämligen det finska som fullt levande, medveten kulturfaktor i de värmländska skogsbygderna. Vad som härefter följer, hör helt och hållet
till den nya allmogekultur med dess syntes av svenskt och finskt,
som tagit vid på de marker som det finska kolonisationsfolket odlat
upp och hävdat.
Det finska språket i Värmland dog dock icke med Jussi Oinonen.
Hur förhållandena gestaltade sig vid slutet av 1940-talet och i stort
sett äro i dag, få vi säkra och utförliga upplysningar om genom
J. MÄGISTES undersökningar sommaren 1947. Resultatet av dessa
redovisar han i sitt arbete Metsäsuomalaismurteiden nykyisestä
vaiheesta (Suomi-kirjan eripainoksia, 21, Uusi sarja, Helsinki 1948),
innehållande texter på finska efter 43 personer: 36 från den värmländska finnskogen och 7 från Grue Finskog i Norge (därav 1 inflyttad från Nyskoga i Värmland). Mägiste delar upp dessa finsktalande i tvenne grupper, betecknade A och B. Till grupp A räknar
han sådana, som »noch ziemlich gut Finnisch beherrschen», under
det att han i B-gruppen sammanför personer med ganska torftiga
språkkunskaper, »deren Sprachgebrauch verschiedene Stufen eines
Sprachvergessens also das allmähliche 'Aussterben' der Sprache, aufweist», d. v. s. de skogsfinnar som enligt bygdens egen beteckning
tala »slatterfinska». Av den första gruppens värmlandsfinnar, som
uppgingo till 23 personer, voro 11 hemmahörande i Nyskoga, 8 i
(Utmarks och 4 i Södra Finnskoga socken; B-gruppens 13 personer
fördelade sig med 4 på vardera Nyskoga och Södra Finnskoga, 3
på (Utmarks och 2 på Vitsands socken. Eftersom ytterligare någon
enstaka finsktalande icke kommit med i Mägistes utredning, kunde
man sålunda vid denna tidpunkt räkna med bortåt ett 40-tal inom
de värmländska finnbygderna, som kunde tala sina fäders språk. De
bägge ovannämnda grupperna äro då sammanförda, eftersom även
de personer, som upptagits i den senare gruppen, voro mäktiga att
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med tillhjälp av en del svenska uttryck åstadkomma relativt sammanhängande skildringar eller föra en hjälplig konversation på finska.
Det intrycket får man i varje fall av Mägistes värmlandsfinska
texter och än mera av de grammofonskivor som med landsmålsarkivets grammofonbil spelades in sommaren 1948 av prof. Mägiste
och mig i Värmlands finnbygder. Vid detta tillfälle upptogos på ett
70-tal grammofonskivor utförliga språkprov efter 28 finsktalande
personer: 13 från Nyskoga, 9 från Ostmark, 2 från vardera Vitsand
och Södra Finnskoga samt ävenledes 2 från Grue Finskog i Norge.
Av dessa hörde 20 ifråga om språkkunnighet till Mägistes grupp A
och 8 till grupp B. Därjämte togos ett par mycket intressanta prov
på det svenska mål som just efterträtt finskan, d. v. s. ett mål med
en säregen ord- och satsmelodi, från det vanliga bygdemålet starkt
avvikande accenter, en mången gång ovanlig substantivböjning, i
vissa fall säregna ljudkvaliteter och flera andra egendomligheter,
som så starkt vittnade om närheten till det finska språket, att det
väckte ens förvåning, när den talande visade sig icke förstå, än
mindre kunna tala finska. För ett studium av själva övergången
från det ena språket till det andra bör dessa värmlandsfinnars
svenska mål vara lika värdefullt som det utslocknande finska. Det
torde därför föreligga skäl för att i en särskild grupp inräkna även
dessa finnättlingar, helst som det inom den gruppen mången gång
uppträder rätt betydande rent finska språkrester. Till dessa skulle
då höra sådana ting som åtskilliga ord och fraser, versstumpar m. m.,
som man ännu förstår innebörden av; vidare finska personnamnsformer som Nikki, Jossi, Heikki och Anti och inte minst ortnamnselement, vilkas betydelse bevarats just genom deras anslutning till
viss terräng, bebyggelse o. s. v., exempelvis lam(p) tjärn, borro bäck,
,silda bro, så myr, magg och nolla berg, aho bråte, nitu eller nite äng,
beldo åker, gulla gård m. fl. Om sålunda även denna kategori av
»finskkunniga» medräknas i bokslutet för den utdöende värmlandsfinskan, torde ännu något tiotal personer utöka den lilla skara av
skogsfinnar som ännu icke helt förgätit sina fäders språk.
Ytterligare skulle kunna påpekas, att det dessutom naturligtvis
kvarlever i folks minne en hel del ord och ramsartade uttryck, som
icke längre ha något som helst betydelseinnehåll utan föreligga som
totalt obegripliga och associationslösa ljudförbindelser. Här kan det
6-537384 Svenska Landsmål 1953154
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exempelvis vara fråga om stumpar av någon gammal pyönä, d. v. s.
en trollformel eller läsning; svårt förvanskade sådana har jag t. o. m.
hört användas som medel för att lätta häftig vrede i stället för
annars vanliga kombinationer av svenska svordomar — »ramsans»
ursprungliga innebörd har man då naturligtvis icke haft någon som
helst kännedom om. Vidare förekomma rester av finska visor, såsom
barn- eller vaggvisor, t. ex. den från flera uppteckningar välkända
Tiirun liirun lintu pieni1, vars mest förvrängda varianter sakna
allt betydelseinnehåll och ej heller användas annorlunda än vanliga
trallar. Även enstaka ord och uttryck finner man understundom
nyttjade utan vetskap om deras betydelse. När t. ex. mina föräldrar
ville avhålla mig som liten parvel från att gå ut efter mörkrets
inbrott, sade de, att »mojgas» kunde komma och ta mig. Sedan
skräcken för denne eller detta »mojgas» försvunnit med barnaåldern,
begärde jag att få klarhet i vad ordet egentligen betydde. Jag fick
då svaret, att det var »labbelandska», d. v. s. det nordfryksdalska
målets benämning på obegripligt pladder av sådan art, att man ej
heller väntar sig att någon skall kunna tyda det.2 Att ordet egentligen var det värmlandsfinska möykäs, djävul o. dyl., hade de ingen
aning om.3 Förutom all denna »labbelandska» skulle man i denna
grupp kunna upptaga även sådana ord och uttryck, som man erinrar
sig av skogsfinnarnas språk. När man t. ex. berättar, att matmodern
på en gård brukat kalla in arbetsfolket till måltiderna med ropet
söjmä hoj, eller minnes, att vissa personer använt finska ord som
majdoa mjölk, hottoa gröt, vii majdoa filmjölk, dyttö flicka, getto räv,
hamahakki spindel, gello klocka o. s. v., eller när man uppger, att
gamla personer hört sägas, att »gammalfinnarna» icke använt ordet
motti, nävgröt, utan i stället kallat denna rätt talkona, då har allt
sådant givetvis ingen språklig funktion utan är blott och bart erinringar, citat av andra personers språk. Liksom den nyssnämnda
»labbelandskan» har det merendels knappast någonting att skaffa
1 Jfr ex. VÄnrö SALMINEN, Skandinavian metsäsuomalaisten runot, Helsinki
1933, sid. 12 f., 100.
2 Eg. lappländska? Ordet är även belagt i liknande betydelse i formen Zappeländska från Sunnemo och Gustav Adolf i Värml. Jfr äv. J. Magnussons tillägg
till Noreens ordbok: labbeländska, och Aasen, Norsk Ordbog: labbelendsk.
3 Jfr J. MäensmE, Om värmlandsfinska lånord i den värmländska dialekten,
Värmland förr och nu, årg. 51, Karlstad 1953, sid. 107.
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med förbindelserna mellan det finska och svenska språket. Bägge
dessa grupper äro egentligen språkliga folkminnen och tillhöra i så
måtto bygdens traditioner, även om i vissa fall gränsen mot de
egentliga lånorden är flytande och svår att säkert urskilja.
Värmlandsfinskan är sålunda icke helt utdöd ännu. Belysande
för dess tillstånd och livsmöjligheter på det stadium, vari den nu
befinner sig, är emellertid ett yttrande av en skogsfinne under inspelningsarbetet sommaren 1948. Vid ett tillfälle inledde prof. Mägiste en upptagning med frågan: »Brukar ni tala finska?» Sagesmannens svar tarvade icke lång eftertanke och kom prompt på finska:
»Nej. Vem skulle jag tala med? Skulle jag prata med mig själv?
Eller med skogen?» Hans motfrågor kräva knappast några kommentarer. De sista finsktalande bo med få undantag utspridda inom
det stora skogsområdet i Nyskoga, de norra delarna av Östmark
och Vitsand samt sydvästra delen av Södra Finnskoga. Då det i
dessa bergsbygder ofta är långa och besvärliga vägar mellan gårdarna, kunna tillfällena till övning i fädernas tungomål icke bli
särdeles många under året. För övrigt torde det vara högst otroligt,
att finskan kommer till användning, när man träffas. Till följd av
den bristande övningen i finska måste helt naturligt svenskan bli
det smidigaste och mest lätthanterliga uttrycksmedlet. Möjligheterna
till samspråk med andra finsktalande minskas också hastigt numera
i det sista skedet av finnbygdens historia. Av de omkring 40 värmlandsfinnar, som vid Mägistes undersökningar 1947 visade sig kunna
tala finska, äro i dag, nära 7 år senare, ett 30-tal kvar i livet. I
denna lilla skara hör flertalet till de äldsta åldersgrupperna: endast
tre äro under 60 år, fem äro i åldern 60-70 år, medan de återstående äro närmare 80 år och däröver. Då ingen av finnbygdens
ungdom har vare sig intresse eller anledning att lära sig värmlandsfinskan, kan det sålunda icke längre råda något tvivel om att dess definitiva utslocknande icke kan vara långt avlägset. Med de nu finsktalandes bortgång kommer den att helt och hållet vara ett dött språk.
Börtsett från de mycket talrika finska ortnamnen komma emellertid finska lånord och egenheter i accentförhållandena att någon
tid efteråt utgöra viktiga kriterier på att bygden tidigare haft finskan
som sitt modersmål. Lånorden äro emellertid icke särdeles många.
Till de mest kända höra sådana ord som motti, i den södra finn-
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bygden motta' 'nävgröt', resk 'slags pannkaka av råriven potatis
och skrädmjöl' och hillo 'rätt av mosade råa bär med irört skrädmjöl' (ej sälls. med bet. 'sylt' och så ofta i smsgr, t. ex. blåbärshillo,
kröshillo m. fl.). Av dessa ha åtminstone orden motti— motta och
hillo ganska stor spridning och äro kända även utanför det gamla
finska området. Andra ännu förekommande benämningar på maträtter äro rodikk 'sås av kokt potatis och flott', päppo 'rätt av kokt
och mosad potatis och mjöl' (ofta använd som hönsfoder) samt
1äms0 2 'ett slags tunnbröd av potatis och korn- eller havremjöl',
vilka alla numera träffas endast hos äldre personer och för övrigt
säkerligen försvinna i och med att de därmed betecknade maträttema ej längre tillredas. Tidigare ej ovanlig men numera helt ur
bruk och förstådd endast i kärnan av finnbygden är benämningen
hotto(a) 'gröt', som givetvis icke kunnat konkurrera med det gängse
svenska ordet. Andra finska lånord från olika ämnesområden äro
t. ex. perkolan 'djävulen', kåpps 'stickkorg', poppotajen 3 'pärlugglan',
käpps 'skämta eller prata dumt', med därav bildat adjektiv h,öppsut
höppset, vilka alla äro kända i norra Fryksdalen, det sistnämnda
h,öpps, höppset till och med rätt spritt och använt även i norra
Klarälvdalens dialekter. Ganska vanliga, åtminstone i norra FryksHos äldre personer motti f., best. sg. mottia; yngre och segrande är motti
m., best. sg. mottin. Intressant är den ovan anförda uppgiften, att ifrågavarande
maträtt tidigare haft benämningen talkona; detta ord finns även upptecknat
i en sägen om sjörået, se R. BROBERG, Värmlandsfinsk folktro, Värmland förr och
nu, Karlstad 1953, sid. 77. Jfr äv. 0. SUNDE, Finnskogkost, Norveg 1952, sid. 94.
2 Även Mägiste, a.a. om värmlandsfinska lånord sid. 106, upptager detta ord
som lånord från finskan. Man kan dock ifrågasätta dess finska ursprung, eftersom ordet finns belagt i norska dialekter som sidoform till det annars, äv. i
Värmland, vanliga lefea. Det tidigaste belägget torde vara att hämta i Knud
Leems Norske Maalsamlinger fra 1740-aari (utgj. v. TORLEIV HANNAAs, 1923) sid.
115: »Ei Lems (Een Lemse). Saa kaldes i Trundhiems Stift et mygt Fladbrod».
Jfr äv. Aasens och Torps ordböcker: lemea samt Rotas, Norsk Ordbog:
3 Benämningen brukas även om andra ugglearter, t. ex. sparvugglan (jfr
Mägistes exempelsamling, a.a. sid. 108). I samtliga fall, som jag varit i tillfälle
att undersöka, har det dock varit fråga om pärlugglan, vars poande läte man
på flerehanda sätt sökt återge i namnet (sparvugglan har däremot ett klagande och gnisslande läte). När ben. popparhöken träffas i gamla finnbyar som
Timbonäs o. Långenäs i Gräsmark, bör denna — lika väl som ben. poppotajen —
återgå på pärlugglans finska namn pupuhaukka, puputtajahaukka m. fl. (Jfr. L
HORTLING, Ornitologisk handbok, Helsingfors 1929, sid. 350).
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dalen, äro även kajman 'namne, kamrat' (ibl. äv. använt med tadlande innebörd: 'rackare, krabat' o. dyl.) samt hörp, best. sg. hörpa,
'lättsinnig kvinna' och det hithörande adjektivet hörput 'lättsinnig,
nyckfull'. Sällsynta och — åtminstone numera — lokalt brukade
äro däremot ord som sandiainen eller sändarl (Östmark, Lekvattnet,
S. Finnskoga) 'virkesbesparande, ej knuthuggen stock, infogad mellan
ett par väggstockar i byggnad', kipira 2 (Glafinnskogen) 'stenkräva
hos fågel', korrpisen3 (Glafinnskogen) 'morkullan', hörrölan (Östmark) eller hurraläm (Dalby) 'hornstekel', h,äbbiken (Vitsand), använt
som skällsord, och habbiki (S. Finnskoga) 'hållningslös och slö person' 4
m. fl. Nämnas kan vidare en grupp ord, betecknande detaljer i
rökstugan och dess inredning, såsom lakka 'rökstuguvind', karsna
eller karsmarvrå 3 'vrå mellan väggen och rökstugugnens sida', bank
1 Formen sändar fattas av Mägiste, a.a. sid. 109, som svensk ursprungsform
till värml.-fi. säntiäinen santiainen. Från saklig synpunkt skulle jag vara böjd
att antaga det motsatta förhållandet, eftersom denna primitiva byggnadsteknik icke finns i svenskbygden. Om dess utbredning se A. HÄMÄLÄINEN, Bostads- och byggnadsskick hos skogsfinnarna, Nord. Museets Handl. 23, Sthrn
1945, sid. 160.
Mägiste a.a. sid. 105 betecknar ordet kipira som ovisst till ursprunget.
Han anser, att det »eventuellt skulle kunna vara av finskt ursprung* och i så
fall tydande på en finsk utgångsform kypyrä, som icke är belagd i Värmland.
Enligt min mening kan ordet knappast vara nordiskt och bör enklast förklaras
som identiskt med finska kivipiira 'kräva, stenkräva, örmage' (enl. Lönnrots
o. Cannelins lex.) med kontraktion av de tvenne första stavelserna efter upptagandet i den svenska dialekten. Härpå tyder även dess uttalsform 4pj_ra
el. kpira.
3 Detta ord — vanl. uttal kötwisan — anser Mägiste, a.a. sid. 105 f., närmast vara ett onomatopoetiskt svenskt fågelnamn. Om så vore fallet, borde
det icke stå så lokalt isolerat inom en enda värmländsk bygd. Jag vill därför
snarare förorda Mägiste3 alternativa förslag om dess uppkomst ur finska kurppa
(lehtokurppa) 'morkulla'. Helst torde det emellertid böra sammanhållas med
e3tn. kurbits korbits m. (kW:pi/8) 'morkulla' — se I. HORTLING, Svenska fågelnamn, Helsingfors 1944, sid. 203, och F. J. WIEDEMANN, Estnisch-Deutsches
Wörterbuch, art. korbits. Detta så mycket mera som man icke kan avvisa möjligheten, att även balter deltogo i 1600-talets kolonisation i Värmland.
4 Om värml.-fi. formen till habbiki jfr Mägiste a.a. sid. 103. Ordet häbbiken
kan även möjligen tänkas vara bildat till värml. dial. hybbika ,,,hebbika i uttr.
spel hybbika hebbika 'fara vilt fram, leva rövare' — jfr SAOB, sp. H 1592.
Till det i dial. synonyma dans korebba har jag i varje fall antecknat ett sbst.
m. sg. korebben.
5 Jfr J. Mägiste, a.a. sid. 104 f. och A. Hämäläinen, a.a. sid. 101 f.
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(van!. best. sg. banken) 'avsats framför rökstugugnens eldhål', patastock eller pahastock 'hörnstolpe på rökstugugn', lerkasten' 'draghålssten under rökstugugnens låghäll' m. fl. Samtliga dessa ord användas
dock endast i deras ursprungliga betydelse och deras tillvaro som
lånord kommer därför utan tvivel att upphöra, när rökstugorna
försvunnit och minnet av dem förflyktigats.
Över huvud är det påfallande, hur litet det antal lånord är som
nu framlever en alltmer undanskymd tillvaro i den forna finnbygdens
svenska dialekter. Det är endast naturligt, att så blivit förhållandet.
Den värmlandsfinska kulturen, som uppbars av en relativt liten
grupp kolonister, måste under hela sin tillvaro befinna sig på reträtt
för den mera högtstående och övermäktiga svenska; den blev under
sådana omständigheter den låntagande, icke den långivande. I
språkligt avseende voro olikheterna och bristen på jämbördighet i
kulturell ståndpunkt starkt hindrande faktorer för ett upptagande av
språkgods från den finska befolkningsgruppen. I de fall där olikheterna voro så stora, att hos denna existerande föremål och begrepp
saknade motsvarigheter i svenskbygdens kultur, kunde givetvis inga
direkta språkliga lån komma till stånd. Lika litet förmådde finska
benämningar uttränga motsvarande svenska, där kulturella överensstämmelser förefunnos. Egentligen skedde heller icke några lån av
finska ord i samband med kulturlån; i de få fall där svenskbygden
verkligen övertagit t. ex. finska etnologiska företeelser, ha dessa
försetts med en genomgående svensk terminologi. Man torde därför icke böra räkna de ursprungligen finska ord och uttryck som
anträffas i finnbygdens värmländska dialekter, som lånord i egentlig
mening utan snarare som finska språkrelikter, vilka inom en snar
framtid — möjligen med något enstaka undantag — komma att
vara helt utplånade ur bygdens språk. Naturligtvis kan man, om
man så vill, uppfatta dem som lånord, eftersom de användas i bygdens nuvarande svenska mål, men denna deras funktion torde i
allmänhet vara av rätt tillfällig art. I de flesta fall ansluta de sig
till andra kulturella relikter och komma att vederfaras samma öden
som dessa; i övrigt måste sägas, att deras användning måhända är
1 Ordet förefaller vara en folketymologisk ombildning och delvis översättning av värml.-fi. liealcakivi, som dock vanl. är beteckning för ugnens vågräta
låghäll. Jfr Hämäläinen, a.a. sid. 85 not 47 o. sid. 88.
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beroende av att den generation, i vars språk de ingå, ännu i tradition
och inställning står det förgångna finska ganska nära. Vad som
verkligen övertagits som lån från finskan kan därför med säkerhet
iakttagas först i en senare generations språk.
I det svenska mål, som tog vid efter värmlandsfinskan, voro en
mängd egendomligheter starkt framträdande, ibland till och med
av sådan natur, att de vållade missförstånd och svårigheter att rätt
uppfatta enskilda ord och uttryck. Dit hörde t. ex. sådana företeelser som uttalet av k, p och t i överensstämmelse med uttalet i
värtnlandsfinskan, varigenom dessa ljud av svenskbygdens befolkning
uppfattades som g, b och d; dessa senare konsonanter åter identifierades lika ofta av skogsfinnarna med k, p och t, t. ex. kut 'gud',
påt 'båt', tätta 'detta' o. s. v. Bland andra för finnbygdens mål utmärkande drag kunna anföras svårigheten att rätt använda de
svenska personliga pronomina i tredje person singularis, i det att
han fick beteckna såväl maskulinum som femininum, medan den
tillgreps för att ange hankön, om risk för missförstånd ville undvikas, samt den delvis härmed förbundna svårigheten att använda
rätt genus för substantiven; vidare sådana företeelser som avvikande
sje-ljud, skarpt tremulerat tungspets-r (som bibehållit sig gentemot
det i närliggande svenskbygder inkomna skorrande r-ljudet), en i
mycket avvikande vokalisation, som efter hand alltmer börjat närma
sig riksspråkets, samt högst olikartade accentförhållanden. Numera
äro de flesta av dessa karakteristika för finnbygdens svenska mål,
vilka ännu för ett par decennier sedan voro allmänt förekommande,
i det närmaste försvunna. I större utsträckning karakteriserande
är egentligen endast accenten, på vilken man än i dag omedelbart
kan avgöra om en person är hemmahörande i finnbygden eller icke,
förutsatt att personen icke tillhör de yngre åldersgrupperna, i vilket
fall man numera ofta ej kan iakttaga någon särpräglad accent. Här
är icke platsen att närmare redogöra för finnbygdens accentförhållanden; det skall blott påpekas, att akut accent förekommer i
långt större utsträckning än i svenskbygdens mål samt att den
musikaliska accenten i mycket liknar de östsvenska dialekternas men
ofta, t. ex. till följd av den höga tonen på första stavelsen, även
förväxlas med den s. k. bergslagsaccenten i östra Värmland. Eftersom målen äro apokoperande, är cirkumflex tillfinnandes, men dess

88

RICHARD BROBERG

art är mycket svårbestämd, åtminstone för den som icke närmare
studerat dessa frågor och rätt väl känner till finnbygdens och omgivande svenskbygds mål. Till följd härav ha accentbeteckningarna
i uppteckningar från övre Fryksdalens finnsocknar mången gång
blivit synnerligen förvirrade, och då KALLSTENIUS på grund av dylik
accentförbistring i en typordlista för Vitsands socken dragit slutsatsen, att påverkan förelåg österifrån från bergslagsaccenten, har
han sålunda råkat ut för en villfarelse och givit den musikaliska
accentgränsen alltför västlig sträckning i detta område.' Saken ligger
helt enkelt så till, att vederbörande upptecknare använt som sagesman en värmlandsfinne, född i socknens förnämsta finnby och där
bosatt till sin sena ålderdom. Förvirringen i typordlistan beror sålunda på upptecknarens konfrontation med den svårbestämbara accenten inom finnbygdens svenska mål.
Lånord och egenartade accenter i det segrande svenska bygdemålet skulle alltså vara spår av det besegrade främmande tungomålet.
Men detta har även efterlämnat andra minnen. När värmlandsfinskan
gick under, skedde detta olika hastigt i olika delar av finnbygden.
Ganska tidigt började svenskt språk genomsyra ytterområdena i den
finska kolonisationen och likaså mindre omfattande och kompakta
nedsättningar, allra helst där förbindelserna med svenskbygderna
voro goda. Här blev språket relativt tidigt värmländsk dialekt. Men
själva den finska bosättningens kärnområde blev länge förunderligt
orört, och först under 1800-talet kom det definitiva genombrottet
för det svenska språket. Det blev då skolorna, sedermera även
pressen, som förmedlade det nya språket. Resultatet härav kan man
med fördel studera inom de sista finska reservaten i norra Ostmark
och Nyskoga. Språket är här ganska grammatikaliskt korrekt och
står avgjort närmare riksspråket än de omgivande värmländska målen, vilka, tydligen till följd av de svaga förbindelserna, haft ringa
inflytande på språkutvecklingen. Något liknande har f. ö. förhållandet varit i socknen norr därom, Södra Finnskoga. Till följd av läget
i den gamla Tolvmilaskogen bakom vattendelaren och skogarna mot
1 Jfr G. KALLSTENIUS, Värmlands svenska dialekter, Sv. Landsmål XXI 2,
Sthm 1927, sid. 133 not 5 och karta 3. I detta avseende rättad karta har införts i MARIE BJERRUMS undersökning av Fryksdalsmålets tonala accenter,
Sv. Landsmål h. 263, Uppsala 1953.

DEN NUVARANDE SPRÅKSITUATIONEN I VÄRMLANDS FINNBYGDER

89

det övriga Värmland, kom här förbindelserna att gå till Norge, och
när finskan släppte taget, efterträddes den av ett norskt Solormål.
När nu detta i sin tur har spelat ut sin roll och står i upplösning,
ersättes det av ett lokalt svenskt riksspråk. Utvecklingar i likhet
med de här skildrade kan man för övrigt spåra inom största delen
av det finska bebyggelseområdet. Det råder sålunda ingen tvekan
om att t. ex. målen inom hela den nordfryksdalska skogsbygden
representera ett yngre stadium än Fryksdalens mål i övrigt. Ljudskicket uppvisar ofta yngre drag, ordförrådet är mången gång
fattigare, där svenskbygden använder ett gammalt genuint dialektord tar man i skogsbygden till ett yngre, mera riksspråkligt färgat
uttryck o. s. v. Allt detta är resultatet av liknande förlopp som de
i norra Ostmark och Nyskoga, blott med den skillnaden, att de äro
av något äldre datum än dessa.
En annan egenhet beträffande norra Fryksdalens mål torde också
enligt mitt förmenande stå i samband med den finska kolonisationen. Jag åsyftar här det faktum, att riksgränsen mot Norge utgör
en mycket mera markerad språkgräns för Fryksdalens vidkommande
än för de övriga värmländska gränshäradena. Med undantag av ett
mindre antal mycket unga lånord, vilka införts i norra Fryksdalen
genom arbetarvandringarna till Norge från och med 1800-talets sista
decennium, är sålunda ordförrådet här i betydligt mindre grad färgat
av norskan än i de övriga gränsområdena. Ej ens själva gränsbygderna i de norra delarna av Fryksdalen avvika i detta avseende
nämnvärt från häradets centrala mål. Samma förhållande är påtagligt även i andra fall, som det skulle föra för långt att här exemplifiera, så t. ex. beträffande ljudskicket och formläran, där Nordmarks och Jösse härad i söder och norra delen av Älvdals härad
i norr uppvisa en hel mängd överensstämmelser med Norge, vilka
saknas i Fryksdalen. Enligt min uppfattning torde orsaken härtill
först och främst vara att söka i den finska koloniseringen av gränsskogarna. Den mäktigaste finska bosättningen ägde rum i skogarna
norrut från Glafsfjorden på båda sidor om riksgränsen, en enhetlig
finsk bebyggelse av 12-14 mils längd och upp till 4 mils bredd, vars
kärnområde utgjordes just av skogsbygderna i norra Fryksdalen.
Denna starka finska enklav innebar, att det här kring riksgränsen
existerade en bygd med helt främmande språk, ett ytterst olika
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utformat näringsliv och en folklig kultur överhuvud, vars andliga
och materiella element hade få motsvarigheter i de omgivande bygdernas allmogekultur. Denna kolonisation av utskogarna var dessutom föga efterlängtad av folket; den hade igångsatts och sanktionerats av kronan mot böndernas vilja. Följaktligen ärvde också
finnarna vid sitt intåg i gränsskogarna den gamla ovänskapen mellan
bönderna och kronan och blevo föremål för åtskillig ovilja från
bondebefolkningens sida. Finnarna åter hade givetvis ingen anledning
att känna sig som inkräktare utan höllo på sin rätt och undveko
länge all närmare kontakt och beblandelse med folket i de omgivande
bygderna. Traditionsbundna som de voro, höllo de också med stor
envishet fast vid sitt språk och sina fäderneärvda seder och bruk,
och finnbygden kom sålunda att inom egna, bestämda gränser bilda
en värld för sig, som höll sig intakt under långa tider, inom nämnda
kärnområde ända fram till 1800-talets slut eller omkring två och ett
halvt århundrade. Den finska bosättningen bröt sålunda kontakten
mellan de fryksdalska och norska bygderna och isolerade målen från
varandra långt effektivare än skogar och riksgräns någonsin mäktat
göra. Eftersom norra Fryksdalen härigenom kom att få alla sina
förbindelser riktade söderut till häradets huvudbygder, blev dess
språk så småningom allt mera påverkat därifrån, vilket medförde
en försvagning eller utplåning av det norska inslaget. Utvecklingen
inom Fryksdalsmålen gick sålunda, om man så vill, i puristisk riktning och gav språket en långt enhetligare karaktär än det skulle
ha fått, om icke finnbygden stått hindrande i vägen för all norsk
påverkan. I annat fall borde de norska inslagen ha blivit lika starka
i Fryksdalen som i Nordmark och angränsande delar av Jösse härad,
där finnbygden, Glafinnskogen, låg skild från gränsen inne i den
svenska bygden, eller i norr, där den svenska bosättningen var gammal i Klarälvens dal ända fram mot gränsen och den finska kolonisationen på de nordliga utskogarna splittrad och av jämförelsevis
ringa omfång. För riktigheten av denna uppfattning av den finska
bosättningens betydelse som språkskiljande faktor talar för övrigt
det ovan anförda förhållandet, att norsk påverkan i form av lånord
börjat göra sig märkbar i norra Fryksdalen efter det den finska
kulturen upplösts och finnbygden i stort sett övergått till ren
svenskbygd.
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La situation actuelle de la langue dans les r4ions finnoises du
Värmland
Dans la partie du Värmland qui fut colonisee par les Finnois au XVIIe
siecle, la langue finnoise subsista dans une certaine mesure comme langue
courante jusqu'au debut de ce siecle. Ce n'est qu'en 1938 qu'elle cessa
definitivement d'etre utilisee comme langue courante, c'est-å-dire lorsque
mourut Jussi Jonsson de Juhola, firmois du Värmland, habitant de la commune de Ostmark. A sa mort, le finnois cessa d'etre une langue principale et la tradition et la couturne finnoises cessaient d'exister comme
facteur culturel conscient dans les regions forestieres du Värmland.
Mais jusque dans les annees avant 1950, il s'avera qu'un nombre de
Finnois plus eleve qu'on ne l'aurait attendu, savaient parler le finnois.
D'apres les recherches effectuees en 1947, J. Mägiste pouvait communiquer des textes de 23 personnes parlant bien le finnois et de 13 presentant les divers etats de connaissance d'une langue en train de mourir.
On put comptef å cette epoque une 40-aine de Finnois du Värmland
pouvant parler la langue de leurs ancetres. Des enregistrements detailles
de la langue de 28 de ces personnes parlant le finnois furent faits sur
disque au cours des travaux d'enregistrement des archives de dialectologie, l'annee derniere. Actuellement (1954) on estirne å une trentaine le
nombre des gens parlant le finnois, la plupart d'entre eux etant åges de
60 å 80 ans.
Dans la langue suedoise å l'interieur du territoire o1 l'on parlait autrefois le finnois, existent un certain nombre de mots d'emprunt au finnois.
La plupart de ces mots doivent cependant are plut6t consideres comme
des restes linguistiques, destines å clisparaitre relativement vite puisqu'ils
se rattachent aux autres restes culturels en train de disparaitre. Comme
traits caracteristiques de la langue suedoise de cette region, nous cornptons en outre la prononciation de g, b et cl comme k, p et t, la difficulte
å employer correctement les pronoms personnels et les genres des substantifs, la subsistance d'un r fortement vibrant prononce du bout de la
langue, d'une vocalisation en partie divergente et enfin une accentuation
tout å fait particuliere. Dans les regions oi le finnois s'est conserve le
plus longtemps, on a fini par adopter la langue suedoise officielle et non le
dialecte du Värmland. Dans la commune de Södra Finnskoga on a adopte
le dialecte norvegien de Solör. Si la frontiere politique avec la Norvege
apparait comme une frontiae linguistique plus fortement pour Fryksdalen quo pour les autres regions frontieres du Värmland, on peut supposer quo cela vient du fait quo les Finnois se sont etablis en plus grand
nombre dans les foras de la frontiere de Fryksdalen, ce qui a isole les
uns des autres les villages suedois et norvegiens pendant plusieurs siecles.

Några fakta ur Antti Keksis liv
AV ERIK. WAHLBERG (Uppsala)
är den första till namnet kända
folkliga diktaren på finskt språk och av finskt ursprung. Av hans
dikter äro två bevarade. Den bäst kända är »Keksin laulu jäänlähdöstä Tornionjoessa 1677» (Keksis sång om islossningen i Torneälven 1677). Den omfattar 212 versrader i Kalevalametrik. Här är
avsnittet, som handlar om Keksi själv:
ANTTI MIKKELINPOIKA KnKSI

Minä Keksi kankhalta katson,
varettelen vaaran päältä,
turvass' Torakankorvassa.
Jospa Herra j ohda ttaisi,
hirren antais' armostansa,
paunuiks' kaikki panisin,
kirkon katon kaunistaisin,
templin harjaa hajonutta.

Jag, Keksi, själv ser hän från heden,
varsamt från den högsta höjden,
trygg uti Torakankorva.
Om blott Herren så det vänder,
av sin nåd en stock hitsänder,
allting till takspån jag gjorde,
kyrkans tak försköna borde,
tempelkrönet, det förfallna.

Enligt folktraditionen var det uppe på Keksinrova, en delvis skogklädd ås intill Antti och Juuso hemmanen i Torakankorva, som
Antti Keksi följde den mäktiga vårfloden och isgången i Torne.
älven.
Keksin laulu är behandlad bl. a. av A. V. KOSKIMIES i antologien: »Agricolasta Juteiniin» (Helsingfors 1921), i tidskriften Tornedalen nr 2 år 1936 samt av BJÖRN COLLINDER i Finsk läsebok
för fortsättningsskolor i Tornedalen (Uppsala 1936). Den senare har
vidare behandlat Antti Keksi och hans diktning i skriften: »Finnarnas folkliga kväden» (K. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter 7.
Stockholm 1952). I Virittäjä år 1951, häfte 4, har Vurrorti LAURILA
i artikeln: »Antti Keksin toinen runo» (Antti Keksis andra sång)
behandlat den sannolikt äldre dikten å 72 versrader om Nicolaus
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Nicolai Ulopolitanus, kyrkoherde i övertorneå 1639-1676 samt stamfader för den vittutgrenade Tornbergssläkten i Tornedalen.
Oulun Skoulun teini poika
Nikolaus nimeldä(nsä).

Uleskolans djäknepojke
är till namnet Nikolaus.

Båda dikterna äro omnämnda i en handskriven sockenbeskrivning
över övertorneå socken från slutet av 1700-talet och början av
1800-talet författad av sockenskrivaren Johan Portin. Enligt avskrift gjord av rektor Ossian Svensson i övertorneå.
Antti Keksis levnadsförhållanden ha hittills varit tämligen okända.
Författaren till denna artikel har under några års tid bedrivit arkivforskningar bl. a. om Antti Mikkelinpoika Keksi, och här nedan
följa några uppgifter om forskningsresultaten.
Keksihemmanet, där Antti Mikkelinpoika Keksi var husbonde,
synes ha grundats någon gång under senare hälften av 1500-talet.
Åren 1585 och 1586 erlade Oleff Sauolainen (originalstavning) i
Mariosari by 1/2 spann (18,3125 1.) korn i kyrkotionde (Västerbottens landskapshandlingar. Kam.ark.). Under åren 1587-1597 är
på samma plats uppförd Oleff Tauest Tauast Tawest Tawast
Tauasth (varierande stavning), som sannolikt är identisk med Olof
Savolainen (Savolaxare). År 1605 är Hind(rich) Olss(on), tydligen
den föregåendes son, uppförd för 1/8 mantal. Enligt Älvsborgs lösen
1613 (Norrl. 9: 59. Kam.ark.) är under Mariosari by uppförd:
År för uppbörden.
Hionl. (hjonelag) 1. 0 4. (mark) (1614?)
»
(1614?)
1. 4 4..
(1615)
»
1. 4 4.
Agnes enkie
1. 4 4.
(1616)
enkie
1. 4 .5..
(1617)
»
1. 4 4,
(1618)
thenne är wthfattig enkie, mannen drunknat äger een koo».

»Hendrieh Olson

Enligt jordeboken av år 1630 (Västerb. Kam.ark.) skattar Agnis
Enkia för 1/8 mantal. Mellan åren 1632-1636 är Olof Hindersson
upptagen för hemmanet, tydligen Henrik Olssons son. Enligt jordeböckerna och boskapslängderna (Norrl. Kam.ark.) står Anna Enkia
för hemmanet 1637-1644. Enligt 1638 års mantalslängd (Norrl.
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Kam.ark.) fanns det samma år två vuxna på hemmanet, 1639
(Norrl.) fanns det 3 vuxna personer samt 1640 (Norrl.) hustru och
två döttrar. År 1641 (Norrl.) fanns på Agnes Enkias hemman
hustru, dotter, måg och sonhustru (den sistnämnda kanske Olof
Hinderssons änka?). Från år 1642 (Västerb. Verif. Kam.ark.) står
i mantalslängderna Anders Michelsson för hemmanet. Denne är
tydligen identisk med folktraditionens Antti Mikkelinpoika Keksi.
Tydligen kom Antti Keksi som svärson till Keksihemmanet omkring år 1640. Sannolika skäl finnas för antagandet, att han var
från Kaulinranta by i nuv. finska Övertorneå socken och son till
bonden Michel Hindersson (Heikin Mikko), eftersom denne år 1640
hade en vuxen son, som ej står införd i mantalslängderna från och
med år 1641, vilket år det står upptagen en måg under Agnes Enkias
hemman. Farfadern synes ha hetat Hindrich Hindersson (Heikki)
samt dennes fader, som levde på Gustav Vasas tid, Henrich Joensson. Än i dag kallas hemmanet nr 13 (äldsta nr 4) i Kaulinranta för
Heikirimikko efter Antti Keksis fader. Även namnformen Heikki
förekommer i äldre handlingar.
Enligt förmedlingslängden ( = avkortningslängd) av den 6 dec. 1644
(Västerb. Verif. 1644. Kam.ark.) är Anders Michelsson upptagen
såsom »Kriecht» samt i förmedlingslängderna för åren 1648 och
1649 såsom »gamal knecht». Ur verifikationerna för Västerbotten
år 1669 är följande anteckning gjord: »Eftter skrefne Soldater under Bruket ( = Kengis järnbruk), gifta som böra effter welborne
Landshöfdingens Johan Graans befalningsskriftt Dat den 27
9 b: 669 (27 November 1669) wara frije för Boskapzpenninger aff
en Koo och 2 fåår, och dette pro An° 1669. öfwer Torneå S: — — —
Mariosarj — — — Anders Michillss(on) giftter åbor sit hemman. — — —». Ännu i förmedlingslängden år 1678 (Västerb. Verif.)
står Anders Michelsson angiven såsom »sielf knecht». I påföljande
års förmedlingslängd står han icke angiven såsom knekt, varför
han sannolikt fått avsked på grund av åldersskäl. Eftersom 60 år
enligt den tidens praxis var övre gränsen för såväl erläggande av
mantalspenningar som krigstjänst, kan man på dessa grunder beräkna Antti Keksis födelseår till omkring 1618.
Enligt boskapslängderna (Norrl. Kam.ark.) var kreatursantalet
å Keksihemmanet följande för nedan angivna år:
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1620. Agnis Enekia. Koo 2. Fåår 2 vtsädhe 2 sk(äl).
1628. Agnes Enek. 4 Pärsonl 3 koor 2 g(ammel) får 1 v(ng)får.
1638. Agnes Enka. 4 kor 1 kviga 1 gfår 1 ufår.
1639. »
» . 5 kor 1 kviga.
1640. »
» . 1 fåle 6 kor 3 gfår 3 ufår.
» . 1 ungsto 6 kor 1 kviga 3 gfår 3 ufår.
1641. »
Förmedlingslängden 1678. 4 kor.
1679. 2 kor.

I tionde erlade Anders Michelsson följande:
1651 Korn 3 1/2 skiäll Rågh 1/2 skäll
1654 Korn 4
skiäl råg 1/2 skiäl
1655 korn 3 1/2 schell rogh 1 kanna.

Övriga år från 1642 till 1687 erlägger han endast korntionde varierande mellan 3/4 skäl samt 4 skäl och 2 kannor. Någon särskilt,
driftig jordbrukare synes Antti Keksi icke ha varit. Enligt en
muntlig tradition, som förf. noterade aug. 1953 i finska Pello av
en person född i finska Juoksenki by, skulle han ha sjungit sig
själv från gård och grund. Fakta ur offentliga handlingar utvisa>
att den muntliga traditionen icke är helt grundlös.
År 1673 inlade Anders Mickillsson i Mariosaari och Simon Ericksson (av Heikkiläsläkten, stamfader för Simusläkten samt grundare
av hemmanet Simu) i Haapakijlä en bevärsskrift emot länsmannen
Mickill Jönsson (Kohkoinen i Kuivakangas). Besvärsskriften överlämnades av häradsrätten till landshövdingen för avgörande (Västerb.
domböcker vol. 1. Uppslag 841. Riksark.). Mickel Kohkoinen, som
på fädernet härstammade från den mäktiga birkarlasläkten Mustaparta i Vojakkala och på mödernet från birkarlasläkten Kohkoinen
i Kuivakangas, var den mäktigaste och rikaste bonden i Övertorneå tingslag. Att Antti Keksi inte var vidare vänligt inställd
till Kohkoinen framgår även av den fyra år senare tillkomna »Keksin laulu».
Kohkoinen kovasti äyhkyi,
valta vanha röyhkiästi.

Kohkoinen, han högljutt ryter,
den urgamle, övermodigt.

År 1686 var Anders Michelsson i Mariosaari anklagad för att
»hafwa hoos sigh hijst och härbergerat någre ifrån Jempteland
1 Personer.
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heemrijmbde tridie mans knechtar, af hwilka een skall blif wit död
i hans Rija». Han blev frikänd, enär anklagelsen var grundlös.
Hans egen son hade »af ondsko och bitterhet emoot sin fader»
utspritt detta rykte, då en förrymd knekt hade legat i rian utan
faderns vetskap under tiden, som fadern var till staden (Torneå)
för att tala med major Wejer om hopsamlandet av de förrymda
soldaterna. (Västemorrl. domb. Vol. 7. Uppslag 848. Riksark.)
Av Antti Mikkelinpoika Keksis söner äro tre kända till namnet.
Sonen Michel blev lejd som soldat redan år 1663. Den 20 mars
1677 befann han sig i läger i Kristianstad i Skåne samt tillhörde kapten Christian Mormans kompani av Västerbottens Regemente. (Rulla. Västerb. Reg. Vol. 7. sid. 607. Krigsark.). År 1689
var Michel Andersson Kiex i Mariosari sjuk. Han tillhörde Majorens
kompani såsom pikenerare nr 31 i 6. roten. Enligt generalmönsterrulla år 1694 (fol. 133-134) var Michel Andersson Kiex med kompaninr 180 »Död den 16 Aug. 1691». Han var då mellan 45-50 år.
Enligt tiondelängden 1687 står Michel Andersson Kexi för Ylinenpää
hemman för nämnda år. Hans änka Lisbet Andersdotter avled
enligt övertorneå församlings kyrkobok (Landsark. Härnösand) den
29 jan. 1744 i en ålder av 108 år (den verkliga åldern troligen
endast omkring 95 år). Soldaten Erik Michelsson Bäsk, lejd år
1689 samt husbonde å Ylinenpää hemman i Kaulinranta bl. a. åren
1694-1708, var tydligen Mickel Andersson Keksis son, samt Michel
Ersson Bäsk, född 1692 och död 1766, som även var husbonde å
Ylinenpää hemman, en sonson.
Sonen Anders var även lejd som soldat redan år 1672 enligt
Västerbottens dombok. Vol. 1. fol. 249 (Riksark.). Enligt Gävleborgs läns dombok, vol. 23, uppsl. 601, (Riksark.) hade han lägrat Jngred Erichsdotter i Mariosaari, vilken »låtit Barnet honom
Christna» fast han var trolovad med »Brijta Persdotter j Caulinranda». I mitten av januari 1675 var han enligt sistnämnda källa
utrest med krigsfolket. Från den resan återkom han aldrig, ty han
mötte sitt öde på slagfältet. Enligt rulla den 9 aug. 1677 (sid. 609)
blev »Anders Andersson Kiex i Kuifuakangas Slagen den 14 juli
1677». Det var i slaget vid Landskrona under kriget mot Danmark
1675-1679. Han tillhörde då kapten Nicklas Girströms kompani
av Västerbottens Regemente. Anders var vid sin död omkring 30 år.
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Sonen Josef övertog hemmanet efter fadern. Han var gift med
Margareta Jönsdotter Wikeväinen från Kaulinranta. Hon avled år
1705 eftersom övertorneå kyrka erhöll »12 Febr. Domin Ouli. Efter
Joseph Kexis hustr Margaretha Wikeweinen 15 öre». Josef Andersson Keksi avled troligen omkring 1716. I Reste Längd på Ingvarterings Hielpen Pro Anno 1716 (Verif. 1720. Fol. 2627-2651) är
antecknat »Utfattig bonde af fijnden ihiälslagen». Han var då
omkring 60 år. En del ha velat göra Josef till diktare av Keksin
laulu. Så har dock icke varit fallet. Portin uppger Anders Michelsson Kexi som diktare till båda sångerna. Kanske även Josef var
skald, fast inga dikter av honom äro bevarade. Josef hade förutom
döttrarna Anna, född 1681 och död 9.1. 1747 (gift med Johan
Henriksson Töyrä i Kuivakangas), och Lisa, född 1683 och död
1.2. 1763 (gift i Kaulinranta), sönerna Anders, som blev husbonde
å Keksihemmanet, och Josef, som var tjänstgörande soldat under
namnet Sturk åren 1711-1719. Enligt rullorna var Josef Josefsson
Sturk läskunnig. Han blev ägare av halva Eerohemmanet i nuvarande finska Pello någon gång före år 1728. Hans hemmanshalva
fick namnet Juuso efter Josef. Juusohemmanet i Pello klövs i sin
tur på 1760-talet mellan Josef Josefsson Kexis söner Michel (Juuso
nr 14), född 1721 och död 1807 (stamfader för Ylisaukkooja- och
Sy-väniemisläkterna i resp. finska Pello och Juoksenki), samt Olof
(Pieskä nr 15), född 1741, (stamfader för bl. a. soldatsläkten Tiger
i svenska Juoksenki). Josef Josefsson Keksi var född 1687 och
avled 7.8. 1762. Anders Josefsson Keksi hade sönerna Josef (Juuso),
född 1715 och död 1793, och Anders (Antti), född 1724 och död
13.3. 1772, mellan vilka Keksi-hemmanet klövs mitt itu och gav
upphovet till nuvarande hemmanen Juuso nr 3 och Antti nr 2 i
Torakankorva (Korva) by i Övertorneå socken.' Före freden i Fred-rikshamn var Torakankorva en del av Marjosaari jordeboksby.
Sedan Josef Andersson Keksis son Henrik, född 1751, avlidit år
1810, kom Juusohemmanet i främmande ägo. År 1773 blev Anders
Andersson Keksi d. y:s svärson Johan Johansson Kommes från
Juoksenki husbonde å Anttihemmanet. På 1830-talet kom även
detta hemman i främmande ägo. Å Anttihemmanet finns numera
Gunnar Hietalas kända handelsträdgård.
1 På nuv. svenska sidan.
7-537384 Svenska Landsmål 1953/54
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Folktraditionen har förväxlat Anders Josefsson Keksi med dennes
farfader Anders Michelsson Keksi. Keksin Antti skulle ha haft
sönerna Antti och Juuso, som skulle ha givit namn åt hemmanen
Antti och Juuso. Enligt folktraditionen skulle Juuso vara det äldre
hemmanet och detta överensstämmer också med jordeböckerna
m. fl. handlingar.
Förutom de här namngivna sönerna hade Anders Michelsson
enligt 1678 års förmedlingslängd en son, som »är en dumbe och
förlammat». Enligt 1679 års förmedlingslängd hade han »3 små barn
att försörja». Enligt mantalslängderna för åren 1681-1686 hade
han en vuxen dotter.
Antti Mikkelinpoika Keksis hustru är ännu ej känd till namnet.
Hon synes ha levat ännu år 1694, då det fanns »3 gamble» å
hemmanet. Antti Keksi själv synes ha avlidit år 1705 i en sannolik ålder av omkring 87 år. Enligt »öfwer Tornå Sochns Moder
Kijrchio Räckning pro Anno 1705» (Verif. 1705. fol. 847-848. Kam.
ark.) finnes följande anteckning:
»Feria 2 Juul Efter Anders Michelsson Kexi Testam. allenast 15 öre».
År 1955 blir det alltså 250 år sedan Keksin Antti avled.
Quelques faits emprunt4 d la vie de Antti Keksi
ANTTI MIKKELINPOIKA KEKSI est le premier poåte populaire en
langue finnoise dont nous connaissions le nom. Deux poåmes de lui
ont etå conservås; ils »ont de 212 vers l'un et de 72 vers l'autre, et leur
måtrique est celle du Kalevala. La poåsie de Keksi a åtå åtudiåe entre
autres par A. V. Koskimies, Björn Collinder et Vihtori Laurila. Des faits,
jusqu'å pråsent inconnus, de la vie de Antti Keksi nous ont åt6 råvålås
par des documents des archives consultås par rauteur. Selon ees faits,
Keksi naquit vers 1618 å Kaulinranta, village situå maintenant dans la
commune finnoise de övertorneå; vers 1640 il devint maitre du domaine
de Keksi dans le village de Torakankorva (qui, avant 1809, faisait partie du village de Marjosaari) dans la commune de övertorneå,, du cöt6
appartenant maintenant å la Suåde, et il mourut en 1705 å l'åge de 87
ans environ. Il fut ågålement soldat ainsi que ses fils: Michel, mort en
1691, et Anders, tombe å Landskrona en 1677. Son fils Josef lui succåda,
å la direction du domaine majs fut tu6 par les Russes vers 1716.

Objektets kasus i pluralis i sydlapskan
Av Bo

WICKMAN

(Uppsala)

När man skall skriva ett språks grammatik, är uppgiften att så
noga som möjligt och så långt det är möjligt sammanfatta språkbruket
i regler. Ett och samma språkliga fenomenkomplex kan mången gång
beskrivas på flera olika sätt, och den bästa formuleringen får då anses vara den som på det enklaste sättet kommer tillrätta med föreliggande fakta och inordnar dessa i en systematisk helhet. Men ibland
kan man råka ut för den svårigheten, att det förefaller omöjligt att
i ett givet fall formulera en fast regel, emedan språkbruket är vacklande, så att t. ex. två olika former av samma ord till synes godtyckligt varierande från gång till gång eller från individ till individ kan
användas för att uttrycka alldeles samma syntaktiska förhållande.
Detta kan sammanhänga med att språket ständigt förändras: ett nytt
uttryckssätt kan vara på väg att uttränga ett äldre, och språkbruket
har ännu ej stadgat sig på ifrågavarande punkt, vare sig det är
fråga om en indigen utveckling eller om inflytande från ett annat
språk eller en annan dialekt.
Det kan vara språkpsykologiskt intressant att undersöka sådana
fall där språkbruket är vacklande, i syfte att försöka komma underfund med vilka orsaker som kan ligga bakom ett sådant förhållande. Om överraskande många sådana systemvidriga företeelser
förekommer i ett språk, torde detta i de flesta fall bero just på
att språket befinner sig i ett labilt utvecklingsskede. I synnerhet
ett språk som talas av ett litet antal personer och saknar litterär
tradition eller ett normerande högspråk blir lättare utsatt för dylikt, framför allt om det är starkt utsatt för inflytanden utifrån.
Sydlapskan är just ett sådant språk. Det är för närvarande
väl snarast statt i utdöende; de flesta sydlappar torde numera
tala svenska eller norska bättre än lapska, och deras språk är
uppblandat med skandinaviskt långods i stora mängder. Om här-
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jedalslapskan säger Collinder (Lappische Sprachproben aus Härjedalen, s. v) : »Der Umstand, dass das Härjedallappische nur von
einigen wenigen Leuten gesprochen wird, die ausserdem alle des
Schwedischen mächtig sind, därfte wohl schon an und fiir sich
eine gewisse Auflockerung der Sprachnorm herbeigefiihrt haben. >>
Och Hasselbrink (Vilhelminalapskans ljudlära, s. 2) säger om vilhelminalapskan : »Samtliga lappar inom det vilhelminalapska språkområdet tala numera även svenska. . . . De flesta yngre tala svenska
bättre än lapska. Dialekten måste anses som stadd i utdöende. »
Med avseende på ljudläran säger han vidare rentav (a. a. s. 7) :
» Så torde man bl. a. med skäl kunna antaga, att dialekten aldrig
haft någon särdeles fast form. Den stora variabilitet, som kan
iakttagas i våra dagar, torde ej endast vara ett dekadensfenomen
utan ha gamla anor. » Man kan ytterligare lägga märke till vad
Bergsland säger om röroslapskan i Norge, som är i det närmaste
identisk med härjedalslapskan : »Smlig de yngre holder seg imidlertid mest til norsk. . . ., er det nå bare noen ganske få som kan
sies å beherske sitt språk og . . . knapt noen som ikke kan norsk
bedre. » (Roros-lappisk grammatikk, s. xv.)
I sydlapskans liksom i andra lapska dialekters kasussystem ingår de båda kasus som brukar kallas nominativ och ackusativ.
I de nordligare dialekterna är nom. subjektsformen och ack. det
direkta objektets form i såväl singularis som pluralis. I sg gäller
detsamma för sydlapskan, men i pi är det här inte lika enkelt.
Subjektet står i sydlapskan i pl regelbundet i nom., men objektet
kan stå antingen i nom, eller i ack. Åtminstone vid ett flyktigt
betraktande får man lätt det intrycket, att objektet i pl kan
sättas godtyckligt i vilket som helst av dessa båda kasus, såsom
framgår av följande exempel, hämtade ur Collinders härjedalslapska
texter.'
Exemplen i donna artikel är hämtade från följande textsamlingar: Halåsz,
Jemtlandi lapp nyelvmutatvånyok, Budapest 1886 (H. Jemt); Halåsz, Umeås Tornio-lappmarki nyelvmutatvånyok, Budapest 1887 (H. Ume); Qvigstad,
Lappische Erzählungen aus Hatfjelldalen, Kristiania 1924 (Qv.); Collinder,
Lappische Sprachproben aus Härjedalen, Uppsala 1942 (C.); Bergsland, Rorossamiske tekster, Oslo 1943 (B.).
Collinders fonetiska transkription har jag förenklat godtyckligt utan att
åsyfta fonematisk konsekvens. Även Halåsz' skrivsätt har jag förenklat nå-
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Med objektet i nominativ pluralis:
miekh meärkäijt 'die Kälber merken' (33: 3);
ruwg9je suöinie rihkajäjja öoykan 'die Bauernfrau harkte das Heu
(in Schwaden) zusammen' (4:4);
delie gamak äikke 'min zieht sie (ihm) die Schuhe ab' (24: 8).
Med objektet i ackusativ pluralis:
buhöijh alteds 'die Kiihe melken' (32: 12);
skrawweätijt mieiede 'die Kälber knebeln' (32: 12) ;
juktie galga weinih giergede 'damit er die Steine sehen sollte' (3: 17).
Genom ett mera ingående studium av språkbruket, sådant det
kan utläsas ur publicerade sydlapska texter, skall vi nu försöka
avgöra om det går att uppställa regler för objektets kasus i pi,
och om vi lyckas därmed, skall vi också försöka bilda oss en uppfattning om vilken den historiska bakgrunden kan vara. Alla
texter som härrör från den egentliga sydlapskan, den som talas
söder om Umeälven, uppvisar det dubbla objektskasus i pl, men
i Wolfgang Schlachters artikel »Wirkungen von Sprachrhythmus
und Satzmelodie im Lappischen» (Ungarische Jahrbiicher 22) och
i Budenz' texter i NyelvtudonAnyi Közlem&tyek 12, som båda
innehåller språkprov från Malå, står pluralt objekt alltid i ack.
liksom i de nordligare dialekterna. Den företeelse det här gäller
tycks alltså vara begränsad till sydlapskan i trängre mening och
kan kanske vara värd att observera som ett av de drag som man
har att ta hänsyn till när det gäller att avgöra var man rätteligen bör dra gränsen mellan sydlapskan och den nordligare dialektgruppen (rörande detta problem se t. ex. Bergsland i Studia
Septentrionalia II, s. 2, n. 4, och Hasselbrink, a. a. s. 2). Det bör observeras att de texter som Halåsz har publicerat under beteckningen »umelapska» icke är umelapska i vår mening utan hör till
den dialektgrupp som brukar kallas den åselelapska eller västerbottenslapska (Hasselbrink, a. a. s. 2).
got, men Qvigstads och Bergslands har bibehållits. Sida och rad anges vid
varje exempel. Jag har bifogat resp. textutgivares översättning av exemplen
oförändrad med undantag för Halåsz, vars ungerska översättning jag har överflyttat till svenska.
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Innan vi skrider till vår undersökning, bör vi inte försumma
att ta del av vad tidigare forskare har haft att säga om vårt
problem. Företeelsen finns så vitt jag har mig bekant behandlad
på följande ställen: Lagercrantz, Sprachlehre des Sildlappischen,
s. 20-23; densamme, Synopsis des Lappischen, s. 319; Bergsland,
Roroslappisk grammatikk, s. 132-133; Beronka, Lappische Kasusstudien II, s. 139-141. Lagercrantz, Sprachlehre, uppställer i huvudsak följande regler: »Der Nominativ Plural wird als Transitivobjekt gebraucht, wenn nicht eine bestimmte summenhafte Anzahl
von Individualgegenständen, sondern eine ungegliederte Kollektiv.
bezeichnung des Objektsgegenstandes gemeint ist.» »Der Nominativ Plural wird immer als Transitivobjekt gebraucht, wenn er
von einem Worte, das ein unbestimmtes Mass ausdriickt, bestimmt
wird.» »Der Ackusativ Plural wird gebraucht, wenn es sich um
eine bestimmte gegliederte Mehrzahl von individuell aufgefassten
Objektsgegenständen handelt. » I Synopsis ger L. följande kortfattade regel: »Das unbestimmte Objekt steht im Nominativ Plural, z. B. mijjeH lin PItH'i'iemenie PuwcH 'wir melkten die Renntiere'. Wenn das Objektswort ein Attribut hat oder sonst bestimmt
ist, steht es im Akkusativ Plural: e jep ulfcgTit TetjTie Puwci Tä
'ich sol! diese Renntiere aufsuchen'. » Om L:s formuleringar i
Sprachlehre säger Bergsland att de är »unoyaktige og delvis misvisende». Själv formulerar B. regeln på följande sätt: »I forhold
tul akk.-ill. pl. er nomin. pl. mere ubestemt, mindre individualiserende, f. ex. Jitktie tre,Twgah dajtajh 270.24 'Når de skal lage
ski' : JUktie trewwg<ajd'a dojtana 274.1 'Når man har laget (snekret
ferdig) skiene' . . . Jih banieh gewhta 6årg<9 pruwk< ajh 232.17 'Og
tennene må man bruke kraftig', men dåkka da'na ih håvvah uohp<lb
222 note 3 'men pleier du ikke å skjeere (men skjxrer du ikke)
av bogknikken du da! ?', hvor nom. pl. svarer tul norsk generaliserende artikkel». Men i en anmärkning tillägger B: »J. A. bruker
temmelig ofte nom, pl. hvor man skulle vente akk.-ill. pl., sml.
§ 264.1 anm. 1. I folge henne kan akk. (-ill.) pl. ikke brukes med
gen. av personlig pronomen som bestemmelse, altså f. eks. måh
guumajd'a vuojniejih, 'så du kyrne (d. v. s. kyrne våre) ?', men ma
mijjan guwsh, v. 'så du våre kyr?'». Och i den anmärkning som
här hänvisas till: »Hos J. A. ikke sjelden nom, pl. etter ak11.411.
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pl. [d: av demonstrativt pronomen], men bare som akk. pl.». Beronka åter framhåller att npl som objekt i lpS motsvarar finsk
partitiv och menar att nominativen har utträngt den äldre partitiven som beteckning för partialobjekt.
Om man försöker göra en generaliserande sammanfattning av
dessa på olika håll framlagda regler, kommer man väl snarast
till att i allmänhet npl betecknar obestämt objekt men apl bestämt objekt. Vid genomgången av Bergslands texter får man ett
bestämt intryck av att npl är den vanligare formen: den används
ej endast för obestämt utan ofta också för bestämt objekt. Här
ett par exempel ur högen på npl för obestämt objekt': dwdaan
guwda-fattarh itt'liiejijjies 'for i tiden hadde de gudfedre' (288: 29);
dån biejjien dillie pruwdasa jih pruwgåmma giel(h fihkieh, minvt'ajst'a
buwa, jih mfiwt'ajat'a bet'llagh, jih mitwe ajat'a gilb,h 'den dagen får
bruden og brudgommen gaver, av somme ren, av somme penger
og av somme solvsaker' (286:12). Sådana exempel kan man hitta
massor av. Men det finns också gott om exempel där npl betecknar bestämt objekt, d. v. s. där objektet betecknar vissa bestämda
redan kända föremål: månne gellg( am b'äkkah veMajh 'jeg skulle
hente sakene' (194:8). Däremot är det synnerligen ovanligt att
obestämt objekt sättes i apl. I själva verket har jag hos B. ej
funnit mer än ett enda säkert exempel på detta: awdasn aj goärajijp,awh nuwtakijdie mån doåries bag<amh 'for i tiden sydde vi
fettsko hvor sidestykkene hadde hårlaget på tvers (d. v. s. vertikalt)'
(238:25). I ytterligare två fall översätter B. lapsk apl med norsk
obestämd form, men här förefaller det som om man lika väl kunde
antaga att objektet tänkts bestämt på lapska: jUktie dåh vuottag<h
dajtajh, dillie vuottag< h, sehpajäjja jih mattiejejja mfippajd'a nftjselkijjajd'a viehkietijt vuottagfb dajtajh 'når hun skulle lage skobandene,
så rente hun garn tul dem og bad andre kvinnfolk hjelpe seg med
å lage bandene' (286:3). Här förefaller det lika troligt att meningen är 'de andre kvinnfolkene'. Motsvarande gäller i följande
fall: åwdalan rihkadak<an pritwkieh sarwada nihp< åijt 'for parringstiden bruker de å gjelde brunder' (214:3, L. A.).
Vi tycks alltså kunna ställa upp den regeln, att obestämt ob1 Där ej annat anges, år exemplen från Bergsland givna av J. A., som
har levererat de flesta av hans texter.
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jekt i pi alltid står i nominativ (med något enstaka undantag),
under det att bestämt objekt kan stå antingen i npl (exempel se
ovan) eller i apl :
läjja årrajh jih oårbielijdie rokajh 'det var
gildt å vare der og treffe kusinene' (194: 2); vuostag<h duoljajd'a
ridesiep<awh, 'forst barker vi skinnene' (260: 10). I synnerhet står
demonstrativt pronomen, som ju är representanten framför andra
för bestämt species, nästan alltid i apl : däjdie dån gith,kiem tehta
duoldtijt goåsie diijm<am( a 'dem må en la koke så lenge, helt til
de har blitt more' (186: 9). I själva verket har B. intet enda
exempel på självständigt dem. pron. i npl som objekt. Också om
dem. pron. står som attribut till ett substantiv, brukar det stå
i apl, men huvudordet kan då stå antingen i apl eller i npl:
däjdie gålkajd'a huwdasa dibi-ata 'dombjollene fester en til en karrem' (182: 17); däjdie klupp<h mfikäietiep<awh, däj buwjdaks mielg<astithbj ahtata 'klubben spiser vi attåt de fete bringestykkene'
(226:6). Från J. A. har B. 12 exempel på apl och 11 på npl i
denna ställning. Följande båda exempel är givna av 0. A.: ha'n
måjtajåmma däjdie stajnada,
'hadde han husket på gjeldsimlene, så. . .' (304: 15); men eVaja måjtajh däjdie stajnh, 'men han
husket ikke på gjeldsimlene' (304: 14). Det finns hos B. 6 exempel
(alla från J. A.) på dem. pron. vid objekt i npl, men endast som
attribut, ej i självständig ställning, t. ex. dilh gårramclh,-bewrgah,
soltajijp<awh lihtiej iijse 'vårkjottet saltet vi ned i trau, (180:4).
Huvudordet står i dessa fall likaledes i npl. Även t. ex. hos Qvigstad, ehuru sällan: barnie bieksale dah, Mlmie dagtie 'der Knabe
greift die Augen dort' (312: 35).
Om objektet som attribut har ett grundtal eller annat antals.
betecknande ord (såsom 'många' eller 'få'), användes npl, t. ex.
jih gulm‘a guwsh itt'niep,mes mielkien dieta 'og de hadde tre kyr
for mjolkens skyld' (B. 292:28); dillie g<ekt'a Aar&t-bielieh oåykan
gora 'så syr en de to bukstykksidene sammen' (B. 260:28); dillie
jenh buwih boåstad'a fihkaja 'da får en mange ren igjen' (B. 312:9).
Men om räkneordet föregås av ett dem. pron., kan apl användas:
däjdie g<ekti a goåt'ajd'a 'de to husene', enligt Bergsland Gramm.
s. 264, ehuru man ej finner något exempel därpå i hans texter.
Hos Collinder förekommer här även npl: ih tah guekte suw manah,
peäja danne lielkase 'und setzt ihre zwei Kinder auf diesen Schlit-
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ten' (26:3). Bruket av npl i detta exempel kanske även kan sättas i samband med Bergslands ovan anförda regel för J. A:s språkbruk med npl efter gen. av pers. pron. Också vid gajk<h' (npl)
'alla' användes vanligen samma konstruktion som vid räkneord,
men man kan lägga märke till följande förbryllande exempel, där i
samma mening samma ord står en gång i apl och en gång i npl : jUktie
gajk<h, jirrdmijdie duoldtdmma, dillie suh,p<ajimawh jih ket't' öjiep<awh,
gajk<h, jirram<h, 'når vi har kokt alle margbenene, så skaver vi av
kjottet og klover alle margbenene' (B. 226:9). Hos Halåsz finner
vi också exempel med både attribut och huvudord i apl : tihte
nalsuata kaihketa fuolhketa 'han lurar alla människor' (H. Jemt
13: 13). Beträffande numeralkonstruktionerna se vidare Bergslands
utförliga framställning i Studia Septentrionalia V, där han framlägger den åsikten, att den sydlapska konstruktionen med npl
efter räkneord vid såväl subjektet som objektet är urlapsk, under
det att den nordlapska konstruktionen med genitiv singularis efter
räkneord är sekundär.
Vi har hittills huvudsakligen behandlat språkbruket hos Bergslands viktigaste meddelare J. A. En annan av hans sagesmän,
L. A., är samma person som Collinders Mtl. Detta gör att vi kan
få en tämligen fyllig samling exempel även på hans språkbruk.
Övriga meddelare hos såväl C. som B. är representerade med såpass fåtaliga och korta texter att dessa knappast räcker till som
underlag för bestämda uttalanden om deras individuella språkbruk
i ett sådant fall som det här behandlade. Däremot ger de givetvis
värdefulla kompletterande upplysningar om härjedalslapskan som
helhet. Som man kan vänta sig, finner vi hos L. A. = MV i stort
sett samma språkbruk som hos J. A. Man kan lägga märke till
att han inte tycks ha något emot att använda apl efter gen. av
pers. pron. i sådana fall som däidie suw betnigijde pruwkuw batnih,
'sein Geld pflegte er zu verstecken' (C. 14: 5). Hos Halåsz och
Qvigstad kan man finna exempel på apl efter gen. av pers. pron.
även utan föregående dem. pron., t. ex.: manne leb dijen viellide
guölie-jawrien guaiku sah,tema 'ich habe eure Bräder nach dem
Fischsee gefährt' (Qv. 254:21); tihte samien komma lie sou suormite
6uohpstomma 'lappgumman hade huggit av hans fingrar' (H. Ume
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48:28); att jämföra med t. ex. tijjeh eVditie mijjise 'matta tijjin
kullie 'ni skall ge oss era guldsaker' (II. Ume 18:18).
Vi har nämnt att ensamt dem. pron. som objekt i pi alltid
står i ackusativ: däjdie. Motsvarande form av det relativa pronominet, mäjdie, förekommer hos J. A. endast en gång, eljest
använder hon det oböjda ijgie (lika för subj. och obj.), och någon
gång ack. sing. av rel. pron. : mam, trots att korrelatet står i pl.
Men hos L. A. och andra finner vi ofta apl mlijdie, däremot aldrig npl 9n4h som objekt. I här berörda avseende överensstämmer
alltså relativpronominet med det självständigt använda demonstrativpronominet : g<ekta pojkh mfijdie lftjkajij 'hun hadde to gutter som hun var glad i' (B. 300: 3 L. A.; observera att man genom
jämförelse med bruket i sg kan konstatera att verbet liijkajh
'tycka om' konstrueras med direkt objekt, annars skulle man kunna
tro att vi här har illativ pluralis, som i denna dialekt har samma
form som apl, ty i nordligare dialekter konstrueras motsvarande
verb 1pN /ii'kut med illativ); säita darjih daidie, maidie wäina galga
buöktehtijt 'er wollte das tun, was er glaubte fertig bringen zu
können' (C. 1:6 Mt1).
I Halåsz' och Qvigstads texter, ur vilka jag har anfört enstaka
exempel ovan, finner man knappast något som väsentligt förändrar
den bild som vi har fått genom att studera Bergslands och Collinders texter, och i stället för att ta upp utrymmet med ytterligare detaljer kan vi övergå till att försöka sammanfatta vad vi
har inhämtat om det plurala objektets kasus i sydlapskan. Vi
kan då till att börja med fastslå att språkbruket faktiskt är vacklande. Om inte av annat så framgår detta med all önskvärd tydlighet av det förhållandet, att en meddelare ibland själv tvekar
om vilket kasus som skall användas, så att han ger alternativa
former eller ändrar sig vid förnyad genomgång av texten. Så t. ex.
anges hos B. i en not till den ovan citerade satsen jfiktie deth
vuottag<h dajtajh 'når hun skulle lage skobandene' (286:3), att J. A.
först sade däjdie men vid genomgången ändrade detta till ddh.
Och Halåsz ger ibland alternativa former, t. ex. sålunda: kalaka
olokse poaskietit ih viättelit tah gnurruk (1. täitie .'snurrute) 'han
skulle gå ut och binda fast kalvarna' (H. Jemt 51: 18). Men det
torde trots detta ej vara omöjligt att uppställa vissa allmänna
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regler, ehuru man nog — med hänsyn till den i inledningen nämnda
ostadighet i språknormerna som tycks utmärka sydlapskan — alltid
måste reservera sig för att enstaka undantag kan förekomma. Om
jag vid formuleringen av en regel säger »alltid», bör man kanske
därför försiktigvis läsa detta som »nästan alltid». Alltnog, jag
skulle vilja säga att det plurala objektets kasus i lpS rättar sig
efter följande regler:
Apl betecknar alltid bestämt objekt, men npl kan beteckna
såväl bestämt som obestämt objekt, oftast det sistnämnda. Man
kan också vända på formuleringen och säga: Obestämt objekt
står alltid i npl, men bestämt objekt kan stå i antingen apl eller
npl, oftast det förstnämnda. Om det bestämda objektet står i
apl, innebär detta ofta, men ingalunda genomgående, att man avser
vissa individuellt bestämda enheter, under det att npl of ta mera
avser en kollektiv helhet.
Användning av dem. pron. innebär ofta just en sådan individualisering och medför därför gärna användning av apl. Ensamt
dem. pron. står alltid i apl. Dem. pron. som attribut står mestadels i apl men kan ha huvudordet i antingen npl eller ap!, oftast
det sistnämnda.
Rel. pron. står i ap!.
Substantiv som föregås av grundtal eller annat antalsbetecknande ord står i npl, såvida det ej bestämmes av dem. pron.,
då det kan stå i apl.
Substantiv som föregås av ett personligt pronomen i genitiv
står vanligen i npl, såvida det ej bestämmes av dem. pron., då
apl är vanligare.
Dessa förefaller mig att vara de viktigaste punkterna. Så kommer vi till frågan om ursprunget. Hur gammal är den sydlapska
företeelsen, och i vilket historiskt förhållande står den till övriga
lapska dialekters språkbruk? Bergsland, Gramm. s. 133, säger att
den »må vfflre gammel», och detta är otvivelaktigt sant åtminstone såtillvida att den är gemensam för alla de sydlapska dialekterna — begreppet sydlapska då fattat i trängre mening, se
ovan s. 101 — och alltså måste antagas vara gammal i lpS,
härstamma från ursydlapskan. Det kan vara lockande att försöka
kronologiskt bestämma vad vi bör mena med detta. Wiklund,
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Journal de la Socia Finno-Ougrienne 10, s. 146 ff, har genom
att studera den geografiska utbredningen av de urnordiska lånorden
i lapskan jämförd med de senare nordiska lånordens kunnat visa.
att urlapskan som en relativt enhetlig språkform förefunnits i urnordisk tid men ej senare. Trots Wiklunds egna skeptiska kommentarer till denna slutsats några år senare i Urlappische Lautlehre s. 15 f torde man kunna hålla fast vid detta som en god.
riktpunkt, då det stämmer bra överens med vad man även på.
grundval av interna kriterier kan ha anledning förmoda om de
lapska dialekternas utveckling. Vi kan alltså sätta den begynnande
lapska dialektsplittringens tid till omkring 700-talet. Vare sig
gränsen mellan sydlapskan och nordligare dialekter skall dras mellan
lpÅ och 1pU eller mellan 1pU och lpP, så är det i varje fall tydligt att umelapskan står den egentliga sydlapskan nära och ej kan
ha avsöndrat sig från densamma i mycket gammal tid. Vi torde
kunna antaga att centrallapskan och sydlapskan har utgjort en
relativt fast enhet även efter det att östlapskan började gå sina.
egna vägar, alltså väl en bit in i nordisk medeltid. Vi har tidigare sett att den företeelse som vi här behandlar utgör ett av de
drag som skiljer den egentliga sydlapskan från umelapskan och
alltså måste ha uppkommit efter dessa båda dialekters skilsmässa,
nämligen under förutsättning av att den utgör en sydlapsk innovation. Om vi tar hänsyn dels till vad vi har sagt om dessa båda.
dialekters nära samhörighet och dels till vad vi har sagt om urlapskans kronologiska placering, skulle vi kunna våga gissa att
sagda skilsmässa ägde rum ungefär vid nya tidens början. Vare
sig vi betraktar vår företeelse som en nybildning eller som en åtminstone delvis i lapskan som helhet gammal företeelse, blir detta.
då den tidpunkt, från vilken den är en sydlapsk särföreteelse.
Det är känt att lapskans ackusativ pluralis till formen är historiskt identisk med finskans partitiv pluralis, som är ett av finskans objektskasus, ehuru använd även som subjektskasus, under
det att lapskans npl har gemensamt ursprung med finskans npl,
även den använd som objektskasus, då ju finska substantiv inte
har någon formell skillnad mellan npl och apl. Både nominativ
och partitiv används alltså i finskan i pluralis som objektskasus,
och detsamma gäller som vi sett om däremot historiskt svarande
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former i sydlapskan. Man skulle då kunna tro att den sydlapska
företeelsen härrör från finskans och lapskans gemensamhetstid och
utgör ett av de ej så få ålderdomliga dragen i lpS eller att den
representerar ett gammalt lån från finskan. Men formernas användning gör ett sådant antagande omöjligt. I finskan är, mycket
grovt beskrivet, nominativen det bestämda och partitiven det obestämda objektets (och subjektets) kasus, men i lpS förhåller det
sig snarast tvärtom. Detta har också redan framhållits av Bergsland, Gramm. s. 133, där han säger att den ursprungliga partitivformens betydelseförskjutning måste ha ägt rum inom lapskan.
Bergsland, Studia Septentrionalia V, anser som jag redan nämnt
att första delen av min regel 4 ovan representerar det ursprungliga
bruket i lapskan och kanske rentav i de uraliska språken. Numeralkonstruktionerna kan då ha utgjort den kärna, kring vilken
bruket av npl som objektskasus har utkristalliserat sig, eventuellt
med inflytande från de nordiska språken som bidragande faktor.
Men å andra sidan kan man väl tänka sig att vi här överhuvud har
att göra med en gammal casus rectus, tjänstgörande som subjekt
och objekt utan åtskillnad, medan den ursprungliga partitivens
.användning som objektskasus representerar en senare utveckling.
Mot detta antagande kan invändas att redan ururaliskan hade en
särskild ändelse för ackusativ singularis *—m, vilken är bevarad
oförändrad i den sydligaste lapskan. Ackusativen som objektskasus
måste alltså vara ett urgammalt arv. Ja, vad singularis beträffar
är detta sant, men man har ej påvisat någon ururalisk från nominativens skild ackusativändelse i pluralis, och det är därför troligt att man från början hade skilda former för subjekt och objekt
ondast i sg men ej i pl. Det låter sig då tänkas att sydlapskans
bruk av casus rectus som objektskasus i pi är ett arv från det
uraliska urspråket, under det att den ursprungliga partitivens användning i denna funktion är en senare företeelse, som ej har
slagit igenom helt i de sydligaste lapska dialekterna. Vi har sett
_att npl som objektsform i lpS övervägande betecknar obestämt
objekt, under det apl betecknar bestämt objekt. Med utgångspunkt
i mitt antagande att användningen av casus rectus som det pluTala objektets kasus är urgammal, är det ingalunda överraskande
.att den nya ackusativformen kom att beteckna just det bestämda
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objektet. När man införde en särskild objektsform i pluralis, var
det i första hand för det bestämda, individuellt utpekade objektet
som man hade behov av den särskilda formen. En liknande uppdelning av nominativens och ackusativens funktioner är känd även
i andra språk, jfr t. ex. K. Grönbech, Der tiirkische Sprachbau I,
kap. V. Och även vad de uraliska språken beträffar, är det möjligt att samma arbetsfördelning härskade i singularis i ururaliskan,
så att ändelsen *--m där endast betecknade det bestämda objektet
(Collinder, Ural-Altaische Jahrbficher 24:3-4, s. 6 f). Även om
man kan spåra en ännu äldre funktion hos ändelsen *-m, finns
det ingen anledning att med Tauli (Ural-Alt. Jahrb. 24:3-4, s.
28) betvivla flertalet uraliska språks samstämmiga vittnesbörd att
den har varit en ururalisk ackusativändelse. Även ururaliskan har
ju en förhistoria.
Vi kan alltså i korthet tänka oss utvecklingen på följande sätt.
De uraliska språken hade ursprungligen ett deklinationssystem
med i singularis kanske sex kasus, däribland ackusativ *-rrt, men
med särskild pluralform endast i nom.-ack. Vi bortser härvid från
ett ev. ännu äldre stadium, där pluraltecknet *-t endast användes
vid subjektet och predikatet, och från ytterligare ett ännu äldre,
där pluraltecknet *-4 endast användes vid predikatet, från vilket
det som ett kongruensfenomen sedan utbredde sig även till subjektet, se Ravila, Finnisch-Ugrische Forschungen 27. Om vi från
detta skede återigen tar ett långt kliv fram i tiden, ser vi att
finskan började använda den ursprungligen med ablativisk funktion
försedda partitiven som subjekts- och objektskasus vid sidan av
nominativen och ackusativen. Lapskan å andra sidan gjorde i
pluralis den gamla partitiven till objektets enda kasus, som utträngde den gamla casus rectus i denna funktion. Det är mycket
möjligt att denna process tog sin början under finskt inflytande,
men att det nya objektskasus helt utträngde det gamla är en
intern lapsk utveckling. Det nya bruket spred sig söderut men
slog ej igenom helt i sydlapskan, utan där tog man upp det nya
objektskasus endast som uttryck för ett bestämt, individualiserat
objekt, där det kändes fylla ett behov, medan man behöll den
gamla casus rectus som objektskasus i övriga fall. Senare har
känslan för denna funktionsskillnad i viss mån gått förlorad, vil-
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ket förklarar det nuvarande mer eller mindre vacklande språkbruket.
De allra sydligaste lapska dialekterna har bevarat uttrycket för
det singulara objektet, ack, sing. på -m, oförändrad sedan det
uraliska urspråkets tid. Vi finner nu att även för det plurala objektets vidkommande en urgammal företeelse har bevarats genom
årtusenden i den västligaste utkanten av den uraliska språkvärlden.
Le cas du compkment direct au pluriel
dans le lapon måddional
Quand on veut krire la grammaire d'une langue, il arrive parfois qu'il
semble inopossible de formuler des rågles rigoureuses dans certains oas,.
parce que l'usage est chancelant, deux formes differentes pouvant etre
appliquåes plus ou moins arbitrairement pour exprimer le måme rapport
syntaxique, par exemple. Si l'on trouve dans une langue donnåe une
multitude d'anomalies de cette sorte, c'est un indiee quo les normes linguistiques y sont peu stables et quo le sens linguistique y est incertain.
Cela arrive surtout dans des langues parlåes par un petit nombre de gens
et qui n'ont pas ds tradition littéraire ni de langue officielle normative,
particuliårement si une langue åtrangåre exerce sur elles une forte influence.
Le lapon m6ridional appartient cette eatågorie. On y trouve ce trait
intåressant qu'au pluriel le complåment peut ötre exprimå par le nominatif ou par l'accusatif, bien qu'au singulier le complåment soit invariablement å l'accusatif. Les dialectes lapons pråsentant cette particularit&
sont ceux du lpS proprement dit, mais non pas le dialecte dit de Ume
Co dernier dialecte et tous les dialectes lapons plus septentrionaux
n'ont qu'un soul cas pour le complåment direct, au pluriel comme au
singulier (abstraction faite de l'usage assez restreint du partitif dans certains dialectes).
L'examen dåtaillå des textes lpS publies råvåle quo le cas du complåment
pluriel y est vraiment chancelant, la måme pliras° exactement se trouvant
parfois avec le nominatif du pluriel (npl) aussi bien qu'avec l'accusatif
du pluriel (apl) sans diffårence de sens; mais on peut tout de måme for-.
muler les rågles principales suivantes
L'apl d6signe toujours un compl6ment dåfini, c'est-å-dire des objets.
dåjå connus ou spåcifiås, mais le npl peut dåsigner un complåment dåfini
ou indåfini.
Un pronom dåmonstratif non suivi d'un substantif est toujours å.
l'apl. Un pronom dåm. dans la position attributive est le plus souvent
l'apl, mais le substantif suivant peut åtre au npl ou å l'apl.
Le pronom relatif est å l'apl.
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4-5. Uri compl6ment pråcådå d'un nombre cardinal ou d'un autre
mot quantitatif, ou bien d'un pronom personnel au gånitif, est au npl,
moins qu'il ne soit d6termin6 par un pronom dåm., auquel cas il peut
åtre å, l'apl.
Quant å Porigine du cas double pour le complåment en lpS, il est å
remarquer que la forme de l'apl lapon correspond å cone du partitif du
pluriel finnois. Cependant, l'emploi de cette forme en lpS ne peut pas
åtre attribuå simplement Pinfluence finnoise ou å la parent6 original()
des deux langues, ear la r6partition du npl et de l'apl en finnois est plu
tåt eontraire celle que nous avons trouv6e en lpS, le lpS employant
l'apl principalement pour le complement dåfini et le finnois employant
le part. pl. principalement pour le compl6ment ind6fini.
D'aprås M. Bergsland (Studia Septentrionalia, V), Vemploi du npl aprås
un nombre carclinal est un h6ritage du lapon commun et peut-åtre de
l'ouralien commun. Il me semble que cela peut åtre vrai de l'usage entier du npl comme cas du compl6ment direct. Au pluriel de Pouralien
commun, il n'y a eu qu'un seul emma real" d6signant le sujet et le complåment sans distinction. Il en a åt6 de måme dans le lapon commun.
L'emploi du vieux partitif (originairement ablatif) est då å Pinfluence
finnoise dans les dialectes lapons septentrionaux, oå ce cas est devenu
plus tard le seul cas du complåment pluriel. L'usage en question s'est
r6pandu vers le sud, mais il ne s'est pas complåtement 6tabli dans le lpS.
Dans ces circonstances, il est tout nature] que le nouveau cas du complåment pluriel ait åt6 utiliså pour dåsigner le compl6ment d6fini, car on
senti le besoin de distinguer du sujet le complåment d6fini, individualis6, majs pour le complåment indåfini on a continu6 employer le vieux
casus rectus. Pour le complåment singulier, ii y a eu dås Pouralien commun Paccusatif en *-m, qui se trouve encore inaltår6 dans les parlers les
plus måridionaux du lapon, et l'on n'y a pas eu besoin d'un nouveau
cas. Plus tard, le sens de cette clistinction s'est troublå en une certaine
mesure, peut-åtre sons Pinfluence des langues scandinaves, ce qui explique l'usage actuel plus ou moins ehancelant.
On sait que le lpS a conservå de nombreux traits anciens. Nous en
avons ici encore un exemple. Dans Pextråme ouest des langues ouraliennes, å savoir dans le lpS seul pa,rmi les dialeetes lapons, se sont maintenues å, travers des miniers d'ann6es des traces de Pancienne maniere d'exprimer le complåment pluriel dans les langues ouraliennes.

Eriksmiraklerna•
AV SUNE LINDQVIST (Uppsala)
Den till Erikslegenden knutna mirakelsamlingenl ger fylliga vittnesbörd om hur en av den katolska kyrkan städse nyttjad propagandaform tillämpats i övre Sverige, främst Uppland och Uppsala, under
1200-talets sista tredjedel och 1300-talets första decennium. Att samlingen rymmer många värdefulla upplysningar ha skilda historiker
under senare år visat. För ett riktigt och fullständigt bruk av detta
källmaterial tarvas emellertid noggrann kännedom om dess tillkomst.
Insikten härom är utgångspunkten för de undersökningar, jag nedan
vågar framlägga.
Samlingen är i sin helhet en mans verk; detta är sedan gammalt
påpekat. Han nämner sig själv i slutorden broder ISRAEL ERLANDSSON,
predikarordens (dominikanernas) prior i Sigtuna. Anförandet av denna
titel jämte den omständigheten, att de yngsta miraklerna hände år
1310, låta oss förstå, att slutorden skrivits nämnda år eller i början
av år 1311. Redan i juli 1311 var Israel nämligen vigd biskop i Västerås,
där han förblev till sin död år 1328 eller i början av 1329. Ett påvebrev av dec. 1327 (DS 2465) låter oss veta att han redan då legat som
halvdöd i fem år på grund av sin höga ålder.2
Israel synes ha låtit ärkebiskopen Nils Kättilsson mottaga manuskriptet å Uppsala domkyrkas vägnar. Han åberopar i slutorden ett
uppdrag från kaniker i Uppsala under en sedisvakans. Nils å sin sida
torde få anses ha inom kort försett den mottagna gåvan med två
personligt färgade tillägg. Det ena gäller ett mirakel (45), som Israel
med en för honom fullt typisk formulering kunnat införa i sin samling
1306; Nils bekräftade denna relation med sitt namn under åberopande av ett förnyat vittnesmål från en av huvudpersonerna, avgivet
1 Avtryckt i Scriptores Rerurn Svecicarum (SRS) II, I, p. 278-316. Upps.
1828.
2 EKSTRÖM, G., Västerås stifts herdaminne, I, 8. 40 if.
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offentligen år 1310 vid vigningen av Vendels kyrka. Det andra tilllägget följer efter Israels återgivande av vad Nils offentligen förkunnat
vid Eriksmässan 1310 angående ett honom själv hjälpande mirakel
(48). Till komplettering infogar nu Nils en personlig upplevelse Eriksdagen 1311, vilken Stod i direkt samband med föregående års händelser, men ej säges och ej heller behöver antas ha blivit lika offentligt
förkunnad.
Dessa ärkebiskop Nils' två tillägg ha förmodligen gjorts i margen.
Så skedde väl även beträffande två fullt likartade tillägg, vilka enligt
vad nedan (s. 128) skall visas ingå i den äldsta delen av Israels manuskript och torde få tillskrivas den då fungerande stiftschefen.
Ett femte inskott av främmande hand torde kunna påvisas (s. 147
nedan).
De enda eljest iakttagbara tilläggen äro tvenne berättelser om mirakel, som inträffat åren 1403 och 1411. De ingå endast i de två på
pergament utförda avskrifter, som vid nämnda tid synas ha varit i
Uppsala domkyrkas ägo.
Den ena av dessa codices är domkyrkans år 1344 upplagda kopiebok, vanligen kallad Registrum ecclesie Upsalensis eller Reg.
Upsalense (sign. A 17 i Antikvitetsarkivet, numera A 8 i Riksarkivet).
Det är denna handskrift, som J. H. SCHRÖDER lagt till grund för
avtrycket i SRS.
Den andra är codex Vaticanus Reg. Lat. 525, numera för
oss lättast tillgänglig genom AXEL NELSONS facsimileutgåva 1944.1
Den är en prakthandskrift, omfattar allenast Eriks Vita och Miracula,
men båda såväl i den latinska urtextens form som i fornsvensk översättning. Vad Miracula beträffar ger denna codex den enda kända,
fornsvenska översättningen. En försättsbild i den latinska versionen
visar S:t Lars och S:t Erik, dvs, de två, som Uppsala gotiska domkyrka,
synes ha räknat som sina patroni alltifrån grundläggningen och intill
invigningen 1435, då kretsen vidgades med en tredje, S:t Olov. Bilden
anses säkerställa prakthandskriftens ursprungliga samband med domkyrkan, ur vars ägo den så småningom hamnat i drottning Kristinas
bibliotek, varav en stor del nu bevaras i Rom.
Att de ovannämnda tilläggen från 1403 och 1411 sekundärt införts
1 NELSON, AXEL, Vita et Miracula Sancti Erici regis Sueciw, Corp. cod. Suec.
med. wvi III, Eafniaa 1944.
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i Reg., f. 5. i margen, är sedan gammalt insett. Avskriftens i Reg.
datering i övrigt vilar på iakttagelsen att samma hand, som verkat
vid kopiebokens uppläggning 1344, inskrivit Eriks Miracula och Vita.
Vad åter Vat. beträffar, har förekomsten av de två 1400-talstilläggen
föranlett dess av flera accepterade datering till »1400-talet, tidigast
1411».1 Tack vare facsimileutgåvan kan envar emellertid nu övertyga
sig om att miraklerna från 1400-talet även här skrivits in sekundärt.
Man behövde visserligen ej tillgripa margerna, men en något mindre
stil, initialernas avvikande form och ett »Amen» i slutet av den svenska
textens mir. 52 lämna ej rum för tvekan. Själv saknar jag eljest alla
förutsättningar för att närmare datera Vat. Nelson fann en granskning av skriftens art och utseende visa, »att handskriften tillkommit
i början av 1400-talet; även bildernas beskaffenhet pekar på samma
tillkomsttid» (p. xi).
Den tredje och sista tillgängliga medeltidsavskriften av hela mirakelsamlingen i latinsk ursprungsform ingår i ett från Vadstena
klosterbibliotek kommet samlingsband, nu benämnt codex C 15 i
Uppsala universitetsbibliotek. Som det mesta av dess innehåll äro
Miracula b. Erici här skrivna på papper.2
En fjärde källa, som likväl omsluter endast en mindre del av Miracula, är det år 1496 tryckta Breviarium Upsalense. Såsom J. H.
Schröder insett torde även det ur viss synpunkt få tillerkännas självständigt urkundsvärde.
Både i Reg. och C 15 äro de mirakelberättelser, Israel antecknat,
52 till antalet; flera av dessa stycken innehålla likväl uppgifter om
mer än ett mirakel. Vat. saknar i sin latinska text tre av dessa; i sin
fornsvenska text, varav två blad gått förlorade, synes den ha innehållit 50. Hänsyn till det liturgiska bruk, handskriften må ha avsetts
för, torde ha motiverat vissa uteslutningen Ur mir. 33 och 34 äro
sålunda ingressen och avslutningen till öjers brev borttagna. Det
alltför katalogmässiga 44 (Folkes Memorialia) kan ha fallit av samma
skäl liksom »slutorden» och vissa särartade stycken (32 ab, 36 a).
Den ofullständiga jämförelse, jag kunnat göra, har visat att ibland
Fornsvensk bibliografi, s. 69. Sthm 1903.
Papperet är av god kvalitet och försett med vattenstämpel (oxe? med långt
utdragen, baktill abnormt avsmalnande kropp), ej upptagen i Briquets bekanta
arbete över dylika stämplar.
1 GEETE, ROBERT,
2
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Vat., ibland C 15 ensam har bättre läsningar än de två andra; i vissa
fall samgår Vat. med Reg. mot C 15, i andra åter med C 15 mot Reg.'
Därtill kommer den nedan berörda olikheten i textföljden. Fördenskull betraktar jag de tre i huvudsak kompletta texterna — och i
sin mån även, via förlorade mellanled i handskrivna breviarier, 1496
års tryck — såsom av varandra oberoende avskrifter efter
en och samma förlaga.
Rimligheten härav skall nedan underbyggas. Dessförinnan må i
korthet framhållas att enskilda textpartier, tagna vart och ett för
sig, återkomma nästan ord för ord lika i alla codices. Avvikelserna
torde vara förhållandevis få, ehuru flera än vad Schröder observerat
eller åtminstone i noter markerat.2
Den hittills förda diskussionen om mirakelsamlingens tillkomst utgår från KNUT B. WESTMANS viktiga iakttagelse, att samtliga mirakelberättelser, på ett undantag (44) när, låta sig fördelas på två
perioder, mellan vilka ett drygt tidsavstånd kan förutsättas.3 Westman visade även att endast den äldre gruppen nyttjats av den eller
dem, som författat Erikssekvensen i Uppsalamissalet och vissa metriska partier i det Eriksofficium, som ingår i förutnämnda Brev.
Sedermera ha Eriksmiraklen diskuterats främst av AXEL NELSON4,
1 Nr 26: binamnet till en av Schröder annorstädes påträffad Carolus Thydislue
skrives i Vat. Thidhische, i C 15 Thysehe, i Reg. Tursche. Nr 32 och 45: Lina,
resp. peraudito (officio, om en bondkvinna i Vendela kyrka) i Vat. och C 15 mot
Lucia och peracto i Reg. Nr 31: sed (remansit mutus) i Vat. mot (sämre) et ide
två andra (r. 5; alla tre torde som nionde ord ha simul i st. f. »similiter* i SRS,
trol. framlockat av bläckfläck i Reg.). Nr 4: 15de ordet colligerent i Vat. (som
även har motsvarande plural i sv. övers.) mot colligeret i de två andra.
Nr 22: Stocham i Vat. mot i Reg. och C 15 det enligt Nelson (p. xvx, not 6,
jfr Schtick, A., i HT 1944) bättre Frotham, Frothaui. Nr 39: Sederius i Vat.,
Siderius i Reg., Gerderus i C 15. Nr 37: Sel (som sista ord i en ej fullt utskriven
rad) i Vat., Selnum i Reg., Sölnum i C 15 (för nuv. Solna).
2 Om archetypen haft lika talrika förkortningar som de kända avskrifterna,
äro feltydningar förklarliga särskilt vad beträffar person- och ortnamn.
3 WESTMAN, KNUT B., Den svenska kyrkans utveckling från S:t Bernhards
tidevarv till Innocentius III: s, Stlm 1915, s. 81, not 3. — Om denne eller någon
av i de fyra närmast följande noterna nämnda förf, nedan citeras med angivande
av endast sida, åsyftas städse här citerade arbeten.
4 NELSON, AXEL, företalet till ovan anf. facsimileedition av Vat.
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EINAR CARLSSON1 och Nus AIINLUND.2 När huvuddragen av föreliggande studie redan voro utarbetade tillkom ytterligare ett bidrag
av JAMES CRoss5; andra väntas inom kort.

Den här ovan på s. 116 införda tabellen upptar alla 52 av Israel samlade mirakelberättelser med begagnande av de nummer, de fått av J. H.
Schröder i 1828 års avtryck (SRS II, I, p. 278 ff).4 Dessa nummer
(här med arabiska siffror) återfinnas i kolumnerna 2 och 3, så fördelade för att markera, vilka mirakel enligt min mening böra räknas till
den äldre, resp. yngre gruppen, den senare här inkluderande Folkes
Memorialia.5
Tabellen ansluter emellertid till den följd, som föreligger i den
fullständigaste av de medeltida avskrifterna, nämligen C 15. Utöver
de 52 mirakelberättelserna ha på rätta platser enligt C 15 insatts alla
i sagda avskrift ingående texter av annan art. De ha av mig betecknats 32 ab, 36 a och 52 ab. Av dem ha hitintills endast 52 ab, dvs.
»slutorden», dragits in i diskussionen om Israels samling. De andra
synas mig ha stor betydelse för klargörande av beskaffenheten hos
den källskrift, de hämtats ur.
När texten lämnat direkt uppgift om året för ett mirakels inträffande eller kungörande, har årtalet satts in i kol. 1, resp. 4. Få och
egendomligt spridda äro dateringarna inom äldre gruppen; de gälla
ett och samma år: 1277. Inom den yngre gruppen förekommer datering nästan regelbundet. De många årtalen i kol. 4 tyckas vara ordnade
i kolonner med ganska god ordning inom varje kolonn eller kolonndel
för sig, men med besynnerlig oordning kolonnerna emellan. En frappant avvikelse förklaras lätt: Det säregna miraklet 22 om botandet
av en oxe år 1276 har inberättats av samme man och tydligen i
samband med det omedelbart framför antecknade nr 21 från år 1294.
Translacio archiepiscoporum, Uppe. univ:s årsskr. 1944:2.
.Å.H.NLurrn, Nus, Till frågan om den äldsta Erikskulten i Sverige, HT 1948.
a CROSS, JAMES, The authorship of »Vita S. Erici», Vetenskaps-Societeten i
Lund, Årsbok 1952, Lund 1953.
4 Ordinem, quo Miracula ipsa in Breviario Upsaliensi recensentur, utpote
authenticum secuti sumus, skriver Schröder p. 271.
3 Enda avvikelsen eljest från Westman är att jag ökat dennes »andra skikt»
(min äldre grupp, s. 84 not 3) med nr 29-32. Beträffande nr 32 är jag förekommen av Carlsson s. 74, not 2.
i CARLSSON, EINAR,
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Vad åter angår det år 1293 inträffade nr 43, vars formulering motsvarar den för äldre gruppen kännetecknande, och nr 44, den 1277 avlidne
ärkebiskop Folkes Memorialia, må Israel antagas ha först sent infört
dem i sin samling efter annan eller andra källor. Detta utesluter
naturligtvis ej att han långt tidigare blivit förtrogen med huvuddragen av den erfarenhet i ämnet, som Folke kan ha samlat. Det finns
en eller två direkta antydningar härom: i nr 14 och ev. även i nr 28.
Fördenskull ha vi intet skäl att med Westman beteckna nr 44 som
»första skiktet» i Israels anteckningar (jfr nedan s. 131).
De kronologiskt otillfredsställande placeringar, som senast berörts,
må jämföras med Israels slutord: »jag har nedskrivit dem ej i den ordning, i vilken miraklen inträffat, utan antingen som de berättats för
mig eller som de fallit mig i tankarna, medan skrivandet ej upptog
mig». Dessa ord äro färgade av samma intresse för noggrann datering
som Israel visat under den yngre gruppens tillkomst. Men de synas
mig närmast innebära en ursäkt för det lätt konstaterbara virrvarret
i kronologiskt avseende, däremot icke en tillfyllestgörande förklaring
av hur detta uppkommit. Det enda de så till vida säga är, att anteckningarna gjorts efter hand, varunder förekommit talrika uppehåll. Denna innebörd svarar fullt ut mot den uppfattning, som nedan
framlägges, grundad på andra iakttagelser och överväganden.
Däremot tror jag ej att den märkliga kombinationen av ordning
inom och oordning mellan »kolonnerna», i vad gäller den yngre gruppens element, eller den anmärkningsvärda hopblandningen av mirakel
ur båda grupperna låter sig förklaras genom Westmans på samma
slutord stödda antagande (s. 84 f.) att Israel, efter en år 1293 gjord
början, »under årens lopp ... antecknat nytt och gammalt utan ordning, så som det föll sig, tills han 1310 avslutat det hela». Westman
har ju antagit att de äldre miraklema ensamma nyttjats för sekvens
och officium långt före 1293 (»just under eller strax efter den
period då andra skiktets [= äldre gruppens] berättelser insamlats»);
han har vidare gjort den slående iakttagelsen att äldre gruppen »även
på grund av yttre kriterier intager en särställning». Westman synes
sålunda ha utgått från att den äldre gruppens mirakler varit nedskrivna i bevarad formulering långt före 1293, men överflyttats på
nyckfullt sätt, »utan ordning», i ett tidigast 1293 påbörjat manuskript,
detsamma som slutligen 1310 överlämnades. Den följande utredningen
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skall, som jag hoppas, visa att en dylik omgång icke är behövlig för
att förklara virrvarret.
Det berörda virrvarret ur kronologisk synpunkt blir än mer påfallande därigenom att skilda medeltidstexter ej, om vi frånse kombinationen av latinsk och svensk text i Vat., presentera miraklen i samma
ordning. Envar av de tre latinspråkiga huvudtexterna — och i sin
mån även det mindre antal, som Brev. har — avviker från de övriga.
Variationerna framgå av följande tablå':
Reg. 20-28, 1-19, 29-52, 52 ab

(innehåller även 36 a ; 32 ab saknas
här, men 32 b infört senare i samma
codex)
C 15 20-25, 1-19, 29-52, 52 a b, 26-28 (innehåller även 32 ab o. 36a)
Vat. (lat.) 1-19, 29-36, 20-28, 37-52
(12, 16, 44 ävensom 32 ab, 36a o.
52 a b saknas)
» (fsv.) 1-19, 29-36, 20-28, 37-52
(utryckta blad mellan delar av 1
o. 3, resp. 150. 19; 11 före 10; 12,
44 ävensom 32 a b, 36a o. 52a b
saknas)
Brev. 1-19, 20, 27, 36, 23
(4, 12, 16 saknas i följden 1-19; i
övrigt alla ej angivna)

Stor är visserligen korrespondensen mellan Reg. och C 15. Den
väsentliga skillnaden består enligt Westman (s. 84, not 2) i att nr
26-28 i C 15 »utelämnats på sin rätta plats och tillfogats allra sist».
Nelson säger (ml. p. xvri) att i C 15 »av någon anledning» tomrum
lämnats där 26-28 hade väntats »utan att detta sedermera blivit
utfyllt; de överhoppade styckena hava därefter avskrivits sist i mirakelsamlingen». Till förtydligande och stärkande av denna tankegång
kunde ytterligare ha framhållits, att 26-28 i C 15 stå t. o.m. efter
Israels slutord liksom att tomrummets omfång passar mycket bra
för »de överhoppade styckena».
Förklaringen kan synas så slående, att intet mer vore att tillägga.
Men en oavsiktlig överhoppning vore mer naturlig än den avsiktliga,
man räknat med. Tomrummet, som ej använts, kan bero av annan
orsak än den föreslagna.2 Innan frågan definitivt avgöres bör place1 Schröders numrering kan synas onödigt framhäva ett avbrott mellan »19»
och »29», som följa efter varandra i alla handskrifterna. I Brev, följa emellertid
»20» och »27» efter »19», före ett av numren i sviten »29-36».
2 De sex sista raderna av nr 25 stå i C 15 överst på fol. 193r; tomrummet
motsvarar resten av hela detta blad, varefter nr 1 börjar överst på fol. 194r.
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ringen av 26-28 i C 15 ses i samband med övriga fullt likartade, låt,
vara med reserverade tomrum ej kombinerade förskjutningar skilda.
textdelar emellan.
Den undersökning, jag företagit av dylika omflyttningar, har lett.
fram till en rekonstruktion av samtliga avskrifters archetyp, vilken
förklarar ej blott alla avvikelser i textföljden, frånsett enl, utan på,
samma gång också det mesta av det förut påtalade kronologiska
virrvarret.
Motiveringen för denna rekonstruktion skall lämnas i det följande>
men jag förutskickar resultatet:
Den källa, av vilken Miracula i Reg., Vat., C 15 och även (genom förlorade mellanled) Brev, kunna betraktas som inbördes oberoende
avskrifter, var Israel Erlandssons primärutskrift.
Archetypen hade successive vuxit ut från ett till fyra fyrsidiga pergamentark.2 Sedan det första blivit till större delen fyllt, stacks ett andra
ark in däri och häftades förmodligen fast, eftersom vi sakna exempel
på rubbning av dessa två arks inbördes läge. Det tredje och det slutligen
tillkomna fjärde arket torde däremot ha förblivit lösa. De hade ej försetts
med vägledande paginering (eller skrivarna ha i allmänhet uraktlåtit att
ta hänsyn till den som eventuellt fanns).
Under flitigt bruk av libellen, exempelvis vid predikningar, ha
arkens inbördes ordning kunnat förskjutas. Envar av de tre fullständiga avskrifterna återger en särskild form för de fyra arkens inbördes
gruppering. Brev, kan anses avspegla ett fjärde sätt att gruppera de
tre ark, som förelågo när den förlorade avskrift togs, som 1496 års
tryck ytterst återgår på.
Nämnda blad tillhöra ett lägg om 7 fyrsidiga ark, börjande fol. 1911' med nr 20,
och slutande med begynnelsen av nr 52, vars senare del jämte slutorden och
»de överhoppade» mir. fylla förra hälften, tillökad med en smal papperremsa
allra sist, av ett andra lägg om endast 2 ark; de fyra sista sidorna av detta lägg
upptagas av Vita.
1 Denna avvikelse skall nedan ges sin förklaring s. 134 f.
2 Den ungefär samtidiga Uppsalahandskriften C 92, vilkens sammanhang
med Vadstenadiariet C 89 ERNST NYGREN påvisat i Festskrift till Ludvig Stavenow 1924, ger ett exempel på hur Israels originalhandskrift kan ha sett ut.
I övrigt må nämnas, att avskriften av det hela ger C 15 på 31 sidor i oktavformat,
Reg. på 18 s. i stor oktav, Vat. på 14 s. i litet folioformat. Avtrycket i SRS, där
breda mellanslag införts efter varje mir., krävde med notapparat 20 s. i stor
folio.
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Ark II inhäftat i I

Ark III

Ark IV

Fig. 1. Schematisk rekonstruktion av Miraculas archetyp. Horisontallinjerna
ange, på vilka sidor resp. berättelser inskrivits. Punkter på dessa linjer nära
siffrorna ange att ifrågavarande nummer tillhör yngre gruppen.

1.5

1-teg.
Fig. 2. Arkens inbördes ordning när
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Schematiskt åskådliggöras de olika grupperingarna av fig. 1 och 2,
som må jämföras med innehållet i tabellen.
Nr 20-28: Ark III.
Vi betrakta först den i Eeg. och Vat. obrutna följden 20-28.
Den består av tre underavdelningar. Den mellersta har berättelser ur äldre gruppen, de andra åter berättelser ur yngre gruppen.
Varje underavdelning har praktiskt taget samma textomfång, motsvarande 47 å 49 påbörjade rader i SRS (kol. 6) eller 49, 47 resp.
45 rader i Vat. Jag antar därför att de rymts på var sin av tre
med någorlunda jämn stil omsorgsfullt fyllda sidor av ett fyrsidigt ark, i kol. 7 kallat III. De städse samgående 20-25 få antagas ha fyllt ömse sidor av »fol. 1» (kol. 8), medan 26-28 kunna
väntas ha befunnit sig på endera sidan av »fol. 2».
Den omständigheten att 20-25 inleda, 26-28 åter avsluta
hela mirakeltexten i C 15 kan bero av att övriga ark, I, II och
IV, lågo instuckna i ark III, när denna avskrift togs.
En eventuell paginering av archetypen vid detta tillfälle skulle ha
givit de av 20-28 upptagna sidorna numren 1, 2 och 16 enligt kol. 9.

Vat.
envar av kända medeltida avskrifter togs.

Brev.
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Till övriga detaljer beträffande detta ark återkommer jag nedan
(s. 126 f. och 133 ff.).
Nr 32 a-36 a: Ark I, fol. 2v.
I denna säregna följd äro 32 a och 32 b mina beteckningar för
textpartier, som läsas mellan 32 och 33 i C 15, men uteslutits ur
Miracula i övriga avskrifter, tydligen därför att de ansetts ej höra
hemma här. Reg:s skrivare fann det emellertid lämpligt att införa
32 b något senare. I Reg. avlöses nämligen Miracula, som börja med
fol. 151v, på fol. 160" av Vita S. Erici. Motsvarigheten till 32 b möter sedan på fol. 162r (DS V 3842). Synbarligen utan att observera
detta precedensfall bröt också Schröder ut 32 b ur sitt avtryck av
Miracula i SRS II, I, men införde det kort efteråt på pag. 329.
32a lyder:
Diuinum flamen opus istuc. a.b.c.d.e.ff. gaudiaa

32 b åter har följande lydelse (kompletterad inom klammer med
förtydligande tillägg efter Reg.):
Publicanda vpsalie in stacionibus
De pace venienciurn et redeuncium
De laboricio in cliebus festiuis
De predicacione crucis ad [carelos]
ledens venientes ineurrit penam XL marcarum Manentes, Recedentes
De puplice penitentibus relaxetur oppressoribus I karena. Homicidis
et adulteris duplex karena. II sint de Helsungia tune integra
De puplicacione miraeulorum [beati erici]
Fiat recommendacio Pro domino papa et statu et omni gradu ecclesie.
Pro domino rege. principibus et christianorum pace. Pro qualitate aeris
et fructibus terre. Pro defunctis archiepiscopis vpsalensibus et regibus
swecie et sepultis vpsalie. Pro benefactoribus vpsalensis ecclesie vivis et
defunetis
32 a påminner om de korta sentenser etc., gymnasister långt senare
plägat rikta pärmarna till sina läxböcker med. Vad åter angår 32 b
vill jag tillsvidare (jfr nedan s. 135 f.) endast säga, att det möjligen
återger någon i domkyrkan av praktiska skäl upprättad promemoria,
bestående av en rad korta, med ordet »De» började punkter, varefter
kommer det som inleds av »Fiat».
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För eget bruk hade möjligen Israel tillagt annotationerna »Ledens»
och strax efteråt »relaxetur integra». Kanske stodo de i margen; så
gjorde väl i varje fall de av skrivaren i C 15 felplacerade orden »Manentes, Recedentes» (vilka bort komma omedelbart efter »venientes»
liksom i Schröders avtryck). Skrivaren i Reg. uteslöt dem — jfr
avtrycket i DS V, 3842 — men förlängde i stället promemorian med
åtskilliga nya De-punkter, vilka måhända kommit till sedan Israel
infört sin avskrift i Miraculas archetyp. Ytterligare en De-punkt har
f. ö. infogats sekundärt i Reg. Då de fula skrivningarna »De puplice»,
»de puplicacione» återkomma i Reg., där t.o.m. den förmodligen ursprungliga rubriken börjar med »Pupl. ...», förefaller det mest sannolikt att det med C 15 gemensamma i Reg. är hämtat direkt ur Israels
manuskript.
Nr 33 och 34 äro två viktiga Eriksmirakler, men de skilja sig från
övriga såtillvida, att de återges genom ordagrann avskrift av ett brev
från annan person, prästen »öarus» eller Oj er, till kanikerna i Uppsala.
De höra m.a.o. ej till vad Israel själv skulle insamla för domkapitlets
räkning (jfr nedan s. 128).
Nr 35 och 36 inta en markant särställning ur annan synpunkt:
visserligen mirakler, men skedda på grund av S :t Lars förtjänst
och som sådana ensamma i hela samlingen.
Nr 36 a, min beteckning för en både i C 15 och Reg. mellan 36 och
37 införd anteckning, är än mer främmande: en här anonym hymn
av S:t Bernhard, Duleis Jesu memoria
Följden 32 a-36 bildar en textvolym motsvarande 35 rader i SRS;
36 a ensam upptar i Reg. samma utrymme som mir. 19, dvs. 50 SRSrader eller något mer än som fått plats på envar av de redan diskuterade sidorna i det hypotetiska ark III. Emellertid kan ju Israel inom
den grupp Varia, som 32 a-36 a bilda, ha nyttjat mindre stil än eljest;
kanske har han dessutom tagit margerna i anspråk. Alltnog, jag
vågar bygga på den förmodan, att allt detta stått på baksidan
av Israels första manuskriptark (I, fol. 2" i kol. 7, 8). I
och med införandet av 36a b kan Israel ha reserverat hela den sidan
för varia långt innan arkets tre föregående sidor hunnit fyllas.
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Nr 1-4, 29-32: Ark I, fol. 1 och fol. 2.
Det är tydligt att två ark krävdes för nedskrivning av första gruppens huvudsakliga innehåll, innan ark III tillkom. Men jag utgår från
— och skall nedan vid diskussionen av gruppens kronologi finna stöd
för — att Israel till en början hade allenast ett fyrsidigt ark för sina
mirakelanteckningar. Detta arks baksida (I, fol. 2v) har redan diskuterats. Framsidan av samma blad, fol. r bör då ha rymt de fyra.
berättelser, som gå närmast före 32 a, nämligen 29-32, vilkas sammanlagda textvolym (49 rader i SRS) precis motsvarar vad vi funnit
för envar av tre sidor i ark III. Vad åter ark I:s första blad beträffar,
kunde vi vänta dubbla textvolymen eller något mindre, för den händelse Israel inlett verket med en mer skrymmande initial och (eller)
rubrik. Sannolikast förefaller vara att nr 1-4 fyllt ömse sidor av
detta blad.
Nr 5-11, 13, 14, 18 och 19: Ark II.
Förslagsvis räknar jag med att 5-10 fyllt första tilläggsarkets fol.
1r, medan samma blads baksida till en början varit endast otillräckligt
upptaget av nr 11, 13 och 14, när Israel övergick till fol. 2 för de två
viktiga nr 18 och 19, vilka möjligen offentliggjorts samtidigt, ehuru
lämnade antydningar om tid och rum för publiceringen åtminstone
ej för en okunnig nutidsläsare göra detta uppenbart.
Nr 2 3-25: Ark III, fol. Iv.
Om därnäst, såsom jag antar, de samtidigt publicerade miraklerna
23 och 24 ävensom på samma gång eller kort tid efteråt nr 25 skolat
inskrivas, tarvades en hel ny sida. Alltså tillfogades det tredje arket,
vilket vi redan delvis diskuterat. Lades detta kring det äldre lägget
till skydd för därvarande skrift, vore det naturligt att av liknande
hänsyn placera 23-25 på insidan av dess förra blad.
Det bör observeras, att 23 och 24 kungjorts år 1277 vid en stor, av
konungen, drottningen och en mängd män och kvinnor av adel och
allmoge bevistad Eriksfest, dvs. 2 månader efter ärkebiskop Folkes
den 5 mars 1277 timade bortgång. Det 23dje miraklet hade tillskyndats av den nyss avlidne. Detta kan ha varit omedelbara anledningen
till att Israel strax under 23-24, på samma sida enligt min överty-
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gelse, skrivit in mir. 25 som en hyllning åt den bortgångne morbrodern
(»bone memorie» här liksom »venerabilis mem.» i 23). Detta mirakel
hade nämligen också hänt på Folkes tillskyndan, men långt innan
Israel lade upp sin mirakelsamling (jfr nedan).
Från år 1277 är även öjers ovan omtalade brev med mir. 33 och 34.
Då det adresserats till kanikerna i Uppsala, sålunda med vetskap om
Folkes död, är det föga troligt att Israel hunnit göra sin avskrift
innan han redan lagt upp ark III för de den 18 maj publicerade miraklen 23 och 24. Vid införandet av 33 och 34 hade Israel alltså efter
all sannolikhet flera tomma sidor till förfogande på ark III. Detta
stärker sannolikheten av ovan framkastad motivering till att öjers
brev förvisats till sidan för Varia.
Den äldre gruppens kronologi.
De enda direkt daterade mirakel, som denna grupp omspänner,
äro 23 och 24, som sägas ha blivit kungjorda på den ovanligt högtidliga eriksmässan 1277 2 månader efter Folkes död, ävensom de två.
i öjers brev såtillvida som Israel säger att detta skrevs till honom
(*mihi») nämnda år. Därmed upptar Israel anmärkningsvärt plötsligt
en ny princip, som han sedermera nästan konsekvent följer i hela den
yngre gruppen. Det förefaller nästan som om bestämda instruktioner
hindrat honom från att tidigare giva besked om åren för miraklernas
inträffande. Ett dylikt antagande är ej heller orimligt. Vore anteckningarnas syfte att skaffa lämpliga lectier för Erikskulten, dvs, att
inflyta i domkyrkans breviarium, såsom ju också en god del av den
äldre gruppens berättelser gjort, måste frånvaron av dateringar h&
ansetts önskvärd.
Vilja vi icke desto mindre söka bilda oss en bestämdare föreställning om tiden för deras tillkomst, återstå möjligheterna till indirekt
datering, vilka endast föreligga beträffande ett fåtal fall.
Westman har (sid. 83 f.) pekat på att vid den grundliga examinationen av nr 18 omtalas ej ärkebiskopen; däremot »äro kapitlets.
främsta medlemmar nämnda: ärkedjäknen, prosten och 'herr Jacob',
dvs, med all sannolikhet Jacob Israelsson, senare ärkebiskop (127881). Dessa tre nämnas i denna ordning i DS 618 (1276) främst bland
kanikerna». Denna anteckning skulle alltså föra »till sedisvakansen
efter Folke (1277-78)». Slutsatsen tarvar modifiering. Även i den
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.av en lång rad kaniker beseglade urkund från sept. 1276, som Westman hänvisat till, saknas Folkes namn. Tiden för tillkomsten av mirakelberättelsen 18 kan sålunda vidgas åtminstone till att omfatta
1276-78.
Bestämda skäl, vartill jag nedan återkommer, hindra mig emellertid att till samma sedisvakans med Westman hänföra en hel »vi»grupp. Bakom det i äldre gruppen så vanliga »vi» kan ofta författaren
själv, ev. jämte andra, dölja sig, vilket i så fall skett av samma anledning, som uteslöt direkta dateringar. (Jfr nedan.)
I likhet med Ahnlund kan jag ej heller biträda den uppfattningen,
att man som bakre gräns för hela gruppen skulle vara tvungen sätta
tidpunkten för Folkes död, då punkt skulle ha satts för »det äldsta
skiktet» i mirakelsamlingen, nämligen Folkes egna Memorialia (nr 44).
Intet lär hindra att den med åren av viktigare bestyr upptagne Folke
långt före sin död anförtrott registreringen av mirakel åt yngre krafter, både Israel, Ner och måhända än flera, vilka kunna tänkas ha
arbetat parallellt, om än med till synes olika stor framgång. Att
öjer och Israel följt samma instruktioner i fråga om sina anteckningars formulering visar i alla händelser en jämförelse mellan 33-34
(på Variasidan) och de övriga inom äldre gruppen.
Sitt beroende av morbroderns föredöme röjer Israel f. ö. direkt
genom att minst en gång (14, 28?) jämföra egenhändigt nedskrivna
mirakler med likartade, som enligt nr 44 förut konstaterats av Folke
och sålunda voro ägnade att stärka Israels övertygelse om att rätt
ha bedömt de analoga händelserna.
Uteslutet är ej ens att vi äga direkta spår av Folkes kontroll av
hans arbete. »Den fungerande biskopen», som enligt Westmans förmodan (s. 85) skulle vara Folkes efterträdare och skriftligen skulle ha
överlämnat till Israel hela berättelsen 32 (liksom en annan stiftschef
hela nr 45, jfr ovan s. 114), var enligt min tro Folke. Hans bidrag i
texten (liksom en efterträdares i nr 45) kan med fördel reduceras till
bestyrkande tillägg (i marginalen). I så fall blir detta tillägg,
men ej något mera hänfört till något av åren 1274-77.
Tveksam stannade Westman (s. 84, not 3) mellan två näraliggande
dateringsalternativ för nr 2. Den härigenom helbrägdagjorde munken
säges ha själv förkunnat miraklet högtidligen vid Marie födelsedagsfest (8 sept.) i Aros. Dessutom skall han »en kort tid efteråt» ha visat
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sig för konungen och alla prelater och rikets herrar i Söderköping.
I SRS hänvisades härvid till mötet i Söderköping år 1281. Westman
å sin sida ansåg vid avfattandet av cit. not att det »kan lika väl vara
det som hölls 22/7 1278 (DS 649) som det som hölls 29/7 1281 (DS
725)». Vi äro emellertid ånyo oförhindrade att såsom CARL M. KJELLBERG i Fornv. 1919 s. 77 och sedermera såväl OTTO JANSE SOM NILS
AHNLITND (s. 314 med not 3) oberoende av varandra gjort, hänvisa
till ett tredje möte, den kända, för en ingående överläggning om
Uppsalakyrkans tillstånd och behov enligt DS 546 sammankallade
herredagen i Söderköping, vars viktiga beslut i flyttningsfrågan dagtecknats den 22 september 1 2 7 0. I motsats till mötena 1278
och 1281, vilka höllos i juli månad, kunde detta sägas ha, såsom
nr 2 uppger, inträffat kort efter mormässan (den 8 sept.).
Uppgiften om herredagen i Söderköping finnes endast i en handskrift: Reg. Det är det enda tillfälle, då denna giver något, frånsett
avvikande läsningar av samma ord e. dyl., utöver C 15. Skillnaden
blir lättast förklarad om vi anta att den endast i Reg. bevarade
notisen, som utgör berättelsens slutord, vore ett tillägg, infört i margen, såsom varit nödvändigt, om mir. 3 redan hunnit inskrivas i
archetypen. Vad som hände i Söderköping kan Folke väntas ha känt
till bättre än Israel.'
Hur pass en av Westmans jämte Kjellbergs m.fl. hypotetiska dateringar och en av mig gjord passa in i den ovan rekonstruerade
ordningsföljden för mirakelanteckningarnas tillkomst inom äldre
gruppen visar följande:
1; 2 (Kjellberg m.fl.: 1270); 3; 4; 29; 30; 31; 32 (Lindqvist: försett
med tillägg något av åren 1274-77); 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 18
(Westmans datering, modifierad av Lindqvist: 1276-78); 19; 23 år
1277; 24 åt 1277; 25 (Lindqvist: 1277); 33 år 1277; 34 år 1277.
Den yngre gruppen tillhör alltså åren 1270-1277.2
1 Mitt antagande innebär, att Folkes tillägg i nr 2 kan vara gjort samtidigt
med det i nr 32, alltså under något av åren 1274-77, m.a.o. 4-6i år efter
Söderköpingsmötet. Skulle dateringen av nr 2 endast hänga på orden paruo
post, biträdde jag hellre Carlssons försiktigare formulering (s. 7): »ettdera av
åren 1270, 1278 eller 1281».
2 4ft vad ytterligare säges nedan s. 140 med not 2 till precisering av kronologien för de äldsta berättelserna.
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Erikssekvensen och Eriksofficiet.
En intressant konsekvens kan omedelbart dragas härav med hänsyn till Erikssekvensen och de metriska partier i Eriksofficiet, vilka
anspela på inom Israels äldre grupp förekommande mirake1.1 Westman har (s. 85 f.) »åtminstone gissningsvis» pekat på Folkes frände
och efterträdare, Jacob Israelsson, som diktaren. Däremot har jag
ingen invändning att göra, men intet hindrar oss synbarligen nu sätta
i fråga, att ärkebiskop Folke, denne »venerationis et honoris beati
Erici zelator precipuus» enligt Israel (mir. 25), var beställaren och
själv kan ha upplevat deras fullbordan, på sin höjd med frånräknande
av de allra sista partierna av dikterna. De anteckningar av Israel,
som givit en del av stoffet till dem, hade Folke ju haft i sin hand att
döma av de tillägg, han enligt ovanstående får antagas ha gjort därtill.
De sista berättelser, som begagnats, kunna nu sägas ha varit nr 23
och 24, desamma, som publicerades vid Eriksmässan 1277. Det ena
miraklet hade Folke själv upplevat. Att komplettera ett förut färdigställt officium med en ny, på nr 23 syftande antifon: »Ferro transsecuit ...» (SRS II, I, p. 327) bör ha varit lätt nog. Svårare kan det ha.
varit att i den konstfullt byggda, rimmade sekvensen föra in något
om det andra miraklet, nr 24. Antingen finge man dikta till sex nya
verser, eller ock ändra en förutbefintlig versrad. Kanske det senare
alternativet valts i och med insättandet av orden »et infanti tibiam»
(ib. p. 277), vilka i knappaste laget täcka 24:s innebörd (en benskada
hade bragt den åsyftade pojken på dödsbädden; slutet var nära, då.
hjälpen kom).
Härmed öppnas en möjlighet att förlägga första framförandet av
sekvens och ifrågavarande delar av officiet till samma högtidliga
tillfälle, då miraklerna 23 och 24 blevo offentligen publicerade.
1 Sekvensen åsyftar enligt Westmans utredning (s. 85, not 5) 8 = 18, 1, 13,
7, 14, 3, 24, 2, 19. Carlsson anser (s. 73, not 7) att »fugantur chemonia» bör åsyfta
»4 (möjligen 13)», tydligen enär ordet demoniacus möter i 4 (eljest passa båda);
han tillägger (jfr s. 74, not 2) nr 32. Officiet har skilda antifoner för envar av
enligt Westman (s. 83, not 1) följande: 1, 8 = 18, 3 och 23. Om vi försiktigtvis
förbigå 8 och 13 kunna alltså åtminstone följande elva mirakler ha åsyftats i
ettdera av eller, då deras nummer nedan kursiveras, i båda dessa diktalsterr
1, 2, 3, 4, 7, 14, 18, 19, 23, 24, 32.
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Folkes Memorialia.
En till synes grav anmärkning kan emellertid riktas mot hela detta
resonemang: Varför skulle uteslutande Israels mirakelanteckningar
(vid sidan om det mirakel, som finnes i slutet av Vita) ha använts
för missalets sekvens liksom för breviariets antifoner och lectier?
Varför icke några av Folke själv antecknade mirakel? Svaret må bliva,
att Folke otvivelaktigt begärligt samlat uppgifter om de mirakel, som
kommit till hans kännedom. Även om han flitigt nyttjat denna sin
kunskap i predikningar och för andra muntliga meddelanden, är det
ändå inte säkert, att han givit sig tid att nedskriva dem. Folke vore
i så fall icke den ende lärare, som hos yngre adepter ivrigt inpräglat
vikten av att göra just det, han själv försummat. Vad Israel inskrivit
i nr 44 har förmodats vittna om att Folke verkligen skrivit ned utförliga berättelser av samma typ som Israels. »Av dessa förekomma
emellertid här endast rubrikerna på mirakelberättelserna», anför
Westman (s. 83). Israels inledande ord: Memorialia scripta manu Domini Fulconis Arch,iepiscopi tyda emellertid — likt fortsättningens
beskaffenhet — på att vi i nr 44 snarast läsa en komplett avskrift
av några hastigt, i brist på annat koncept nedtecknade rader, till stöd
för minnet vid något offentligt framträdande. Om denna lilla promemoria var allt, Folke skrivit om mirakler, förstå vi att han under
förberedelserna till 1277 års Eriksmässa funnit det naturligt att hänvisa ritualens utformare till vad Israel på hans uppmaning sammanbragt.
Yngre gruppens anteckningar.
De tvenne Larsmiraklen nr 35 och 36 på Varia-sidan ark I, fol. 2",
äga en stilisering, som visar att de ej höra till den äldre gruppen
och troligtvis ej heller till de allra äldsta inom den yngre. Då de sakna
direkt datering, kan tillsvidare (jfr dock s. 132) intet mer sägas om
tiden för deras tillkomst, varav i sin tur tiden för kopieringen av
S:t Bernhards hymn ju berott.
Som den först inskrivna mirakelberättelsen av andra gruppen kunna
vi sålunda utan tvekan beteckna det genom sitt föremåls höga rang
uppseendeväckande och med aplomb på Eriksdagen 1292 offentligen
förkunnade mir. 26. Detta år återupptog Israel sålunda sin här
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berörda verksamhet. Möjligen hann han samma år även inskriva nr
27. Dessa två placerades i ark III, på endera sidan av dess fol. 2 (jfr
närmare därom nedan). År 1293 inskrevs så nr 20, för långt för att få
plats på resten av samma sida, på arkets fol. IT. År 1294(-1297)
synas ha tillkommit, i oklar inbördes ordning, dels 21-22, dels 28,
fördelade mellan nyssnämnda två sidor av ark III, vilka båda därmed
blivit fyllda.
De kronologiskt närmast följande anteckningarna 37-40 ha under
åren 1299 och 1300 skrivits in på ett nu tillagt »ark IV»; möjligen ha
41-44 kommit att införas omedelbart därefter. Då Israel under
1303-05 ville skriva in nr 12 och 15-17, fann han plats för dem i
befintliga tomrum å det gamla ark II, fol. 1". Därefter synes ark IV
ånyo ha tagits i bruk. Nu inskrevos efter hand 1306-1310 nr 45-52.
Förlagan till Brev.: Ark 1-III.
Det var min avsikt att ej sträcka mina spekulationer så långt som
till att peka på någon lättfunnen förklaring till att ark IV ej nyttjats
under åren 1303-05. Nu må en sådan emellertid ges, sedan jag på
ett mycket sent stadium i denna undersöknings bedrivande tack vare
benägen hjälp av fil. dr Toni Schmid haft glädjen återfinna de i det
för mig oöverskådliga breviariet från 1496 avtryckta mirakelberättelserna. Sålunda kunde Schröders otillräckliga upplysningar om dem
kompletteras. Det befanns då, att man till en början i breviariet infört så gott som alla inom gruppen 1-20 (endast tre nr överhoppade),
men senare gjort ett mycket snävt urval, förmodligen av utrymmesskäl. Urvalet blev sådant, att bara ett nummer har avskrivits i tur och ordning från varje återstående blad i den ordning,
de följa enligt den i fig. 2 åskådliggjorda konstellationen. Allra sist
synes man emellertid ha gått två blad tillbaka för att införa även
nr 23.
Bland de medtagna finnas, förutom de många från äldre gruppen,
två från tiden 1292-94 (20, 27) och två från 1303, resp. 1305 (15,
17) ävensom det ena Larsmiraldet (36) på »Vana-sidan». Intet mirakel
har hämtats från ark IV, varå anteckningar ånyo gjordes fr. o. m. år
1306. Ark IV kan alltså förmodas ha varit förkommet under åren
1303-05; kort tid innan ark IV återfanns bör det i Brev.
införda utdraget ur Israels libell ha gjorts.
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52 a b (»slutorden»): Ark III, fol. 2r.
Redan år 1277 torde, som vi sett, en enda sida i det här förutsatta
ark III ha fyllts. Det skulle dröja 15 år, innan nästa mirakelberättelse,
nr 26, skrevs in däri. Under dessa femton år hade stora förändringar
skett i Israels liv. Vi veta av andra källor (Westman s. 83, not 6)
att han var kanik i Uppsala 1276, men år 1281 munk i Sigtuna, 1290
lector, 1298 prior därstädes. Inom den yngre gruppen skriver han
sig också »frater Israel» flera gånger: i 20 (1293), 17 (1305), 47 (1308)
samt, jämväl tilläggande priortiteln, dels i 52, dels i slutorden (52 b),
båda från 1310.
Hans kall beredde honom säkerligen, ej minst som medlem av
»predikarorden», många tillfällen att muntligen skildra och utlägga
mirakel, som skett genom S:t Eriks förtjänst. Att han så gjort, säger
han f.ö. direkt i 52 b.
Schröder talar om en »Epilogus». Den ifrågavarande texten är
emellertid uppdelad i två avdelningar, av mig kallade 52 a och 52 b.
Den förra innehåller en allmän betraktelse över mirakelberättelser;
dess innehåll är av sådan vikt, att det här må rätt utförligt återges:
Somliga tjäna kyrkan med sin helighets föredömen, andra genom skrifter, andra åter genom undervisning. Beträffande sistnämnda två verksamhetsgrenar betonas vikten av att undvika allt, som är falskt, men att
anföra allt, som prövats vara sant och kan befordra sederna och tron.
Man bör ej tillvarataga endast vad som stödjes av mångas utsagor —
såsom fordras vid examination för kanonisering — utan även en enskild
persons trovärdiga utsago, som kan lända läsarne och åhörarna till uppbyggelse. Så ha ej bara Augustinus, Gregorius, Hieronymus och andra
kyrkans lärare, utan t.o.m. evangelisterna gjort, vilka troget antecknat
ej bara rena mirakler, utan också förmåner (beneficia),
vunna genom åkallan av helgon — såsom gynnsam vind, en svårvunnen
rekonvalescens, återfångst av förlorade föremål, regn — till Guds ära
liksom till de troendes uppbyggelse under predikningar.

Det därefter följande, vilket jag kallar 52 b, är fullt logiskt anknutet
härtill, men författaren talar nu i mer personlig forml:
Jag, Israel ... har, efter uppmaning av vissa kaniker vid Uppsala domkyrka under en sedisvakans, såväl i predikningar troget återberättat som
i enkel form åt skrift anförtrott både de mirakler och de benef icier, som genom trovärdiga utsagor kommit till min kännedom ...
1 Angående en lätt korrigering av den traderade texten, jfr s. 147.
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Andra må avgöra, om det allmänna resonemanget i 52 a är att beteckna som rent citat ur någon äldre författares skrift eller möjligen
som en bearbetning. Tydligt framstår det emellertid som en frukt av
klosterlektorns lärda studier, vilken han velat begagna i sina predikningar. Fördenskull har han skrivit in detta stycke i sin libell, som
han väl nyttjade vid dylika tillfällen. Under den äldre mirakelgruppens tillkomst kan detta likväl ej vara skrivet, ty där finnes ingen
antydan om skillnaden mellan rena mirakel och beneficier; händelser
av båda sorterna kallas mirakler och det ordet återkommer ett tjogtal
gånger inom berättelserna 1-4, 30-32, 5, 10, 13, 18, 19, 23, 24 och
33. Inom yngre gruppen är samma ord mer sällsynt: fyra gånger i 20,
43, 45 och 47. I nr 41, 15, 17 och 48 möta väl andra uttryck för
helgonets hjälp, men »beneficium» läses endast i anteckningar från
tvenne år: dels i nr 50 och 52, vilka likt 52 b äro från år 1310, dels i
denna grupps allra första berättelse, nr 26 från år 1292.
Det är påtagligt, att Israel varit fullt förtrogen med den såväl i
52 a som i 52 b tydligt framhållna distinktionen innan han kunde i
nr 26 beteckna kung Birger Magnussons helbregdagörelse år 1292
som ett beneficium. Sannolikt blir då att Israel även skri vit in
52 a före 26 i sin libell. Denna omfattade då tre ark, av vilka det
tredje förut endast fått ena insidan, fol. lv, försedd med text år 1277.
Att därnäst nyttja fol. 2' för 52 a bör ha synts honom naturligt.
Senare fick 26 sin plats på fol. 2v!
Av hänsyn till 52 a:s speciella karaktär och ändamål kan Israel ha
lämnat resten av den sida, där det stod, obegagnad ända till dess att
han kanske aderton, kanske än flera år senare skrev in de egentliga
»slutorden», 52 b. — Intet kunde ha hindrat honom från att, om han
så velat, genom en omvikning låta ark III:s två blad ömsa plats.
»Epilogus» hade då blivit »Frologus» och det benificium, kungen botats
genom, den första berättelsen i hela samlingen. Men därom veta vi
intet.
Tillräckligt goda inre kriterier synas mig emellertid vara påvisade
till stöd för mitt antagande, att nr 26-28, de i C 15 förment överhoppade och sedermera på orätt plats införda, verkligen kunnat vara
placerade på baksidan av samma blad som »slutorden» 52 ab. Den
okände skrivare, som i C 15 så påtagligt röjt motvilja mot eller
bristande förstånd till att sovra och gruppera om genom att troget
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skriva av 32 ab mitt ibland rena mirakelberättelser, han kan ej väntas
ha reagerat inför det egendomliga i att »slutorden» inflöto före 26-28.
Helt andra förväntningar kunna vi ställa på avskrivaren i Reg.; han
vrakade ju 36 a och flyttade ut 36 b ur Miracula till ett senare blad
i sin codex. Enligt den fiktiva paginering (kol. 10), som libellen kunnat få i det skick den förelåg, då avskriften togs för Reg., skulle
kopisten ha funnit »slutorden» redan på förlagans 3dje sida. Vi få
alltså räkna med att han avsiktligen, men också på synnerligen goda
grunder, hoppat över dem, där de stodo, och sedermera skrivit in de
överhoppade allra sist.
Därmed avlägsnas det enda, som hindrar oss från att beteckna
texterna i Reg., Vat. och C 15 som var för sig en fullt följdriktig
återgivning av en och samma, låt vara likt en kortlek ofta omblandad
arkgrupp. Samma fördel kunde visserligen vinnas genom att i stället
acceptera den av Westman och Nelson antagna »överhoppningen».
Men valet bör var lätt mellan å ena sidan den överhoppning, som skett
med konsekvent fullföljd avsikt enligt välberäknad plan, å andra
sidan den, vars avsikt svårligen kan utrönas och varav något tillfredsställande resultat ej heller kunnat påvisas.
Israel Erlandsson och Uppsala under 1270-talet.
Andra källor ha ej lämnat någon upplysning om Israels öden före
1276, då han enligt DS 618 var medlem av domkapitlet i Uppsala.
Innehållet i Miracula låter oss emellertid dra den slutsatsen att han,
efter slutad skolgång i Linköping, senast år 1270 inträtt i Uppsala
domkyrkas tjänst. Han bör då — 58 å 59 år före sin död — ha varit
en mycket ung präst. Med livligt intresse har han tagit del i de stora
festerna, då helgonkonungens skrin bars omkring. Vad som försiggick
vid uppehållen', stationes, under processionen, tecknade han sig till
minnes på baksidan av första annotationsarket (32 b, Publicanda
vpsalie in stacionibus): Frid lystes i ordalag och med nämnande av
samma vite, 40 marker, som sedermera återkomma i 1296 års Upplandslag, kyrkobalkens flock 22. Vidare talas om [förbud mot] tungt
arbete under helgdagar liksom i samma balks fl. 16. Meddelande görs
om missionen i Karelen. Mirakel kungöras. Förböner läsas för
1 För tolkningen av statio, se B. E. Hildebrand i DS V, vid 3842, liksom Carlsson s. 30, not 2.
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påven och andliga av alla grader, för konungen och rikets stormän
och alla kristnas frid, för väderlek och gröda, för avlidna ärkebiskopar
av Uppsala och konungar av Sverige, för dem som begravts i Uppsala
och för Uppsala domkyrkas välgörare, levande och döda. Alltså ett
ganska vidlyftigt program. Att det åsyftar domkyrkans stora helger,
framgår av att nämnda vite enligt lagen i vad Uppsala beträffar
hotade endast den som bröt friden på S:t Lars dag, dräpte eller
sargade på S:t Eriks dag eller vår Frus dag den övre eller skärtorsdag
dit farande, där varande och dädan farande. Då fridlysningen här
som på tinget bör ha inlett förhandlingarna får man onekligen det
intrycket, att skrinprocessionernas stationer av Israel nyttjats som
benämning för det väsentligaste av vad som försiggick under domkyrkans största festdagar.
Vi må därför erinra oss att man under 1270-talet, liksom f. ö. även
under 1280-talet, varken i Gamla eller nya Uppsala disponerade något
kyrkorum av tillräcklig vidd för det talrika auditorium, en stormarknad kunde erbjuda. Domkyrkans förnämsta fester, vilka av hänsyn
till det omedelbara grannskapets otillräckliga folkmängd förlagts i
anslutning till det profana livets mötenl, måste därför ges formen av
friluftsgudstjänster. Helgonskrinet hämtades då ut ur sitt förvaringsrum. Dess kringbärning och nedsättning då och då på bestämda stationer gav rytmen. Men sådana fester kunde ej gärna
arrangeras annat än under den varma årstiden. Detta är kanske den
huvudsakliga anledningen till att den sannolikt största marknaden,
den jämväl av starka minnen från hednatiden belastade distingen, ej
alls skymtar i Israels anteckningar.
Gångdagarna, som mången med stöd av från senare tider vunnen
erfarenhet synes främst ihågkomma, nämner Israel endast en gång
och då på grund av att mir. 2 inträffade en sådan dag, när »S:t Eriks
kropp, såsom brukligt är, högtidligen bars i offentlig procession från
Uppsala kyrka till Aros». Såsom vi sett, kan denna skildring med fördel anses gälla förhållandena år 1270, då gångdagarna f. ö., enligt vad
Kjellberg utrett, råkade infalla den 19 och 20 maj.
De stationer, Israel flitigt nämner i samband med mirakelpublikationer, tillhörde alla, för så vitt klart besked lämnats, andra festdagar.
1 Jfr Lrunizvzsx, Sin, Vägar och marknader i Uppsalatrakten från forntill Vasatid, K. hum. vet.-samf:s i Uppsala årsbok 1953, s. 50-53.
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När publicering av mirakel skedde, framgår av följande sammanställning. Kursivering av siffra anger att station eller procession
uttryckligen nämnts; / betecknar gräns mellan äldre och yngre gruppen.
Eriks dag el. fest (18 maj): 4, 9, 23, 24, / 26, 48, 50.
Lars dag el. fest (10 aug.): 1, 7, / 21, (22), (40), (36).
Marie födelsedag, »mormässan» (8 sept.): 2 /.
Johannes döparens dag (24 juni): 31/.
Ej angivna dagar: 30, 5, (8), 10, 18, 19, / 28, 43, 45, 51.
Skrinprocession omtalas dessutom, på grund av då inträffat mirakel förutom i nyssnämnda nr 2 under gångdagarna, även i 32 på S:t
Lars dag.
Sammanfatta vi, befinnas omnämnanden av mirakelpublikation
förekomma i nr 1, 2, 4, 30, 31, 32, 5, 7, (8), 9, 10, 18, 19, 23, 24, / 26,
21, (22), 28, (36), (40), 43, 45, 48, 50 och 51. Station nämnes i 1, 4,
31, 32, 18, / 26 och 48.
Relativt sällsynta äro tyvärr uppgifterna om den lokal, varest
dessa publikationer försiggått. Att man i fråga om alla publikationerna på domkyrkans främsta fester, Eriks- och Lars dagar, kan förutsätta domkyrkan själv är tydligt även när denna ej uttryckligen angivits såsom i nr 30 och (även om 23) i 24. Eftersom Marie födelsedag
var en speciell festdag för Mariakyrkan i Aros kunde vi anta att de på.
denna dag skedda publikationerna företagits där, vilket ock ganska
tydligt anges beträffande nr 2. Samma klosterkyrka, där sistnämnda
mirakel inträffade, var platsen för publicerandet av mir. 18, vilket,
möjligen skedde under samma stiftssynod, som omtalas i nr 19.
Beläggställena ha anförts i den ordning, de enligt min rekonstruktion kunna förmodas ha nedskrivits av Israel. Med hjälp av de i
slutet av denna uppsats lämnade utdragen kan läsaren lätt övertyga
sig om en för kontroll av rekonstruktionens riktighet värdefull omständighet: i de första anteckningarna har Israel med största omständlighet uppgivit station, plats och dag för publiceringen. Snart
blevo upplysningarna i så måtto sparsammare. Undantag gjordes
inom yngre gruppen från denna regel endast beträffande de två fall,
då konungen, resp. ärkebiskopen varit miraklets föremål. - Att
skrinprocessioner efter 1290 antytts endast beträffande två Eriksfester kan däremot hänga samman med av praktiska skäl genomförda
ändringar i gudstjänstordningen.
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En högtidlig publikation av ett järtecken har i regel skett genom
framförandet av den botade jämte vittnen. Den Vålabonde, som enl.
23 besatt av demoner skurit av sin strupe, lät den förnämliga festpubliken se det om en röd tråd erinrande ärret, andra buro fram vaxeller silverbilder av den helade kroppsdelen eller medförde andra
offergåvor. Vid sidan om baldakiner nämnes även så nyttig egendom
som år 1276 (nr 22) en oxe, uppstånden tack vare martyrkonungens
förtjänst, och år 1300 (nr 40) en ko, köpt för summan av fleråriga
avsättningar enligt löfte till S:t Erik. Ehuru båda kreaturen sägas ha
blivit lämnade »beato Erico in festo beati Laurentii» må det synas
ovisst, om dessa gåvor överlämnats lika offentligt som övriga; Löfstaprästen Martins oxe (nr 22) har ej antecknats förrän 1294, tydligen
på grund av då gjort personligt meddelande från Martin till Israel. —
Möjligt är att Israel visserligen kunnat anteckna »miraklet» 22 redan
år 1276, men ej ansett sig böra göra det förrän han stödde sig på den
i 52 a befintliga principutredningen.
En offentlig mirakelpublikation åsyftar Israel uppenbarligen, då
han i nr 7 om en tillförne av gikt (?) nedbruten flicka från Helsingland
säger: »henne såg hela menigheten framträda frisk och sund under
S:t Lars fest». Samma innebörd bör troligen inläggas i den än njuggare
formuleringen (8) att en dödfödd, som fått liv, »sågo vi många frisk
och sund» eller när det sägs (11) att en avliden kvinnas återuppväckande berättades »för oss» av sockenprästen och andra, som varit
närvarande, då man ämnade jordfästa henne. »Vi», resp. »oss» i de
två senaste citaten innebära väl endast att Israel personligen bevistat
publikationerna ifråga.
Uppenbar är en likartad mening i fråga om »oss», som stodo invid
och hörde på när mir. 31 fullbordades genom att en Vaksalabo, på en
gång bliven både stum och vansinnig, efter att först ha återfått sitt
förstånd slutligen också, då Te Deum under pågående gudstjänst
sjöngs, lät höra sin stämma klar och tydlig.
Ett annat »vi» låter oss ana att Israel under sin själavårdande verksamhet själv delvis blev vittne till hur en kvinna, som avled i barnsäng, och hennes dödfödda barn båda återkallades till liv (18). Möjligt
är att man hunnit tillkalla honom redan för moderns beredelse på
sin väntade hädanfärd; säkert är uppgivet att det uppväckta fostret

ERIKSMIRAICLERNA

139

omedelbart döptes på vederbörligt sätt liksom att tre månader senare
»sågo vi alla, som voro vittnen till miraklet, barnet friskt
och sunt». När vid sistnämnda tillfälle miraklet prövades och godkändes i Aros klosterkyrka i närvaro av bl. a de capitulares, vilka föranledde "Westman att datera händelsen till 1277/78, synes Israel likväl
ej ha behövt framträda som vittne, men väl »de ärbara kvinnor; som
sågo detta mirakel och voro närvarande hela tiden».
I nr 5 berättas om en yngling i Sollentuna, som förlorat vettet och
störtat sig i en brunn. Sedan han legat som död i två dagar och en
natt fick han åter liv och vett, då man avgivit ett löfte till S:t Erik.
»Och då han av oss, som undersökte detta mirakel så omsorgsfullt
vi förmådde, tillfrågades ..., sade han ... Detta mirakel förkunnade
offentligen meranämnda yngling jämte dem, som varit närvarande
och sett vad som hände, inför en mängd klerker, munkar och lekmän».
Den definitiva, rättsliga prövningen försiggick uppenbarligen vid
sistnämnda tillfälle, »oss» strax ovanför syftar väl alltså på antecknaren ensam, vilken av sin eller sina förmän beordrats fara till Sollentuna och verkställa den förundersökning, vars gynnsamma resultat
ledde till att såväl den botade som vittnena sedermera hämtades in
till Uppsala vid ett för ytterligare prövning och för offentliggörande
lämpat tillfälle.
Ecclesia Upsalensis 1270-1277.
Godkännas de senast gjorda övervägandena och den dessförinnan
försökta dateringen av äldre mirakelgruppen, är det tydligt att vi
däri äga utsagor av ett med de lokala förhållandena fullt förtroget
vittne, så gott som omedelbart nedskrivna efter hand under en årsföljd, som varit av allra största betydelse i ärkesätets och domkyrkans
historia.
Vid herredagen i Söderköping 1270 gavs å rikets vägnar tillstånd
till flyttning av domkyrkan från Gamla Uppsala. I närvaro av samtliga övriga suffraganbiskopar överlämnade Karl av Västerås 1271 i
Östra Aros enligt uppdrag påvens tillstånd att flytta domkyrkan dit.
År 1273 verkställdes — såsom flertalet forskare mena — flyttningen
av både domkyrka och säte, S:t Eriks skrin och så gott som samtliga
förut i Gamla Uppsala begravna biskopars och ärkebiskopars stoft.
Kung Valdemar var detta år närvarande vid skrintranslationen. Kung
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Magnus kröntes i domkyrkan 1276. År 1277 voro kungen och drottningen, i spetsen för en talrik och representativ församling, ånyo här.
Av de tre kungliga besöken nämna Miracula endast det sistnämnda.
Denna begränsning kan tänkas bero på att endast vid sistnämnda
tillfälle mirakelpublicering förekom. Vid de båda föregående tillfällena
kan programmet ha varit fulltecknat på annat vis. Härifrån hade
Israel sålunda näppeligen tillfälle att notera något i den libell, vi
känna innehållet av.
Den station, varunder mir. 1 proklamerades framför S:t Eriks
skrin under en larsmässa, förmodligen knappt en månad före mir. 2
år 1270, bör ha befunnit sig i de omedelbara omgivningarna till Gamla
Uppsala kyrka?. Ovisshet råder däremot om vilken ort uttrycket
Upsalensis Ecclesia i mir. 30 åsyftar. Helst vill jag tro att det fortfarande är samma kyrka eftersom S:t Lars ensam uppges vara dess
patronus. Detta mirakel kan ju också ha blivit examinerat av domkapitlet under ärkedjäknen Folkes ledning år 12722 även om det bestyrkande tillägg härom, som jag anser Folke ha gjort, synes vara
avfattat först sedan denne vuxit in i sin 1274 ernådda ärkebiskopliga
värdighet.
De tolv mirakelberättelser, som följt närmast efter, äro tyvärr i
allmänhet mycket kortfattade; ingen av dem innehåller orden Ecel.
Ups. eller annan antydan därom. Eljest vore det inom detta tolvtal,
och snarast i de tidigare däribland, som vi av allt att döma skulle
haft att hämta antydningar om flyttningen.
Innan vi fortsätta på den inslagna vägen, böra vi emellertid söka
klargöra för oss, vad man vid denna tidpunkt kan ha menat med
uttrycket »Ecclesia Upsalensis» på den nya platsen i rent lokal mening.
Enligt min tro omfattade det två lokaliteter av olika slag, men belägna
i omedelbart sammanhang:
Ännu 1271 nämna suffraganbiskoparna uttryckligen S:t Lars och S:t Eriks
dagar som de förnämsta högtiderna just för den gamla katedralen (que in ipsa
ecclesia sunt precipue ac sollempnes, DS 553), medan andra källor lika otvetydigt ange mormässan i sept. som Mariakyrkans i östra Aros. Jfr mitt anf.
arb., s. 50-53.
2 Den kronologiska följden för de äldsta miraklerna skulle kunnat te sig
sålunda: 1 (publ. i aug.), 2 (sept. 1270), 3, 4 (maj, 1271?), 29, 30 (publ. i Eccl.
Ups. vid ej angiven fest), 31 (juni, 1272?), 32 (hänt i aug., 1272?, omedelbart
kontr. av domkapitlet under ärkedjäknen).
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Den till omfånget ringa, men genom sina Eriksminnen helgade
1100-talskyrkal, vars friköpande från ursprungliga ägaren eller nyttjaren, landssocknen Aros eller S. Trinitatis, bör ha utgjort en av stiftsledningens första åtgärder efter år 1258 re'n. Dess altare antar jag
ha stått på samma plats, där det med tiden vidgade och förhöjda
»Trefaldighetens altare», dvs, den gotiska katedralens högaltare, stod
på 1400-talet och står än i dag.
övriga delar av tomten för den blivande gotiska katedralen med
sin kyrkogård. Efter mer än tioårigt arbete bör man där ha hunnit
1271 eller åtminstone 1273 fullborda grunden, helst ock i någon mån
sockeLskiftet till (frånsett östligaste kordelen, där 1100-talskyrkan låg)
så gott som hela nybyggnaden i då planerad form, dvs, västra delen
av koret, hela tvärskeppet och ett treskeppigt långhus av det nuvarandes längd.2 Detta arbete hade till följd av terrängens beskaffenhet
blivit mycket drygt och måst kompletteras med avsevärd påfyllning
av grus och jord, så att man dels åstadkommit ett passabelt golv inom
grundvalarna, dels en lämpligt dosserad gård däromkring. Allt bör
m.a.o. ha varit klart för att ta emot en stor publik vid friluftsgudstjänster och för begravningar, två viktiga önskemål, vilkas betydelse
redan i det föregående berörts. — Förmodligen har man även ansett
nödigt att omedelbart med nya sträckmurar (och torn?) ersätta de
delar av en äldre ringmur, vilka av utrymmesskäl måst slopas.3
De behov, som denna kyrkotomts ordnande väckte, var det
väl som enligt mir. 4 föranlett ett stort uppbåd av stensamlare. Vad
var naturligare än att den Vaksalabo bland dem, som gripits av vansinne och måst bindas, på första färdiglastade stenfora fick följa med
till dennas bestämmelseort? Den »ecclesia», han kom till, var i så fall
den nyss omtalade 1100-talskyrkan i Aros.
1 Min på tillgodogörande av andra forskares iakttagelser och teorier byggda
uppfattning om denna kyrka och dess omgivningar är klargjord i anf. arb.,
s. 62 ff.
2 NORDSTRÖM, FOLKE, Studier i Uppsala domkyrkas äldsta byggnadshistoria,
Sthm 1952. — Dens., Uppsala domkyrkas äldsta byggnadshistoria — nya rön,
Fornv. 1953. I sistnämnda arb. tar förf, enligt min mening obefogat avstånd
från sin förut uttalade, som det föreföll väl motiverade mening att långhuset
ända t.o.m. dess västra gavel ingått i det första grundläggnings- och (i sina
nedersta delar) uppbyggnadsarbetet.
3 Jfr Vägar och marknader, s. 67 f.
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Tydligare synes samma Aroskyrka ha blivit utpekad i den ävenledes
tidiga berättelsen 31. Också där är det fråga om en Vaksalabo, som
gripits av vansinne. Han blev förd till Martyrens kyrka. Detta uttryck
äger väl endast en någorlunda samtidig parallell i denna nejd: eccl.
Sanctj ericj in arusa enligt domprost Björns ena testamente från 1278
(DS 876). Flera forskare ha enats om att därmed åsyftats ovannämnda,
av domkapitlet övertagna och i samband därmed omdöpta 1100talskyrka.1 Den tidigare gjorda, nyss ytterligare skärpta dateringen
av mir. 4 och 31 synes alltså ge vid handen, att den förutvarande
sockenkyrkan på den gotiska katedralens tomt redan före 1273 ägts
av domkapitlet, som sörjt för oavbrutet uppehållande av gudstjänster
därstädes.
Vi kunna således vänta, att när uttrycket ecclesia Upsalensis ånyo
dyker upp i några av den äldre gruppens senare mirakelbeskrivningar, har därmed åsyftats endera eller båda av följande lokaliteter:
den lilla »martyrens kyrka» och den stora gotiska katedralen (eccl.
major i Björns andra testamente, DS 877) i ett blygsamt begynnelsestadium.
Beläggställena äro tre. Det ena finns i slutet av nr 24, där Israel
omtalar, att detta och föregående mirakel publicerades i e. U. på
Eriks fest i närvaro av konungen etc. år 1277; publikens talrikhet
förutsätter, att festen hållits utomhus, på den blivande katedralens
redan till nöds färdigställda golv. De två andra möta i förra delen
av öjers brev (33): På påskdagen vid första timmen (soluppgången)
inträffade detta mirakel i e. U. Det bestod i att en svårt sjuk scolaris
från Helsingland hastigt tillfrisknade, då han förts inom porten till e. U.
Ingendera berättelsen ger klart besked, om man ej, såsom jag åtminstone vill sätta i fråga, vågar fästa avseende vid Israels och Öjers
ordval, då de på annat vis antytt den ofullbordade katedralen. Jag
avser ett par mer eleganta fraser, som vanligen äro att fatta enligt
regeln pars pro toto. Det latinska uttrycket på tal om vallfärd till
Petri och Pauli kyrkor och gravar i Rom löd: »till apostlarnas trösklar» (ad limina ...). Och att »port» (ostium, i öjers brev »hostium») kunnat representera ett vida rikare innehåll än vad ordet egentligen betyder erinras vi om av ett ännu för ej länge sedan på tal om Turkiet
Jfr TUNBERG, SVEN, Erik den helige, Fornv. 1950, s. 131 med not 14 ävensom Nordström 1952, s. 46.
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i politiska sammanhang ofta nyttjat uttryck. Alltså behöva vi väl ej,
söka någon illfundighet bakom de två uppländska prästmännens bruk
av dessa fraser i nr 24 och 33. När Israel ånyo nyttjar »limina» i
några den yngre gruppens berättelser förefaller en dylik misstanket. o. m. utesluten.
Vi må emellertid tänka oss in i situationen 1277. Man bör ha hunnit.
ett stycke längre nu än 1273. Det första man kan väntas ha ordnat och
givit en klar, om än ej slutgiltig form bör ha varit (de undre delarna.
av) tvärhusets ömse gavelmurar och långhusets västra med deras
vida portar. Kan det alltså vara för att ej ha sagt varken för litet
eller för mycket som Israel' i nr 24 låtit en jämtländsk kvinna lova
att »gå till helge Eriks trösklar i Uppsala» och öjer skrivit om att en
sjuk skolgosse från Helsingland blev frisk så snart han förts »inom
Uppsala kyrkas port». Hur den samtida allmänheten skulle uppfatta.
en eventuell lika ordagrann översättning av dessa fraser är tydligt.
Logiskt framträda dessa ord från 1277 också som ett mellanstadium
i den utvecklingslinje, som börjat med 1271 (?) års tal om behovet av
att samla sten för kyrkans tomt (nr 4) och fortsätter med ett antal
i olika källskrifter förefintliga notiser om en viktig förändring, som
skall ha inträffat år 1290: I annalhandskriften C 92 i Uppsala universitetsbibliotek (incerti scriptoris chronicon) har omkr. 1300 antecknats, att år 1290 en träkyrka uppförts, dit relikerna överflyttades p&
Marie födelsedag. Enligt andra källor skall träkyrkan ha stått inom
den nya kyrkans murar (infra muros ecclesie nove, Reg. Ups.),
ja inom de p4började murarna (infra muros inceptos) på Hel.
Trefaldighetens berg i Uppsala (Chronologia 1266-1430).
Därmed vare hur som helst. Ett bestämt observa har Israel i alla
fall lagt in i den berättelse, som följer omedelbart efter nyssnämnda
nr 24 av år 1277 och kan förmodas ha tillkommit samtidigt eller föga
senare, medan intrycken av morbroderns bortgång ännu voro färska
(jfr ovan s. 126 f.). Handlingen i nr 25 tillhör Israels skolminnen »och
kan ogärna vara yngre än 1260-talets mitt» enligt Ahnlund (s. 314).,
Morbrodern hade uppmanat Israel »att besöka S:t Eriks kropp,
1 Jfr den utmärkta bedömning av Israes författarskap, som Cross lämnat.
S. 35 säger han: our author wrote the `Miracula' with the aim of presenting
ungarnished fact. He firmly rejects traditional phraseology and identification„
for the retention of prosaic detail to emphasise the reality of his stores.
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som då vilade i gamla Uppsala». Trots sin speciella uppgift
har Israel sålunda funnit ett tillfälle att i sin mirakelsamling erinra
om den viktiga ändring av skrinets förvaringsplats, dvs, domkyrkan,
som skett mellan hans skoltid och år 1277: utan tvivel 1273 års
translation.
Detta är den enda i Miracula förekommande direkta anspelningen
på flyttningen, om man ej vill fästa sig vid att »antiqua Upsalia»
förekommer som beteckning för den nuvarande landssocknen och
dess präst i mir. 45, 46 och 49 från 1306 eller senare år.
Magnus Johansson Ängels pilgrimsfärd år 1293.
Den utförliga 20de mirakelberättelsen bör emellertid ej helt förbigås i detta sammanhang. EINAR CARLSSON har (s. 34 f.) nyttjat den
som grundpelare för sin tes, att ecclesia upsalensis ännu år 1293
befann sig i Gamla Uppsala. Att den sjuke herr Magnus, som stigit i
land »på östra stranden av Fyrisån, några meter nedanför det s.k.
kvarnfallet — dvs, alldeles intill Dombron i det nutida Uppsala —»,
förmått gå själv till den enligt berättelsen på stort avstånd därifrån
liggande katedralen vore nämligen intet mirakel, om han endast haft
att göra den korta promenaden från östra sidan Dombron till tegelkatedralen »några stenkast» härifrån. Man måste alltså, hävdade C.,
räkna med den flera km långa vägen ut till Gamla Uppsala.
En häftig, av ADOLF SCIfeCK i HT 1944 inledd, av Nils AHNLUND
sedermera understödd kritik har riktats häremot. Man har därvid, i
vad gäller förhållandena inom »Uppsala», företrädesvis siktat på betydelsen av uttrycket juxta clomum latericiam fratrum minorum i den
äldsta kända, för att ej säga ursprungliga textformen, resp. wed
Gretbrödra tegelhus i Vat:s betydligt yngre, fornsvenska översättning,
som i SRS tryckts av jämsides med den latinska. Dessa uttryck' kunde
endast åsyfta ett tegelbruk, men för en dylik anläggning funnes ingen
plats alldeles invid Dombron och klostret. Riddaren hade m.a.o.
låtit sätta sig i land på annan, från nya domkyrkan betydligt mer
avlägsen plats.
Det synes mig uppenbart, att diskussionen skulle ha fått en helt
annan innebörd, om man ej å ömse sidor bedömt situationen med
1 Eller

enligt Ahnlund åtminstone det fornsvenska.
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ledning av den fornsvenska textvarianten. Den latinska kan ge
en helt annan bild:
Riddaren hade för avsikt att (den 8 sept. 1293) bevista Marias födelsedagsfest i Uppsala. På väg frän »Frotham», bäst förklarat som åsyftande
hans sätesgård Frövi i Balingsta, kom han ej längre än till sin gård Näs
(i grannsocknen Uppsala-Näs) förrän han hastigt sjuknade och måste
inta sängen. I tre dagar yrade han (6-8 sept.), under de tre närmast
följande åtnjöt han väl förnuftets bruk, men förmådde ej säga något.
Under alla sex dagarna varken ät eller drack han. Eftersom intet hopp
om hans vederfående syntes föreligga, kom man att överlägga om hur
det skulle förfaras vid hans bortgång. Systersonen Israel Erlandsson, den
sjukes präst och hans kammartjänare avgåvo då ett löfte att gå barfota
från Flottsund till Uppsala, ifall Herren ville skänka den sjuke, om vars
liv de misströstade, tillräcklig besinning för att tala några ord och träffa
de anordningar, han önskade, för sin själs salighet. Den sjuke föll så i en
kort slummer, vaknade snabbt igen och nu, på den sjätte dagens afton
(11 sept.), förmådde han svälja en ringa mängd i hans mun gjuten dryck.
Strax återvann han talgåvan så pass, att han kunde göra sig förstådd av
de kringstående (loquelam statim sic recuperavit, quod ab astantibus
intelligi potuit). Nästa dag, som var lördag (12 sept.), lät han föra sig
till en mässa för den hel, jungfrun i sitt kapell. Då förmådde han frambringa flera ord, men vad han ville säga, kunde han ej helt uttrycka (magis
verba proferre potuit, sed qux volebat dicere, totaliter exprimere nequivit). På söndagen (den 13 sept.) for han (transivit) till Ulltuna och
fortsatte på måndagen (14 sept.) sin pilgrimsfärd ända till Uppsala (usque
Upsaliam peregre profectus est) medan de tre nyssnämnda fullgjorde vad
de lovat.
Nära minoriternas tegelhus — dvs, ett hus, byggt av tegel, enligt vad
såväl förste bibliotekarien Axel Nelson som professor J. Svennung försäkrat mig vara den naturliga översättningen av det latinska uttrycket
— på stort avstånd från domkyrkan, steg herr Magnus själv ned från
fartyget och han, som man trott knappt kunna [uthärda att] bäras på
andras händer en helt kort sträcka, gick ensam, på nakna fötter, följd
av de 20 tjänarna och yttermera likaledes tillströmmande personer, till
S:t Eriks reliker. Här återvann han fullständigt talegåvan och offrade
en dyrbar baldakin åt den ärorike martyren (qui vix moclicum spatium
alienis posse duci manibus putabatur, per se nudis peclibus, comitatus
XX famulis et amplius similiter incedentibus, ad reliquias Beati Erici
accessit, et illic plenius usum loquendi recuperavit).

Det skall villigt erkännas att texten innehåller åtskilliga källor till
missförstånd. Emellertid tror jag det mest näraliggande, fullt acceptabla tolkningsalternativet är att riddaren, som sedan åtta dagar
10-537384 Svenska Landsmål 1953/54

146

SUNE LINDQVIST

ansetts ligga för döden och därunder näppeligen hunnit yttra tillräckligt många begripliga ord vid sina sinnens fulla bruk, enligt order
av de tre, som gingo pilgrimsvägen Flottsund—Uppsala, förts båtledes, alltjämt nedbäddad, oförmögen att tala, till den klostret närmaste bryggan. Väl anlända dit synas tjänarna stått villrådiga, om
de av hänsyn till den dödssjukes tillstånd vågade ta på sig ansvaret
för att bära honom till en lugnare viloplats i klostret. Att så den sjuke
plötsligt steg upp och på egna ben, utan hjälp, förmådde gå den efter
förhållandena mycket långa sträckan till den gotiska katedralen, att
han där återfick talegåvan, ja ånyo befanns fullt frisk, var utan
tvivel tillräckligt för att kunna betraktas som ett mirakel. Israel
Erlandssons samling upptar betydligt enklare tilldragelser.
Carlsson och hans motsägare synas mig ha missletts av den svenska
översättningen i SRS, som beträffande aftonen den lite, resp. den
12 sept. säger att den sjuke »fick strax måål så at the som när honom
stodo kunne vetta hwad han mente ... och fick sedan än bättre tala
dock icke fulkomliga som han wille». Om sista dagens händelse heter
det: »han som man trodde icke at han orkade litett rum ledes under
annors hender, gick sielfwer oledder».
Man behöver endast medgiva, att min tydning språkligt sett är
lika möjlig som den fornsvenska översättningen. Det 20de miraklet
låter sig då ej längre nyttjas som argument mot den vanliga, ovan
följda meningen, att domkyrkan med sätet flyttades redan år 1273.
Härtill kommer, att bevisvärdet av den för Carlssons tolkning särskilt betydelsefulla uppgiften, att tegelhuset var beläget på stort
avstånd från katedralen (ad magnum spatium ab ecelesia cathedrali
distantem), förefaller högst dubiös.
Då Carlsson avtryckte mirakeltexten in extenso, anmärkte han i
en not (s. 35), att »texten är stundom något förvanskad och bör
jämföras med motsvarande svenska version». Den enda ändring C.
vidtagit gäller placeringen av de 7 nyss återgivna latinska orden: de
ha fått byta plats med de sex närmast före dem stående. För att få
en begriplig mening var det nödvändigt att företaga denna omflyttning (eller att åtminstone, så som i Vat. sekundärt, flytta om de tre
i SRS närmast framför stående).
Det är visserligen sant, att den traderade texten stundom är
något förvanskad. På samma sida som början av detta citat ger C.
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f. ö. ett andra, av honom ej rättat exempel härå. Israels egentliga
slutord (52 b) inledas av en sats med följande uppbyggnad: »Ego.
rogatus ..., ut miracula et beneficia
enarravi et ... commendavi
scripturx.» Längden av här uteslutna textdelar förklarar att varken
avskrivarna i Reg. och C 15, Schröder eller nu senast Carlsson och
Cross reagerat mot denna orimliga satskonstruktion. I st. f. ut skall
det tydligen stå et.' Israel kan ha begått felet själv, när han flyttade
över slutorden från vaxtavlans koncept, eller någon skada hade åsamkats pergamentet. Det veta vi ej. Det förefaller eljest, som om Israels
primärutskrift varit mycket omsorgsfullt gjord. Det flitiga bruk, han.
själv först och andra sedan synas ha gjort därav, må förklara uppkomsten av tolkningssvårigheter här och var beträffande enstaka ord.
Så kan emellertid ej förvanskningen av mir. 20 förklaras. Den
återkommer ordagrant lika i Reg., Vat., C 15 och Brev. 1496 liksom
sedermera i SRS. Den måste bero av archetypen. Kan Israel ha skrivit
så? Jag tror det ej. Vida naturligare är att den meningslösa ordramsan
uppkommit därigenom, att Israels ursprungliga text fått ett tillägg.
Enligt min rekonstruktion har nr 20 stått på en högersida; i yttre
margen och i jämnhöjd med den rad, i vars mitt det borde inflickas,
skrevs tillägget; senare kom det att uppfattas som en direkt fortsättning på radens sista ord.
Sannolikt är det gjort ej av Israel själv, utan av någon som fattat
hans föregående ord på samma sätt som den fornsvenske översättaren
och de forskare, som under senare år diskuterat »tegelhuset», m. a. o.
av någon som ansett tillägget behövligt för att beteckningen »mirakel»
skulle bli befogad.
Einar Carlsson ansåg framställningen i mir. 20 »så klar som rimligen
kan fordras». Av allt att döma torde den emellertid få anses vara ett
skäligen bräckligt stöd för hans mening, att domkyrkan ännu 1293
låg kvar i Gamla Uppsala. Redan det ovan berörda innehållet i mir.
25, det enda i mirakelsamlingen som synes vilja ge en direkt anvisning
om att en flyttning skett, torde lämna ett starkare stöd för den här
biträdda uppfattningen, att flyttningen skett före 1277.
1 översättningen blir då som ovan s. 133 angivits, dvs. i god anslutning till
innehållet i 52 a.
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Utvecklingens gång.
Som vi minnas har Israel i sina slutord (52b, jfr ovan s. 133) uppgivit, att hans sysslande med uppteckning av mirakler och beneficier
skett på anmodan av vissa Uppsala domkyrkas kaniker under en
sedisvakans. Vilken sedisvakans? Härå ha de två svenska forskare,
som utförligast berört hithörande problem, svarat: »förmodligen»,
resp. »tydligtvis» den av 1291-95.
Ovanstående utredning lockar till ett annat svar. Jag har redan
förutsatt, att sedermera ärkebiskopen Folke under sin långa tid som
ärkedjäkne anförtrott åt Israel, och förmodligen även åt öjer (och
kanske åt än flera) att bedriva registreringsarbetet efter strikt fastställda principer. Folke må alltjämt få gälla som den egentlige tillskyndaren, men intet hindrar att han låtit sina kolleger i kapitlet
medverka till att göra uppdraget officiellt och starkare förpliktande.
Den av Israel 1310 åsyftade sedisvakansen var alltså den sjuåriga,
som slutade år 1274.
När Israel år 1310 eller kort därefter signerade och förmodligen
omedelbart i Uppsala ärkebiskops händer definitivt överlämnade
sitt manuskript, synas jämnt 40 år ha gått sedan han i dess äldsta ark
omsorgsfullt präntade de allra första av de många Eriksmirakler,
samlingen med tiden kom att, utom annat, innehålla. Besinna vi, hur
väl dåtida pergamentblad' även som utvändig beklädnad av bokpärmar bevarat läslig skrift efter långvarig slitning, ligger intet orimligt i detta antagande.
Med iver synes han ha ägnat sig åt uppgiften under tiden 12701277. Därefter har ett plötsligt avbrott skett, troligen i samband med
eller åtminstone resulterande i Israels förvandling till Sigtunamunk,
i vilken skepnad vi återfinna honom 1281. Först år 1292, några år
efter sedan han veterligen avancerat till lector vid klostret, återupptog
han verksamheten som antecknare av Eriksmirakler, varmed han
sedan tyckes ha fortsatt år efter år, med få avbrott, ända tills han
beredde sig att 1311 byta sin abbotskräkla mot biskopens i Västerås.
Det 14-åriga avbrottet 1278-91 förklarar mer än väl olikheten
mellan avfattningen av den äldre, resp. den yngre gruppens berättel1 Papper fanns vid denna tid ej tillgängligt i Sverige. Se NYGREN, ERNST,
Huru papperet kom till Sverige. En bok om papper, tillägn. C. J. Malmros,
Upps. 1944.
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ser. Det förelagda formulär, som den unge prästen samvetsgrant följt,
frigjorde sig den mognade munken mycket snabbt från. Till skillnaderna i formellt avseende, varom jag endast kunnat bekräfta tidigare
gjorda påpekanden, skulle jag vilja foga en av annan innebörd:
De äldre miraklen gälla huvudsakligen enkla allmogemän, de yngres
rad inledes ståtligt med botandet av Sveriges konung. Detta exempel
följa sedan talrika riddersmän och klerker av skilda grader, till slut
även en ärkebiskop; mera sällan uppträda nu borgare och bönder.
Denna skillnad kan näppeligen helt bero av att den unge prästen, om
än av god familj, måste ha rört sig inom enkla socialmiljöer oftare
än den välbetrodde lectom eller priorn. Månne den ej snarare bottnar
i en generell, och i så fall mycket sägande, omsvängning av det allmänna tänkesättet? Har för en gångs skull det lägre folklagret —
låt vara efter prästerliga direktiv — angivit den ton, som först senare
samhällets högsta kretsar med liv och lust stämde in i?
Omslaget har skett mellan två särskilt anmärkningsvärda Eriksmässohögtider, båda firade inom vad som då fanns färdigt av den
nutida Uppsalakatedralen. Den ena år 1277, då en bonde från Våla
och en bondkvinna från Jämtland vittnade inför en stor menighet
med konung Magnus och hans drottning i spetsen, den andra år 1292,
då kung Birger Magnusson låtit tre hovmän till fots bege sig från
Stockholm till Uppsala för att vittna lika offentligt om det mirakel,
varigenom konungen själv blivit hulpen — en av de tre var f. ö. lycklig
nog att omedelbart efteråt kunna tillfoga berättelsen om ett annat
mirakel till hans egen förmån.
Israel Erlandsson hann härjämte uppleva, att den på 1270-talet så
effektfullt bedrivna publikationen av mirakel klart befunnits otillräcklig för infriandet av alla de stora löften, man knutit därvid. Ännu
vid den katolska tidens slut och under äldre delen av Gustav Vasas
regering vidhöll allmogen sin hävdvunna marknadsplats i Gamla
Uppsala, vad Eriksmässoma beträffade.1 Åtminstone den ena av de
mässor, som 1271 uttryckligen betecknades som särskilt högtidliga och
speciella för denna ort (DS 553), fortsatte sålunda in på 1500-talet
i Gamla Uppsala. I rikshelgonets därvarande grav såg allmogen det
naturliga målet för fromma besök, såsom mir. 45 tyckes klart visa.
Ändå voro Eriks- och Larsmässorna, om jag rätt tytt Israels anteck1 Vägar och marlmader, s. 53 ff. och där eit. litt.
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ningar, de främsta på den nya domkyrkoplatsen! Ärkebiskopen Nils
Alleson synes resolut ha dragit den praktiska konsekvensen av flyttningsprogrammets partiella misslyckande. Efter all sannolikhet har
han nämligen år 1302 inlett den ännu på Gustav Vasas tid fortlevande
seden att var Eriksmässa bära helgonskrinet till Gamla Uppsala.'
Modifieras måste uppenbarligen också den under 1270-talet så flitigt
tillämpade seden att vid alla stora fester bära kring skrinet på den
nya domkyrkoplatsen mellan skilda stationer. Den var beroende av
tillfälligt rådande förhållanden. När bygget hunnit längre visade det
sig förmodligen uteslutet att fortfarande disponera vidsträcktare delar
av golvet för friluftsgudstjänster. Man har väl 1290 sökt koncentrera sig
till den mindre ecclesia lignea, som då skall ha uppförts inom de påbörjade murarna till den större kyrkan, och ordnat stationer inom
den. I ett bevarat protokoll från år 1359 gav man i alla händelser
bärandet till Gamla Uppsala hela skulden för att relikskrinet nu höll
på att ramla sönder.

Rekonstruktion av den ordning vari Mirakelsamlingens
delar införts
(Till varje del endast begynnelseorden, eventuellt även slutorden och/eller
andra detaljer av intresse för i uppsatsen diskuterade frågor; koncentrat av
innehållet har ej åsyftats.)

A. Ark I, fol. 1 (fyllt).
MIRACULA S. ERICI REGIS ET MARTYRIS
Rusticus quidam in Attundaland, Olavus nomine, in pasochia Husaby,
in villa quffl dicitur Maby, vir per omnia boni testimonii et eonversationis honest,
Hoe idem nairaeulum dietus Olavus in festo Beati
Laurentii in statione sollempni eoram scrinio Beati Erici est publiee
protestatus.
Frater quidam ordinis Fratrum minorum Rodgerus nomine, Gutensis
natione, sacerdos ordine,
Aecidit autem in diebus Rogationum,
ut corpus Beati Eriei, sieut moris est, ab ecclesia Upsalensi ad Arusiam
eum processione publica sollempniter deportaretur Hoc m. diligenter examinatum est ... Swpedictus etiam frater apud Arusiam in
statione sollempni in nativitate Beatas virginis hoe idem m. divulgavit, [(Marginal-)tillägg, observerat endast av avskrivaren i Reg. :]
1 Ibid.,

s. 55 ff.
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quod [läs: quem] paruo post Rex et omnes Prxlati et nobiles Sudercopiaa Sveciw sanatum viderunt.
3. Sacerdos quidam vicarius Domini Raguasti de Närthathunum, Ingemundus nomine,
4. Rusticus quidam Andreas nomine, de parochia Vaxal, de villa
Aristom, dum pluribus proesentibus lapides colligerent pro necessitate
publice
be ipse m. in die Beati Erici
fundi Ecclesiastici,
protestatus est.

fol. 2' (fyllt).
Puer quidam parvulus Siguattus nomine, in Parochia Vilabiärghum,
de villa Grillaby,
Vir quidam in Arusia in domo Domini Vidikini mercatoris, ... H. in.
dictus mercator et qui aderant. in Upsalensi ecclesia, coram Clero
et populo publice protestati sunt.
Vir quidam nomine N. habitans in parochia Vaxald simul et subito
mutus et amens effectus ... ad Ecclesiam Martiris deportatur ... Et
pum ibi aliquamodiu iaeuisset, sensum integrurn recepit, sed rennansit
mutus In nocte B. Johannis Baptistm, dum Te Deum in matutino
loquebatur
cantaretur officio, nobis astantibus et audientibus,
expeclite et recte. II. m. in sequenti die supradictus vir in statione
publica promulgavit, et hujus omnis, quw aderat, testis est ecclesia.
Mulier quwdam in Dalum nata, Lina nomina, subito lumen oculorum amisit devenit tandem ad Ecclesiam Upsalensem Instabat
tune festum B. Laurentii, qui supradietx Patronus est Ecclesix,
ac die sequenti dum in sollempni processione, ut moris est, capsa
martiris circa Eeclesiam reverenter deportaretur, ad valuas Ecclesix
martiris adjutorium prostrata flagitabat,
ante ipsum scrinium
subito aperti sunt oeuli ejus ... Hane omnis multitudo, qux tune
aderat, et excam prius viderat, et nunc illuminatam, super tanto et
tam palam facto miraculo glorificabant Dominum et Martirem ejus.
[Tillägg Nos vero, una cum Capitulo nostro, et aliis viris religiosis,
et Clericis discretis, omni qua potuimus descretione et sollieitudine
prxvia, cliligenter examinavimus hoe miraeuluna et rei gestee
veritatis testimonium perhibemus.

fol. 2' (sannolikt skrivet före flera av de närmast föregående).
Divinum flamen ... (se s. 124).
Publicanda Upsaliffl ... (se s. 124).

B. Ark II, fol. lr (fyllt) och lv.
5. Adolescens quidam Andreas nomine, de familia Domini Ingivaldi de
Cumque a nobis, qui hoc miraculurn prout potuimus,
Soland
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diligentius examinavimus, interrogaretur,
dixit,
H. m. Finedietus adolescens eum hfis, qui preesentes aderant, et quod factum
est, viderant, prtesente multitudine Clericorum, Religiosorum ae Laicorum, publice protestatus est.
Puer quidam septennis, Laurentiws nomina, de Löghö,
Puella quwdam de Helsingonia, quam omnis multitudo sanam et
incolumem in festo B. Laurentii vidit procedenteni.
Puellae, quam puellam multi postea vidimus sanam et incolumem.
Frater quidam, Thomas nomine, de ordine Minorum, Custos in Suecia,
vir probatEe religionis et notus pluribus,
liberatus est subito,
sicut ipse coram omnibus in die B. Eriei, dum prfedicaret, publice
protestatus est.
Puellte quidam adolescentuhe, ... H. m. a parentibus ipsius est
publice divulgatum.
•
Matronam quandam probat vite, sicut ipse et alii, qui praesentes
fuerant, nobis retulerunt,
Virum quendam
sicut ipse et hii, qui huic miraculo astiterunt,
coram nobis firmiter sunt testati.
Quendam etiam alium ... Villas etiam et domus a gravibus ineendiorum periculis, sicut possessores earum nobis sunt attestati, Dominus
liberaverat ..., ut de villa Ekeby evidenter apparet.

fol. 2 (fyllt).
Matrona quaedam ... in partu
Videntes autem
Matron, quae
aderant, spiritum vitalem paulatim per membra puellae sucereseere,
ae
periculum mortis timentes juxta formam Eceleske baptizaverunt eandem, quam post tres menses sanam et incolumem vidimus omnes, qui fuimus testes miraeuli. Hoe autem miraculum probaturn et examinatum est apud Arusiam in Ecclesia fratrum minorum, prwsentibu,s ministro et custode et Abbatissa de Sco, Archidyacono et Prteposito et Domino Ja,cobo et aliis quam plurimis
clerieis et laicis, attestantibus hwe duabus matronis fide dignis et
honestis, qui hoc miraculum viderunt et huic per omnia affuerunt.
Mulier quaedam in parochia Hacastum in villa qua dicitur Helgister
Istud miraculum publice promulgatum est in Synodo Upsalensis
ecelesim.

C. Ark III, fol. ly (fyllt).
1277 23. Vir quidam in Parochia Walum
Vicini
stupefaeti venerabilis
memorite Dominum Fuleonem, Upsalensem Archiepiscopum, qui in
vicino erat, adierunt ... At ille
ire monuit eos, ut votum pro eo
facerent ad B. Ericum ... Quo facto vir dictus sensus recuperavit
integritatem et ... in sequenti festo B. Erici sanus comparuit, signum
miraculi evidenter in se praeferens
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24. Eodem Anno in JEemtalandia puer quidam quatuor vel quinque eireiter armorum, Cum puero ... jam mortis immineret dispendium
... matro ejus emittente votum, ut limina B. Erici in Upsalia visitaret, puer a periculo mortis liberatus est ... Quw votum eomplens
Upsaliam venit in sequenti Coena Domini, deferens securn unam
Haee duo miracula publieata fuerunt in festo
tibiam argenteam
ejusdem martiris gloriosi B. Erici in Ecelesia Upsalensi, prwsente
'illustri Rege Sveorum Magno et Domina Regina uxore, et magna
nobilium et populi multitudine sexus utriusque Anno Domini MoCC0LXXVII. Eodem etiam die venit vir quidam fide dignus Upsaliam
deferens secum duo signa pedum de cera f acta ...
25. Israel filius Erlandi, cum Scholas Lineopix frequentaret
Cum
redisset in Sveeiam, Fuleo avuneulus suus borax memorix, tune
Archidyaeonus et postmodurn Archiepiseopus Upsalensis, venerationis
et honoris B. Erici zelator prweipuus, mandavit ej, quod pro salute
recuperanda eorpus B. Erici, quod tune in antiqua requiescebat
Upsalia, visitaret

1277

D. Ark I, fol. 2v (forts.).
Anno Domini Millesimo CC0LXXVII. sie seripsit mihi presbyter
dominus öarus: Canonicis Upsalensibus Salutem. Hoc miraculuna
egit divina omnipotentia
hoe anno in die PaschEe ... in Ecelesia
Upsalensi. Scilicet quod quendam de Helsingonia Scolarem,
cum
jam dictus infirmus de eonsilio domestici sui infra hostium Ecelesix
Upsalensis delatus fuisset, pristinze restituit sanitati.
Item mulieri euidam de parochia Giristum
loquelam reddiclit
quarto vel quinto die Paschw hoc anno. Hoe ideo vobis scribo, ut
Deo pro hiis devote gratias referatis. [Slut på öar us' brev].

1277

1277

E. Ark III (forts.), fol. 21'.
52 a. Eeelesiam Christi alii
nec solum pure miracula, sed etiam invo.catis Sanctis optenta beneficia ... [allmän betraktelse om mirakler].

fol. 2v.
26. Illustrissimi Sueuorurn Gothorumque Regis Magni filius, Birgerus Rex
illustris
Dominus Karolin et duo milites alii facturn pro Domino '
Rege votum complentes Anno Domini MoCC0XC secundo in festo
B. Erici, cum sollempni oblatione Domini Regis de Stockholm
iverunt pedestres Upsaliam et in statione publica super ... beneficio
perhibuerunt testimonium veritati. Stepeclictus etiam Dominus
Karolus
euratus est ... sicut ipse in predieta statione eoram
omnibus est testatus.

1292
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27. Nobilis qutedam et devota Domina Helga, uxor Domini Rörici Byrgirsson,

fol. .1r.
Prffldictum
1293 20. Nobilis vir Dominus Magnus, Johannis Angeli filius
miraculurn eontigit Anno Domini MoCC0XC0 tertio.
1294 21. Dominus Martinus Presbiter Ecclesite Löstum narravit, quod quidam
Parochianus suus, Olavus nomina,
vovit se limina Beatorum
Olavi et Erici visitaturura ... et votum suum Anno Domini MoCC0X03
quarto in festo B. Laurentii devotus implevit.
1276 22. Preedicti etiam Domini Martini presbiteri bos
convaleseens B.
Erico in festo B. Laurentii obtulatus fuit Anno Dm M.CC.LXXVI.
(1294)

fol. 2* (forts.).
1294 28. Cum ingentis incendii vorax flamma silvam juxta Ecclesiam Guttarör
anno Domini MCCXCIIII [MCCXC VII i C 15] ... vastaret, euria
el. 1297
Dominus Nicolaus Upsalige in Synodo narravit) ab illo
(sicut
incendio illaesa permansit

F. Ark IV.
1299 37. Anno Domini MCC. nonagesimo nono Andreas de Sölnum ... facto
Beato Erico statim tantum eonvaluit, quod ad limina B.
voto
martiris cum obligatione indilate venit.
38. Eodem Anno Saxo, Castellanus Stockholmensis
»
39. Eodem Anno Gerdarus de paroehia Waxald
»
1300 40. Olavus de paroehia Huddunge vaccana Anno Domini M.CCC. in
festo B. Laurentii B. Erico obtulit
Cum fames valida annis pluribus plurimos in Swecia devastasset,
rustici parochias Belling, Spiccaby et Akirby inhabitantes ... B.
pluviam triErico offerent ..., si per ejus interventum Dominus
buerat oportunam
Retulit Dominus Ragualdus Puke ...
1293 43. Sacerdos quidam nomine Martinus, öningus natione, Rector Eccleske Ebohäred de Synodo Upsalensi Anno Domini MoCC.XC. tertio ...
Ipse et hospes ejus, qui pro ipso votum fecerat, pariter hoc miraculum
devulgaverunt, et cum juramento rei gest testimonium reddiderunt.
44. Memorialia scripta manu Domini Fulconis Archiepiscopi

G. Ark II, fol. 1» (forts.).
1303 12. Dothir, uxor Frödhgeri de villa Hunnungaby, parochia Walby,
Hoc contigit Anno Domini M.CCC. tertio, circa festum B. Erici.
15. Anno Domini M.CCC. tertio, cum frater Petrus ordinis Prxdicatorum,
Prior provincite
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1304
In Stabby, in parochia Giristum, filia Ingevaldi, Ulvilda quattuor
armorum mortua jaeuit revixit Anno Domini M.CCC. quarto
Anno Domini M.CCC. quinto Domina Ragnborgh, uxor Domini 1305
Mae mihi fratri Israeli retulit Domina RagnFuleonis in Fanö
borgh pmeclieta.

H. Ark I, fol. 2v (forts.), troligen samtidiga med E-G.
Hemmingus de Ekby desperatus vidit in visione B. Laurentium
Katarina de paroehia Iristum ... votum ad B. Laurentium feeit
et pedem eum tibia de eera facta in festo B. Laurentii personaliter
optulit.
36 a. Duleis Jesu memoria [hymn av S: t Bernhard].

I. Ark IV (forts.).
1306
Anno Domini MCCC. sexto, eirea festum B. Olavi, Benedictus sex
annorumparvulus, filius Olavi Dansea et Ingegerdis, in paroehia VenIlla ... secundum Presbiteri coneilium vovit pro
clil, villa Ekeby
filio, quod limina B. Eriei, ubi sepulerum est Martiris apud antiquam
Upsaliam, annis singulis visitaret, quo adjuvaret, et dici faeeret unam
missam in honorem ipsius ... In festo igitur B. Laurentii tune
proximo mulier nudis peclibus eum filio venit ineolumi, ad sepulerum
B. Eriei
[Prwmissa omnia prredieta Ingigerdis nobis Nieolao Arehiepiseopo [1310]
Upsalensi multis praesentibus fideliter exposuit Anno Domini M.CCC. [tillägg]
deeimo, in die consecrationis Eeelesix Wendil, in eujus Ecelesia3
paroehia hoe miraeulum est patratum.]
Refert Dominus Johannes, presbiter de antiqua Upsalia, uxorem 1306/7
euratam eirea Armurn
eujusdam molendinarii in paroehia sua
Domini M.CCC. sextum vel septimurn.
Cum Torstanus faber in Fxringhö Faetum est autem hoc miraeu- 1308
lum Anno Domini M.CCC. octavo. Hoe mihi fratri Israeli, et pluribus
fide dignis aliis, pater pueri fideliter enarravit.
1310
Anno Domini M.CCC. deeimo, in profesto B. Eriei, eum Dominus
Hoe ipsemet eoram multis personaliter
Nieolaus Arehiepiseopus
enarravit.
die Beati Eriei in statione solempni
[Cum etiam Anno Domini MCCCXI, eonstitutus apud maneriam [1311]
suum Akir, ab Upsalia in festo dieti Martiris se absentare disponerat, [tillägg]
vehementi infirmitate subito correptus eum omni eeleritate ad dictum
festum properavit et mox infirmitatem evasit.]
Refert Dominus Johannes, presbyter de antiqua Upsalia,
Contigit hoe Saneti benefieium Anno Domini
1310
Cum ignis magnus
M.CCC.X. feria quinta ante festum B. Erici, quod dieta Domina
Margareta ... in festo B. Eriei coram pluribus fide dignis fideliter
enarravit.
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1310 51. Eodem Anno in nocte B. Erici curia ödgeri in villa Ledringi, parochia
Hoc coram Domino Arehiepiscopo et pluribus nobis
Knifsta,
retulit Dominus Emundus Rector Ecclesim Odhinsargh.
52. Eodem Anno feria quinta proxima ante festum B. Erici, nobilis
quaedam puella nomine Christina, filia Domini Haraldi Älgh,
fecit ad se vocari fratrem
gravi infirmitate in Halkui laboravit
Aderat aliquis,
Israelem, Priorem Sictunix, eonsobrinum suum
qui suggerebat, fiat votum pro ea ad B. Erieum, quod ipsa pediIpso, etiam dicebat se, vota
tando peregrinetur ad limina Sancti
ad B. Erieum facto, a quartana, qua anno et dimidio laboraverat,
liberatam.

J. Ark III, fol. 2' (forts.).
52 b. Ego igitur Frater Israel, Erlandi Filius, Ordinis Praedieatorum
Prior Sietoniensis, rogatus a quibusdann Canonicis Ecelesix Upsalensis, sede vaeante, ut [läs: et] miraeula et benefieia quw.B. Erieum inprwstiterit potentia Salvatoris, quaz relatu digna ad
voeantibus
meam pervenere notitiam, in prxdicatione enarravi, et simplici stilo
commendavi seripturw ... Deo teste,

Tillägg.
Sedan ovanstående satts har jag haft tillfälle att tillsammans med min
hustru, fil. lic. Ingeborg Wileke-Lindqvist, i Vatikanbiblioteket studera
cod. Reg. Lat. 525 så långt vår ringa erfarenhet om medeltida handskrifter medgivit. Den består av fem lägg: fol. 1 och 2, 3-12, 13-22,
23-30 samt 31-40. (De genom handskriftens stympning uppkomna lakunerna i svenska texten utgjorde näst innersta arket i lägg 4.)
Den latinska versionen av Vita och Miracula börjar med lägg 2 och
slutar på fol. 18 i lägg 3; den svenska versionen börjar med lägg 4 och
slutar på fol. 38 i lägg 5. Såväl lägg 3 som 5 innehåller sålunda flera
oskrivna sidor i slutet, vilka emellertid blivit upplinjerade samtidigt med
de närmast föregående med ledning av i margernas ytterkanter anbragta,
fina nålstick. Då dessa stick i lägg 2 och 3 följa ett annat system än i
4 och 5 äga vi full rätt räkna med att de förra läggen linjerats upp och
mottagit sin första text vid annat tillfälle än de senare. De två stort
textutrymme slukande initialer, som markera begynnelsen av Vita, resp.
Miracula i lägg 2, bära i det väsentliga en särprägel. Även åtskilligt av
den företrädesvis i margerna utsvällande ornering, som tillagts vissa initialer för enskilda mirakelberättelser, förefalla i lägg 2 och 3 avvika från
motsvarande dekorering i lägg 4 och 5.
Till samma tidpunkt — trol. början av 1400-talet — som utskriften
av den svenska versionen höra otvivelaktigt helsidesbilderna å fol. 2 av
det naturligtvis ej upplinjerade lägg 1. Beträffande bilderna av Uppsala
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domkyrkas patroni påpekar min hustru, att de visserligen måste anses
ha blivit utförda på 1400-talet av samme man som och samtidigt med
korsfästelsescenen, men i motsats till den sistnämnda påtagligen efter
förebilder från tiden omkr. 1300 eller förra delen av 1300-talet. S:t Erik
har sålunda liljespira och håller äpplet med av manteln täckt hand. Hans
gestalt är reslig och gotiskt svängd, hans dräkt och frisyr äro desamma
som på välkända Eriks- och Olovsbilder från 1300-talets förra del. Det
skulle sålunda kunna ifrågasättas, att lägg 2 och 3 ursprungligen föregåtts av ett annat försättsblad än det vi nu känna och att detta visat
bilder av Erik och Lars.
Därest ej speciella hinder av rent paleografisk natur möta få vi väl
under anförda förhållanden räkna med att den latinska texten i lägg 2
och 3, frånsett de två 1400-talsmiraklerna i slutet, kan ha utskrivits för
sig någon gång under 1300-talet, gärna t. o. m. tidigare än den i Reg.

Les miracles de saint Eric
Miracula b. Erici se disent composes par Israel Erlandi qui en fut
charge par les chanoines d'Upsal. Il semble avoir poursuivi avec zele
cette tåche qui lui avait probablement ete confiee, ainsi qu'on le montre
ici, des Pannee 1270, d'une part de 1270 å 1277, periode pendant laquelle
il nota un certain nombre de recits de miracles anterieurs, d'autre part
de 1292 å 1310, armee oh il remit definitivement l'ensemble. La plus
ancienne partie de ce groupe de recits avait cependant des 1277 fourni la
matiere de certains antiphonaires et d'une sequence qui furent par la
suite introduits dans rusage liturgique de la cathédrale. Il semble que
l'on ait compose en 1305 un extrait conserve dans le breviaire de la cathédrale. Trois copies datant du Moyen Age ont ete eonservees, »Reg.», »Vat.»
et »C 15» ainsi que l'extrait dont nous venons de parler, reproduit dans
»Brev.» 1496 (voir p. 114).
L'auteur considere que ces quatre textes reproduisent independamment les uns des autres le contenu d'un seul et meme original, le texte
premier d'Israel, qui fut successivement augmente, l'unique feuillet de
parchemin en devenant quatre de quatre pages chaeun, et dont les deux
premiers seulement semblent avoir ete attachés ensemble. Les deux autres
etaient detaches, les pages etant combinees de manieres differentes, ainsi
qu'on le voit par rordre du texte qui varje suivant les copies (fig. 1-2,
tableau, p. 120 et table, p. 116). L'originalite de Parchetype ressort des
curieuses interpolations qui s'y trouvent (comme 32 a b, p. 124 etc.) å la derniere page du premier feuillet, page qui (haft reservee aux Varia, ces
interpolations etant remises å leur place seulement dans C 15. L'ordre
dans lequel les differents recits ont ete notes a ete reconstitue å la
p. 150 ss.

158

SUNE LINDQVIST

La p6riode qui s'6tend de 1270 å 1277 est une p6riode marquante dans
l'histoire de la cathédrale d'Upsal. C'est en 1273 que l'archev'ech6 et la
cathédrale quitt6rent Gamla Uppsala (Le Vieil Upsal) pour s'installer
dans la r6sidence actuelle. A l'aide d'allusions diss6min6es dans les Miracula, l'auteur tenta de reconstituer la maniåre dont on c616bra les grandes fåtes sur le nouvel emplacement oh, å c6t6 d'une petite 6glise datant
de P6poque de saint Eric et qui devait subsister jusqu'å nouvel ordre, il
ne devait y avoir en 1273 que les fondations de la future grande cathédrale gothique. Sur eet emplacement, les grandes f6tes devaient 6tre c616br6es en plein air. On portait la chåsse contenant les reliques du saint
entre des »stationes» fix6es d'avance et qui donnaient le rythme de ces
grandes fetes. La mise en sc6ne ehangea apres 1290, date å laquelle une
»ecclesia lignea» fut, d'apres d'autres sources, construite »infra muros ecclesie nove». Et comme on n'avait pas Aussi, ainsi qu'on l'esp6rait, å attirer le public de la foire qui se rassemblait au lieu traditionnel de Gamla
Uppsala, on fut forc6 d6s 1302, å la principale fete de la cathédrale, le
18 maj, de porter en procession la chåsse jusqu'å Gamla Uppsala. Cette
coutume se maintint presque jusqu'au milieu du XVIe siecle. Les Miracula font des allusions au premier stade de cette coutume.

Lapp. lulle
Von Y. H. TOIVONEN (Helsinki)

IRENE N. SEBESTYÅN hat in einem Aufsatz „Adalkkok a protolapp nyelv problkmajahoz" in Nyelvtudomånyi Közlemknyek LIII
S. 24-41 u.a. zu den lappisch-samojedischen und lappisch-ugrischen
Wortzusammenstellungen, die der Verfasser dieser Zeilen in seinem
Vortrag „Zum Problem des Protolappischen"I aufgezählt hatte, einiges
hinzugef ägt. Ohne hier eine ausfährliche Wertung dieser Wortvergleichungen zu geben, sehe ich mich doch veranlasst, wenigstens
einen der erwähnten Beiträge zu besprechen, weil er in mancher
Beziehung aussergewöhnlich interessant ist.2
Auf S. 35 verbindet die Verfasserin miteinanderlpN ( = norwegischlappisch) lulle ,south`, L ( = Lulelappisch) lulle- ,östlich` und wog.
/ui/ ,Osten`, was auf den ersten Blick recht natiirlich erscheinen
kann. Irgendwie iiberraschend wirkt jedoch die aus der Zusammenstellung zu ziehende Schlussfolgerung oder wenigstens Möglichkeit,
dass dem Lappischen und dem Wogulischen ein Wort gemeinsam
sej, das urspriinglich eine Himmelsrichtung und zwar gerade ,Osten`
bedeute und in dieser Bedeutung auch dann sehr alt wäre, wenn
es zu den Wörtem gehören wiirde, die das sog. Protolappische aus
dem Ugrischen iibernommen hat. Es ist ja bekannt, dass die Namen der Himmelsrichtungen recht of t aus dem Kreise der Wörter
1 Gedruckt in den Sitzungsberichten der Finnischen Akademie der Wissenschaften 1949 S. 161-189.
2 In aller Kiirze sej jedoch erwähnt, dass 1pN boagan ,belt` — vielleicht durch
ein Missverständnis — in eine ganz merkwärdige Verbindung gebracht worden
ist, dass 1pN dum' le ,tinder` natärlich eine dureh ostseefinnische Vermittlung
ilbernommene Entlelmung am dem Baltischen ist (s. THOMSEN Berör. S. 165)
und dass lpS kaito ,Lucius` offensichtlich skandinavischen Ursprungs ist (s.
Lintbr Finn.-ugr. Forsch. XI S. 135-138), dass der Vergleich lp. 6utta ,talus ;
Ankelben' ung. ctiont ,Bein, Knochen` meiner Ansicht nach lautlich unrnöglich
ist und dass ich es nicht of t wagen wärde, lappische Wörter mit seltenen ungarischen Dialektwörtern zusammenzustellen.
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stammen, die wichtige Naturerscheinungen bezeichnen, z. B. die
Richtung des Sonnenaufgangs und -untergangs und die Mittagshöhe
der Sonne, oder Geländeverhältnisse, z. B. die Richtung, in der bedeutende Gewässer und Gebirge liegen usw., was sich vielfach verhältnismässig leicht nachweisen lässt. Da jedoch die Verfasserin
far ihre neue Wortzusammenstellung keinen derartigen Ausgangspunkt angibt, obwohl dieser wenigstens betreffs des Wogulischen
fast mit den Händen greifbar erscheint, dilrfte Veranlassung bestehen, dazu das Wort zu ergreifen. Erst eine genauere Analyse
der wogulischen und lappischen Wörter kann die an und fik sich
irrefährende Zusammenstellung derselben in die richtigen Bahnen
lenken.
Das Wort lui/ ,Osten` im wogulischen Wörterbuch von Ahlqvist
ist in dieser Sprache kein allein dastehendes Wort ohne Verwandte.
Es gehört im Gegenteil, wie man leicht feststellen kann, zu einer
ziemlich grossen Wortgruppe, von deren Gliedern viele sowohl in
dem wogulischen Wörterverzeichnis und der wogulischen Grammatik, die nach Ahlqvists Sammlungen herausgegeben worden Bind,
als auch in anderen Wörterverzeichnissen und Untersuchungen aus
dem Gebiet dieser Sprache genannt werden. Sie bedeuten neben
einer Himmelsrichtung auch anderes, wie aus folgender Aufzählung
bervorgeht: (Ahlqv.) /oi, lui, lui-öl ,Norden; der untere Lauf eines
Flusses` (öl ,Anfang; Ende'), lui-öl-goles ,ein Mensch vom unteren
Laufe eines Flusses, ein Ostjak& (goles ,Menschl, lui-xo/i ,Nord,Nordwesten` (liör ,Ural; Wesosten' (xo/i ,Morgen, Osten'),
ten% loi-pal, luil, luil-tavga ,von unten` (pal ,Seite; Gegend`, taga:
u. a. tgil-tavga, -tag, tgl-tavg ,von hier, diesseits`). In der aus den
Volksdichtungsveröffentlichungen von B. Munkåcsi ausgezogenen
Wörtersammlung, die M. Szilasi herausgegeben hat, treffen wir
ebenfalls hierher gehörige Wörter verschiedener Mundarten: lui,
NUM, loi, loik ,stromabwärts; alvidåki, a1s6`. In dem kleinen Wörterbuch von V. N. Tsehernetsov und I. Ja. Tschernetsova Hpancuil
maucuilcuo-pyccRuit caorsapb (1936) finden wir folgende Wörter:
/ui ,ceuepubitl` (nördlieh), lui jer ,ceBepHmil upail` (nördlicher Rand
oder nördliche Gegend; jer
upomNa`, Rand, Gegend), lui
mahum ,Hapoma ceuepa` (die nördlichen Völker, mahum ,rnowl;
meemme Hamn?, Menschen, Leute, örtliche Einwohner), lui-sam
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,cenepc (Norden; sam u. a. ,erpana, cTopoua`, Gegend), hti-vot , cenepmati
neTeje (Nordwind; vot ,neTep`, Wind), Lui Sor ,Ceneprnaff Ypaa,
(Nordural), sogar in amtlichem Gebrauch: Lui-ma Komitet :Hommel,
Cenepa` (Komitee des nördlichen Gebiets; ma ,aeman, cTpaua, mem',
Land, Gegend, Ortschaft), Lui sam mahum institut ,FluerknyT napoA0B Cenepa` (Institut der nördlichen Völker). Neben diesen Wörtern erscheinen in dem erwähnten kleinen Wörterbuch noch folgende : /ui ,H1111(1ffitt (no pexe)` (unter, unten an einem Fluss gelegen),
lui -sup ,minienee Teneime peme (Unterlauf des Flusses; sup u. a.
,nonomma`, Hälfte), buji/ ,cimay (no peRe)` (weiter von unten an
einem Fluss), lun ,1311F13y (no pexe)` (unten an einem Fluss, am
Unterlauf eines Flusses) und lo Alns (pemi)' (Unterlauf des Flusses).
Das ebenerwähnte lun treffen wir auch bei Ahlqvist an und zwar
in den aus violen Mundarten aufgezeichneten Formen lön, lån, lun
,unten, am unteren Laufe eines Flusses' sowie 19ei Kannisto (Wog.
vok. S. 181) in den verschiedene Dialekte vertretenden Formen
LO
TJ1 aöin, KU, KM afin, KO lån, P ravin, VN hin, VS, LU
lån, So lånn ,am unteren Laufe eines Flusses' •2 Diese Form ist natiirlich ein alter Lokativ. Die Form /uji/, /ui/ wiederum ist deutlich
ein alter Ablativ, sicherlich derselbe wie das eingangs genannte
(Ahlqv.) mil ,Osten`, das anscheinend genauer mit den Worten
,aus dem Osten' wiederzugeben wäre. Es ist ja bekannt, dass man
diese Vertretungen der beiden alten Kasus auch unter den ilbrigen
Ort oder Zeit angebenden Adverbien antrifft. Das i der Formen
aitin usw. scheint ein Suffixelement zu sein, das sich auch
in anderen eine örtlichkeit ausdrilckenden Adjektiven findet: ah,
-numi ,das Obere`, jui ,das Inner& usw. (vgl. TSCHERN. a. a. 0. S. 34).
Aber im Wogulischen kommen ausser diesen noch andere off enbar zu dieser Wortfamilie gehörende alte Kasusformen vor, wenn
auch in ihnen der Stammvokal des Wortes ein anderer ist (vgl.
KANNISTO a. a. 0. S. 74, 181, TOIVONEN Magyar Nyelvör 59 S. 39,
Suomi V, 16 S. 303). Ahlqvist hat lama, lovga, lokal', loyqail ,nach
unten, stromabwärtd, im Wörterverzeichnis von Szilasi(-Munkitcsi)
1 'ner die Abkiirzungen s. ARTTURI KANNISTO, Zur geschichte des vokalismus der ersten silbe im wogulischen, S.
2 Aus typographischen Gränden ist die komplizierte finnisch-ugrische Transkription in diesem Artikel etwas vereinfacht worden.
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-äl ,stromabwärts`,
lqvghq, lczykha, lqvkhar, liar, lav9M,
bei Tschernetsov und Tschernetsova loyhal' ,Buna, no Teileilino`
(hinunter, stromabwärts) und bei Kannisto KU /nyp, KM .'ink,
KO låvkå, P Anyukå, VN, VS, LIT laykå, LO Kivkxci, So lovGreik
er ,stromabwärts`. In diesen Formen erscheinen k, x usw., die sich—
lich das *k des alten uralischen Lativs fortsetzen, und das ihnen
vorausgehende v ist offenbar das gleiche Endungs- oder Suffixelement wie z. B. in dem Wort (Munk.) noykk -khuM, nuvk ,nach
oben, aufwärts` (? < *numk, vgl. num ,das (nere', s. SzAB6 Nyelvtudomitnyi Közlemenyek XXXIV S. 445); ebenso kommt das in
einigen Mundarten anzutreff ende -1' auch in anderen Adverbien vor,
z. B. noykluzl' , nuvhal' , usw. ,nach oben, aufwärts`. — Eine Entsprechung dieser ihrer Bedeutung nach lativischen Form treffen wir auch
im Ostjakischen an, namentlich in den nördlichen Dialekten: (KarKazym .t4a Subst. und Adj. ,an der Mfinjalainen) Obdorsk
dung des Obs wohnender (eine besondere Mundart redender) Ostjake`, A. kox ,die an der Mfindung des Obs wohnenden Leute`,
Y
aavo
8d ,die ostjakische Mundart an der Mfindung des Obs',
(kix ,Menschen, die 13ewohner, Leute`, igtsav ,Sprache, Mundart`),
Nizjam Jävet (dem Gewährsmann unbekannt, wo am Unterlauf des
Obs). Es kommt einem jedoch sehr wahrscheinlich vor, dass diese
Form ein Lehnwort aus dem Wogulischen ist, allerdings kein ganz
später Ankömmling, denn sie hat die Lautentwicklung ostj. *1> 0
Kaz. A, Ni. t mitgemacht.
Aus dem vorgelegten Material und der Analyse desselben geht
sicherlich klar hervor, dass der im Wogulischen in verschiedenen
Formen auftretende Grundstamm in grossen Ziigen nur */ft- — *1a
ist (vgl. K ANNISTO a. a. 0. S. 181). Durch die alten Flexionsformen
dieses Stammes sind sowohl Unterlauf und Miindungsgegend eines
Flusses als auch irgendeine Himmelsrichtung, Osten oder Norden,
ausgedriickt. Die erste Bedeutung ist natiirlich primär, die zweite
sekundär; sie ist dadurch entstanden, dass die Richtung der wichtigsten Flässe des Wohngebiets der Wogulen im grossen ganzen westöstlich oder teilweise auch sfid-nördlich ist, was man alles mit geringer Miihe auf der Karte feststellen kann. Die Bedeutungen ,Osten`,
,Norden` kommen in den Dialekten der verschiedenen Orte je nach
dem vor, in welche Richtung der wichtigste Fluss der betreffenden
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Gegend fliesst. Ganz entsprechend hat in der wogulischen Sprache das
alte Wort, das ,oben befindlich, Oberlauf eines Flusses' bedeutet (die
Entsprechung von fi. ylä, yli ,Ober- usw.`), in verschiedenen Gegenden die Bedeutung der Himmelsrichtung bekommen, in der sich
der Oberlauf des Flusses befindet, von wo der Fluss herkommt:
(Ahlqv.)
a/i, usw. ,der obere Lauf eines Flusses; Säden', Min,
iden, ätten, din ,oben; an dem oberen Lauf des Flusses', diel, alil
,von oben herab, stromabwärts', a/i-xo/i ,Sildostenc,
,Siidwestenc, (Szil.-Munk.) äl-vöt, au vöt ,Nordwind', (Tschern.)
ali- ,Bepxmlff (no Tegel= peKH); IOTICHLIte (am Oberlauf eines Finsses befindlich; södlich), aui, jer ,xofunitl Rpail` (siidliche Gegend),
au-sam Jor` (Säden) usw.
Wenn man nun danach die Frage präfen will, ob sich der wogulische Stamm
*la- im Hinblick auf genetischen Zusammenhang mit lp. tutte vergleichen lässt, so muss gleich am Anfang
festgestellt werden, dass das lediglich in dem Fall geht, dass auch
der urspriingliche Stamm des lappischen Wortes nur lu- ist, dass
die Bedeutungen ,Osten` und ,Silden` sekundär sind und dass auch
seine Grundbedeutung ,unten befindlich, Unter-, Unterlauf eines
Flusses' oder so ähnlich gewesen ist.
Im Bereich der lappischen Sprache treffen wir das in Rede
stehende Wort hauptsächlich in den schwedischlappischen (= lpS)
Mundarten, meist in der Bedeutung ,Osten', stellenweise auch in
der Bedeutung ,Sfidostenc, und im Dialektgebiet von Kautokeino
in Norwegen ( —1pN) in der Bedeutung ,Siiden', z. B. lpS Wefs.
/gw/iel ,Osten', L lull- ,östlich, Ost-', 1pN: Kt. Gulle ,southern, southerly; south'. Die gewöhnlichsten Kasus, in denen das Wort gebraucht
wird, sind Essiv, Partitiv und Translativ. Essiv Härj.2 Måne, Snå.
L (Wikl.) lulni ,im Osten', (Grundstr.) lulnå ,im Siidosten
(SG), im Osten (NJ2, J)', Kt. tullen ,in the south, down south,
or from the south'. Partitiv: Härj. ta€tt, Snå. lulLtie, L (Wikl.)
lulte ,aus Osten', (Grundstr.) /u/tå ,im Osten (NG1); im Osten, auch:
aus Osten, von Osten her (NG); aus Siidost (SG, H); aus Osten,
1 "Cher den Lautwandel von 1pWefs. uuy <u vor urspriinglichen Einzelkonsonanten s. Emon ITKONEN Finn.-ugr. Forsch. XXIX S. 275-277.
2 Vber die Abkiirzungen s. ELIEL LAGERCRANTZ Lappischer Wortschatz S.
1195-1205, H. GRUNDSTRÖM Lulelapsk ordbok S.
ERKRI ITKONEN Der
ostlappische vokalismus vom qualitativen standpunkt aus S.
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von Osten her (NJ2, J)', Kt. /ara ,far (to the) south; from far
to the south'. Translativformen gibt es zweierlei: 1. Härj. /Mäss,
Tys. /u/iis ,nach Osten', Kt. lutas ,to(wards) the south, southward',
2. Jämtl. tule 8, Tys. lukilsa ,nach Osten', L (Wikl.) tuba ,ostwärts,
gegen Osten', (Grundstr.) luksa ,gegen Siidosten (SG, H), nach Osten,
,towards the south, southward'.
ostwärts (NJ2, J)', Kt.
Hinsichtlich des Endungselements können diese beiden Formen dem
finnischen Translativ entsprechen (s. z. B. NIELSEN Lwrebok I S. 181).
Nach der ersten Silbe entspricht der finnischen Lautverbindung
=1pWefs. uks§, L uksa,
-kse im Lappischen -bd (z. B. fi. uksi
N uk's4), in den nichtersten Silben -s (z. B. sormus, Gen. -ksen
,Fingerring` = lpSnå. suormäs, L suort mas, N suorbmas).1 Von diesen
zweierlei Translativformen, die im selben Dialekt nebeneinander
auftreten können, sind sicherlich die erstgenannten vom lutasTypus späte analogische Formen, deren Vorbilder solche allgemeinen
Formen gewesen sind wie Härj. fallasa ,nach Westen, westwärts',
Grat. fjäs, L altis ,gegen Westen', N ätas ,high up'; Härj. 6orgia8a
,nach Säden', L orjås ,gegen Säden', Kt. °arias ,to(wards) the,
west, westward` ; Härj. btifjase ,herauf, hinauf, empor', L paj& ,auf,
hinaur, N beijas ,up; far up', &kas ,down the fjord, down toward
the sea' usw. luksa hingegen ist sicherlich eine urspriinglicbere
Translativf orm, aber man kann es wohl kaum auf eine friihere
Form nulksa zuriickfilhren, wie das z. B. Wiklund (Finn.-ugr. Forsch.
II S. 64) und Nielsen (a. a. 0.) getan haben. Eher scheint es, dass Wiklund friiher (Lule-lapp. wtb. S. 60) eine wahrscheinlichere Möglichkeit
aufgezeigt hat, indem er erklärt hat, tutte- habe sich aus den Elementen tu + le gebildet. Wenn es sich so verhält, dann ist L luksa,
Kt. /uk'så ein völlig erwartungsgemässer Translativ des Stammes
Zu-, aber dann muss natiirlich geklärt werden, was fik ein Element
jener Endbestandteil le ist oder von wo er in die iibrigen Formen
der in Rede stehenden Adverbiengruppe gekommen ist.
1 Diese Suffixendung erscheint auch im Finnischen nach der ersten Silbe
mit ks, z. B. vuoksi ,Fluss, Strom` vuo ,Stromzug`, (Lönnrot) huuksi, Pl.
huukset ,otydliga spår i snön 1. i vattnet', reen, paatin huukset, ej näy huukeiakaan ,synes ej ens tecken till spår (efter släde i snön)`, (Suppl.) minulla on
vanhoja huuksict ,jag känner ej fullständig' ,,,huu ,gast` spöke, vålnad' (vgl.
on siinä vähän asian haamuct ,liten anledning har saken' h,ctamu ,vålnad, spöksyn, skepnad).
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Eine Möglichkeit wenigstens scheint es zur Klarstellung seines
Ursprungs zu geben: lulle < *lu + le lässt sich auf eine friihere Form
+ la zuriickföhren und die zweite Silbe derselben kann sehr
wohl das gleiche Suffix sein, das am Ende vieler Adverbien auftritt, die eine örtlichkeit, u. a. eine Himmelsrichtung anzeigen, z. B.
1pL år'jg/ij ,nach oder gegen Siiden, sildwärts', årjact ,von der
Siidseite her, an der Södseite entlang` usw., N oarI jel ,farther southwest, more southwesterly`, oartig/ii ,(to) farther (to the) south-west,
farther south-westwardc, oarjelc oarjald ,in or from the southwest` usw., Akk. orjal ,Nordwest`, T vierjela, -jila ,nördlich`, N
vvel ,farther down the fjord; farther north, more northerly`, driv velii ,(to) farther down the fjord; (to) farther to the north', Nrt.,
Akk. tavval ,Norden', T taivvele-piyk ,Ostwind, Osten', L mava
,nach (in Bezug auf die Zeit)', mayer t ,hinten (nach), hinterher',
N raciyve/ ,af ter', mägeld ,at the back, or as regards the back part
etc.', Nrt., Kld. malest ,hinter, nach, nachher` usw. Fur denselben
Zweek wird auch im Finnischen das entsprechende Suffix la lä wenigstens in den Wörtern etelä ,Säd, Säden' und Pohjola ,der Norden,
das Nordland` angewandt (pohjoinen ,nördlich; Norden, Nord').
Filgte man dem einsilbigen Stamm *112 das Element nci hinzu,
das of t als Endung der zweisilbigen Stämme vorkam, die zum selben Begriffsbereich gehörten wie *lft, so wurden einige Flexionsund Ableitungsformen nach Silbenzahl und Rhytmus gleichartig mit
den Wörtern, die in allen schwedischlappischen Mundarten das
gerade Gegenteil ,Westen` bedeuten, z. B. L /u//å- ,östlich, Ost-'
,westlich, West-', /u/åp, ,östlicher` — alep ,westlicher', lut mus
,der östlichste` — alemus ,der westlichste`, luta' t ,längs, an der
östlichen Seite; von Osten (her)' — all(t) ,der westlichen Seite
alestit ,nach Westen
entlang, westlich', /u/åstit ,nach Osten ziehen`
,Westwind',
Grat. luhre
alåtahka
,Ostwind`
—
ziehen', lulCitahka
,im, von Osten' — abre ,vom Westen` usw. Und wenn man dem
so erweiterten Stamm von neuem das gleiche Suffixelement hinzufiigte, setzte sich die rhythmische Gleichartigkeit dieser Ausdriicke
mit entgegengesetzten Bedeutungen weiter fort, z. B.: L /u//g/in ,im
Osten' — anain ,im Westen', /u/Mlij ,nach Osten' — allelij ,nach
Westen', /u//ais ,aus Osten' — alllis ,vom Westen', lullela ,der
Ostseite entlang, östlicher` — allela ,der westlichen Seite entlang,
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westlicher` usw. Möglicherweise ist das instinktive Anstreben einer
derartigen Ähnlichkeit eine Veranlassung dazu gewesen, das z weckentsprechende Suffix *14 an den Stamm
anzuhängen. Eine
völlige Einheitlichkeit der einander entsprechenden Formen wurde
jedoch, wie gesagt, trotzdem nicht erreicht. Der urspriingliche unsuffigierte Stamm
blieb als Einzelerscheinung in der Translativf orm luksa ,nach Osten, ostwärts` erhalten, wogegen man das ,gegen
Westen` hatte, und beispielsweise im L-Dialekt sind der Essiv luln6
,im Osten' und der Partitiv /u/tå ,aus Osten' vom Konsonantstamm
gebildet, während allän ,im Westen`, allt ,von Westen` den Vokalstamm vertreten. Aber auch beim Translativ hat man später nach
Einheitlichkeit gestrebt, wie die oben aufgezählten analogischen
Formen Härj. laitlåse, Tys. /u/ä8, Kt. lulae zeigen, und neben den
konsonantstämmigen Formen L usw. lulnå, lultä treffen wir in anderen Dialekten vokalstämmige an, z. B. Härj. Måne, Tys. lullen, Kt.
lullen, Härj.
Wir haben Veranlassung, der Bedeutung der in Rede stehenden
lappischen Wortgruppe noch mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden. Wie
bekannt und wie schon aus dem Vorstehenden ersichtlich geworden
ist, gebraucht man im Lulelappischen, wenn man vom Westen und
von der westlichen Himmelsrichtung spricht, Flexionsformen oder
Ableitungen vom Stamm alle-. Aber so verhält es sich auch in den
ilbrigen schwedischlappischen Mundarten. Wefs. jillie, Arj.
L alle- usw. ,Westen` gehört bekanntlich zu den Entsprechungen
von fi. ylä, also der Wortfamilie, die ,hoch, ober-` usw. bedeutet.
Beispielsweise L all bedeutet auch ,oben, zuoberst, oberhalbg, aljp
auch ,höher, was höher ist oder höher liegt`, aigmu8 auch ,der
höchste, am höchsten`, ausser den oben aufgezählten Bedeutungen,
und die jetzt genannten Bedeutungen repräsentieren sicherlich den
urspriinglichen Stand. Im Lappischen herrscht also ganz dasselbe
Bedeutungsverhältnis zwischen den alten von den Stämmen */il
und
gebildeten Wörtern wie im Wogulischen zwischen den
entsprechenden Adverbien usw. von den Stämmen *lit- *la- und
*el-. Zu der Ursache, warum im Schwedischlappischen die Wortgruppe, die ,hoch, oben befindlich` bedeutet, die Bedeutung ,Westen,
westlich`, teilweise auch ,Nordwesten, nordwestlich` angenommen
hat, gibt K. B. WIKLUND in seinem lulelappischen Wörterbuch, S. 4
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s.v. alle-, folgende Erklärung: „Die bedeutung west <kock, weil im
schwedischen Lappland das land sich gegen westen erhöhet (im
norwegischen Finnmarken dagegen liegt das höchste land nicht im
Westen und somit hat sich hier die bedeutung west nicht entwickeln
können)". HARALD GRUNDSTRÖM wiederum erklärt (Lulelapsk ordbok S. 433), dass luksa in den Unterdialekten SG und H ,gegen
Siidosten` bedeutet, aber in den Unterdialekten NJ2 und J „nach
Osten, ostwärts (od. vielmehr meistens: gegen Siidosten, da die
hiesige Bevölkerung Osten und Westen nach dem Lauf der Fliisse
rechnet)". Beide Erldärungen entsprechen sicherlich den Tatsachen
und auch den Grundsätzen, nach denen die Wogulen, wie wir oben
gesehen haben, die betreffenden Himmelsrichtungen benennen.1
Auch dieser Umstand lässt sich leicht auf der Katte feststellen.
Betrachtet man die Karte Schwedens und folgt auf ihr der Westkiiste des Bottnischen Meerbusens z. B. von Gävle bis Haparanda,
so bemerkt man, dass, je nördlicher man kommt, um so mehr die
Richtung der dem Bottnischen Meerbusen zuströmenden Fliisse
allmählich von der Richtung West-Ost zur Richtung NordwestSfidost und schliesslich zur Richtung Nord-Sild fibergeht. Dadurch
wird auch verständlich, dass die Formen der Wortfamilie luksa,
Julle- in den sildlicheren schwedischlappischen Mundarten ,Osten`
bedeuten, weiter nördlich im Dialektgebiet von Lule ausserdem
noch ,Sildosten` und schliesslich in der Gegend von Kautokeino
,Siiden`. Verläuft ja die Richtung von zwei dort entspringenden
mächtigen Strömen ziemlich genau von Norden nach Siiden, nämlich 1. Könkämä- und Lätäseno — Muoniofluss — Tomiofluss
Ounasfluss — Kemifluss. Es ist auch leicht
und 2. Pöyrisfluss
verständlich, dass in Kautokeino das Wort dåvve, dessen urspriinglichere Bedeutung ,tiefes Meer, tiefer Aussenteil eines Fjordes` usw.
war (= fi. syvä < *sivä < *tivä), die Bedeutung ,Norden` annahm.
Ausserdem haben wir Veranlassung, uns daran zu erinnern, dass
1 Ein anschauliches Bild davon, wie Naturverhältnisse und Geländebeschaf fenheit Benennungen von Flimmelsrichtungen sowie deren Gebrauch und Entwicklung veranlassen und beeinflussen, gibt auch Anvo T. Irnunji. in seinem
Aufsatz „Vuorokauden ositus ja ilmansuunnat vanhojen juvalaisten tietämyksessä" (Die Einteilung des Tages und die Himmelsrichtungen nach der Kenntnia der alten Leute von Juva. Virittäjä 1938 S. 21-38).
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volkstilmliche Definitionen und Bezeichnungen von Himmelsrichtungen durchaus keine kompassartige Genauigkeit aufweisen, sondem
in Gegenteil of t sehr allgemein und unbestimmt sind.
Auf Grund des Vorstehenden erscheint es möglich, wenigstens
einigermassen wahrscheinliche Schlösse hinsichtlich der fröheren
Bedeutung des ursprfinglichen lappischen Stammes *iii- (in erweiterter Form *//2/4-) zu ziehen. Da die Wortgruppe *å/ci- ,Westen`
anfangs mit Sicherheit ,Ober-, oben befindlich, Oberlauf eines Flusses' usw. bedeutet hat, so erscheint es möglich und natiirlich, dass die
Wortgruppe *lit-, *bitå-, die das Gegenteil des Westens, den Osten (oder
auch den Sildosten) bezeichnet, ursprfinglich ,Unter-, unten befindlich, Unterlauf eines Flusses` bedeutet hat. Bei dieser Auslegung
wiirde sich dieses bisher rätselhaf te Paar von Himmelsrichtungsbenennungen als aus demselben Erscheinungs- und Begriffsbereich
stammend erweisen wie die eingangs behandelten wogulischen Namen der Himmelsrichtungen. Und falls die dargelegten Schlässe
stichhaltig sind, erscheint es als gut möglich, dass lp. *lit- und
wog. *ifk- "la- auch etymologisch einander entsprechen, denn hinsichtlich des Lautlichen kann man wohl kaum Einwände erheben,
die cliese Zusammenstellung hindern wiirden. — Aus einem Bereich
wenigstens in gewissem Grade ähnlicher Naturverhältnisse stammen
wahrscheinlich fi. luod,e ,Nordwest` und seine Entsprechungen in
den nahverwandten Sprachen, kar. luuveh ,West`, olon. luvveh ,Nordwest, West, Westwind`, liid. auodeh ,West`, weps. (Ahlqv.) lödeh
,West, Westwind`, (Setälä) .ftodeh, (Tunkelo) aodelh ,Nordwest`, estn.
looe id., los ,West, Nordwest`, liv. luod ,Nordwest`. Dieses Wort
hat auch eine andere, sicherlich urspränglichere Bedeutung, fi.
(Renvall) luode, luodevesi ,aqua marina littoribus affluens, tempestate
admovente, Wasserfluth an 'Mem', estn. looe, looevesi ,Hochwasser,
Fluth`, und es ist anscheinend germanischer Herkunf t (got. flodus
,Flut, Strom`, an. fl66 n. ,Wasser, steigendes Meereswasser, Vberschwemmung, Strom`, nschw. flöde ,Flut` usw.), hat also fröher
,ein grosses, flutendes Gewässer, z. B. ein Meer, dessen Wasser u. a.
bei Sturm steigt und an den Strand brandet` bedeutet (vielleicht
auch ,Flut`) und ,die Richtung, in der ein solches Gewässer gelegen
hat' (vgl. SETÄLÄ Journal de la SociW Finno-Ougrienne XXIII, 1,
S. 44).
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Es wäre sicherlich ergebnislos, wenn man erörtern wollte, ob der
Stamm lp. *la- und wog. *bä- *la- in irgendeiner uralten Verbindung mit der ebenerwähnten germanischen Wortfamilie und mit
der indoeuropäischen Wurzel *plu-, *plo(g)-, steht, die als gemeinsamer Ursprung der betreffenden germanischen und sonstigen indoeuropäischen Wörter angenommen wird. Stattdessen aber lohnt es
sich vielleicht, die Frage zu stenen, ob möglicherweise ung. le
,hinunter', lenn, lent ,unten` mit den in Rede stehenden lappischen
und wogulischen Wörtern zusammengehört. Ung. le hat in der alten
Sprache auch die Form lewe, und es hat schon BUDENZ (Magyarugor összehasonlit6 szötår S. 686-687) mit folgendem tscheremissischen Wort verbunden: bergtscher. (Ramst.) lfläl ,unter, unter-',
(Wichm.) /a•pä/ ,der Untere, unter-', lafiti•lna ,unter (wo?)', lafiti•län
,unter (wohin?)', lal3ti-ka, lafiä•lc id., lafle•ts, lagtsan ,von unten her',
HIMMUL
(Vas.) /90/ ,H117*t}1,114`, /90/ne ,B11}18y`, osttscher.
cTopolia', liifitilne ,BH14337`, liij9älän ,BHI13, 110):e, litj9ä1ce ,BH11/3`, liifiäö,
lii8ä6an ,crmay'. Dieses Wort ist jedoch offenbar zusammengesetzt :
la+ fiäl usw. Sein Endbestandteil ist das gleiche fläl, fial, das u. a.
in folgenden Zusammenhängen anzutreffen ist: (Ramst.) bergtscher.
,das Untere; der Raum unter der tscherem. „Pörte"; siehe
alfltilna ,unter', alfitilka oder alfitika ,hinunter', alfitits oder
ali3ätsan, alfitilts oder alfiältsan ,von unter', j9lj9äl ,die Oberseite,
Ober-', kettPtit ,Mittag', (Wichm.) ltA•ctåa-fteil, wiesentscher. kaka
fict.l id., bergtscher. 0/-0/ ,Oberfläche, Oberseite, ober-', wiesentscher. ficanå ,auf (wo?), oberhalb`,. [Veka, fiak ,auf (wohin?)', fialia.n
ketk-fl. ,Mittagsid., filagan ,von — herab`, (Paas.) osttscher.
,Aussenseite`,
zeit', ,lör-fl. ,Rahmhaut (der gekochten Mich)',
,ausserhalb`, titzj9akzn ,draussen', titj9alke ,heraus`, tiLfllé,.4n ,von draussen'. Somit kann nur das la-, lä-, das die erste
Silbe bildet, dem ung. le entsprechen. Auch das erscheint jedoch
unsicher : lafiäl usw. kann eine metathetische Form des gleichbedeutenden alfitil usw. sein und die Silbe al- des letztgenannten Wortes
,der Untere, unter-'
ist offenbar infolge ihrer .Unbetontheit aus
Nina ,unten, unter` usw.) entstanden.
Wenn wir aber solche Vokalverhältnisse beriicksichtigen, die z. B.
in den Wortfamilien ung. here ,Drohne, Brutbiene; Hode` wogT
1c5r, So Or ,Männchen, Renntierochs, Hengst` und ung. hös, hös,
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hi6,8 ,junger Mann; Held, Bräutigam, Freier` wog. qub, qu.4, qu's,
zU,
*4 ,Diener` (s. TOIVONEN Finn.-ugr. Forsch. XXII S. 142-143)
vorliegen, ist es durchaus nicht ganz unmöglich, dass ung. le zu
*la- und lp. *bäden Entsprechungen der Stämma wog.
gehört und dass auch das e dieses ungarischen Wortes einen friiheren Hintervokal vertritt.
Bekanntlich hat K. B. Wrilnurrn (Ymer 1904 S. 180-186, Norrbotten II S. 345) die schon friiher aufgetretene Auffassung sich zu
eigen gemacht, dass auch der finnische Ortsname Luulaja mit lp.
julle verwandt ist. Finn. Luulaja und schwed. Luleå, Lule stammen
nach seiner Ansicht aus dem Lappischen, wo Lulåju (Julau, Julåvu)
sowohl die Wasserstrasse Stora Lulevatten als auch die Gegend und
Stadt an der Miindung derselben bedeutet. Da man aber, worauf
bereits D. E. D. EITROPAEUS hingewiesen hat (Suomi II, 7 S. 36-37,
vgl. auch HEIKKI OJANSITTI Valvoja 1919 S. 187), in Finnland so
weit im Osten wie im Kirchspiel Kuhmoniemi die Ortsnamen Luulajanjoki und Luulajanjärvi antrifft und weit nordöstlich von ihnen
in Russisch-Karelien der See Luuloajärvi (<*Ltilaya-) an dem Fluss
Sompajoki liegt, der in den dortigen Kemijoki ~idet (s. Vruro Nissuji.
Virittäjä 1948 S. 239), kann man Wiklunds Erklärung wenigstens
fiir das Verhältnis zwischen dem finnischen und dem lappischen Namen
kaum als richtig betrachten. Und da ausserdem die Erklärung der
Besonderheiten des Lautbestandes von lp. Lu/Ou auf der Grundlage
des Lappischen ziemliche Schwierigkeiten bereitet, kommt es einem
wahrscheinlich vor, dass vielmehr der lappische Name finnischkarelischen Ursprungs ist und dass der Name Luulaja in Schweden
eine Erinnerung an die ICriegs- und Raubziige finnischer Stämme
weit nach Westbottnien hinein ist (vgl. PAAVO RAVILA Finn.-ugr.
Forsch. XXIII S. 28). Eine Sache fiir sich ist es, ob der Anfangsbestandteil dieses finnisch-karelischen Fluss- und Seenamens, luula-,
ebenfalls als eine Bildung aus dem Grundstamm *hi- und dem
Suffixelement -la- zu erklären ist und ob das so entstandene */92-/aeine alte etymologische Entsprechung des oben angenommenen urlp.
ist. Die Klärung dieser Frage ers. cheint jedoch wenigstens
bis auf weiteres nicht als möglich, ungeachtet dessen, dass die
Lautform der beiden Stämme völlig identisch ist.

Uralic and Altaic
A note on Prof. Collinder's method for proving the af finity between
the Uralic and Altaic languages, with special reference to Prof.
Ramstedes reccmstruction in "Studies in Korean Etymology".

By SEUNG-BOG CHO (Seoul)
Because of his eminence in the field of Finno-Ugric philology,
Prof. COLLINDEB'S important studies concerning the affinity between the Uralic and Altaic language groups may easily escape notice. Among his contributions on this subject may be mentioned
"La parenté linguistique et le calcul des probabilitU", and "Uralaltaisch". In his study "Uralaltaisch", Collinder puts forward his
theory on the affinity between these two linguistic groups and
bases his research on sound comparative methods, including those
of "structural analogy" and probability calculus, rather than on
lexicological word-comparison. The latter method was that mainly
used by Prof. RAMSTEDT in his "Studies in Korean Etymology".
In his important work, Ramstedt has unconsciously committed a
considerable number of elementary mistakes because of his overlooking the linguistic structure and its historical development. In
this small paper I hope to bring to •light one of these elementary
mistakes, the misconstruction of the words with consonant clusters
and to subject to a critical review the working hypothesis underlying the "Studies in Korean Etymology".
The term "word with consonant cluster" is used to denote words
such as sta (>tta 'land, ground', SKE 246, }MÖR), stel (>ttal
`daughter, girl', SKE 252, HKK p. 516), pstai (>ttai 'time', SKE
248, HMöll), spul (> ppul 'horn', SKE 208-209, Pang 1:40), and
p6ak (> Mak `one of two, the half', SKE 19, H151öll).1
1 In the examples of words with consonant cluster, the older forms given
here are quoted from the documentary records. The forms theoretically reconstructed by Ramstedt in his SKE differ from the historical examples. A further
review of SKE is reserved for another paper.
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As may be seen from the above examples, the consonant cluster
occurs at the beginning of the word. Orthographically they are
comparable to English words such as write, psalm, etc. Just as the
letters w in write and p in psalm are not pronounced, so the first.
letter of the consonant cluster of the word in Korean is not pronounced. The difference is that the last letter of the consonantcluster in Korean is geminated, while this does not occur in English. For instance, the phonetic value of stal (>ttal 'a daughter,
girl') in the above example is fal, that of pstai t'ai, that of p5ak
eak, etc.1 In modern orthography the phonetic value of such a
word with consonant cluster is indicated by duplicating the consonant letter of the word whose sound is geminated. Thus the
orthographic form of stal is ttal, that of pstai ttai, and that of p6ak
b&tk, etc. Therefore, when speaking of these sounds from the point
of view of their phonetic value, Koreans call them tom-son, `thicksound', because the auditive effect of their sounds seems to be
thicker than that of the ordinary k in kalbi ('the ribs', SKE 89),
t in tal ('moon', SKE 251), p in pz/ ('foot', SKE 181), s in sal
('flesh', SKE 220), and in <Sal ('to be small', SKE 20). For a.
similar reason it is called "geminata sound".2 Esch of these terms.
— tom-son, 'geminata sound', and `consonant cluster' — expresses
some of the characteristics of such words from the phonetic or the
orthographic point of view. In this study the term `consonant
cluster' will be used to cover both phonetic and orthographic aspects, since the other two terms may be ambiguous in this context.a
1 stands for a geminata sound. Its approximate value is given by Ramstedt as follows: "(In pronunciation of the sound) . .. there is always a certain
pressure in the throat, and this causes a sharp and high pitch in the following
vowel. This pitch in the following vowel is no less characteristic of these sounda
than is the duration of the occlusion or frietion in the consonant itself .."
(Kor. Gram. p. 5). The phonetic transcriptions of the Korean alphabetic letters
are based upon Ramstedt's definitions exeept for those of the four letters which
are out of use. (See: Kor. Gram. p. 3-29.)
2 RAMSTEDT, Korean Grammar, p. 5.
3 They are often used to denote phonetic phenomena regardless of their
orthographic position and historical development and may refer to instances
resulting from the juxtaposition of clusil consonants in a compound word, e.g.
when the word ending in a clusil sound in a compound word is placed together
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It is important not to confuse geminates originating in the
speaker's emphatic mood with such geminates as have developed
from consonant dusters. The examples will best illustrate this point:
the earlier form of the word for `daughter' is stal, but this same
word is now written ttal because of its present pronunciation. Etymologically speaking, the gemination of the t in tcj/ ( > ttal) results
from the contraction of the compound word which is supposed to
have consisted of a word containing s, and the word tel. Thus the
present pronunciation is etymologically significant. The confusion
arises because gemination may result from an entirely different
cause, namely the subjective mood of the speaker, in which case
it is not necessary to postulate the contraction of a compound
word. For example, one can make a geminated word ttada (t'ada)
'to be different in a particular trait', cited by Ramstedt as referring to cleverness or originality but not necessarily confined to
these qualities (SKE 247), out of a simple word tarida ('to be different', SKE 258). When one wishes to emphasize the quality of
clifference in the meaning of the word 'to be different', the initial
consonant of the word tarida is geminated. Thus tarida becomes
ttad,a (<ttarida<tarida). Thus these two words are essentially the
same word. The gemination of the initial t of the word tarida indicates the emphasis of the speaker. Sometimes a difference in
meaning thus may be brought about as, for example, in the word
ttada above. The meaning 'to be elever' may be derived from that
of 'to be different' only if the characteristic implied by the context
is cleverness or originality: in other words the derivative meaning
does not exist independently of the context. The psychological basis
for forming the meaning 'to be different' lies in the idea that one
thing differs from another in respect of a particular characteristic.
The derivative meaning originates in the emphasis on the particular characteristics revealed by the context and is expressed by
gemination. In the same way, if one wants to denote the `crow'
with a word beginning in another clusil sound, the result will be a geminata
sound of the second consonant. For example, Ms ki + da = twikkida = ik' ida
(SKE 233). In the same way, after the word with the ending -1 the clusil consonant of the second word will be geminated. For example, kul + tuk = kulttuk
= kult' uk `chimney' (SKE 129).
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by emphasizing its physical distinctive quality, namely, blackness,
the initial consonant of the word for `crow' kamagi (> kgmd,a 'to
be black', SKE 91) is geminated, giving kkamagi (k' amagi). This
gemination tendency arising from the mode of speech is applicable
to every word, including verbs. Thus when one wants to emphasize
the action 'to break', the initial of the word kgk ( < kok, Kor.
Gram. p. 6; Pang 2:18) is geminated, giving kkek (VO).' Such
variants are interchangeable in modern Korean, tarida ,•••, ttada, kamagi
kkamagi, kg/ kkgk etc. To return to the earlier example, the
present form ttal of the word for `daughter' (earlier stal) might be
mistaken for a word with a consonant cluster geminated by emphasis (type 'lada). One is easily misled into treating these two
different types of words on the same historical basis. This paper,
however, is not concerned with gemination arising from the emphatic
mood of speech.
The type of word with consonant cluster which will be sketched
was originally formed from a compound word of more than two
syllables or words whose meanings stand in relationship of species genus and was contracted into a monosyllabic word. The genus
part stands for the universal part of the meaning, and the species
for the particular. Consequently, its earlier form retains a visible
trace of word-contraction. For example, the earlier form of the
word 84/ is contracted out of the compound word which consists
of an adjective and a noun. Its analysis would be: ttal < stal <
Thus the older orthographic form of the contracted
+ vowel
word (its consonant cluster) indicates that it contains, historically,
two different words. The main points for the present paper concem
the formation of a consonant cluster as the result of contraction
and the cause of the gemination of the last consonant of the contracted word.
There are many theories on the formation of the words with
consonant cluster and on the cause of the gemination of the last
consonant of the words. The most significant ones are those put
forward by CHOI and RAMSTEDT. Both Koreanists agree, except on
the cause of the gemination of the last consonant of the dusters.
1 Cf. RAMSTEDT,

Koreanisch Icts 'ding, stäck', JSFOu XLVIII, 1937, p. 8.
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Choi is reluctant to pronounce conclusively on this matter. On the
basis of the documentary records, he is able to suggest that up
to A. D. 1485 consonant dusters were read as clusters. For example,
stal, spul, sta, pstai, ptuda (> ttida 'to open — e.g. eyes', SKE 264)
etc., were read as stel, spul, sta, ptuda etc. Choi bases his conclusion on evidence from the historical sources, including "Otai5in-gn-ip" CA collection of the Five True Words') i and the general
descriptions by foreigners which include a few such Korean words.
In the "Otai-bin-en-gp", for instance, the original Sanskrit words
with consonant cluster (e.g. sva cown, one's own') 2 have been transcribed in the same way phonetically in Korean (e.g. sva = sba in
Kor., HKK p. 621) and in a Japanese source, the earlier form of
the word for `ground' or 'land' was transcribed as sutagu (< stav
< sta).3 Thus Choi agrees with R amstedt in assuming that words
like sta are contracted from a compound word by the elision of
the etymological short vowel between the s and the t. In this case,
the etymological short vowel which is assumed to have been dropped
out must approximate a binding vowel in value, judging from the
nature of the Japanese vowel u. This vowel after s4, as in sutagu,
sounds rather like the Korean vowel i, the auditiv° value of which
is similar to the binding vowel (if any) which is supposed to be
between t and n in the Swedish word for `water' vatten (vattn).
Thus, although Choi gives a possible explanation of the cause of
the contraction, he leaves unsolved the problem of how the geminaThis book is said to have been rendered into Chinese transeription by
Arnoghavjra (about A. D. 733) of the T'ang-dynasty from Sanskrit. The Chinese
version of the book was transcribed in Korean in A. D. 1485 (HKK p. 620;
OGDRA : Chosen gogakushi p. 259; Soothil, W. E., A dietionary of Chinese
Buddhist terms, London, 1937, p. 333).
2 WILLIAMS, M. M., Sanskrit-English Dictionary, Oxford, 1899, p. 1275.
3 This word is recorded as the second in the list of 112 Korean words which
are described in "Wakan-sansai-zue" (105 volumes, 1713 A. D. vol. 13, "Korean
language", sheet 16-18). According to the introduction of the author (TExAnmA
Ryoan), this book seems to have been intended as a kind of Encyclopedia of
the affairs of Heaven, Earth and Human Beings (sansai = 'the three powers')
written in Sino-Japanese with illustrations. It is, however, difficult to accept
these transeriptions as authentic ones.
4 KARLGREN also notes this point in KAD, p. 7.

176

SM:ING-BOG CHO

tion of the last consonant of such a word occurs as a result of
the contraction.
As far as I can understand, Ramstedt's hypothesis to explain
the causa of gemination in the last consonant in such cases of
contraction seems to be unsubstantiated by evidence from documentary records containing words of this kind. ile appears to have
assumed that the gemination phenomena in such cases are a kind
of phonetic assimilation of certain consonants (e.g. clusil consonants).
In order to understand the background of his hypothesis, it is
desirable at this point to quote some of his statements relevant
to this problem: ". . . the geminata sounds . . ., are often an old
contraction of two clusil sounds which have originally been kept
apart by a short vowel. As far as is clear from comparison with
corresponding words in cognate languages, the firat clusil has in
most cases been a p. This p has been articulated insufficiently and
probably developed into a sound near p followed by some kind
of s (an unvoiced hissing?), according to what some old writings
psk-, pst- show. But very soon this reduced consonant sound has
been substituted by the laryngal clusil and the present-day pronunciation is most easily rendered by kk-, tt-, etc. . ."1 In this
context it is possible to appreciate how he has reconstructed words
like tta `gTound or land' to *ptay (e.g. tta<*ptav, SKE 246), ttal
`daughter' < *ptctl (SKE 252), and ttai 'time' <*putai (SKE 248) etc.
If the order of the consonant cluster in all contracted words is
arranged: psk-, pst-, i.e. with p coming before 8, then Ramstedt's
assumption is justifiable in view of the number of cases of such
words. For in such instances his assumption may be possible
phonetically. The essence of Ramstedt's statement concerning the
assumed phonetic process resulting in gemination can perhaps be
expressed by the following rough formulae:
(a) pst- >(pst- > fst->t' , (b) psk- > (psk- >/sk- > k' .
However, there are several instances in the history of the Korean
language of consonant clusters which are placed in a different order
from that assumed in Ramstedt's hypothesis. In the light of this
discrepancy it is difficult to accept his hypothesis without further
1 RAMSTEDT, Korean Grammar, p 5-6.
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examination. In words like spel (> ppal in ppalttai, SKE 187) and
spjg (> ppjg 'bone', SKE 195) the main cause of the gemination
of the last consonant (e.g. p) is a single s (Pang 2: 50). This often
contradicts the conditions for producing the geminata sounds of
t- and k- in the above formulae, i.e. the pronunciation together of
t and ps- in pst- > pst- > Ist- > t' producing the gemination of the
last consonant t. Secondly, let us consider words like spel, spjg,
and spul (> ppul 'horn'). From the above-mentioned cause of contraction (i.e. a short vowel being dropped out between s and p in
spel), one can easily be led to expect from the p in the intervocalic position in Korean a phonetic development of an intervocalic p somewhat along the following lines : p>b>w> vocalization
(or nu). This expectation is warranted by the frequent development
of an inter-vocalic p in this manner in the dialects. For instance,
the word for 'crab', sapi, has developed in accordance with the
above-mentioned expectation: sapi> sabi > sawi> semi.' This does
not warrant us to expect the gemination of the last consonant in
accordance with Ramstedt's hypothesis which implies the existence
of the dental fricative / in the Korean language. However, this
sound has never existed, at least in written Korean. Thirdly, if tta
(< sta `ground or land'), for instance, is to be reconstructed as *ptav
as Ramstedt suggests on the strength of semantic similarity with
the corresponding words in the "cognate languages", especially, the
Manchu word buta, I would prefer to link the Manchu word buta
with a Korean word patav (< pata 'the ground between the kitchen
hearth and the manger in a farm house'). This word-comparison,
although conjectural, is more plausible than the above one (e.g.
< sta <*ptav). It seems to be more in accordance with the similarity of the initial consonants among the languages of the Altaic
group which is assumed by Ramstedt, for instance, the correspondence of the Korean bilabial p with those in other Altaic languages
as stated by him: 2
Initial consonants
Ursprache
a

b...

OGURA, Chosen hagen kenkyu (Studies in Korean dialects), vol. 2, p. 42-90.
RAMSTEDT, eter die Stellung des Koreanischen, JSFOu, no. 55, 1951, p. 56.
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Turk.
Mong.
Tung-Manchu
Kor.

b...
..h
. . pfh b . . .
..p
p...

In any case, the problem of how the last consonant of the consonant cluster of the contracted word came to be geminated remains unsolved.
The difficulties confronting the above two Koreanists appear to
have arisen from their overlooking the psychological basis for forming a meaning. Choi relies too much on evidence from written
Korean, and Ramstedt on evidence from spoken Korean.
As a first step towards understanding this problem, let us observe
the structural as weil as the phonetic forms of such words (e.g.
stel). As far as the structural form of the word is concerned, two,
or at most three, consonants make a cluster at the beginning of
the word. The consonant cluster is in most cases formed by the
five sounds (k, t, p, s, 6). In some instances other consonants such
as h and e are said to be able to form a word with consonant
tongue', HMCI-I) and fie in koi fig ('one loves
cluster as in hhje
me', and its opposite expression is: koi ie 'I love another person',
MINI). This shows that a word with a consonant cluster is not
necessarily formed only out of the above five sounds (i.e. k, t,
p, s, 6) but is also possible out of other consonant sounds. Secondly,
the gemination occurs always at the consonantal initial of the last
word of the compound word without regard to the nature of the
consonants which precede the geminated consonantal initial. This
fact suggests that the nature of the preceding consonants has nothing to do with the gemination of the consonantal initial of the
last word of the compound word. Thirdly, a number of contracted
words such as sta `ground, land' and p6ak ione of two' etc., are
cited in HMöll as descriptive examples of contemporary words
parallel with an explanation of the formation of a geminata sound
by duplicating the same letter (like kk-, tt- etc.). The word for
'time', for example, is indicated in HMöll as pstai. If it was read
then as it is now (i.e. t'ai), there is no reason why it should not
1 stands for one of the three consonants which are out of use (i.e.

o).
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have been written as ttai (t'ai) since t in pstai was defined as one
of the five sounds which could be geminated by duplicating the
same letter (e.g. tt- geminated from t, IlMöll).
Such facts suggest that words with consonant dusters (like pstai)
are the historical remnants of Ancient Korean, probably the Korean
spoken before A. D. 1443. They may once have been compound
words which were contracted owing to the subjective mood expressed by the emphatic mode of speech, a feature thought to be
more prevalent in Andent and Middle times than today 1, and to
the nature of the meaning construction of such a compound word.
Since the subjective mood expresses more one's feeling towards
the object spoken of, it would be quite logical to suggest that
this subjective mood must be a feeling of choice. Consequently,
it is quite evident from the above explanation of the gemination
of a simple word that the aspect of the object for which the compound word stands and to which the feeling of choice is directed,
is g emina t ed. In the case of such compound words to which
the feeling of choice is directed, I assume, from the nature of the
Korean noun and from the fact that by this assumption a certain
number of the words with consonant cluster could be explained
without much difficulty, that this feeling is directed towards the
general part of the meaning of the compound word. By the nature
of the Korean noun I mean the linguistic fact that a Korean nourt
usually refers to the general aspect of the object it stands for.2
If we analyse the words with consonant cluster under this assumption, we can trace them back to the contraction process of the
words without much difficulty. For example,
(a) stal (>ttal 'claughter, girl', SKE 252).
According to the assumption as to the cause of the contraction,,
it is analysed as follows:
1 In this connection it is interesting to note that a recent research on the,
verbal "tense system" of the "Middle Korean" (the Korean for a period of
about 150 years from 1443 A. 1).) suggests that the verbal expression of Middle
Korean is more conditioned by the subjective mood than it is today. (Of. KoNo,
R., "Chyuki Chosen go no jishotaikei ni tsuite" (On the tense system of Middle.
Korean verbs'). Toyo Gakuho, vol. 34, nos. 1-4, 1952, p. 59).
2 RAMSTEDT, Korean Grammar, p. 35.
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stal< 8 vowel + tal ( > dal `child' as in adel 'son, boy', SKE 1).
adal < a child' + dal `child' (SKE 1).
s + vowel < si 'feminine' as in si nui 'a sister of the husband'.
si nui < si + nui `sister'. si toydy 'a younger
brother of the husband' < si + tagsäy 'a younger
brother'. Similarly si abi 'father-in-law', si emi
`mother-in-law'. Thus the adjective si expresses
the gender of the speaker. In this way the
subjective mood of speaker is interjected into
the meaning formation of the object spoken of.
Thus the semasiological order of the word would be:
stal `daughter' < 'feminine child'.
(b) spul (> ppul 'horn', SKE 208-209).
This word is said to be a word from the Sila period (B. C.
57—A. D. 936)1 and its Sino-Korean transcription can be roughly
rendered as sj§ pal. Thus the contraction process of the word
could be traced back as follows:
spul < 8j pal <80 pal.
From the historical fact that the disappeared vowel ci has been
changed to either a or u, a vocalic interchange between a and
u is possible.2 From this fact, one is justified in reconstructing sopal in the following manner on the strength of semantie
plausibility:
sopal < sopul < so + pul croot' as in pural ( < pulal 'testicles',
NKED p. 720). pedal < pul croot' + al 'egg'.
The meaning of pulal must thus be derived
from '1.°ot-egg' ( > 'testicles').
, a possessive
so < soi <80 'cow' + i ( < ii
postparticle).
Thus ppul < spul < skpal < sopul < soi pul 'cow's root' ( > 'horn').
As may be clear from the above analysis of these two words,
the meaning of the part of the word which disappeared through
contraction (i.e. si and soi in' the above examples) stands for the
attribute of the meaning of the remainder of the word (i.e. -tal
1 HKK,
2

p. 619.
HKK, p. 531-541..
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and -pu,1). This means that the semantic construction of the contracted word (or word with consonant cluster) is a tautological
construction of the meanings which are in a species-genus
relationship to each other. The semantic aspect of the elided part
of the word stands for the species and that of the remaining part
for the genus. The feeling of choice seems to be directed towards
the genus part of the meaning of the compound word with the
result that part of the species is contracted because of the emphatic
strength accompanied by the feeling of choice. Such contraction
does not affect the basic (or genus) meaning of the word.
In the above I have tried to bring to light one of the drawbacks of a lexical word-comparison. Even though the "Studies in
Korean Etymology" has been able to prova substantially the affinity between Korean and the Altaic languages, it requires a great
deal of revision on the historical points as weil as an expansion
of vocabulary to obtain a higher degree of probability for the
hypothesis. If any sound method of comparative study is to be
applied to present-day Korean, it must be based on the morphological structure of the language which retain,s more of the indigenous form of the language than its vocabulary. This is borne out
by the history of the Korean language which, although its original
vocabulary has been considerably impoverished through replacement
by Sino-Korean loan words, has never been affected in its linguistie structure. In this connection, the important work left behind
by one of the great Koreanists, Ramstedt, may be enriched in its
quality and improved in its working hypothesis by the comparative
method put forward by COLLINDER in his "Uralaltaisch". The principal feature of this method seems to be clearly demonstrated in
the characteristic distinction of case-endings (See: Ural-Altaische
Jahrbilcher 24: 3-4, p. 8).

Abbreviations
HMÖH = Hunminömimhai
HKK = Hankilkal
KAD = Analytic Dictionary of Chinese
NKED = Korean-English Dictionary (unabridged ed.)
Pang = Ko-9 öaryo öan
SKE = Studies in Korean Etyraology.
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ti-ber die suffnealen Labialvokale im
Lappisehen und Ostseefinnisehen
Von ERKKI ITKONEN (Helsinki)

In seinem Aufsatz „The Affinities of Lapp" (Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsala Förhandlingar 1943-1945, S. 135-137)
zählt BJÖRN COLLINDER, sich auf die Darstellung von T. LEIITISALO in „Vber die primären ururalischen Ableitungssuffixe" (MSFOu
LXXII, S. 25-48) stätzend, eine ganze Reihe von Fällen auf, in
denen ein lappischer oder finnischer Labialvokal der nichtersten
Silbe im Samojedischen als Entsprechung einen äbnlichen Vokal
zu haben scheint. Solche Labialvokalfälle enthalten nach Collinder u. a.:
der fi.-1p. Optativcharakter -ko-, der sehr dem Charakter der
1. Pers. des Imperativs und Prekativs im Samojedischen ähnelt,
z. B. lp. lakum ,let me be' tawgysamojedisch matugum ,let me
cut`;
einige einzelne Wörter wie die Verwandtschaftsbenennungen fi.
käly, lp. gälö(-ixdne) ,the wife of the brother of somebody's husband' tawgy Jalu?) ,the husband of the sister of somebody's
wife` ; fi. nato ,the sister of the husband' juraksamojedisch näåö
,the wife's younger brother`, kamassisch nado ,the husband's brother` ;
das Suffix fiir deverbale Substantive, z. B. fi. sato ,crop` ( < sata-)
jeniseisamojedisch tid'o id.;
das Suffix fär reflexive deverbale Verben, z. B. fi. näky- ,be
visible, be seen' ( < näke- ,see'), kuulu- ,be audible, be heard`
(< kuule- ,hear`), lp. pass. oiidnu- (< oaildne-), gulllu- (< gullei-)
samJur xäjjö ,remain` ( < xäjjå ,leave [something]'), 4id'ö ,awake`
,wake`), tawgy kö-u-'am ,be left behind` ( < koa-e-'ema
(<
,leave behine, kidu'am ,awake` ( < kidi'ema ,wake`).
In mehreren finnisch-ugrischen Sprachen gibt es als Endvokale
des Wortstammes auch Labialvokale, aber sie sind im allgemeinen

184

ERKKI ITKONEN

neueren Ursprungs. Bisher hat man dies wenigstens hinsichtlich
der Verhältnisse im Mordwinischen, Tscheremissischen und Ungarischen konstatieren können. Was das Ostseefinnische angeht, hat
die im Späturfinnischen unter bestimmten Voraussetzungen eingetretene Veränderung des nichthauptbetonten ai-Diphthongs zu oi
die Frequenz des o in diesen Silbenstellungen beträchtlich vermehrt.
Mit gutem Fug kann man ferner vermuten, dass die auf den oiDiphthong ausgehenden Nomen- und Verbstämme des Lappischen
auf der Einwirkung des Späturfinnischen beruhen, vgl. RUDENZ
Bezzenberg. Beiträge IV S. 245, RAVILA FUF XXIII S. 40. Aber
dessenungeachtet scheinen in den nichtersten Silben viele fi.-lp.
Labialvokalfälle fibrigzubleiben, die man nicht als Resultate einer
Veränderung ai > oi erklären kann.
Wollen wir beispielsweise an solche Wortpaare denken wie fi.
pctto lp. buoddo ,Damm, Wehr`, fi. kutsu- lp. go6i6o- ,nennen,
rufen, befehlenc, fi. puhu- ,blasen, sprechen` lp. bosso- ,blasenc.
Wir mässen hier von den urfinnisch-urlappischen oder friihurfinnischen Formen *730450, *kut'ebt-, *puht- mit einem sehr altertilmlichen inlautenden Konsonantismus ausgehen. Da im Friihurfinnischen noch kein Wandel ai > oi stattfand und anderseits die
betreffenden lappischen Wortstämme aus lautlichen Gränden keine
Entlehnungen aus dem Späturfinnischen sein. können, Bind diese
Labialvokalfälle offenbar f är chronologisch älter als ai > oi zu betrachten. Haben wir denn hier vielleicht Vertreter eines urfinnischugrischen oder sogar ururalischen o- bzw. u-Vokals in der nichtersten Silbe?
Von so alten zum Wort stamm gehörenden Labialvokalen kann
kaum die Rede sein. Wie Ved. im Virittäjä 1948 S. 139-143 gezeigt zu haben glaubt, bildeten die Vokale e und o in der ersten
Silbe im Rahmen des urfiugr. Vokalsystems ein phonologisches
Paar. Wenn o auch zu dem Vokalismus der nichtersten Silben
gehört hätte, mässte man natärlich auch hier einen ähnlichen
Gegensatz zwischen e und o annehmen, m. a. W. nach einem Vordervokal der ersten Silbe sollte nur e, nach einem Hintervokal
aber o erscheinen. Von einem solchen Verhältnis gibt es jedoch
keine Spur, nicht einmal im Ostseefinnischen und Lappischen, die
hinsiehtlich des Vokalismus die konservativsten unter den fiugr.
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Sprachen sind. Wir haben ja solehe Stämme wie fi. kulke-, lp.
fi. polve-, lp. buo/ivd-, nicht *kulko-, *polvo- usw.
Jetzt aber bleibt die Mögliehkeit fibrig, dass die Labialvokale
in den nichtersten Silben schon friih suff ixa I, sozusagen ausserhalb des eigentlichen Vokalsystems, vorgekommen wären. Einen
solchen Gedanken kann man nicht von vornherein als unnatiirlich
bezeichnen und eben an diese Möglichkeit hat auch Collinder
gedacht, wenn er bei der Betrachtung der samojedischen Labialvokale sagt: „It is quite possible that these labial vowels in the
second syllable occur only in derivatives. But it is an interesting
fact that such vowels are found in ancient Uralian words. And
it is still more interesting that some of these words end in a
labial vowel in Lapp and Finnish too. Lehtisalo is obviously in
accordance with the principles of historic phonology when he infers that these vowels are inherited from Primitive Uralian" (a.a.
0. S. 135). Vgl. LEHTISALO Abl. S. 11. Als prinzipieller Vergleichspunkt sej das Possessivsuffix der 2. Pers. Sg. -si im Finnischen
und -64 im Tscheremissischen erwähnt, z. B. fi. natosi, tscher.
wuhat':§ ,die Schwester deines Mannes'. Beiderseits können die betreffenden Suffixe — im Tscheremissischen durch mouilliertes *t'
als Zwischenstufe — auf eine Urform *-ti zuriickgefiihrt werden.
In der urfinnisch-urwolgaischen Sprachform erschien i keinesfalls
im Wortstamm ausserhalb der ersten Silbe, aber dessenungeachtet
konnte i durch Suffixagglutination in die nichtersten Silben räcken;
hinsichtlich des Vokals der dritten Silbe in urfi.-urwolg. *nats-ti
vgl. fi. sina, tscher. tdi ,du` < *tinä.
Obgleich Lehtisalo suffixale Labialvokale fjir sehr alt, möglicherweise schon ururalisch hält, betont er ausdriicklich, dass sejner Auffassung nach die Suffixe in ihrer ältesten Form unr illabiale Vokale enthielten (a. a. 0. S. 24) und das in mehreren
uralischen Sprachen auftretende Labialvokalsuffix ein Ergebnis der
Verschmelzung des Stammvokals mit einem konsonantischen Suffixformans *-p oder *-u sein kann (a. a. 0. S. 25). Diese Ausföhrungen Lehtisalos verdienen volle Aufmerksamkeit. Das einzige,
was in ihnen Zweifel erweckt, ist eben das sehr hohe Alter des
Verschmelzungsprozesses und iiberhaupt die Hypothese von dem
gemeinsamen Ursprung der als Resultate eines solchen Pro-

186

ERKIII ITKONEN

zesses entstandenen Labialvokalsuffixe in verschiedenen Sprachen.
Lehtisalo selbst gibt zu: „Was besonders die samojedischen Suffixe
mit langem Labialvokal [z. B. in den obenerwähnten juraksamojedischen Worttypen neiåö und xCtjjö] betrifft, können sie gut sekundär sein" (S. 25). Und S. 31 lesen wir: „Eine Frage fiir sich
schliesslich ist der Ursprung dieses langen Labialvokals. Wahrscheinlich wird sich darin ein *P-Formans verbergen." Nach Lehtisalo
war im Ursamojedischen auch ein suffixales kurzes *u, *ii vorhanden. Wenn diese Vermutung das Richtige trifft, was hindert
denn die Annahme, dass im Samojedischen schon einmal frilher
eine ähnliche Verschmelzung des Stammvokals mit dem suffixalen
Labialkonsonanten stattgefunden hat wie in den Typen ?Mö und
xeijjö und dass der so entstandene lange Labialvokal sich später
verkiirzte? Zu einer solchen Gegenhypothese gibt vor allem die
Tatsache Veranlassung, dass als Entsprechung der finnisch-lappischen und samojedischen Labialvokalsuffixe in verschiedenen
Sprachen noch heute die Verbindung des illabialen Stammvokals
und eines nachfolgenden v-, i9-Konsonanten erscheint.
Vom Standpunkt des Ostseefinnischen und Lappischen aus betrachtet ist grosses Gewicht darauf zu legen, dass das Mordwinische den Konsonanten v als Reflexivsuffix in solch einem Ableitungstypus hat wie E liejavo-, M nejava- ,gesehen, erblickt werden,
bemerkt werden, sichtbar sein` ( < E neje-, M eja- ,sehen, er.
blicken'), E kadovo-, M kadava- ,bleiben, zuriick-, nachbleiben, fibrig
bleiben` ( < E kado-, M kada- ,lassen, ver-, zuriicklassen, iibrig
lassen`). Ein entsprechendes konsonantisches 13 erscheint auch im
Wogulischen, hier als Passivsuffix: ?näva& ,man sticht` (< mäy,stechen'), tintlafle ,man reibt` ( < tintl- ,reiben`). Das ostseefi.
Reflexivsuffix -u-, -ii- im Typus näky-, kuulu- (siehe öben) gehört
zweifelsohne auch in diesen Zusammenhang, vgl. z. B. SZINNYEI
„Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft"2 S. 113. Aus dem Lappischen
kann man hiermit den zweiten Teil -uvvet- solcher zusammengesetzten Suffixe verkniipfen wie 1pN -duvvd- (z. B. uoilbrneiduvvei,einen Knoten bekommer:' < uollbmdc/. - ,einen Knoten kniipfen`),
1pL -tuvva- (z. B. 6u51atuvva-, Passiv von Mila- ,hauen, schneiden`),
vgl. Szinnyei, ibid., Lehtisalo, a. a. 0. S. 43. In diesem Typus
hat sich das *u der dritten Silbe lautgesetzlich zum Lautkomplex
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-uvvii- entwickelt, vgl. Verf., Finnisch-ugrische Forschungen XXVII
8. 186-187.1
Beim Vergleich der Typen fi. näky- und mord. åejavo- ist es
sehr schwierig zu denken, dass in der fi.-wolg. Ursprache ein Labestanden hätte, das sich später im Mordbialvokalsuffix -u-,
winischen in einen Illabialvokal und ein heterosyllabisches v gespalten hätte. Eine solche Entwicklung stände in vollem Widerspruch mit der allgemeinen Reduzierung der engen nichthauptbetonten Vokale im Urmordwinischen. Im Friihurfinnischen kann
man als Erbe der fi.-wolg. Zeit ein Suffix *-ve- *-v- annehmen,
z. B. *näke-ve- (Konsonantstamm) *näye-v-; *vala-veIn der konsonantischen Stammform (z. B. Inf. *näyev-Stik) kann
leicht eine Entwicklung *a,*e + *v (in hintervokalischen Stämmen)
> *au,*eu > > u; *ä,*e + *y (in vordervokalischen Stämmen)
> *äii,*eii > *ft > ii vor sich gegangen sein. Erstens hat das silbenschliessende v sich auch an der Grenze der ersten und zweiten.
Silbe vokalisiert, z. B. fi. Inf. käy-clä ,gehen` < *käv-Stik (im Lappischen hat v dagegen in dieser Stellung seine ursprängliche konsonantische Natur besser bewahrt). Zweitens kennt das Ostseefinnische eigentiimlicherweise in der zweiten Silbe keine Diphthonge
mit labialer zweiter Komponente, so dass, wenn es friiher in der
Sprache solche Diphthonge gegeben hat, sie alle monophthongiert
worden sind. Und drittens konnte ein aus dem Diphthong entstandener mutmasslicher langer Vokal sich nicht als solcher erhalten,
sondern wurde gekiirzt, weil im damaligen Lautsystem lange Vokalt
weiter im Worte unbekannt waren. Ferner hätte der zum Nachfolger des alten Konsonantstammes gewordene u-, ii-Stamm sich
iiber das ganze Paradigma, auch an die Stelle des urspränglichen
Vokalstammes, verbreitet. Es wäre vielleicht zu erwarten, dass aus
und dem in
1 Im Finnischen ist das lautliche Verhältnis zwischen -u-,
Verbindung mit den einsilbig gewordenen Verbstämmen auftretenden Suffix
-pu-, -pii- (z. B. fi. juo-pu- ,berauscht werden` < juo- ,trinken) unklar. p ist
in diesem Zusammenhang offenbar ein sekundäres Element (ander° HAICULINEN
„Suornen kielen rakenne ja kehitys" I S. 239). Der gewölmliche lappische Pasverglichen, aber
siveharakter -u-, -uovu- wird oft mit dem fi. Suffix -u-,
dies ist lautlich unmöglich. Die urspriingliche Form des lp. Passivcharakters
war -oi-; siehe Verf., „Der ostlappische Vokalismus vom qualitativen Standpunkt aus", MSFOu =ax S. 361.
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der Verschmelzung des Komplexes *av (z. B. *va/av- > > fi. valu,rinnen, fliesseng) ein o, nicht u resultiert hätte (vgl. unten), aber
das betreffende Suffix ist wahrscheinlich deswegen in der Form
-u-, -ii- alleinherrschend geworden, weil der enge Labialvokal bei
den e-, ä-Stämmen, dh. in der Mehrzahl der Wörter, lautgesetzlich
war.
Das friihurfi. Verbsuffix -u-, -ii- erscheint im Finnischen und
Lappischen auch denominal. Im Lappischen hat es in der zweiten
Silbe die erwartungsgemässe Form -o-. Z. B. fi. kuivu- ,trocken
-werden` ( < kuiva ,trocken`), kypsy- ,reif, gar werden; reifen`
(< kypsä ,reif, gall, karel. vihandu- ,griin werden` ( < vihanda,griin`); lp. buoildo- ,fett werden, fetter werden` ( < buoilde ,Fett,
fett'), 6oawijo- ,trächtig werden` ( < 6oawlje ,Bauch`).
Gehen wir zur zweiten umfangreichen fi.-1p. Ableitungsgruppe
mit labialvokalischem Suffix, den deverbalen Nomina, ilber. In
diesen Wörtern haben wir als Suffix im Ostseefinnischen -o, -ö,
-u, -it, im Lappischen -o, z. B. fi. kaivo ,Brunnen` ( < kaiva- ,graben`),
palo ,Brand` ( < pala- ,brennen`), maksu « (dial.) makso ,Bezahlung`
(< maksa- ,bezahlen`), keitto ,das Kochen, Suppe, das Gekochte`
(< keittä- ,kochen`), itu ,Keim` ( < itä- ,keimen`), sääty ,Stand;
(in der alten Sprache auch) Bestimmung` ( < säätä- ,bestimmen`),
löytö ,Fund` ( < löytä- ,finden`), näkö ,Gesicht, Sehvermögen, Aussehen` näky ,Anblick, Gesicht, Vision, Erscheinung` (< näke,sehen`), luku ,das Lesen, das Zählen, Rechnung, Anzahl, Zahl`
(< luke- ,lesen, zählen, rechnen`), te/co ,Tat, Werk, Handlung`
(< teke- ,tun, machenc), pesu (dial.) peso ,das Waschen, Wäsche`
(< pese- ,waschen`); lp. gadido ,Vermutung, Glaube` ( < gadide,fiirchten`), &Veka
,vermuten, glauben`), bd/lo ,Furcht` ( <
,Tat, Werk, Handlung` ( < deikkei- ,tun, machen`). Auch hier ist
die natiirlichste Ausgangsform fiir das Labialvokalsuff ix der Komplex von Stammvokal und nachfolgendem v. (Anders RAVILA Virittäjä 1937 S. 398-399, HAKIILINEN a. a. 0. S. 189, 195.) Also
palo < < *palav *palave-, luku < < *luyev *lukeve- usw. Der
im Ostseefinnischen dem Anschein nach ganz unregelmässige Wechsel der Suffixvokale ist wahrscheinlich so entstanden, dass urspriinglich *av > *au > (?*ou >)*6 > o, *ev in hintervokalischen Stämmen
> *eu > *ii > u, in vordervokalischen Stämmen > *eii > *ft > ii,
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*äv > *äft >
> it und dass diese Verhältnisse schon im Urfinnischen durcheinander gerieten: alle diese Suffixvokale und ausserdem das gegen Ende der späturfinnischen Zeit oder nach derselben entstandene 6 wurden vollkommen gleichwertig, soweit die
Vokalharmonie es gestattete.
Die oben behandelten fi.-1p. Suffixe haben möglicherweise, wie
schon AIILQVIST („Versuch einer Mokscha-mordwinischen Grammatik" S. 12) und BUDENZ (Nyelvtudomånyi Közlemenyek XX S. 260)
gedacht haben, eine Entsprechung im deverbalen f-Suffix des Mokschamordwinischen, z. B. mara-f ,Last, Fuder` ( < mara- ,auflegen,
beladen`), erä-f ,Leben` ( < erä- ,leben`). Budenz glaubte zwar,
dass sowohl das fi. als das mord. Suffix auf das frähere *-pa,
*-pä, dh. die Endung des Präs. des Partizips, zuräckgeht, aber
wenigstens hinsichtlich des Finnischen ist dies aus lautlichen Gränden nicht möglich. Das vieldeutige mordM -I kann sogar identisch
mit dem /-Suffix des II. Partizips (z. B. soka-f ,gepflägt; gepflägt
habend` < 80/ca- ,pflägen`) sein und in diesem Falle wäre es wahrscheinlich der Vertreter einer älteren Form -vt, die sich im Erzämordwinischen erhalten hat (z. B. pala-vt, pala-/t ,gekässt` < pata,kiissen`).
Die deverbalen o-, u-, 4-Nomina des Ostseefinnischen haben auf
-os — -okse-, -us -ukse-,
ausgehende Weiterableitungen,
z. B. ajos, Gen. ajoksen ,Geschwulst` ( < aja- ,treiben, jagen, geschwollen werden`), keitos ,das Gekochte` ( < keittä-), petos ,Betrug,
Vem-C ( < petki- ,beträgen`), punos ,Schnur` ( < puno- ,zwirnen,
flechten`), panos ,Einsatz, Schuss` ( < pane- ,setzen, legen, stenen'),
odotus (dial.) odotos ,Warten, Hanen' ( < odotta- ,erwarten, warten'), hyppäys ,Sprung` ( < hyppää- ,Springen`), palvelus ,Dienst`
( < palvele- ,dienen`). Im Lappischen begegnen wir einem ganz entsprechenden Ableitungstypus -os, -us, z. B. baldos ,Schreckmittel,
Scheuche` ( < bdllde. ,erschrecken`), jugos ,Getränk (fur Tiere)'
( < jukkd- ,trinken`), buoradus ,Verbesserung, Heilung` ( < buored• ,verbessern, heilen`). Es ist interessant, dass es auch im Mordwinischen ein zusammengesetztes Suffix gibt, das sich mit dem fi.-lp.
Suffix verknäpfen lässt, nämlich -vks : ponavks ,Flechtwerk` ( < pona,drehen, flechten`), simevks ,Trunk` ( < sime- ,trinken`), nejevks
,Erscheinung` ( < neje- ,sehen, erblicken`). WIEDEMANN („Grammatik
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der Ersa-mordwinischen Sprache" 18) fasste die Sache so auf, dass
dieser Worttypus eine -ks-Ableitung des oben behandelten, mit
dem v-Suffix gebildeten reflexiven oder medialen Verbs (kadovo,bleiben`, nejavo-, nejevo- ,gesehen werden` usw.) sej. Vom etymologischen Standpunkt aus betrachtet trifft diese Erklärung vielleicht ganz das Richtige, aber jedenfalls ist -vks schon fröh als
ein einheitliches Suffix aufgefasst worden, wie daraus ersichtlich
ist, dass es auch im Zusammenhang mit solchen Verben vorkommt,
die, soviel man weiss, keine v-Ableitungen vom Typus kadovobesitzen. Z. B. fi. punos und mord. ponavks können unmittelbar
auf eine gemeinsame Urform *punavkse zurackgehen, wo also, wie
im Mordwinischen noch heute, dem fi.-1p. Labialvokal die Verbindung von Vokal + v entsprach. Solche Anhäufung von drei aufeinanderfolgenden Konsonanten, die das hier vermutete Element
*-vkse zeigt, ist in Suffixen zwar schen, kommt aber doch beispielsweise in den fi.-1p. Deminutiv- und Konditional-Potentialsuffixen (*-4t9e-) vor.
Wenn auf die oben geschilderte Weise im Fröhurfinnischen Labialvokale in den nichtersten Silben entstanden, konnten sie sich
leicht ausserhalb ihres eigenen Gebiets ausbreiten. So ist es nicht
notwendig, in solchen Substantiven wie nato, lady, pato usw. auf
v ausgehendene Urformen anzunehmen; vielleicht hat in ihnen der
Labialvokal ganz einfach den fröheren illabialen Vokal verdrängt.
her ist noch zu betonen, dass ein Teil der zweisilbigen friihurfi.
u-, ii-Stämme sich möglicherweise als Ergebnis progressiver Vokalassimilationen erklärt: die häufigen Vokalkombinationen u — u und
— ii im Ostseefinnischen (z. B. puh,u- ,sprechen`, syksy ,Herbst`)
erwecken den Gedanken, dass hier das ursprängliche *e der zweiten
Silbe unter der Einwirkung des vorhergehenden Vokals sporadisch
labialisiert worden ist; vgl. Verf., Virittäjä 1948 S. 133.
Die recht merkwiirdigen rbereinstimmungen, die das Ostseefinnische und das Lappische einerseits und die samojedischen
Sprachen anderseits zeigen, sind im Lichte alles Obenangefiihrten
am liebsten als Resultate getrennter Parallelentwicklungen zu betrachten. För diese Meinung spricht letzten Endes auch die Tatsache, dass die in den finnisch-ugrischen Sprachen an und filr
sich gewöhnlichen, nur einen Vokal enthaltenden oder mit Vokal
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anfangenden Ableitungssuffixe durchweg sekundär zu sein scheinen,
dh. der suffixale Vokal hat sich entweder durch Adaptation aus
einem urspriinglich zum Wortstamm gehörenden Vokalelement oder
durch Verschmelzung desselben mit einem nachfolgenden suffixalen Konsonanten entwickelt. Aller Wahrscheinlichkeit nach gilt
diese Regel auch fiir die labialvokalischen und mit Labialvokal
anfangenden Suffixe der fi.-lp. Sprachgruppe. Wenn wir die Sache
so auffassen, dass die Labialvokale der nichtersten Silben grossenteils schon im Fröhurfinnischen entstanden und dass das Finnische
und das Lappische als Tochtersprachen der erwähnten Sprachform
sie erbten, braucht man nicht mehr die umfassende Gruppe der
lappischen o-Stämme im Prinzip als finnisches Lehngut zu bezweifeln.

Eine Nasalierungserscheinung im
Fjeldlappischen von Mari
Von

PAAVO RAVILA

(Helsinki)

Im Dialekt des Fjeldlappischen von Inari kommt ein interessanter
paradigmatischer Wechsel vor, der in der Literatur nicht beachtet
worden ist. In den Verbindungen eines Halbvokals mit einem Nasal
ist vor einem geminierten Nasal in der schwachen Stufe regelmässig
eine recht starke Nasalierung des Halbvokals festzustellen. Wenn
der Geminaten-Nasal kurz ist, ist die Nasalierung schwächer. Ausserdem ist die Nasalierung des i nicht so stark wie die eines labialen Halbvokals. Das dem Halbvokal vorausgehende Vokalelement
ist ebenfalls mehr oder weniger nasaliert, und, was besonders wichtig
ist, die Artikulation des nasalierten Halbvokals ist sehr undeutlich.
Im folgenden bringe ich einige Beispiele aus meinen im Jahre
1932 gemachten Aufzeichnungen.
im: aib mu ,Luft` Gen. Sg. dimmu
kfitäibmi ,Kamerad, Gefährte` Gen. Sg. ktualmmi
in: s6 igi'd ni ,Wand` — Gen. Sg. skOnni
4i'd ;Ja' ,in Ohnmacht fallen' — 3. Sg. Imperf. kcjDinai
,Atem usw` Gen. Sg. yucpka
atb-ig
un: kana' ,finden` 1. Pr. Sg. kcii-vnna'm
-uh: kieldhu' ,beschatten` 1. Pr. Sg. k iirnihu'm
töraltdå i ,Polsterung (z. B. am Boden des Renntierschlittens),
weicher Schnee, der die Steine bedeckt, so dass der Renntierschlitten nicht poltert` — Gen. Sg. Mat-blid
poitdhi ,dichtbehaarter Renntierpelz (finn. pöykkyri)' — Gen. Sg.
poffilthi
lacei-onytis ,Wasserf all'
-Int: Gen. Sg. Hog
kfiatitorti ,hohl` Elat. Sg. stuaikkis ,Mulde der Lagerstatt
im Schnee`.
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Die Nasalierung beschränkt sich nicht ausschliesslich auf den
Halbvokal, sondern kann auch im 1, das dem Nasal vorausgeht,
konstatiert werden, wenn sie auch nicht besonders stark ist. Z. B.
q/abmi ,Himmel' Gen. Sg. c.dmmi
Sogar nach unbetonter Silbe kann man Nasalierung feststellen, z. B.
szetainniilm ,grasbewachsene Stelle im Wasser nahe am Mer'
sbaltikm ,Zahnstocher`
1M.DDlikni ,Alpdruck`
båt'ilm ,Werkzeug zum Knilpfen des Netzes`
Voraussetzung hierfiir scheint zu sein, dass die Liquida und der
Nasal zu derselben Silbe gehören, denn in den Ableitungen des
folgenden Typus habe ich keine Nasalierung bemerkt: tscjGGetlmas,
lirt kkålmas, tåuolålmas, kolDDlilmas usw.
Die oben geschilderte Nasalierung ist mir aus anderen Dialekten
nicht bekannt, aber es besteht Grund anzunehmen, dass eine derartige Nasalierung doch nicht ganz unbekarmt ist. Wenn z. B.
Nielsen im Dialekt von Kautokeino e-tun« ,Stoff, Bestandteir COrtnas
schreibt, dann muss darin etwas Gleichartiges enthalten sein wie
im Fjeldlappischen von kali. Das / vor einem Nasal sclireibt Nielsen in den Dialekten von Polmak und Karasjok immer nasaliert,
z. B. P. etImmiii, Kr. eilm'rnqi ,Mann`.
Obgleich die Erscheinung sich anscheinend nicht auf das Fjeldlappische von Inari allein beschränkt, ist es schwer, etwas Sicheres
iiber ihr Alter zu sagen. Die Gemination des Nasals scheint jedoch
einige Hinweise zu geben. Aber auch wenn die Erscheinung jung
wäre und nach verschiedenen Richtungen hin als ganz unabhängige
Parallelerscheinung sich herausgebildet hat, ist sie meiner Meinung
nach doch von Bedeutung, wenn man die merkwördigen Verschiedenheiten zu erklären sucht, die zwischen den verschiedenen lappischen
Dialekten in der Behandlung der Verbindung von Halbvokal und
Nasal zum Vorschein kommen. Es ist ja bekannt, dass solchen
Verbindungen in den einen Dialekten eine Geminate, in den anderen
dagegen nur ein Nasal entspricht und dass ausserdem die Halbvokale i und ?Å wechseln können.
Die wichtigsten und interessantesten Fälle hat T. I. ITKONEN ans
Tageslicht gebracht. Siehe Venäjänlapin konsonanttien astevaihtelu
S. 102. K. B. WIKLUND hat sie in einer besonderen Untersuchung
13-537384
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behandelt, die das dritte Kapitel seines Werkes Lappische Studien
bildet.
Beide genannten Forscher halten den Wechsel fiir ein rberbleibsel
alter Stufenwechselbeziehungen. Wenn wir jedoch die Möglichkeit
in Betracht ziehen, dass eine starke Nasalierung in verschiedenen
Dialekten vorkommen- konnte, vielleicht unter verschiedenen Voraussetzungen, dann könnten diese seltsamen Fälle des Wechsels vielleicht etwas klarer werden. Die durch die Nasalierung verursachte
Undeutlichkeit der Artikulation hat zum Schwund des Halbvokals
oder zu seiner Veränderung %liren können. Die Möglichkeiten einer
in verschiedener Richtung gehenden Entwicklung sind mannigfaltig.
Die im Fjeldlappischen von Inari von mir festgestellte Erscheinung
ist, unabhängig davon, ob sie irgend etwas mit den eben erwähnten
Wechselbeziehungen zu tun hat, in ihrer Gesetzmässigkeit eine interessante Folgeerscheinung des Stufenwechsels.

Ordet kavaljerer hos Selma Lagerlöf
AV NATHAN HEDIN (SR/me)

Nere i vestibulen i Värmlands Nation i Uppsala möter man något
överraskad ordet Kavaljerer — målat i sirliga bokstäver — där
man väntat att finna det stela och stereotypa Herrar. Ordet ger
en omedelbar vision av Värmland och av Gösta Berlings saga, ty
att det är från 'Sagan' det lånats lär väl stå utom varje tvivel.
Förmodligen är också värmlänningarna de första som utnyttjat
ordet i sådant sammanhang, när de här låtit det lekfulla värmländska lynnet spela.
Går man emellertid vidare och frågar sig var SELMA LAGERLÖF
fick ordet ifrån när hon skrev sitt förstlingsverk, så är svaret inte
lika lättfunnet. Slår man upp Sv. Akademiens ordbok, finner man
där ordet kavaljer i den betydelse, som det erhållit genom Selma
Lagerlöf: »person tillhörande de högre samhällsklasserna som i saknad
av fast sysselsättning, lust för arbete 1. tillräckliga existensmedel
levde ss. gäst o. sällskap på herrgårdar (i sht i Värml.)». Det enda
exemplet under denna betydelse lyder: »Från den dagen blef Gösta
Berling kavaljer på Ekeby. LAGERLÖF Bert. 1: 29 (1891).» Förutom
ordets vanliga moderna innebörd upptages där bl. a. även de äldre
betydelserna »adelsman som tjänstgjorde ss. uppvaktande hos furste
1. annan högt uppsatt person» och vidare som »hist. benämning
given åt dem som kämpade på den engelske konungen Karl I:s
sida i kriget mellan honom o. parlamentet». Detta är det väsentliga
man får ut av denna källa och kanske är det tillräckligt som ledtråd. Man kunde då i första hand tänka sig, att Selma Lagerlöf
hittat ordet i Dalins ordbok från 1850 i den citerade betydelsen
»adelsman som tjänstgjorde ss. uppvaktande hos furste» osv., eller
med Dalins formulering: »Uppvaktande adelsman hos en furstlig
person» och funnit det målande, poetiskt och användbart, när hon
koncipierade sina gestalter till 'Sagan', men detta är mindre troligt.
Då är det, som vi skola se, större sannolikhet för att den sist ci-
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terade uppslagsändan från Sv. Akademiens ordbok skall leda oss
rätt vid sökandet efter källan.
Selma Lagerlöf lånade gärna av andra både motiv och uttryckssätt och hon har själv vidgått att hon vid tecknandet av sina typer
alltid haft någon viss person i tankarna, använt sig av 'levande
modell'. Detsamma gäller om hennes sätt att teckna ett landskap
eller en miljö. Härom är det lätt att förvissa sig genom att slå upp
någon av hennes noveller med motiv ur hemmiljö. Var hon lånat
alla namn ifrån eller vilka principer hon följt vid namnsättning på
personer och platser är däremot ett föga utforskat kapitel, som borde
locka en forskare med förtrogenhet med författarinnans miljöer under
olika epoker. Ett belysande exempel i detta sammanhang utgör
namnet på förstlingsbokens huvudperson, där författarinnan avsiktligt (?) vilselett läsaren genom påståendet att han gett sig namnet
själv. Det torde nu vara klarlagt att hon hittat namnet i en gammal
adelskalender.1
I Dagbok för Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf berättar den fjortonåriga Selma hur hon en dag överraskades av morbror Oriel när hon
tjuvläste i en roman av WALTER SCOTT som morbrodern lämnat
liggande framme men förbjudit henne att läsa, och på sid. 180 i
Dagboken får man veta att hon på en lektion i engelska för överstinnan H(aasum) fick försöka sig på att berätta något. Hon hade
fått välja vad hon ville och hade manats att bara friskt gå på.
överstinnan skulle hjälpa henne om det hakade sig på något ord.
— »Jag försökte tala om en spökhistoria, som jag hade läst i Karl
August Nicanders Syner och röster ur det fördolda . . .»
Slår man upp i den nämnda boken och läser sid. 48 f. »Blinde
Willies berättelse», som anges vara en fri översättning från Walter
Scott, så möter man redan i första stycket ordet »Cavaliererna» och
just som beteckning för de vilda äventyrare som kämpade på konungens sida mot Whigarna kring mitten av 1600-talet. Men man
möter samtidigt så mycket annat, som för tankarna på Gösta Berlings saga och främst på dess först utskrivna kapitel, det som
handlar om hur kavaljererna på Ekeby firade julnatten i smedjan
med vilda bachanalier och umgängelse med djävulen. Man tycker
1 C. H. TERSMEDEN : Kalender över i Sverige levande ointroducerad adel.
Sthlm 1886, s. 9 if.
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sig hos Sir Robert igenkänna drag av den lede Sintram, liksom
Claverhouses vålnad, »lika skön som då han lefde, med sina långa
mörka, krusiga lockar, som strömmade ned till hans guldbroderade
kyller» förefaller att ha lekt författarinnan i hågen när hon tecknade
bilden av Gösta.
Gör man sig sedan mödan att räkna på fingrarna, så finner man
att dessa vilda äventyrare, som plägade samlas hos Sir Robert Redgauntlet till bachanalier vid påsk och j ul var liksom Ekeby kavaljerer precis tolv till antalet och att »den trettonde», djävulen själv,
inte heller saknas, fast han här uppträder i skepnad av en elak
och tjuvaktig apa, som varit Sir Roberts favorit.
Det hela är en spökhistoria som måste försatt dagboksförfattarinnan Selma i den starkaste spänning och bränt sig in i hennes
minne, varför det inte är alltför överraskande att i Sagan finna
många paralleller till Blinde Willies berättelse, där det f. ö. också
skymtar någonting liknande ett årskontrakt med djävulen. Att sedan
ordet »Cavalierer» som beteckning för de vilda äventyrarna, vilkas
vålnader sågs samlade i Sir Roberts hus, fick tjäna Selma Lagerlöf
vid namngivning av hennes värmländska »riddare av hundrade äventyr» förefaller ganska sannolikt.
Någon full bevisning om ordets härledning lär väl näppeligen
vara möjlig att förebringa och här ovan framförda förmodanden
få naturligtvis gälla för vad de kan, men det synes icke alls uteslutet att Selma Lagerlöf själv pekar i samma riktning som förf.
av denna uppsats då hon i brev till Elisabeth Grundtvig år 1932,
citerat av ELIN WÄGNER på sid. 256 i hennes andra Selma-volym,
skriver om Dagbokstiden: . . . »Under denna stockholmsvinter, då
jag kände mig så ensam och räknade dagarna till min hemfärd,
började fantasilivet vakna inom mig. Det ena uppslaget följde det
andra, och så mycket av vad jag senare skrivit, sköt då de första
ovissa trevarna ur fröet. Då lades verkligen grunden till
Gösta, Gunnar Hede och Karl Arthur Ekenstedt. Få se om kr it ik er n a äro så duktiga att de förstå detta ...» (spärrat
av art.-förf.)
Man tycker sig riktigt kunna se glimten av spjuver i Selma
Lagerlöfs goda ögon när hon slungar iväg sitt lilla pekpinnespjut
mot sina kritiker och uttolkare.
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Att Selma Lagerlöf även senare hämtat stoff ur »Syner och röster
ur det fördolda» är dokumenterat i åtminstone två av hennes noveller: »Trollmusik», publicerad posthumt i Sv. Dagbladets julnummer år 1940 med kommentarer av Niis AFzEr.zus, senare också i
»Från skilda tider» och i »Legenden om julrosorna». Båda bygger
på en novell av ABBE VOGLER : »Julnattsmusiken i berget», vilket
Selma Lagerlöf själv indirekt vidgått, beträffande »Julroslegenden»,
till förf, av denna art, redan år 1933.

Le mot de «kavaljerer» chez Selma Lagerlöf
Il n'est pas tres facile de repondre å la question de savoir d'ob. Selma
Lagerlöf a tire la denomination de «kavaljerer >> qu'elle emploie dans «La
legende de Gösta Berling». On decrit dans cet article comment dans son
«Journal» elle raconte qu'elle avait lu Walter Scott å l'åge de 14 ans et
comment, au cours d'une legon d'anglais, olle raconta une histoire de
fantöme qu'elle avait lue dans le livre de Karl August Nicander «Syner
och röster ur det fördolda» (Visions et voix du monde cache). On trouve
dans co livre un recit dont on indique que c'est une traduction de Walter Scott, et dans ce recit on trouve non seulement le terme de t eavaliererna » pour designer les aventuriers qui se battirent aux cötes de Charles Pr contre le Parlament, majs aussi des traits rappelant Gösta Berling, Sintram, les «cavaliers» de Ekeby et leurs reunions å Nog ainsi
quo le pa,cte avec le diable. Nous pouvons done considerer comme vraisemblable quo le terme de «cavaljerer» a ate emprunte par Selma Lagerlöf å co livre de Nicander, d'oå nous savons aussi qu'elle tira matiere en
d'autres occasions.

On the Origin of the Voieeless
Vowel in Lapp
By

LAURI POSTI

(Helsinki)

The term `voiceless vowel' (G. stimmloser Vokal) is generally used
in Lapp linguistics to denote a voiceless glide which occurs between a (voiced) vowel and an immediately following tenuis stop
or tenuis affricate. There are in various Lapp dialects also voiceless vowels of another kind, which are usually called whispered
vowels (G. gelliisterte Vokale), i. e. vowels which were ordinary voiced
vowels but later lost their voicing. The occurrence of these is not
limited to a position immediately before a tenuis stop or affricate. Unvoiced vowels of the latter kind will not be treated in
this paper. We shall deal only with the breath-glide type of voiceless vowel.
In the Finno-Ugric system of phonetic transcription the customary symbol for the voiceless vowel is a (reverse c), but many
schalars have also used h (or H) to denote this sound. Phonetically,
the voiceless vowel may be pronounced with more or less mouth
friction, and in some dialects a voiceless velar spirant (x) has
developed from the glide in certain environments. According to
kiva the voiceless vowel differs from an ordinary voiceless h in
that the latter is pronouneed with laryngeal friction whereas the
voiceless vowel is not. As to the quantity of the glide, many different degrees of phonetic length occur in Lapp dialects, and these
differences too are usually marked in the phonetic notation. In
the literary language of Norwegian Lapp, however, the existence
of the voiceless vowel is not indicated by the conventional spelling.
To illustrate the occurrence of the voiceless vowel in various
Lapp dialects a few examples are here given.
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Härjedalen (according to CoLLINDER'): (xx-series) åh,ka 'Grossmutter', ryatilh `laufen (v. Menschen u. Tieren)', vw y9300 Schwiegervater', Gaitgih `einladen; (bei Namen) nennen'; (x-series) kuhko
'Bach, Fluss', fuÅkän
`Kriimmung (Winkel) eines Flusses
oder Baches', Giete 'Hand', nåpg `Nabel'.
S or sel e (according to LAGERCRANTZ2 ): (ix-series) adeik, Acc. Sg.
rio'figB `Gefäss',
Acc. Sg. ei,oi4iå3 Tater'; (x-series) stöopud,
Gen. Sg. stålYujn `Stube'.
G älli vare (according to ComitinEn3): (xx-series) åxka, Dim.
åxkåt.T `Greisin, Frau', naxiå, Nom. Pl. nu'öxtå `Zugnetz', vuoxpa,
Acc. Sg. vu'uxpaik `Schwiegervater', axla, Gen. Sg. Mig Tater' ;
(x-series) jojcko, dim. jolöt./ 'Bach, kleiner Fluss', kåxtcot, Prt. Sg.
3rd keitaii or kätiof `verschwinden', nåipå, Gen. Sg. nåpg `Naber.
Pol ma k (according to NIELsEIT4): (xx-series)
Ace. Sg.
åhkkit (literary spelling ak'ko: akko) `grandmother, old woman',
Acc. Sg. nuöhtti (nuotIte: -tt-) `seine net', viighpl på, Acc.
Sg. vubhpå (vuopIpå: -pp-)
Gohl'aicht, Pres. Sg. ist
Gohiigicni (gonot:
someone; order, bid, ask to';
(x-series) jöhkå, Acc. Sg. jögå (jokkå: -g-) 'river', Giata, Am. Sg.
Giedå (giettå: -d-) 'hand, arm', nåhppi, Acc. Sg. niivi (näppe:
`navel-string'.
Inari (according to km.k5): (xx-series) alck` 17, Gen. Acc. Sg.
åhU `Grossmutter', säteid, Neg. Imper. Sg. 2nd (*) såt' I `saattaa,
voida; kyyditä', viiöpp`4 `Schwiegervater', koTtki5 'nomen; (zu sich)
rufen; befehlen' ; (x-series) ja4 'river', Ickt`4, Abess. Pl. iffOcjitt`å
'Hand', tttp`i, Gen. Acc. Sg. ravg `Sitte, Gewohnheit'.
P at sj oki (according to ERKKI ITIZONEN2) : (xx-series)
Loc.
BJÖRN COLLINDER, Lappisches Wörterverzeichnis aus Härjedalen, Uppsala
Universitets Årsskrift 1943: 1.
2 ELIEL LAGERCRANTZ, Strukturtypet. und Gestaltwechsel im Lappischen,
Mömoires de la Soc. Finno-ougrienne ( = MSFOu) 57, pp. 101-108.
BJÖRN CormbmEn, Lautlehre des waldlappischen dialektes von Gällivare,
MSFOu 74.
KoN-EAD NIELSEN, Lapp Dictionary.
5 FRANS ÄIMÄ, Phonetik und Lautlehre des Inarilappischen
MSFOu
42-43.
Emun ITKONEN, Struktur und Entwicklung der ostlappischen Quantitätssysteme, MSFOu 88.
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Sg. + Px. Sg. ist iKk48t4'n `Grossmutter', niitåtE, Gen. Acc. Sg.
nurade `Zugnetz', viteplY!, Loc. Sg. + Px. Sg. 3rd voY)pAftes Schwiegervater', k^M tål3D `nennen, rufen, befehlen' ; (x-series) jo97ckA, Gen.
Acc. Sg. jöyy6 'Fluss', ktt4, Loc. Sg Ä &pst 'Hand'.
K il din (according to T. I. 'TRONEN' and ERKKI ITKONEN2) : (xxseries) (T. I.) e )E, Gen. Sg. tjGke 'old woman', npiE, Gen. Sg. npte
`seine net', t0315A, Gen. Sg. toBpa, (E. I.) töa pp, Gen. Sg. toBp `sheath',
(T. I.) koåtgaö, Prs. Sg. ist koDTgam `call'; (x-series) jöGkA, Gen.
Sg. jöya, (E. I.) jöGk (Nom. Sg.) 'river', (T. I.) kiDtA, Gen. Sg.
leida, (E. I.) kid' 'hand', (T. I.) kiBpl, Gen. Sg. kifict `netting needle'.
As can be seen from the above examples, the voiceless vowel
occurs in all the main dialect areas of Lapp, with the exception,
however, of the Inari dialect. This phonetic phenomenon is thus
found from the southernmost Lapp dialects in Scandinavia to the
easternmost dialects on the Kola peninsula in the Sovjet Union.
As to the diachronic conditions for its occurrence, there are differences between the various dialects. Some of these differences will
be briefly discussed later in this paper.
There is in Lapp another phonetic phenomenon which seems to
be connected with the voiceless vowel. I mean the voiceless glide
between a voiced resonant consonant and an immediately following
tenuis stop or tenuis affricate. In the Finno-Ugric 'system of phonetio notation this glide is usually marked by after the resonant
consonant. Nielsen, in his Lapp Dictionary, writes 1L, rR, etc.,
in these cases. Under certain conditions a voiced glide-vowel has
developed between the resonant consonant and the tenuis, and
after such a glide a voiceless vowel usually occurs (or a spirant
developed from it). For instance, Jukkasjärvi (0011inder3) sirghpe,
Nom. Pl. sirt peht <sickle', Polmak (Nielsen) sir"pe, Acc. Sg. sirRpe
-rp-) id., Gällivare (Collinder) pltlaxkå, Acc. Sg. + Px. Sg. ist
pål`kcim e Lohn', Polmak (Nielsen) Bghkets, Acc. Sg. Bgaa (barka:
-1k-) 'pay, wages, reward; recompense', Patsjoki (E. Itkonen) pertt4,
Gen. Acc. Sg. P-sri4 Stube, Kätte, Häuschen', Polmak (Nielsen)
TOIVO ITKONEN, Venäjänlapin konsonanttien astevaihtelu, MSFOu 39.
ERKKI ITKONEN, op. eit.
BJÖRN COLLINDER, The Lappish Dialect of Jukkasjärvi, Skrifter utg. av
K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 37: 3.
2
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Bc174htet, Acc. Sg. BetrRtei (bårIä: -rt-) 'Finnish living room', Kildin
T. I.) pl'kE, Gen. Acc. Sg. pq/gke 'pay, wages, reward'. Here too

there are differences between the various dialects.
The basic principle that accounts both for the development of
the voiceless vowel and of the voiceless glide appears to be a tendency to develop a voiceless glide between a voiced sound and an
immediately following tenuis stop or tenuis affricate.
K. B. W1XLIIND appears to have been the first who triad to
determine the age of the voiceless vowel. In his excellent doctoral
thesisl he came to the conclusion that it had developed as early
as the Proto-Lapp2 period. Thus he assumed that at the end of
the Proto-Lapp period the strong grade of the xx-series was represented by okk, opp, att and the corresponding weak grade by ok,
op, at. In the x-series the corresponding grades were at, ap, at and
4, b, et (i.e. y,
443. To account for the treatment in Kola Lapp
(in our above examples represented by the dialect of Kildin) he
assumed that o had been dropped from ok, ap, at, i.e. from the
weak grade of the xx-series and from the strong grade of the
x-series. As to the unvoiced glide between e.g. 1 or r and tenuis
stop Wiklund already linkod the glide with the voiceless vowel
and assumed it to be of the same age as the latter.4
Twenty years later T. I. ITKONEN modified these results in some
important respects. On the basis of the Kola Lapp dialects he
assumed that the voiceless vowel in the weak grade of the xx-series
and in the strong grade of the x-series was not of Proto-Lapp
origin. According to him the Proto-Lapp gradation was: (xx-series)
akk
opp ,- bp, att '1; (x-series) gk, — y, bp— fl, di d.4
Several scholars have tried to elucidate the development that
led to the appearance of the voiceless vowel.6 Without wishing to
1 K.

B. WIKLUND, Urlappische lautlehre I, MSFOu 10 (1896).
I use this term here with the same meaning as Urlappisch.
3 Op. cit. pp. 82-85, 109, 304-307.
4 Op. cit. p. 91.
3 MSFOu 39, pp. 16-25.
6 See KONRAD NIELSEN, Festskrift tul Rektor J. Qvigstad (Tromso Museums
Skrifter, Vol. II) pp. 161-162; PAAVO RAVILA, Das Quantitätssystem des seelappischen Dialektes von Maattivuono, MSFOu 62, pp. 18-22; FRANS km.k,
Finnisch-ugrische Forschungen 21, Anzeiger, pp, 81-82.
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enter into a detailed discussion of the merits of the previous explanations, I shall try here to approach the problem from a different angle.
It might be worth while to try to discover whether the voiceless vowel originated as an interna! Lapp development or whether
its origin could be due to some external influence.
In Finnish, which has greatly influenced Lapp, we find the voiceless vowel in one dialect, viz. the Finnish dialect of Nattavaara
and of some neighboring villages in Northern Sweden just above
the Arctic Circle. In this dialect we have forms like rihki<Fi.
rikki `sulphur', ohtå
New 'to take', lahpi< Fi. lappi 'Lapp'.
Since forms like these are not found anywhere else in the Finnish
linguistic area, it is perfectly obvious that these forms are due to
Lapp influence.'
Further, in several dialects of Swedish and Norwegian a voiceless vowel of the Lapp type is known to occur. In Sweden a voiceless vowel or h before p, t, k is found e.g. in Härjedalen: get,
'gott', mot 'sött', b.wak 'bäck' leape `loppa'.2 In Norwegian the same
phenomenon occurs, for instance, in the northern part of Gudbrandsdalen: gå/ii `godt', tahka `takke', tahp `tapp'.5 At first sight
one might perhaps feel inclined to assume that this feature is also
due to Lapp influence. This may indeed hold good in individual
vases. SIGVARD WALLSTRÖM thinks that the pronunciation rehp 'rep',
Va 'yta', lihk 'lik', etc., in the Swedish dialect of Arjeplog depends
on a Lapp substratum,4 and he may weil be right.
But the voiceless vowel in the Scandinavian languages is found
also in areas so remota from Lapp territory that it does not seem
at all likely that Lapp influence could be made responsible for its
existence.5 The area of the voiceless vowel includes some of the
1 MAnTrt AIRILA,

Äännehistoriallinen tutkimus Tornion murteesta, Suomi

IV: 12, pp. 21-23.

Det svenska landsmålsalfabetet p. 86.
Ross, Norske Bygdemaal p. 8.
4 SIGVARD WALLSTRÖM, Studier i övre Norrlands språkgeografi med utgångspunkt från Arjeplogmålet (Diss. Uppsala 1943) pp. 24-25. Cf. also KARLHAMPUS DAHLSTEDT, Det svenska Vilhelminamålet (Diss. Uppsala 1950) pp.
150-151.
The same opinion is held by DAHLSTEDT, 1. c.
2

J. A.

HANS

LUNDELL,
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Swedish dialects in Finland. According to 0. F. HULTMAN this
phenomenon occurs (1) in Kumlinge and Kökar in the Åland
archipelago and in some villages of the Korpo (Korppoo) parish,
and (2) in Hitis and Finnby. Examples are: nahka 'nacke', äehp
'skepp', ohta 'åtta'.1 Further, the same feature is known to occur
in Icelandic. I quote a few examples from STEELN EINARssoN's
(but okur d:khYr gusury'), hattur
book Icelandic :2 okkur ahk:Yr
yr
hate'),
happ hahp: `luck', ekla 3hkla
haht: yr 'hat' (but hatur ha: th
'lack, dearth', 1a3kna laihkna `cure, heal', rupl rYhpl `plundering'.
Einarsson calls this phenomenon `preaspiration'.3 In Faroese there
occur forms like takka tac ka `tacke' (but taka taka 'Utge, gribe'),
lokka lena `lokke, forfore' (but loka loalca qukke, tillukke'), hoppa
hit'pa ' hoppe, springe' (but hopa hopa 'vige tilbage, trwkke sig
tilbage').4 According to JAKOB JAKOBSEN the sign denotes "et svagt
pust foran en klusil, som i isl.". The same scholar has also published an etymological dictionary of the Norwegian dialect which
was spoken in the Shetland Isles.5 The phonetic notation indicates
the existence of a voiceless vowel in this dialect too.
Taking into consideration the fact that the voiceless vowel has
spread over this wide area in the Scandinavian dialects it does
not, indeed, seem possible to assume that it could be of Lapp
origin. On the other hand it does not seem likely that such a
phenomenon could be the result of an independent parallel development in both language groups. Scandinavian origin, then, seems
to be the only remaining possibility.
Phonetically it is easy to explain how the voiceless vowel deve1 0. F. HIILTMAN, Efterlämnade skrifter II, Skrifter utg. av Sv. Litteratursällsk. i Finland 274, pp. 253, 275, 287. — In addition, the voiceless vowel is
foluid in the province of Uppland, see SCHAGERSTRÖM-ERIKSSON, Grammatik
över Gräsömålet i Uppland, Svenska landsmål och svenskt folkliv B 51, pp.
152-153; BENGT HESSELMAN, Sveamålen p. 10. For these references I am indebted to Dr. Manne Eriksson. He has also pointed out that remnants of this
phenomenon are found in Gästrikland and in Hälsingland.
2 STEIreN Ensikussom, Icelandic: Gramnaar, Texts, Glossary (Baltimore 1945).
3 Op. cit. p. 23 et passim.
4 Examples are taken from the dictionary by JAKOB JAKOBSEN in V. U.
HAMMERSHAIMB, Fwrosk Anthologi II.
5 JAKOB JAKOBSEN, Etymologisk ordbog over det norrene sprog på Shetland.
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loped in Scandinavian. It seems that those scholars have been right
who have called the voiceless glide preaspiration. It is an anticipation of the aspiration, then, that has given rise to the voiceless
vowel. And it seems that the longer the stop was, the stronger,
too, was the aspiration. Thus we are able to explain why the voiceless vowel occurs in many dialects only before geminate stops and
not before intervocalic single stops. As is weil known, the aspiration of tenues is a feature of considerable age in the Germanic
languages. As to the Lapp language there is no indication that
the unvoiced stops were aspirated in the early period of Proto-Lapp.
In the Scandinavian languages we also have the same de-voicing
of voiced resonants before tenues that we saw in Lapp, e.g. Faroese
fölk Ynk 'folk, skare mennesker', alt dit 'alt, allerede' (but alda
alda 'stor, hoj bolge'). The same development also occurs in many
northern Swedish dialects. For more details I refer to the works
mentioned in connection with the discussion of the unvoiced vowel.
Basically this phenomenon no doubt also represents a kind of preaspiration.'
I would assume that the Lapp phenomena developed in the
following way. When the Lapps came into close contact with Scandinavians, quite a number of people became bilingual. There were
Scandinavians who spoke Lapp, and there were of course also
Lapps who spoke Scandinavian. Because of the higher prestige of
the Scandinavians, who represented a more advanced civilization,
Scandinavian habits of pronunciation began to spread among the
Lapp population. Such Lapp stops as were not linked with the
Scandinavian voiced stops (as the initial stops apparently were)
became aspirated to a greater or lesser degree. And this aspiration,
when strong enough, developed into preaspiration in the same way
as in Scandinavian.
In the light of this hypothesis we can explain why the voiceless vowel is lacking in the weak grade of the xx-series and in
the strong grade of the x-series in the Kola dialects. The stops
in these cases were not aspirated and, therefore, no preaspiration
could develop. Even today the initial part of these stops does not
1 EINARSSON, op. dt. p. 23.
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have the tenuis quality which is an indispensable condition for
aspiration. As to the dialect of Mari, it seems possible to assume
that the stops there have retained the original aspiration without
developing it into preaspiration.1 It is worth noticing that the voiceless glide between resonant consonants and tenues is likewise lacking in Inari, Le, the aspiration has been retained in this ease too.
The absence of the voiceless vowel before certain consonant
dusters, the first member of which is a tenuis, can be explained
by assuming that in these cases the aspiration was not strong
enough.2 Cf. what Jakobsen says of the corresponding clusters in
Faroese : "Ved medlydsammensffltninger, hvoraf k, t, p er furste
led, kan det ofte viere vanskeligt at afgore, om det ved betegnede
pust foran klusilen er med eller ikke."3
Some questions may anse in connection with our hypothesis of
the Scandinavian origin of the Lapp voiceless vowel.
First, were the Scandinavian-Lapp contacts close enough to make
such an assumption possible, and did they extend over the whole
area of Lapp? Both these questions can, I think, be answered in
the affirmative. As to the nature of the relations I can here do
no more than refer to BJÖRN COLLINDER'S book The Lapps (Princeton 1949), especially pp. 37-40. As to the area of the contacts,
we know that the Norwegians had: of old the right to levy taxes
as far afield as the Kola peninsula. There are old loan-words of
i It was the opinion of iiimä that the voiceless vowel once occurred in the
Inari dialeet too; see JSFOu 23:25 p. 22. In any case the treatment in the
Inari dialect shows that there is a close connection between aspiration and
the voiceless vowel. It has to be admitted, however, that in the tenuis affricates no aspiration has been marked in the phonetie notation of Äimä (and of
E. Itkonen). To account for this, two alternativ° hypotheses could be offered:
(1) owing to the inherent quality of the affricates their aspiration does not
ereate the same impression as the aspiration of stops; (2) the affricates are
not aspirated at all, and the appearance of the voiceless vowel before them
took place on the analogy of the geminate stops. I am inclined to consider
the former hypothesis more probable.
2 Stops in final position, however, were more strongly aspirated, and are
therefore in many dialects preceded by the voiceless vowel. In some cases the
final stop has disappeared, so that the voiceless vowel now occurs in final
position. •
3 HAMMERSHAIMB, Fiereisk Anthologi II p. 462.
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Scandinavian origin in all Lapp dialects, including those spoken
on the Kola peninsula.1 The name Murmansk, Murmanskij bereg,.
which comes from nordman, bears in itself evidence of the travels.
of Norwegians in these regions.2
Second, is the preaspiration in Scandinavian old enough? Wemay, I think, infer from its wide distribution alone that it must
be a very old phenomenon. CARL J. S. MARSTRANDER in his interesting study "Okklusiver og substrater"3 says that the preaspirated
stops date from the 12th century4 and that they might even go
as far back as the 10th century.3 In view of the distribution, thelatter estimate would seem to be more probable. Iceland and the
Faroes, as weil as Shetland and northern Scotland were colonized
by Norwegians during the Viking period, for the most part in the
9th century. Although there were, of eourse, also later contacts
with the mother country, it seems probable that the first settlers.
already had a tendency to preaspirate their long tenues. Thus the
chronology does not, in my opinion, put any difficulties in the
way of our hypothesis.
It is apparently not necessary to assume that the influence which
led to the preaspiration of tenuis stops and tennis affricates took
place during the Proto-Lapp period. The distribution of the voiceless vowel in the easternmost dialects seems to indicate that the
1 See K. B. WIKLUND, Die nordischen lehnwörter in den russisch-lappischen,
dialekten, JSFOu 10 pp. 146-206.
2 For more details see e. g. OSCAR ALBERT JOHNSEN, Finnmarkens politiske
historie, Videnskapsselskapets Skrifter, II, Hist.-filos. Klasse, 1922 No. 3, and
T. I. ITKONEN, Suomen lappalaiset I (Helsinki 1948), esp. pp. 27-57,159-164..
3 Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap 5 (1932) pp. 258-314. This article,
in which Marstrander convincingly shows that the preaspirated stops in the
Celtic dialects of Northern Scotland are due to a Norwegian substratuna, was.
pointed out to me by Professor Stefån Einarsson of Johns Hopkins University,.
Baltimore. During a brief eonversation in Helsinki in 1951 I had asked hirn
for his opinion of the age of the preaspiration. In the course of the conversation it emerged that Professor Einarsson was aware of the occurrence of the
voiceless vowel in Lapp. I asked him then whether he had any hypothesis as.
to the historical relationship between the two phenomena, to which he replied.
that he had not studied the matter so far, nor did he plan to do so.
4 1. c. p. 298.
5 1. c. p. 304.
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differentiation of dialects had begun before the spread of the preaspiration.
Before concluding, I ought to mention a curious eircumstance.
In the Samoyed dialect of the Forest Yuraks, spoken in Siberia,
there occurs a voiceless vowel apparently similar to that we have
in Lapp. To quote a few examples:1 manA, ma' sechs' (but in
the dialects of the Tundra Yuraks mat', mat', mätta") id.), tappar',
ta9 ppar` s 'mit dem Fusse stossen' (Tundra Yurak tappgrts, tappart,
tapparts id.), ttirakkoå, tarotekdå `Zweig, Gabel' (Tundra Yurak tärkko
id.), pitta7ckn3 `Weissbrot' <Russ. bulka.
Since it is likely that the Lapps are Samoyeds who have adopted the language of their Finno-Ugric neighbors2, one might, indeed,
feel tempted to assume that the voiceless vowel is an old Samoyed
feature which has survived as a substratum in the new language.
On doser examination, however, we have to face many difficulties.
First, we know nothing about the age of this phenomenon in
Samoyed. In Yurak Samoyed it is not found in the dialects spoken
in Europe, some of which are geographically rather close to the
Kola Lapp dialects. Some kind of a voiceless glide seems to exist
in VoguP and Ostyak4 too, but not in all dialects of these languages. All these phenomena could perhaps be of local Siberian
origin.5
Second, all the internal evidence, so to speak, seems to be in
favor of the Scandinavian origin of the Lapp voiceless vowel. It
Accorcling to T. LEHTISALO, "ner den vokalismus der ersten silbe im
juraksamojedischen, MSFOu 56, where a great number of additional examples are to be found.
2 See for this problem Y. H. TOIVONEN, Zum Problem des Protolappischen,
Proceedings of the Firmish Academy of Science and Letters 1949, pp. 161-189.
3 See ARTTCJIII KANNISTO, Zur geschichte des vokalismus der ersten silbe
im wogulischen, MSFOu 46, especially pp. xm-x.tv.
4 See K. F. KARJALAINEN, Zur ostjakischen lautgeschichte I, MSFOu 23,
esp. p. Kw.
5 In the Mokäa dialect of the Mordvin language (and in two villages belonging to the Erza dialect) there occurs between /, r tennis stop or tenuis affricate a voiceless glide ("der stimmlose lauttibergang"), see HEIKKI PAASONEN,
Mordvinische lautlehre, MSFOu 22, pp. 51-52. It is not found between vowels
and tenues, and it does not seem to have any historical connection with the
Lapp voiceless vowel.
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is perhaps significant that on the Kola peninsula, which is geographically most remote from Scandinavia, the voiceless vowel has
diachronically the most limited distribution. Moreover, it seems
to me that there is also other evidence of Scandinavian influence
in the phonetic structure of Lapp.1 It would, however, take us
too far to discuss additional instances of phonetic influence here.
I hope later to have an opportunity to examine some of these
problems separately.
To sum up, then: until some conclusive evidence in favor of a
possible Samoyed inheritance can be found, Scandinavian influence
appears to be by far the most probable explanation of the voiceless vowel in Lapp.
1 M. A. CASTRÅN seems to have been the first to assume Scandinavian influence in the phonetic development of Lapp; see his article "Om Accentens
inflytande i Lappska Språket", Suomi 1844, pp. 40, 86 (also in Nordiska resor
och forskningar af M. A. Castrén, V, pp. 79, 124-125; the same article in German in the series Måmoires pråsentås a l'Acad6mie Imp6riale des Sciences de
S:t Påtersbourg par divers savants, Vol. VI).
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Bärreck
Ett bynamn i södra Norrland
Av

FOLKE HEDBLOM

(Uppsala)

Ej långt från sydspetsen av den huvuddel av Sverige som traditionellt brukar kallas Norrland, i österfärnebo sn i Gästrikland,
ligger den lilla skogsbyn Bärreck. Byns till synes egenartade namn
har veterligen inte varit behandlat i den vetenskapliga litteraturen
förrän i BENGT HESSELMANS nyligen posthumt fullbordade arbete
Huvudlinjer i nordisk språkhistoria. Bärreck är ett av de många.
ortnamn som där anföras till stöd för framställningen om försvagning och bortfall i efterleder. Hesselman utgår därvid ifrån att
den nutida formen av namnet motsvaras av ett äldre *Bergvik
(aa ss. 289, 305, 366). Varpå han stöder denna konstruerade namnform nämner han inte.
Det synes mig inte osannolikt, att Hesselman fått sin antagna.
fornspråksf orm av namnet Bärreck från en äldre, oriktig identifiering av ett ortnamn Bwruich, som förekommer i ett diplom 1389,
refererat av Kullberg i Svenska Riks-Archivets Pergamentsbref
under nr 2421. I Svenska ortnamnsarkivets excerptsamlingar har belägget av excerpisten provisoriskt identifierats med bynamnet Bärreck i österfärnebo sn i Gästrikland. övriga ortnamn i brevet höra.
hemma i trakten Enköping—Sala—Västerås, intet i Gästrikland.
Någon särskild anledning att föra Bwruich samman med Bärreck
annat än en viss formell likhet namnen emellan synes inte förefinnas.
Det har undgått Hesselman, att det faktiskt existerar en säker
medeltidsform av namnet Bärreck i ett dombrev av 1379 publicerat av G. Thulin i Redogörelse för de ecklesiastika boställena
I (1904) s. 104. Brevet gäller en tvist mellan sockenkyrkan och
bönderna i kyrkbyn Klappsta om kyrkans rätta andel i byns jord.
Alla i brevet förekommande bynamn igenkännas lätt som namn på.
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gamla, ännu existerande byar i Österfärnebo sn.1 Identifikationerna
innebära inga problem. Det kan inte råda något tvivel om att det
tingsvittne som i brevet kallas Joon a bergharokn hörde hemma
i Bärrecks by.
Detta är mig veterligen det enda medeltida belägget på bynamnet Bärreck. Dombrevet är original på pergament och tillhör
österfärnebo kyrkas numera med Landsarkivet i Härnösand införlivade arkiv. Jag har kontrolläst originalet och funnit att Thulin
utan tvivel återgivit den ifrågavarande namnformen riktigt. Brevet
är mycket tydligt.
De äldsta bevarade formerna av namnet Bärreck från nyare tid
återfinnas i 1540-talets fogderäkenskaper i Kammararkivet. Den
äldsta skattelängden från Gästrikland, längden över uppbörden av
den s. k. fogdefodringen 15412 och en saköreslängd från samma
år ha j bärok. I de följande årens fogdefodringslängder står det
Bärök 1542, Berröck 1543 och 1546 samt Bärröck 1544. De såväl
i paleografiskt som språkligt hänseende i regel ålderdomligare längderna över järnskatten, landskapets gamla huvudskatt, ha j berrök
1542 3-48. Den från 1549 gemensamma längden för järnskatt och
fodring har Beröck 1551, Beröch 1557, Bäröck 1572, 1574, 1577 och
1598 samt Beröck 1588, 1591 och 1594. I tiondelängderna läses
j Berök 1561 och Berrick 1591, 1594 och 1598. En längd över
hjälpskatten 1570 har Berrich och en hjonelagslängd 1610 Berrick.
De senare jordeböckerna ha Berrek 1610, Berik 1634, Bärrek 1643,
Bärreck 1648, 1690 och 1696 samt Bärräck 1747. I senaste jordebok, 1880, skrives Bärreck.
Dialektuttalet är båHk, bårdk enligt mina egna uppteckningar
1 Det på tre ställen förekommande j bodhum (-om) gäller byar eller gårdar
i skogstrakterna i socknens norra och västra delar.
2 Avtryckt av J. NORDLANDER i Norrländska samlingar I s. 261 ff.
3 Det är, enligt vad jag vid genomgång av Gästriklands äldre landskapshandlingar i Kammararkivet funnit, den skadade och endast delvis bevarade
järnskattelängden 1542 som Nordlander i Norrl. saml. I s. 263 kallar afragm.»,
och som han med orätt anser vara äldre än den av honom publicerade fogdef odringslängden av 1541. Misstaget förklaras av att de särskilda järnskattelängderna som fördes t. o. m. 1548 genomgående äro av en ålderdomligare,
medeltida, typ än fogdefodringslängderna, som ha en betydligt modernare
prägel.
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(direkt och per grammofonskiva). Andra upptecknare, i SOA, ha
uppfattat förra ledens vokal som -ce-, bierCk o. dyl.
Namnformerna i skattelängderna från 1540- och 1550-talen äro
som synes rätt samstämmiga. Vokalen i förra namnleden är e eller
ä, i senare leden ö. Skrivningen med o i 1541 års fogdefodringslängd och saköreslängd är säkerligen skrivfel. Den senare längden
synes i fråga om sina namnformer i stor utsträckning vara beroende av den förra, som uppvisar flera exempel på bortglömt
diakritiskt tecken. 1540-talsformen Berrök (Bärröck m. fl.) låter sig
i fråga om de båda vokalerna väl förena med medeltidsformen
Bergh,arokn 1379 och även med den moderna dialektala uttalsformen. Det som skiljer, är slutkonsonanten -n i medeltidsbelägget.
Det är framför allt denna konsonant som gör en tolkning av namnet till ett vanskligt företag.
Att namnets förra led direkt eller indirekt innehåller subst. nysv.
berg, fsv. bergh (biärgh, m. fl.) är utan vidare klart. Men vilka ord
som i övrigt ingå i namnet, kan inte med säkerhet avgöras. Här
skola i all korthet ett par tolkningsmöjligheter prövas.
Närmast till hands ligger det väl att fatta namnet som tvåledat.
Förleden skulle då vara *bergh,a-. Det kan vara en kompositionsform av f sv. bergh; jfr. ssgr som biärgha-hula, -klinter, -lidh m. fl.,
se Söderwall, Ordb. I s. 117. Man kan också fatta förra leden som
gen. pl. av ett inbyggarnamn *Bergar (-ir) eller möjligen som ett
vattendragsnamn *Berga-, ett äldre namn på den genom byn flytande Bärrecksån. I vilket fall som helst bleve då senare leden
*-rokn.
Denna led kan tolkas på flera sätt. Flertydig är till att börja
med slutkonsonanten -n. Det torde väl vara i det närmaste uteslutet att fatta denna som bestämd artikel med bortfallen vokal.
Sådan synkope torde vid denna tid vara mycket ovanlig, särskilt
efter guttural konsonant.1 Det synes heller inte troligt att det är
fråga om ett rent ortografiskt utelämnande av artikelvokalen, enligt vad en granskning av diplomets text i övrigt ger vid handen.
Språkformen i dokumentet är vårdad; artikelböjning och kasusändelser visa inga påfallande avvikelser från det vid denna tid
1 Jfr HESSELMAN, Huvudl. s. 125.
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normala i likartade uppsvenska diplom. Alla övriga bynamn uppvisa obest. dativform sg. eller pl., utom ön som har best. artikel?.
Av en best. artikel till ett *-rok skulle man väl snarast vänta
dativform. Allt talar för att konsonanten -n tillhör ordstammen.
Ett *rokn har jag emellertid inte kunnat finna belagt vare sig
i de nordiska fornspråken eller i moderna dialekter, men man skulle
väl kunna tänka sig det som en bildning till någon känd rot eller
ordstam. Med hänsyn till att Bärreck ligger vid ett vattendrag,
frågar man sig givetvis om inte bynamnet innehåller ett äldre
namn på ån bildat med n-avledning av den kända typen *Rotn,
*Lusn m. fl. Dessa bildningar tillhöra emellertid alltför avlägsna
språkskeden för att här komma ifråga och utgå dessutom från ett
annat avljudsstadium än det man rimligtvis har att räkna med i
fråga om *-rokn. Näraliggande ter det sig också att söka anknytning till det i svenska dialekter välbekanta subst. rök, gotl. rauk,
fvn. hraukr m. med betydelsen 'hög, stapel, skyl' o. likn. Det är
bildat till den på nordiskt språkområde ymnigt företrädda stam*hrak-. Dithörande ord ha ofta en
men *hriuk-, *hrauk-,
betydelse 'mindre höjd, stack, stapel' el. likn. och ingå i en rad
svenska ortnamn. Till dem räknas bl. a. det bekanta sockennamnet
Rök i Östergötland. En n-avledning till svaga avljudsstadiet är det av
Bertil Ohlsson anförda småländska dialektordet rocken 'mindre ås,
sandrevel'.2 Detta kan emellertid inte komma ifråga här. Vårt *reikn
måste väl innehålla långt ö, och en n-avledning till starkstadiet
*hrauk- är näppeligen sannolik.2 Men även om det vore möjligt
att anknyta senare leden i namnet Bärreek till ifrågavarande ordstam, skulle vi ur betydelsesynpunkt inte få någon god tolkning
av namnet. Det skulle då betyda 'den lilla höjden vid bergen (ev.
vid *Bergån)' el. dyl., något som synes tämligen meningslöst i den
på mindre berg och stenbackar rika terräng det här är fråga om.
1 klappastadha by (2 ggr) Klappsta, j emne (2 ggr) On, j Fuglaom Fågle, j
ntesiom, Nässja, a forse Fors, a hambre Hamre, j see Se, j bodhom Sixbo, j bodhum -bo
2 B. Omssox, Blekingskusten mellan Mörrums- och Ronnebyån s. 117. Se
om hithörande ortnamn även C.-I. STÅHLE, De sv. ortn. på -inge s. 462 ff.
3 Se Emn. OLsobr, De app. subst. § 44. 1 b) och Torp, Ordavl. § 23. II.
Hithörande bildningar äro dels rätt fåtaliga och dels av mycket hög ålder,
t. ex. fsv. (min < germ. *3aupan5-, fsv. glis/tu < germ *Paukinö- (*baukirta-).
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Byn Bärreck är belägen i socknens och därmed även i landskapets relativt höglänta sydhörn i den av bergknallar, moränblock
och mindre åsar uppfyllda, vidsträckta skogstrakten mellan Dalälven i öster och landskapsgränsen mot Dalarna i väster. Det är
socknens ödsligaste och minst bebyggda del, helt i avsaknad av
några lämningar av järnåldersbebyggelse. Sådana finnas annars i
betydande mängd, alltifrån romersk järnålder till vikingatid, i
den flacka, låglänta bygden i kyrktrakten och i byarna vid älven,
de s. k. sjöbyarna. Utom Bärreck finns i denna avsides del av
socknen ingen annan gammal bebyggelse än grannbyn Fågle (j
Fuglaom 1379, j fiögle 1541). De båda byarna ligga vid var sitt
mindre vattendrag, Bärreeksån resp. Fågleån, som vid högvatten
i Dalälven förvandlas till långsmala vikar. Bägge åsarna omges i
sitt nedre lopp av vidsträckta, sanka strandängar, som ännu i mannaminne givit rika skördar av starr och fräken. Dessa ängar ha
säkerligen varit den viktigaste betingelsen för den fasta, på boskapsskötsel grundade bosättningen i de båda byarna. De äldsta
byborna minnas ännu, hur Bärrecks bönder hämtat sina förråd av
vinterfoder från strandängarna kring åns mynning. Den äldsta fasta
bebyggelsen torde ha skett under äldre medeltid eller möjligen sen
vikingatid, i varje fall mycket senare än i kyrktrakten med omgivande byar och i sjöbyarna. Detta stämmer också med byarnas
relativa storleksförhållanden. Bärreck upptogs i järnskattelängderna
i början på 1540-talet till 2 markland (2 bönder) och Fågle, som
då bara hade en bonde, till c:a 11- markland. De större byarna i
socknen uppvisa 3-5 markland men -boda-byarna på skogen norrut
och västerut i socknen endast I-1 markland.
En både sakligt och formellt mera tilltalande tolkningsmöjlighet
erbjuder sig, om man får antaga, att senare leden i namnet Bärreck innehåller det både som appellativ och ortnamnselement välbekanta subst. öken, fsv. opkn (olm, ykn m. fl.) f. och n., ä. da.
othken, da. orken 'ödemark, öken'. Detta ord föreligger i en rad
bebyggelsenamn i mellersta och södra Sverige. Av ökna och -ökna
finns det omkr. 40 stycken, flertalet i Södermanland1; i Närke och
Värmland ligga ett tiotal. Den nordligaste representanten är väl
1 L. HELLBERG i NoB 1942 s. 89.
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öckne, by i Stöde sn i Medelpad (öckne 15431). I de äldre beläggen ha flera av namnen singular form t. ex. »eth gotz som heter
Oken» 1405 (SDns 1 s. 435 or., Ö. Fågelviks sn, Väse hd, Värml. 1.).
öcken, By sn, Näs hd, Värml. 1., skrives ökn 1435.2 Exempel på
sammansatta namn finner man i Södermanland, t. ex. Fållökna,
Gunnarökna, Liclökna m. f1.3 Hit höra vidare namn som öknalt i
Halland (SOH 1 s. 94), häradsnamnet öknebo, örkelljunga, örkene
m. f1.4 Även i Danmark påträffas hithörande ortnamn, t. ex. Ork
»en Strwkning i Skast Mose» i Sönderjylland.9 — Fsv. opkn är bildat
till den germ. stammen *ctup-, som föreligger i adj. nysv. öde,
fsv. ope, fvn. eyai- (i ssgr som eyaibygå, -mQrk, -8k6gr m. fl.), got.
*aupeis ,-,*aups (aupida f. 'öken'). En avledning härtill är svaga
verbet fsv. opa, fvn. eyda, vartill fsv. edhn f., fvn. attan f. (och n.)
'ödeläggelse, ödemark, obygd'.6 Även det senare ordet har varit
ortnamnsbildande både i Sverige och Norge.7
Fsv. OU är tidigast belagt i landskapslagarna. I Upplandslagens manhelgdsbalk stadgas straff för överfall »j gatum ok j hiörtolötum öknum 11r almmningium kirkiu mwllum tellr kiöpunga3...»9
Motsvarande bestämmelse återfinnes i västmannalagen.9 HOLMBÄCK
och WESSÅN översätta »i obygder eller på allmänningar».19 I »De
svenska allmänningarnas historia» har Holmbäck närmare behandlat
betydelseinnehållet i de båda orden. Han menar, att sådan mark
«som ej intagits av ätterna» och som ej ägdes av någon, äldst
kallats »ökn» — omark, ödemark, öken. När någon slår sig ned i
Norrl. Saml. I s. 131.
Se vidare SOV 4 s. 9; 11 s. 27; 13 s. 16, 29.
3 L. HELLBERG i NoB 1942 s. 89.
4 HELLQUIST, Etym. Ordb.3 öken. — Namnet Okner m. fl. i övre Dalarna
hör ej hit. Det utgår frän ett mot fvn. helkn svarande ord. Se LINDEN i SvLm
B 55 s. 91 ff.
3 Danmarks Stedn. 5:3 s. 328.
° Se vidare HELLQUIST, Etym. ordb.3 och OLSON, App. subst. s.457. Av oklart
ursprung är -k- i fsv. ePlen, Olson a. st. not.
Om detta ord i västsvenska ortnamn se SOÄ 7:2 s. 171 och 18 s. 50, LuxDAHL i NoB 1941 s. 79 ff. och JANZEN i NoB 1935 s. if. samt 1942 s. 87 med
anf. litt.
8 SCHLYTER Sveriges gamla lagar 3 s. 137.
3 SCHLYTER a. a. 5 s. 142.
10 Svenska landskapslagar 1 s. 91, 118.
1 NORDLANDER,
2
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»ökn» eller annars utnyttjar den för jakt, fiske etc. börjar den kallas
'ökn ok almwninger' och slutligen blott 'allmänning'.1 Fsv. subst.
opkn torde alltså kunna översättas med 'något som är öde, ödsligt,
svårtillgänglig terräng, land som ej röjts, odlats eller tagits i besittning av någon, avlägsen vildmark'. Jfr även användningen av
fsv. adjektivet o(p)kn; a oknom bärghom, j enom oknom skogh o. likn.
(Se Söderwalls ordb.) I den religiösa medeltidslitteraturen kom
subst. ökn att få den speciella betydelse 'sandöken', som det fortfarande har i svenskan, och som alldeles utträngt den äldre betydelsen 'obygd (i allmänhet)'. Denna har emellertid levat kvar rätt
länge. I en skrivelse till guvernören i Norrland 1682 klagar Bergskollegium över att de norrländska skogarna bli utödda genom
svedjande och timmerhygge. Anledningen härtill är »att å dhen
orten alldrigh någon Allmenningh ähr worden afwittradh, uthan
Byarna tillägna sigh någre mihlers District af Skough och marck,
sampt stoore öknerne, igenom hwillcket Skogens förderfwande månge
anseenlige Lägenheeter till Iernbruuk blifwa onyttige giorde . .»2
Här har allmänning övergått till att betyda 'jord i allmän (kronans)
ägo' under det öken, har kvar sin äldre betydelse 'avlägsen vildmark som ej tillhör någon'. Upplands- och västmannalagarnas allittererade uttryck »öken och allmänning» var i bruk i domstolsspråket ännu i slutet av 1600- och början av 1700-talet, t. ex. »de
kol som uppå denne öken eller allmänning. . . blifva kolade» (1718).3
Öken är här helt synonymt med allmänning.
Denna betydelse hos fsv. opkn stämmer väl överens med det
förhållandet, att de byar och gårdar i vilkas namn ordet ingår,
oftast äro belägna i respektive bygders yttre delar, ej inne i de
gamla bosättningscentra bland bebyggelser med namn av äldre
typer, -inge, -tuna, -sta m. fl. Ur den äldre bygdens synvinkel äro
de att betrakta som nyodlingar på utmarken. Förhållandena va1 UUÅ 1920, Juridik I s. 11. Jfr äv. E. ScHArmbro i Minnesskr. ägnad 1734
års lag II (1934) s. 388. ,
2 Cit. efter MAURITZ CARLSON, Den värmländska afvittringsfrågan, Sthm
1915 s. 88.
3 J. JOHANSSON, Noraskogs arkiv 4 s. 312. Jfr »kronones öken» 1663 och
1678 a. a. 5 s. 197 och 4 s. 79. Stavningen i citaten normaliserad i Noraskogs
arkiv. — För dessa och flera belägg på ordet öken tackar jag chefen för SAOB:s
redaktion professor Pelle Holm.
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riera dock. I Södermanland finner man några ökna-namn rätt nära
gammal bebyggelse. Dessa torde ha en betydande ålder. De dateras av Hellberg till vikingatiden.'
Som en äldre beteckning för den del av österfärnebo socken,
där Bärrecks by ligger, passar fsv. opkn förträffligt. Hela detta
sydliga hörn av socknen måste, innan bebyggelsen i Bärreck kom
till, för folket i framsocknen ha tett sig som en avlägsen, ödslig
och svårtillgänglig vildmark. Sin obygdskaraktär har trakten i viss
mån bibehållit ända till våra dagar. Påfallande är, att den endast
i relativt obetydlig utsträckning exploaterats av fäbodväsendet
och på denna i norra Sverige vanliga väg intagits av kulturbygden. De gamla byarna i mellersta och övre delarna av socknen ha
i stället fäbodar och utslåtter i strandskogarna på andra sidan
Dalälven. Man kan vidare lägga märke till att Bärrecks utmark
i väster gränsar till en omkr. 1700 avvittrad kronoallmänning
som oavbrutet följer sockengränsen i väster, norr och öster, dvs.
mot Dalarna, samt mot Torsåkers, Årsunda och Hedesunda socknar,
ända ned till Dalälven vid Gysinge. Socknens västra, norra och
östra ytterområden hade alltså förblivit »öken» århundradena igenom.
Dess södra skogstrakt upphörde kanske att vara det genom tillkomsten av byn Bärreck.
Denna tolkning av senare leden i Bergharokn förutsätter emellertid, att namnet är sammansatt av minst tre komponenter. Mellanstavelsen -ar- synes enklast kunna uppfattas som ett ursprungligt
*år, gen. sg. av fsv. subst. ä f. 'å', alltså *Bergh-iir-opkn. I penultima, mellan två långa, starkare betonade stavelser, bör det långa
a tidigt ha förkortats för att sedermera synkoperas.3 Däremot står
r kvar före vokal, jfr namnet Älvros i Härjedalen, Aquar os 1273.4
Jfr även det i Gästrikland på flera ställen förekommande ängs1 NoB 1942 s. 89. — Den odelade allmänningsmarken i Södermanland betecknas i slutet av 1500- och i början av 1600-talet som »ödemark och allmänningsskog», »allmännings ödemark», »ödemarken och alle mans skog» o. likn.
Se E. Sca/n-LING i Minnesskrift ägnad 1734 års lag II (1934) s. 395. Möjligt
är väl att »ödemark» här fått ersätta en äldre beteckning »ökn».
2 G. PRAVITZ, Avvittringen i Gästrikland. Svensk lantmäteritidskrift 1943
s. 186 if.
3 NOREEN, Aschw. Gr. § 156, 2 b och HESSELMAN, Huvud!. s. 192 ff.
4 RYDBERG, Sveriges traktater 1 s. 245.
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namnet Aränget, som avser ängar belägna vid vattendrag?. I ett
*Berghrokn faller sedan gh på vanligt sätt i trekonsonantism, >
*Berrokn. Slutkonsonanten -n avlägsnas under 1400-talet och början
sx 1500-talet, vilket väsentligen torde bero på att den kommit
att missuppfattas som best. artikel. Exempel på dylika subtraktionsbildningar äro kända både från ortnamn och appellativer. Ett
sådant fall är väl det äldre danska odk, orck < othken, orcken 'öken'.2
Jfr Kragareds örk, namn på en skog i Enslövs sn, Hal1.3 Ett annat
tycks föreligga i det bekanta blekingska önamnet Senoren, som
utgår från ett äldre Sinhorn men i dialekten uttalas Sb20h,.4 Kända
fall bland appellativerna äro brax < braxen 5, drott < fsv. drotin 6 ,
jätte< fsv. ibitun 7, sv. dial. bott <botten 8, sv. dial. spå < spång m. fl.
I fråga om Bärreck har en utjämning skett efter övriga äldre bynamn, som nästan alla sakna artikel. Jfr hur bynamnet Hammarby
i Ovansjö sn, som på 1500-talet hade artikel (j hammarbin 1541),
förlorat denna i skriftformen. Den har dock bibehållits i det äldre
dialektuttalet. Bortfallet av -n har i hög grad påskyndats därav,
att då namnet stod i genitiv, -n regelbundet fallit före s. Talrika
ex. härpå finnas i ortnamn.1° Från Gästrikland kan anföras bynamnet Mårtsbo i Valbo sn, j mortensboda 1541. Det värmländska
sockennamnet Ny skrives 1842 i sammansättning Nysockssjön.11
I fråga om Bärreck hindrades inte bortfallet av någon association till det appellativiska grundordet. — Slutligen har senare
ledens ö redan i mitten på 1500-talet förkortats och reducerats
1 Flera exempel på samma företeelse (typen Arboga m. fl.) bl. a. hos JANztigNoB 1935 s. 38, Lintx ib. s. 131, K. G. LJUNGGREN NoB 1936 s. 125,
SAILLGREN i NoB 1939 s. 157.
2 KALKAR, Ordb. 4 s. 979 och OnsoN. App. subst. s. 457 not 1.
3 SOH 1 s. 94.
4 Se B. OnLssoN, Blekingskusten s. 9 f.
5 SAOB. S. LARSSON, Subst. i Västerb. s. 37.
NOREEN, Vårt språk III s. 325 och SAOB.
7 SÖDERWALL, Ordb.
8 LINDBERG, Skeem. S..12, GöTLIND—LANDTMANSSON, Västerg. folkm. 3 s. 48.
LINDGREN, Sv Lm XIL1 s. 215.
1° NOREEN, Aschw. Gr. § 317,2, HESSELMAN Huvud!. s. 351 f., SO Ä, mg.
11 SOV 6 s. 103. Jfr Brosocksfara, Nysockebönnran m. fl., Fryksdalen, Sv.
Lm. B. 14 s. 52. Råtakehöjden, -f lyten SOV 4 s. 73, 75. Jfr Mr. häls. dial.
sitlekstuggo 'sockenstugan' : otkkenlapp. Bergsjö sn, ULMA.
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-till ett e i-ljud, vilket framgår av former som Berrich 1570 och
senare.'
Det här förutsatta ånamnet *Bergh-å kan vara ett äldre namn
på Bärrecksån. Att anknyta byns namn till ån faller sig alldeles
-osökt. Ån är onekligen det mest karakteriserande inslaget i traktens naturlandskap, och dess vida strandslåttrar ha, såsom redan
framhållits, haft en avgörande betydelse för den fasta bosättningen
i Bärreck. Ån avvattnar socknens bergigaste nejd. Dess huvud-armar rinna upp vid traktens båda högsta berg, Konshögshällarna 2
och Bårhällarna, och löpa sedan mellan Himmelshällarna och Dunkberget ned mot byn där de förena sig. Från de båda sistnämnda
höjderna komma ytterligare två biflöden. Namnet Bergån är känt
80111 vattendragsnamn från Särna sn, Dal. (G 106). Berg ingår även
i norska och isländska vattendragsnamn.3
Tolkat på detta sätt skulle Bärreck betyda 'den del av »opkn»
som ligger vid (kring) Bergån', alltså ett »partialnamn» av en typ
som bl. a. finnes rikligt företrädd bland de med terrängordet köl
sammansatta ortnamnen, t. ex. Svalåkölen, Stockåkölen, Lillhärjåkölen
m. fl. med betydelsen 'den del av (den stora) kölen som ligger
kring Svalån etc.'4 Även om dessa namn äro av senare ursprung
-än Bärreck, torde intet hindra att själva namnbildningstypen är
gammal. En god parallell erbjuda de västsvenska socken- och gårdnamnen på -skog, där senare leden har en med fsv. opkn jämförbar
betydelse av 'större terrängområde'. Dessa namn ha, som E. Noreen
påvisat, ofta ett vattendragsnamn i förleden.3
Andra här ej diskuterade formella möjligheter till lösning av
vårt namnproblem torde vara tänkbara, särskilt om utomnorcliskt
språkmaterial indrages i diskussionen. Men så länge denna inte har
någon stadigare grund att bygga på än en enda medeltidsform,
lönar det sig näppeligen att gå utanför välkända nordiska namnelement. Tolkningen måste i varje fall bli hypotetisk. Mitt huvud1 Om den redan fornsvenska övergången ö > e (i) se NOREEN, Aschw. Gr.
146:3.
2 Kungshögshällar G 91.
3 RYGH, Norske Elvenavne s. 12, Frbrisrura J6NssoN i NoB 1914 s. 22.
4 C. LINDBERG, Terrängordet köl s. 190 ff.
NoB 1922 s. 92. Jfr P. 0. Gadortas kritik i NoB 1940 s. 4 ff.
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syfte har varit att fästa uppmärksamheten på en felaktig utgångsform i det omfattande ortnamnsmaterialet i Hesselmans stora verk
och att ge stoff till en diskussion av ett säreget ortnamn.
Bärreck.
Un nom de village dans le sud du Norrland

L'auteur expose une tentative d'interpretation du nom de village
Bärreck dans la province de Gästrikland. On a pr6cedemment suppos6
que ce nom viendrait d'un ancien *Berg-vik, mais l'auteur montre qu'il
existe une forme bergharokn sur un parchemin de 1379. Aprås avoir

soupes6 plusieurs possibilit6s d'interpretation, l'auteur pense que la plus
vraisemblable est que cette forme ancienne d6rive å l'origine d'un * Berghun compose des anciennes formes correspondant au su6dois
ar-Okn
moderne: berg `montagne', å `riviåre' et öken `d6sert'. Le dernier de ces
mota se retrouve dans la composition de bien des noms su6dois de villages,
Öknä, etc. et dans l'ancien su6dois il a signifi6 `pays sauvage, r6gion inhabitee, terrain communal'. L'auteur montre que la topographie de la.
r6gion dans laquelle est situ6 ce village appuie son interpr6tation. Cette
partie de la commune Mak en effet, vers l'an 1 000, d6serte et 6cart6e.
C'est avant tout la riche v6g6tation herbue eouvrant les larges prairies
basses sur les rives du fleuve deseendant des montagnes qui a pu engager
des habitants å venir s'installer dans cette région bois& et inhospitaliåre.

Lappland och Europa
Några anteckningar om renar som furstegåvor
AV GÖSTA BERG (Stockholm)

När PAULUS DIAM= någon gång i slutet av 700-talet i benediktinerordens moderkloster i Monte Cassino norr om Neapel författade sin Historia Langobardorum, erinrade han sig vid skildringen
av folket Scritobini, att han med egna ögon sett en skjortliknande,
till knäna räckande lapsk klädnad, tillverkad av renskinn med den
håriga sidan utåt.1 Paulus hade tidigare hört till den lärda krets
som samlades kring Karl den store i Aachen, och det är troligt
att det är här han fått tillfälle att se renpälsen.2 Den har givetvis hämtats hit från Skandinavien och det ligger nära till hands
att hänvisa till de intima förbindelser som arkeologerna kunnat
påvisa mellan Sverige och det frankiska riket.3 Främst var dessa
knutna till Birka, och det är då av intresse att kunna konstatera
att mycket tyder på nära relationer mellan denna handelsplats och
de svenska lappmarkerna.4
1 Lib. I, c. 5: Aput hos est animal cervo non satis absimile, de cuius ego
corio, ut fuerat pilis hispidum, vestem in modum tunicae genu tenns aptatam
conspexi, sicut iam fati, ut relatum est, Scritobini utuntur.
2 ARNOLD JACOBL Das Rentier, 1931, har betonat hur märkligt det är, att
kolten kommit till Mellaneuropa »in so friiher Zeit als ethnographische Merkwiirdigkeit» (s. 3).
3 Om den allmänna bakgrunden: HOLGER ARBMAN, Schweden und das Karolingische Reich, 1937, och STURE Borix, Muhammed, Karl den store och Rurik
(Scandia 12, 1939; nu också på engelska i Scandinavian Economic History
Review, 1953).
4 HJALMAR STOLPE nämner fynd av bearbetat renhorn i Svarta jorden, Naturhistoriska och archwologiska undersökningar på Björkö 2, 1873, s. 68. WILHELM HOLMQUIST har visat, hur beroende den lapska ornamentiken är av Birkakulturen (Acta archaeologica 5, 1935) och även på andra områden har liknande
iakttagelser kunnat göras, t. ex. av REINHOLD ODENCRANTS beträffande grytgaffeln (Norrbotten 1942).
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Under vilka yttre förutsättningar renpälsen kommit till Karl den_
stores hov, har vi svårt att bilda oss någon föreställning om. Den_
erinrar oss emellertid om det levande intresse för det exotiska som
präglade hela denna miljö och som väl var ett arv från de romerska caesarerna, kejsarens medvetna förebilder. Vi vet att han ett,
eller annat decennium senare eller i juli 802 jämte andra gåvor
från Harun-ar-Raschid, kalifen i Bagdad, mottog en indisk elefant.1
Vid hovet i Aachen och på kejsarens andra residens i dessa trakter fanns, om man får tro NOTKER BALBULITS, även andra exotiska
djur, bland dem ett marmarikanskt lejon och en numidisk björn,
överlämnade av en ambassad från kalifen i Kairouan (Tunisien).3
Presenterna är betecknande för de vittfamnande förbindelser som
det karolingiska hovet uppehöll åt skilda håll inom den då kända,
världen.
I vilken omfattning dessa traditioner fortlevde under efterträdarna på kejsartronen vet vi inte, men Otto den store fick 955
en kamel som gåva från hertig Mieszko I av Polen.3 Den siste verklige tysk-romerske kejsaren Fredrik II (1194-1250) kom under alla.
förhållanden med sina zoologiska och jakttekniska intressen att i
hög grad påverka sin samtid och livsföringen under de följande
århundradena vid Europas furstehov. Sina omfattande djursamlingar,
bestående bl. a. av elefanter, lejon, »leoparder», kameler, giraffer och
apor, i de flesta fall furstegåvor, förde han med sig på sina resor,
även över Alperna, och de kom lärda och olärda att falla i förundran.4 Kejsaren skänkte tre »leoparder», alltså de engelska vapen[PsEurbo]EmEtAxur Annales, a. 802. Jfr EnviTARDI Vita Karoli Magni,
c. 16, och Annales Laureshamenses, a. 802. I en skarpsinnig undersökning har
F. W. HUMMER sökt analysera denna och de andra gåvornas karaktär enligt
orientalisk rättsåskådning (Harunu'l-Rashid and Charles the Great, Cambridge,
Mass. 1931). Hans resultat är dock inte säkerställda, jfr rec. av EINAR JORANSON
i Speculum 7, 1932, s. 116 ff.
2 Monachi Sangallensis De Gestis Karoli Imperatoris, Lib. II, c. 9: Venerunt quoque ad eum legatarii regis Afrorum, deferentes leonem Marmaricum,
ursumque Numidicum cum ferrugine Hibera, Tyrioque murice et caeteris earundem regionum insignibus.
3 A. KW:37~NX, Ueber Thierliebhaberei im Mittelalter (Flistorisches Jahrbuch 5, 1884, s. 399-423), s. 401.
4 Se t. ex. CHARLES HOMER HASKINS, Studies in the History of Mediaeval
Science 2: a uppl., 1927, s. 242-271, särskilt s. 254 ff.
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djuren, till Henrik III av England; redan Henrik I ägde för övrigt en zoologisk trädgård.'
Från 1300- och 1400-talen känner vi runt om i Europa större
och mindre samlingar av exotiska djur inte bara vid furstehoven
utan även vid klostren och adelsborgarna.2 Vi vet inte om även
renar varit representerade i några av dessa, men det är långtifrån
otänkbart. En omständighet skulle kunna tala härför. Den franske
greven GASTON III FtBus deltog 1357-1358 i ordensriddarnas strider i Balticum och återvände sedan hem över Skandinavien.3 Rimligen bör detta ha skett över de gamla vägarna till Trondheim>
eftersom Gaston hade tillfälle att i Sverige och i Norge se renar>
som han skildrar överraskande korrekt. I detta sammanhang sägerhan i sin berömda Le livre de la chasse, som han påbörjade 1387,
att han endast »sett få renar i romanskt land».4 Då renar inte i
historisk tid i vilt tillstånd funnits på den europeiska kontinenten,
har detta yttrande vållat både filologer och zoologer mycket huvudbry, och många olika förslag till konjekturer har sett dagen.anf. arb., s. 402.
Utom till KAUFMANNS anf. arb. kan hänvisas till GUSTAVE LOISEL, Histoire.
des Menageries 1, 1912. — Här i Norden vet vi föga om motsvarande förhållanden. Visserligen fick den norske hövding som ligger höglagd i Gokstad i
Vestfold med sig i graven en påfågel, ett i och för sig talande exempel på vikingatidens internationella förbindelser (N. NICOLAYSEN, Langskibet fra Gokstad,
1882, s. 45 f.; jfr GUTT= GJESSING, Vikingeskipsfunnene, 1950, s. 7, 31).
Kända är också de gåvor av isbj örnar som islänningar skänkte till danska kungar,.
men i ett fall — 1054 — också till den tyske kejsaren Henrik III. (KAuFmANN,
anf. arb., s. 401.) Men först på Gustav Vasas tid hör vi här i Sverige talas om
en markatta, en apinja som 1572 följdes av ännu en, skänkt till Erik XIV av
en skotte (G. BERG, Exotiska djur i gamla Stockholm, Svenska kulturbilder,
N. F., 5, 1937, s. 328 ff.). Den sistnämnde försökte att till sin kröning i
Uppsala anskaffa »uroxar», lejon och kameler, men han misslyckades härmed
och först några år senare finner vi att ett lejonhus är under uppförande innanför
stora porten på Stockholms slott (BERG, anf. arb. Om lejonhuset se nu också..
MARTIN OLSSON i Stockholms slotts historia 1, 1940, s. 100).
3 The Master of Game, ed. Wn A. och F. BAILLIE-GROHMAN, 1904,s. xxxi f.
4 Livre I, c. 2: J'en ay veu en Nourvegue et Xuedene et en ha oultre mer,
mes en Romain pais en ay-je pou veuz. — Möjligen kan Gaston med renarna.
»på andra sidan havet» åsyfta sådana djur som han sett i den sedermera berömda djurgården vid Marienburg; denna är dock icke känd förrän från 1408..
3 JACOB! refererar dem i korthet, anf. arb. s. 6 f. Den moderna handupplagan, utgiven av ROBERT och ANDRE BOSSUAT 1931, läser: J'en ai vu en.
1 KAUFMANN,
3
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Naturligast är dock att tänka sig att han sett renar i någon av
de franska djurparkerna eller på annat håll. Hundra år senare höll
sig i varje fall Ludvig XI i sin djurgård vid Plessis-les-Tours, där
han tillbringade sina sista levnadsår, både med renar och älgar.
Han köpte nämligen 1479 sex stycken av vartdera slaget med leveranstid påföljande vår genom förmedling av hanseköpmannen
Bernard More i Kampen.'
Dessa renar kan ha kommit — eller kanske rättare kan väl ha
varit avsedda att importeras — från Norge, där man i första hand
är benägen att tänka på Bergen som utskeppningshamn.2 Men
Sverige kan inte heller uteslutas. SVEN ULRIC PALME har erinrat
om att Sten Sture d. ä. i början av 1480-talet genom förmedling av
sin faktor i Danzig åtog sig att skaffa ett antal renar dit ner. Såsom ett brev från riksföreståndaren till borgmästaren Filip Bischop
visar, misslyckades detta i vart fall våren 1482 genom att renarna dog före inskeppningen.3 Man vågar kanske inte utgå från
att det är Ludvig XI:s beställning som går igen, men under alla
omständigheter visar korrespondensen, att en export av renar var
påtänkt och eftersträvad av någon kapitalstark kund.
I stor utsträckning kom gåvor av exotiska djur till användning
Norvåge et en Suåde et il y en a outre-mer, majs en pays roman ja n'en ai
point vu (s. 21 f).
1 Räkning från hösten nämnda år, anf. av LOISEL, anf. arb., s. 259: A
Bernard More, marchant Austerlin de la ville de Campe de la House 750 livres
de merchå fait pour amener au Roi, dans le jour de Pasques 1480, six bestes
nommåes Elles, trois masles et trois femelles et six autres nommåes Rangåes,
aussi trois masles et trois femelles. — Som JOHN BERNSTRÖM påpekat nämner även PHILIPPE DE COMMYNES konungens älg- och renköp. Han berättar
att de köptes »au pays de Danemarch» och att köpesumman var 4500 tyska
floriner (Måmoires, ed. Joseph Calmette, 2, 1925, s. 298).
2 Redan vid början av 1300-talet nämnes renhudar (pelles de reynder) bland
de varor som utföres från Norge till England. A. RUGGE, Studier over de norske
byers selvstyrelse og handel, 1899, s. 219.
3 PALME, Sten Sture den äldre, 1950, s. 147; C. G. STYFFE, Bidrag till Skandinaviens historia 4, 1875, s. 89: Myn wort de ersamme Jacob van Vrechten
schribt mir vmb ettliche reyne uch to senden, wil ich in warheit gern vlis inne
habenn, dat Iv de kriegen sollent, Auch wiirt uch meister Cristianus wol vnderrichten, wie es nue dit jar ging mit etlichen reynen die ich liess to dem Holm
bringen vnd wordent verwarloset, dat se storben (15/5 1482).
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i den praktiska statskonstens tjänst, till befästande av nystiftade
dynastiska och andra politiska förbindelser. Det är också i regel
mot denna bakgrund man har att se de gåvor av renar och lapska
etnografika, som åtminstone sedan medeltidens slutskede börjar sändas av kungarna i de nordiska rikena till de europeiska furstehoven.
När Kristian I i september 1478 höll bröllop i Köpenhamn för sin
son Hans, sedermera också Sveriges konung, skänkte han till brudföraren, som var brudens farbror hertig Albrecht av Sachsen, en
levande ung lapp, som fogden i Jämtland hade »fångat» på fjället
och skickat ner till den danska huvudstaden. Lappen var utrustad
med renpäls, långa »skridskor» av trä, d. v. s. skidor, och båge.' Denna
notis, som i annat sammanhang uppmärksammats av LUDVIG DAAE,
har intresse även i vidare mening.2 K. B. WIKLUND hävdade på
sin tid, att lapparna inte kommit till Jämtland förrän under nyare
tid. Han byggde därvid främst på det negativa kriteriet, att de
av honom begagnade källorna inte lämnade några uppgifter om
lappar här förrän efter 1500-talets mitt.» Fullt vittnesgill är notisen
emellertid inte, eftersom Wiklund gör undantag för det avlägsna
Frostviken och lappen givetvis kan ha kommit därifrån.
OLAUS MAGNUS nämner i sin Historia, att Sten Sture d. y. sänt
till hertig Fredrik av Holstein sex renar, åtföljda av två lapska
väktare, man och hustru.4 Vi har ingen anledning att betvivla denna
uppgift, även om den inte kunnat styrkas dokumentariskt. Varken
människor eller djur blev enligt Olaus långlivade på sin nya vistelseort. Gåvan har översänts något av åren 1512-1520, gissnings1 Chronica der Lande zu Holstein Ditmarschen und Wagern, Zeitbuch durch
Herrn JOHANN PETERSEN, 1557, s. CLX: König Christiernus schencket Herzogen Albrechten von Sachsen einen wilden jungen Lappen, der den Vogt im
Jemptert Landen in Norweden in der Jacht gefangen hat mit seinem Rehen
pelzrocken, langen hältzeren Eisschuhen und Handtbogen . . .
2 Norske Bygdesagn 2, 1872, s. 48 f.
3 Jämtländska studier, 1928, s. 391-412, särskilt s. 396.
4 Historia, Lib. XVII, c. 27: quemadmodum olim Illustrissimum Principem
Suetiae Stenonem Sture iuniorem, Duci Holsatiae Friderico sex huiusmodi
animalia misisse notatum est, duosque, masculum et fceminam, Lapponicae
gentis coniuges, eisdem animalibus adiunxisse custodes: quibus é sua nativa
terra translatis, atque alienae directioni subiectis, quia optata quies, viuendique ratio subtracta erat, nec ipsi, nec bestiae singulari cura distitutae, diutius
in vita mansere.
15-537384 Svenska Landsmål 1953154
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vis 1513, det år då mottagarens broder, konung Hans, avled. Det är
denna tradition som Gustav Vasa fortsätter, när han, likaledes enligt Olaus Magnus, omkring år 1533 sänder tio renar, han- och
hondjur, till »några förnäma män i Preussen, såväl till ögonfägnad
som för släktets fortplantning».' Säkerligen åsyftar Olaus här främst
Albrecht, hertigen av Preussen. Albrecht, som var gift med den
danske konung Fredrik I:s, d. v. s. den ovan nämnde hertig Fredriks
av Holstein, dotter, bistod jämte Gustav Vasa Kristian III i grevefejden. Sitt intresse för exotiska djur hade han tagit i arv efter
de gamla högmästarna, som på sitt residens Marienburg söder om
det nuvarande Danzig höll sig med en rikhaltig djurgård och som
drev omfattande bytesaffärer runt om i Europa med landets egen
avel av »uroxar» (d. v. s. visenter), älgar etc.2 Enligt Olaus släpptes
renarna lösa i skogen, men man har aldrig hört att de fick någon
avkomma! Några år senare, nämligen 1540, ifrågasattes att hertigen med sina goda svenska förbindelser skulle skaffa några renar
till djurparken i Neustadt i Oberschlesien.3
När Erik XIV vid sin kröning i Uppsala 1561 låter de främmande
gästerna bland andra sevärdheter beskåda fem renar och två lappflickor, som möter gästerna vid Flottsund, och sedermera visar dem
flera sådana på Djurgården i Stockholm, bl. a. sannolikt på det
nuvarande Skansen, är det sålunda ett utslag av ett redan medeltida intresse för lapparna och deras förhållanden.4 Det har eljest
ansetts, att lapparnas och renarnas popularitet skulle sammanhänga
med att Olaus Magnus »i sin Historia först fäst Eriks uppmärksamhet vid renarna som en nationell tillgång, en märklig attraktion».»
1 Historia, Lib. XVII, c. 27: Similiter et it Rege Suetiae Gostauo circa annos
.Domini M. D. XXXIII, postquam aliquot illustribus viris terrae Prussiae, cum
ad spectaculum, tum ad generis propagationem, decem similes vtriusque sexus
rangiferi emissi essent, syluestri libertate donati sunt: at nihil inde compertum
erat, an ipsa mutatio loci profuerit stirpis propagationi.
2 WILHELM STRICKER, Geschichte der Menagerien, 1879, s. 13 f. — B. Szalay
har visat att man med »uroxar» vid denna tid förstod visenter, Zoologischer
Beobachter, 58, 1917, s. 58.
3 P. G. THIELEN, Die Kultur am Hofe Herzog Albrechts von Preussen, 1953,
s. 32.
4 Henrik Normans resa, Historisk tidskrift 5, 1885, s. 270, 292.
6 SVEN Malm PALME i Det glada Sverige 1, 1947, s. 459. Jfr INGVAR ANDERSSON, Sveriges historia, 1943, s. 210. — Palme har senare betonat, att det icke
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Ett liknande intresse fanns uppenbarligen hos Erik XIV:s bröder.
Så höll sig Johan III åtminstone i början av sin regering med
egna renar. Under åren 1571 och 1572 stod dessa under Lasse
Nilsson Renfogdes vård och dennes redovisning finnes bevarad.
Man får av den god upplysning om flyttningen av hjordarna mellan de olika kungsgårdarna. Så fördes förstnämnda år till Svartsjö från Stockholm 15 renar och till Väntholmen (på Svartsjölandet)
från Munklägret (d. v. s. Kungsholmen i Stockholm) 13, från Västerås
6 och från Hallkved (i Funbo socken, Uppland) 11 jämte en kalv.
Samma år föddes två kalvar på Svartsjö, 1572 kom till Svartsjö
och Väntholmen från Lappmarken 148 renar och föddes 21 kalvar.
Av dessa renar sändes 48 till Toresund och Lovö, av vilka senare
14 »äre fförkomne». Inte mindre än 132 renar och 29 kalvar dog
under de båda åren på Svartsjö och Väntholmen. Av de kvarvarande levererades 12 till Kalmar, 13 till Stegeborg och 18 till
Tyskland med Tomas Jönsson. Den 14 mars 1573 återstod sedan
4 stycken.'
De till Tyskland översända renarna visar att även Johan III
fullföljde traditionen med dessa djur som furstegåvor. Om hertig
Karl är känt att han på hösten 1580 efter åtskillig brevväxling
med en av sina pfalziska svågrar sände 20 renar med skeppet Lärkan från Nyköping, av vilka mer än hälften kor. Från en tysk
östersjöhamn skulle de av några lappar föras ned till Hessen och
Pfalz och fördelas mellan lantgreven Wilhelm IV och hans fränder.
Endast sex av djuren uthärdade strapatserna, men följande år sände
lantgreven två män till Nyköping för att skaffa nya djur.2 Även
1582 sändes möjligen renar till Tyskland, åtföljda av en viss Jacob
Nektergall, som härför bekom som tärepenningar »enkeldaler 30 st.».3
Palme har uppmärksammat de båda djursändningarna 1580 och
1581 och uppger att Karl även som konung experimenterade med renär Olaus Magnus som först fäst Europas uppmärksamhet på renarna. Sten Sture
den äldre, s. 147.
1 R.A., Kungl. ark. II, Johan III, vol. 3.
2 K.A., Hertig Karls räntek., 1581 års räkenskaper. G. LANDAU, Die Geschichte der Jagd und der Falknerei in beiden Hessen, 1849, s. 206. Jfr även
PALME i Det glada Sverige I, 1947, s. 459 f.
3 K.A., Hertig Karls räntek. 1582, Knut Hinderssons räk, som dock kan
gälla transporten 1581.
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avel i övre Klarälvsdalenl, och HELMER TEGENGREN meddelar
att 50 tamrenar i september 1602 sjöledes beordrades från Österoch Västerbotten till Stockholm jämte lappar som väktare. I detta
sammanhang berör han även den renavel som bedrevs på Korsholms kungsgård.2
Vad Sigismund beträffar skriver han 1593 till fogden Oluf Andersson Burman i Västerbotten och till landsfogden Östen Nilsson
angående en önskad renleverans. Konungen behövde för det främmande folks skull, som var hos honom och som ytterligare skulle
komma, med det snaraste en hop renar. Burman fick därför befallning att uppköpa 16 eller 20 stycken »af båda slagen, dem som
haf va både stora och små horn», kanske han- och hondjur. Östen
Nilsson skulle lämna betalning av tiondespannmålen. Vidare skulle
fogden sända med några ackjor samt några lappar, som förde ned
renarna. Dessa sista skulle vara klädda i sin vanliga klädebonad,
men fogden skulle dessutom köpa två eller tre sådana ludna dräkter, både koftor och annat som hörde till, och sända dem till Stockholm. »Dessa lappar borde fogden fullkomligen förtrösta därmed,
att de strax skulle få lof att draga hem tillbaka, när de framfört
renarne, och ville Konungen äfven låta gifva dem något till föräring.»3
Det var alltså följande års kröningsfest och de utländska besöken i samband därmed som krävde att även de lapska domänerna
blev representerade. Man kan erinra om att sådana etnografiska
märkligheter uppmärksammades även på andra håll i Europa. Då
den sachsiske kurfursten August 1572 deltog i sin svåger Fredrik
II:s bröllop på Köpenhamns slott fick han som gåva av brudgummen
en lapsk släde med fullständig utstyrsel, som han förde med sig
hem »for dens Sjx1denhed og Mwrkelighed og for at kunne vise
den tul Fyrster og fremmede Herrer, som kom for at besoge ham».4
1 Jfr

PALME, Sverige och Danmark 1596-1611, 1942, s. 46.
TEGENGREN, En utdöd lappkultur, 1952, s. 251. Jfr G. GÖTHE, Om Umeå
lappmarks svenska kolonisation, 1929, s. 47, där planer beröres på renavel även
i Ångermanland, Hälsingland och Gästrikland. — SAMUEL KIECHEL, som besökte Stockholm 1586, har antecknat, att man kunde se renar på Djurgården
(En resa genom Sverige, 1897, s. 15 och 17).
3 Kungl. brev 9/12 1593, anfört av J. NORDLANDER, Norrländska samlingar 1,
1892-1905, s. 326.
4 H. C. BERING LIISBERG, Kunstkammeret, 1897, s. 7. — Om andra gåvor
till August av exotiska djur, bl. a. kameler, som han delvis lät gå vidare till
2
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Inte heller Gustav II Adolf försummade att använda sig av dessa
uppenbarligen högt skattade furstegåvor, när så erfordrades. År
1615 skickade han sålunda till kurfursten Johan Georg av Sachsen,
som senare skulle bli till sådan olägenhet för den svenska utrikespolitiken, en gåva av några renar med en lappgosse och en lappflicka.' Kurfursten var en stor djurälskare och hade en innehållsrik djurpark, där bland annat fanns »uroxar», dromedarer, lodjur
m. m. För att hämta renarna från Sverige skickades nämnda år
Hans Taube till Stockholm.2 I själva verket ser det ut som om
man för att tillmötesgå önskningar från olika håll nu liksom på
Johan III:s tid hade hållit sig med ett förråd av renar vid det
svenska hovet. Den 17 april 1633 får räntmästaren sålunda order
att vid anfordran leverera sedelviserskan och lappkvinnan, som
vaktade H. K. Maj:ts renar, 5 daler smt, som var henne beviljade.3
Härpå tyder också att den engelske ambassadören Bulstrode Whitelocke vid sitt besök i Uppsala i februari 1654 av drottning Kristina fick 25 renar, som Whitelocke tänkte sända över till Cromwell. Då han emellertid inte kunde övertala lapparna att följa med
och sköta dem under vägen, fastän han bjöd varje lapp 50 riksdaler för besväret, ackorderade han ut dem på en gård utanför
Uppsala, där de utfodrades med hö och halm. En natt kom emellertid en hop vargar och bet ihjäl 15 st. av dem och de övriga
dog, efter vad det sades på grund av värmen. »And so Whitelocke
was disappointed of sending his rare present to England, where
the deer would hardly have lived, when Sweden was too hot for
them.»4
andra tyska furstar, se K. v. WEBER, Anna, Churfärstin von Sachsen, 1865, s.
198f. Den danske konungen hade 1571 fått en visent av August (v. WEBER, 5.250).
1 K. G. HELLBIG, Gustav Adolf und die Kurfiirsten von Sachsen und Brandenburg 1630-1632, 1854, s. 3.
2 B. SZALAY, Wisente im Zwinger (Zool. Beobachter 58, 1917, s. 117).
3 K.A., Kammarkoll., registr., 1643, fol. 865.
4 A Journal of the Swedish Embassy in the years 1653 and 1654, 1855,
s. 427-429. Jfr 1, s. 412-414. — Enligt en annan samtida källa var det fråga
om 17 renar (ministern Daniel Whistlers rapport till Cromwell 18 febr. 1654,
tryckt i THOMAS RYMER, Foedera, Conventiones etc. 9: 2, 1744, s. 284) (John
Bernström). — Följande år synes f. ö. Cromwell i samband med Christer Bondes ambassad ha fått sina renar. JOHAN EKEBLAD skickar i september från
London hem brev med renföraren, Bref 1, 1911, s. 418.
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När den österrikiske fältherren greve Raimondo Montecuccoli
i början av 1654 besökte Stockholm, visade riksrådet och riksjägmästaren Gabriel Gabrielsson Oxenstierna honom den 21 februari på
Djurgården två renar och en lapp som körde ackja.'
.År 1662 sändes som gåva från den då sjuårige Karl XI fyra
renar till furstbiskopen av Salzburg, som hade en redan under
medeltiden grundad djurgård i närheten av residensstaden. En rentjur levde ännu sex år senare och rönte vid sin bortgång hedern
att bli avmålad i naturlig storlek. Vid ett besök på Hellbrunn
1931 uppmärksammade jag denna bild och har genom förmedling
av professor Arthur Haberlandt, Wien, lyckats erhålla ett fotografi av tavlan, som här reproduceras, bild 1.2 Som synes hör konstnären hemma i en krets närstående vår Klöcker Ehrenstrahl, och
sannolikt är målningen, liksom så ofta Klöckers konstverk, utförd
efter uppstoppad modell. Furstbiskop var vid denna tid kardinalen
greve Guidobald von Thun, en av den romersk-katolska kyrkans mera
reaktionära personligheter men samtidigt en svuren motståndare
till Frankrike och dess politik.2 Man kan utgå från att det är i
detta sammanhang gåvan bör ses. Den svenska utrikespolitiken var
vid denna tid mycket labil och vacklade mellan en anknytning till
kejsaren eller till Frankrike.4
Våren 1665 sändes en liknande gåva av 50 renar jämte fyra
lappar till konungen av Frankrike, d. v. s. Ludvig XIV. Det är
sannolikt att detta företag står i något samband med den franske
ambassadören Hugues de Terlons ömtåliga förhandlingar i början
av året i den svenska huvudstaden.5 Det var landshövdingen i
Västerbotten Johan Graan som fick stå för anskaffningen, och han
underrättar den 13 maj från Torneå att renarna nu är på väg,
1 R. MobtrEouccom, I viaggi, 1924, s. 24 f. — Vid ett annat tillfälle fick
Montecuccoli som gåva en väska av renhud, s. 32.
2 Uppgifter om djurparken i Österreichische Kunsttopographie 2, 1916,s. 164.
3 Om Guidobald von Thun, se H. WIDMANN, Geschichte Salzburgs 3, 1914,
s. 317-321.
BIRGER FAHLBORG, Sveriges yttre politik 1660-1664, 1942, särskilt s. 242 f.,
där det visas hur den svenske agenten Schweder Dietrich Kleihe 1662 begår
och får anslag för »smiralia» till inflytelserika personer.
5 Om dessa förhandlingar, se BIRGER FAHLBORG, Sveriges yttre politik
1664-1668, 1, 1949, s. 91-97.
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Bild LiRentjur, överlämnad som gåva 1662 från Karl XI till furstbiskopen
av Salzburg. Efter målning 1668 på Schloss Hellbrunn. »Dissem Contrafet
gleich sein Von Ihrer Khöniglich. May. auss Schweden: 4. Rentier Hiehero
verelut Derer aines 6. Jahres lang alhie lebendig behalten worden so Anno
1668 Todt gelegen.»

men att »medh theres reesa gåår mächta långsampt till, effter samma
Rheenar icke öfver twå Mijhl om dagen drifuas måtte, elliest skulle
de snart utmattas och döö sin koos».' Vi vet genom en order till
proviantmästaren angående kosthållet för fyra lappar, som ankommit med en hop renar, att de inträffade i Stockholm i juli, men
1 R.A., Landshövding Johan Graans skrivelser till Kungl. Maj:t.
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hur det sedan gick med transporten — mitt i sommaren — känner jag inte.' Genom förmedling av Magnus Gabriel De la Gardie
fick emellertid några år senare Sveriges gamle bundsförvant från
trettioåriga krigets dagar hertig Eberhard III av Wiirttemberg en
renhjord, även den anskaffad av Graan. Han skildrar i ett brev
renhjorden, som bestod av »een skön körerehn, den iagh sielf i
Lappmarcken någre mij1 körde till att pröfwa honom, fyra brunrhenar och tjugufämb waijor eller rhenar som kor äre», vilka var
dräktiga, varför transporten måste gå långsamt. Till körrenen sändes »en kummerska (alltså en ackja), som en åker uthi, och ett
wackert tygh». Djuren var unga, »eff ter dhe förmehnes helst lefwa,
enär dhe komma till fremmandhe orther». De åtföljdes av en lapphustru och hennes två unga söner.2
Allmänt bekant är att Karl XI hela sitt liv hyste ett mycket
stort intresse för djurvärlden. I sin ungdom höll han i den gamla
skansen vid sydvästra hörnet av Stockholms slott ett helt menageri.»
Renarna torde liksom hjortar och älgar av gammalt ha fått hålla
till inom Djurgårdens område, men först nu blev denna ordnad
och det normala beståndet av alla tre slagen tillsammans fastställdes till 1 000 st. Flertalet var givetvis hjortar men namnen
Lappkärret och Stora och Lilla Lappkärrsbacken torde vittna om
de lapska väktarna.4 Att man hade tillgång även till tama och inkörda renar visar några av konungens almanacksanteckningar från
1696. Den 7 mars åkte han och kronprinsen i ackja efter ren till
Järva krog och två dagar senare prövade änkedrottningen Hedvig
Eleonora på Ulriksdal renar framför släden. De båda prinsessorna åkte i ackja där ute, medan kungen och kronprinsen använde detta fortskaffningsmedel på ditvägen, försiktigtvis dock endast från Kungsbacken.5 Kanske bör i detta sammanhang erinras
Meddelanden från Svenska slöjdföreningen 1896, s. 52.
Bokimus, Lappar och nybyggare i äldre tid (Arkiv för norrländsk
hembygdsforskning 1919), s. 61.
8 JACOBSSON, anf. arb., s. 51 f.
4 A. ZETTERSTEN i På skidor 1926, s. xiv.
3 ERIK ABRAHABISON, Karl XI:s almanacksanteckningar. Historisk tidskrift
1951, s. 398 f. — Det är tydligen i detta sammanhang vi får se en utgiftspost i hovstatsräkenskaperna nämnda år för »Twenne Lappars Beklädning,
som achta Reenaxna på Wår Diuurgårdh». BERTIL RAPP, Djur och stilleben i
karolinskt måleri, 1951, s. 95.
ERNST JACOBSSON i

2 BERTIL
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om den gåva som konungen fick den 20 november 1694 från landshövdingen i Västerbotten greve Gustaf Douglas: »en lapp medh
een lapmudh och bllå fordrat Möössa lijgandes uthi een ekia Kiörandes
föör sigh een Rheen, medh sitt tygh på sigh och een klåcka under Hallsen».' Gåvan, som nu förvaras i Kungl. livrustkammaren,
har väl närmast tillkommit i anslutning till konungens norrländska
resa tidigare samma år.2
Export av renar förekom fortfarande. Den italienske ambassadören Lorenzo Magalotti hade sålunda i uppdrag att för storhertigen Cosimo III av Toscana anskaffa dylika »raritå del Nort»,
nämligen 2 par renar som skulle skickas till Italien, om möjligt
åtföljda av en lapp.3 Huruvida han mäktade uträtta denna kommission och om renarna nådde bestämmelseorten är obekant. En
av Magalotti hemförd lapptrumma är sedan länge försvunnen.4
1686 sändes en kunglig rengåva till prins Wilhelm III av Oranien,
kanske föranledd av det då ingångna gentemot Frankrike riktade
Augsburgsförbundet, i vilket Sverige deltog för sina tyska besittningar. Jag känner denna gåva genom en uppgift av °LÅDS RunBECK i Atlantican. Han säger där att man aldrig kan övertala
lapparna att kvarstanna i utlandet, såsom man kan se på dem som
med stor möda blivit övertalade att under Gustav Adolfs och drottning Kristinas tid föra renar till främmande furstar. De har inte
trivts där ute utan kommit igen, »såsom iagh sielff för någre dagar sedan, talte med en Lap benembd Marcus Dask, h wilken i
förra åhret Anno 1686 hafwer want skickad aff wår allernådigste
Konung til H. Durchl. Printzen aff Oranien med ett partij Renar,
1 Så Livrustkammarens äldre iv., enl. välvilligt medd. av fil. dr Torsten Lenk. I 1696 års inventarium har bl. a. tillkommit orden: ».. . sittiandes
uthj en Ekia med en Lapptrummba och des pinna i Knäät». Det är sannolikt
att detta är ett i Stockholm vidtaget arrangemang. — Det var denna uppstoppade ren med ackja och lapp som den kända Årstafrun Märta Helena
Reenstierna ansåg vara desamma som Ehrenstrahl målat på sin märkliga tavla
1670, vilken enligt traditionen allmänt anses föreställa brukspatronen Abraham Momma, adlad Reenstierna. Jfr härom RAPP, anf. arb., s. 97 f.
3 SUNE HILDEBRAND, Karl XI:s almanacksanteckningar, 1918, s. 291-297:
1694, juni månad.
3 ELOP TEGNÅR i Ymer 10, 1890, s. 29.
4 ERNST MANIKER, Die lappischo Zaubertrommel 1, 1938, s. 737-740.
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hwilken jag frågade, hwarföre han icke• war qwar i Holland, swarade han, Printzen tracterade migh mycket wäl, och dhe i Amsterdam altijd medh friska Penninger och fersk Maat, men än
smaka Lapska Skärgiedder och wåre Urhanar bättre, och är Lapland migh dhen sköneste Trägård hwar dag». Namnet Marcus Dask
är uppenbarligen fingerat och lånat från den bekanta jullek som
Rudbeck själv nämner i annat sammanhang.'
Man kunde emellertid också ersätta gåvorna genom att sända
dem in effigie. Så fick grevinnan Theresia von Nostitz i Wien, gift
med den kejserlige ambassadören i Sverige 1685-1690, år 1687 — av
sin man? — en docka klädd i manfolksdräkt på lapskt manér. I
kjortelsäcken hade han på ett hoprullat papper följande verser,
som är kända genom en avskrift i Daniel Tilas' samling2 :
Från kalla Lappeland och Norra Pohlens drifwor
Min kloka spådoms and tul Tyskland kallad blifwer
Den skiönsta Thereså en ewig wälgång Spå
At Henne all sin tid skal wäl och lyckligt gå.
Jag hade Rhenar med, samt Lappskoor, mudd och wantar
Med sölf och Engelskt Tenn, fullstickat i all kanter,
Det jag Ers Nåde sielf ha ärna skiänkt och gedt
Men lufften i Ert land är alt för sträng och hett.
Min Rehnar dödde bort, Skinwahrorne jag miste
Den Mahl- och sommarflog i tusend styckar riste
Jag sielf blir och hel matt och förrn jag kommer fram
så räds jag, at jag knapt et ord mer tala kan.

Men seden i sin ursprungliga utformning hade ingalunda upphört. Ett inventarium 1697 över de hessiska lantgrevarnas djurgård i Aue nära Kassel upptar även en ren.3 Denna notis bör
säkerligen sammanställas med de båda lapptrummor, som enligt
uppgift på Karl XII:s befallning förärades hovet i Kassel och som
nu förvaras i Museum Friedericianum där.4 Ett kuriöst exempel
Atlantica 2, uppl. 1939, s. 141, 318.
Tuas' Sokne-Skrifware 3, n:r 7 (Kungl. Bibi.).
3 Anfört av LOISEL, anf. arb. II, 1912, s. 62.
4 REUTEESKIÖLD, Bevarade lapptrummor (Religionshistoriska studier tillägn.
Edvard Lehmann, 1927), s. 19 f. — I Hessisches Landesmuseum i Kassel finnes även två gouacher från 1700-talet med lapska motiv. Den ena återgår på
Ehrenstrahls Momma-Reenstierna-bild, den andra på någon ännu ej identi.
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på en liknande gåva antecknade GEORG WALLIN D. Y., när han
besökte anatomikammaren i Leyden och där fann en hel lappklädning med mudd, bälte och stövlar, »dock tämmelig försliten
men af dem för en stor rarietet hållen». Den var en present av
Nils Örn, Birkarlus Principalis in Lapponia Septentrionali, som han
älskade att kalla sig, en något äventyrlig uppsalastudent som i
början av 1700-talet uppvaktade vid de europeiska furstehoven och
drog nytta av det romantiska skimmer som omgav lapparna." Närbesläktat med Oms framträdande är en episod som orientalisten
J. J. BJÖRNSTÄHL fick höra talas om i Pisa 1772. Den här verksamme urmakaren Carl Fredman — en bror till Bellmansdikternas Fredman — som förut verkat i Neapel, »hade gjort Ur åt
Hofvet, gifvit Konungen Lappmudd, Lappstöflar, Näfverdosa etc.
Konungen klädde sig uti denne drägten, lät anmäla sig hos Drottningen för en Prins ifrån Lappmarken, med mycket annat badinage,
som Hans Chatolska Maj:t haft med Fredman».2
I tidens »konstkammare» var lapska etnografika eftersökta och
vi finner dem flerstädes. Ingen klar gräns uppehölls som bekant
på 1600-talet mellan de naturvetenskapliga samlingarna och allehanda artefakter från folkslagen i den kända världens gränstrakter.
Lapparna var i detta hänseende jämställda med många andra »vilda»
folkslag, för Nordens vidkommande särskilt eskimåerna. I den berömda gottorpska konstkammaren som ADAM OLEARTUS beskrivit,
fanns om varandra grönländska dräkter och en kajak, en lappäls,
ett par lapska skidor och en ackja.3 I Museum Regium, den kung1710

fierad förlaga. Bilden med ackjefärden är reproducerad i utställningskatalogen
Europa sieht die Weite Welt (Staatliche Kunstsammlungen, Kassel) 1952; den
är icke förtecknad av Rapp, anf. arb., där även några andra sådana varianter
saknas.
TOR ANDR2E, Georg Wallin, 1936, s. 166. Biographiskt lexicon 23, 1856,
s. 325-328. ERKKI VALA, Nils Örn, i Dagens Nyheter 4. X. 1953 (art. felaktigt
angiven som författad av Carl Mothander). — I anatomikammaren i Leyden
fanns redan tidigare ett par lapska skidor som avbildas av B. BALI:MIND:IS i
hans arbete De Calceo antiquo, 1667. Se härom På skidor 1930, s. 391 f.
2 BJÖRNSTÄHL, Resa 1, 1780, s. 408 f. Om Fredman ELIS SIDE/fa/Ana,
Urmakare i Sverige under äldre tider, 2 upp!., 1947, s. 62.
3 OnEARrus, Gottorffische Kunst-Kammer, 1674 (första uppl. 1666). Jfr På
skidor 1934, s. 374.
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liga konstkammaren och en av föregångarna till det danska nationalmuseet, visades bl. a. hornkronorna till de båda norska renar
som den berömde anatomen Nicolaus Steno dissekerat 1672, första.
gången en dylik undersökning veterligen gjorts av detta djur. Dessa,
renar hade kommit från geheimeiådet Peder Griffenfelds gård, ovisst
dock om i Danmark eller i Norge.' Renar fanns emellertid vid denna
tid också på Frederiksborg och Esrom, där Kristian V höll sådana.
under hela sin regering? Renarna tillmättes en sådan betydelse
bland djuren på slottet, att konungens österrikiske veterinär G. S.
Winter von Adlersfliigel, när han porträtterades 1697, målades med
en ren som bakgrund, bild 2.3
Över huvud taget omgavs allt som hade med lapsk kultur att
göra på 1600-talet av en säregen popularitet, som väl delvis förklaras av det främmandes tjusning men som också synes bero på
influenser från de märkliga redan medeltida föreställningarna om
»vildmän».4 Man märker det på de festspel av olika slag som under detta århundrade var så uppskattade vid Europas furstehov.
Inte minst från det wiirttembergska i Stuttgart känner vi till sådana, där maskerade lappar med eller utan slädar blandar sig med
representanter för andra folkslag? Även i vårt land förekom liknande uppträdanden, t. ex. av renar i det magnifika spel som Magnus Gabriel De la Gardie anordnade vid kröningsriksdagen 1650.3
1 Museum Regium 1710, n:r 67. Nicolaus Stenos undersökning, som här
felaktigt anges ha skett 1682, beskrives av THOMAS BARTHOLIN i Acta
medica et philosophica Hafniensis 1673, s. 274-278.
2 BERING LIISBERG, anf. arb., s. 149. R. MEJBORG, Christian den Femtes
Hof, 1882, s. 36. — Redan 1554 upptages bland hovets räkenskaper skor till
en lapp. MEJBORG, s. 149.
8 Porträttet, som är målat av Pieter van der Hult, ingår nu i samlingarna
på Frederiksborg. Museumsdirektör Jörgen Paulsen har haft vänligheten att
ställa det här reproducerade fotografiet till förfogande. Om von Adlersfliigel,
se C. GROVE VEJLSTROT i Dansk Veterinterhistorisk Aarbog 4, 1937, s. 5-7.
4 Jfr A. SPAMER, Die wilden Leute in Sage und Bild (Volkskunst und Volkskunde 9, 1911). Se nu även RICHARD BERNHEIMER, Wild men in the Middle
Ages, 1952 (om Lapplands vapen s. 177) och HENNING HENNINGSEN, Bådeoptog, 1953, s. 38 ff.
5 MAX VON BOERN, Das Biihnenkostam, 1921, s. 313 (1616), 316. M. LILJEGREN i Ord och bild 60, 1951, s. 549.
6 AGNE BEIJER i Det glada Sverige 2, 1947, s. 783.
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Bild 2. Georg Simon Winter von Adlersfliigel, österrikisk veterinär i tjänst hos
Kristian V av Danmark. »P. V. Hult Fecit A:o 1697.» De nationalhistoriske
samlinger, Frederiksborg.

Och två år senare skriver Johan Ekeblad hem till sin far om den
balett som anordnades i början av december i Stockholm, att där
uppträdde tre spöken, nämligen gasten, näcken och tomtegubben,
»hvilka sig beklagade, att de af hennes majestät voro drefna åt

238

GÖSTA BERG

Lappland, där de i stort armod lefva måste».' Detta inslag levde
länge kvar i maskeradernas värld såsom framgår av att Gabriel Axel
Lindblom 1776 i Versailles såg hur i hovets slädpartier »hästarna äro
beklädda med Renshudar, at man i hast skulle taga dem för Renar».2
Med ovanlig seghet bibehöll sig också traditionen att skicka dessa
budskap från de skandinaviska lappmarkerna även under 1700-talet.
Säkerligen sammanhänger det härmed, att man i de kungliga djurparkerna även då höll renar, om också i mindre antal. Som ett
exempel kan anföras, att två sådana hölls 1725 vid Ulriksda1.3
Länge fanns också renar kvar på Djurgården i Stockholm, där Märta
Helena Reenstierna såg fyra stycken i mars 1812 och t. o. m. åkte
i ackja efter en av dem, körd av en »ängsvaktare».4 Märkligt är
att kungen ännu 1845 som gåva fick mottaga 100 renar, enligt vad
Agnes Geijer berättar på våren detta år i ett brev till fästmannen Adolf Hamilton. Denna hjord fördes till Stockholm av åtta
lappar och brevskriverskan hade tillfälle att råka dem på en supé
hemma hos Fredrika Bremer, där de väckte samma uppseende som
på sin tid Vackra dalkullan! »De äro på högsta modet, och man
slites formligen om dem på alla de finaste tillställningarna. De
dansa och sjunga på lapska, spå i händer m. fl. konster, och alla
äro hänförda. Du kan tänka dej vilken atmosfär det måste bli med
dessa 8 otvättade figurer i sina hundHskinnspälsar i en varm,
överfylld salong.»5
1 JOHAN EKEBLADS bref 1, 1911, s. 205. JONAS PETRI nämner i detta sammanhang även renar, Handl. rörande Skandinaviens historia 22, 1837, s. 235.
2 Collectio Gjörwelliana 1, 1777, s. 186. — Den danske diplomaten Just Juel
har i sin dagbok beskrivit festligheterna i Moskva 1710 i samband med segern
över svenskarna. Där ingick bl. a. ett komiskt upptåg med 19 slädar för renar
med *samojeder» i renpälsar, »det vel icke er at tvivle paa at det jo har smertet de svenske meget, at udj san alvorlig en Tragedie slig latterlig Comoedie
skulde vurde spillet» (RAsmus AEREBOES Autobiografi, 1889, s. 97). — Jfr hur
bland temata för s. k. Tripos-verser i Cambridge ännu 1800 förekommer ett
»om de övernaturliga gnomema i Lapplands berg — Immensos Lapponiae montes, miracula naturae». STEN LINDBERG i Lychnos 1950-51, s. 70.
3 SI.A., Drottningholms och Ulriksdals räkensk. nämnda år, s. 642. — Ännu
Carl XV hade två renar vid Ulriksdal (0. CA.RLÅN, Ulriksdal, 1865, s. 112).
(John Bemström).
4 Årstadagboken 1, 1946, s. 452. Även följande år såg hon i juli renarna gå
på bete, anf. arb. 2, 1949, s. 23.
5 JEANNA OTERDAHL, Levande låga, 1951, s. 116.
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Utförligt underrättade är vi om några renar, som Lovisa Ulrika
förmedlade till sin broder August Wilhelm 1745. I september detta
år berättar hon i brev till honom, att tolv renar och två lappar
skulle sändas med det första skepp som avgick. Lapparna hade
inte velat binda sig för mer än två år, men drottningen förmodar,
att om de trivdes bra i Tyskland, de skulle komma att stanna längre.
Ett par veckor senare sände hon sin mor en dosa i lapskt arbete,
som tydligen var förfärdigad av tenn, och hoppades, »que cette
petite bagatelle pourra Lui faire plaisir par rapport å l'eoignement
de ce pays ce qui ont fait la curiosith». Tydligen har Lappland
och lapparna mycket sysselsatt henne detta år, och i nyårsaftonens
brev berättar hon för modern intressanta nyheter av närstående
slag: Den berömde geodeten Moreau de Maupertuis som 1736 varit
på gradmätningsexpedition i den svenska lappmarken hade till
Frankrike hemfört två lapskor, som där blivit omhändertagna av
hertiginnan av Aiguillon och uppfostrade i den katolska läran. En
av dessa hade blivit förälskad i en markis vid namn Pelletot. Den
historiska forskningen har inte kunnat finna någon markis med
namnet Pelletot, men Voltaire talar på flera ställen om de av
Maupertuis hemförda lapskoma. En av dem gifte sig med en normandisk adelsman och skall 1762 ha processat med honom på grund
av äktenskapsbrott.'
Den sista svenska furstegåvan av renar jag känner ankom till
djurgården i Chantilly i februari 1772 och överlämnades av Gustav
III till prinsen av Cond6.2 I Le Havre levererades två rentjurar
och en renko åtföljda av en lapp och två lapskor. En av renarn&
dog emellertid på vägen till Chantilly. Prinsen hade för att mottaga detta sällskap företagit åtskilliga omflyttningar och nybyggnader i trädgården. Renarna fick sin plats i hjorthagen och lapparna
1 LOUISE ULRIKE, Ungedruckte Briefe an Mitglieder des Preussischen Königshauses I, 1909, s. 229, 232, 258. Härtill Fritz Arnheims kommentar, s. 375.
— En jetong över Maupertuis, modellerad av Nils Georgii och präglad i Berlin
1751, visar på frånsidan en lapp åkande i ackja efter ren (Nordisk numismatisk årsskrift 1938, s. 9).
2 Däremot synes Gustav IV Adolf 1805 ha sänt ett par älgar, tjur och ko,
till kurfursten Maximilian IV Josef av Bayern. CONRAD QUENSEL i Svensk
zoologi 1806, s. 10.
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i bäverbyggnaden, som för ögonblicket stod tom. Sedan en andra
ren dött, återvände lapskorna till Sverige i juni och fick enligt
uppgift vid ankomsten till Stockholm vardera en gratifikation
på 1 500 livres. Lappen däremot stannade i Chantilly för att sköta
renkon.'
Ännu levde intresset kvar ute i Europa att pröva möjligheterna
för en renavel också under andra klimatiska förhållanden. Sålunda hemtog markgreven av Brandenburg-Schwedt omkring 1780
både från Lappland och Ryssland renar i avsikt att driva avel.
Såtillvida lyckades detta som kalvar föddes 1783, men klimatet ansågs lägga hinder i vägen för mera varaktiga framsteg. Renarna
var inhysta vid slottet Anizow nära Stettin.2 I de zoologiska trädgårdarna förekom givetvis renar på allt flera håll, inte alltid var
de emellertid skandinaviska. Från Ryssland, som redan 1559 exporterade renar och isbj örnar till London, sändes sålunda 1734 en
ren som gåva från Moskva till Belvederen i Wien.3 Däremot var
de renar som 1804 kom till djurgården vid Schönbrunn medförda
från Sverige av greve Franz von Lodron Laterano, som var österrikisk envoy6 i Stockholm 1799-1804. Ursprungligen hade det varit
åtta stycken, men sju dog redan följande år. Den som förde re1 LOISEL, anf. arb. 2, s. 241 f. — CARL HERNMARCK SOM senast behandlat
det 1773 till prinsen av Condå skänkta berömda mineralskåpet, refererar i förbigående (inte alldeles korrekt) episoden med renarna, Kunglig prakt från barock och rokoko, 1948, s. 131. Jfr Comte EnbrEsT DE GANAY, Chantilly au
XVIIIe siåcle, 1925, s. 104 f. Renkon i Chantilly beskrevs utförligt och avbildades av BUFFON, som i de första upplagorna av sin Histoire naturelle säger, att han ännu inte haft tillfälle att se en ren, levande eller uppstoppad;
han hade därför tvingats att avporträttera ett skelett (John Bernström).
2 A. W. vox MELLIN, Naturgeschichte des Rennhirsches i Schriften der
Berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde 1, 1780, s. 1-35, 4, 1783,
s. 128 f. Jfr LOISEL, anf. arb. 2, s. 65. — Mellin nämner, utom en misslyckad
transport av fyra svenska renar till Danzig i slutet av 1600-talet, även import
av renar till Berlin på Fredrik I:s tid.
L. v. MIDDENDOREF, Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens
4: 2, 1875, s. 878. — L. J. FITZINGER, Versuch einer Geschichte der Menagerien
des österreichischen Kaiserlichen Hofes (Sitzungsberichte der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftl. Klassa 10,
1853), s. 325. — Den tyske forskningsresanden ADAM OLEARIUS såg på 1630talet renar »auff dem Muscowitischen Schlosse» (Vermehrte Moscowitische und
Persianische Reisebeschreibung, 1656, s. 161 f.).
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narna till Wien var lappmannen Lars Rör i Bergsjö socken, Hälsingland, som jämte hustru och en treårig son kvarblev i Wien
till på hösten 1805.1 Med dessa renar försökte man bl. a. att fara
med en ackja på Josephsplatz i Wien.2 Den kvarvarande ville man
1806 föra upp i Alperna vid Maria Zell, men den dog under transporten. De österrikiska sändebudens intresse för lappar och renar
har möjligen varit traditionsbundet. Den småländske kronofogden
Sven Ingemar Ljung såg vid ett besök i Stockholm 1789 på Ladugårdslandet, alltså det nuvarande Östermalm, »hos kejserlige österrikiske ministern tvenne levande renar och en bunden liten brun
björn, som bandhund».3
Från Sverige kom väl sannolikt även den ren som sedan den
dött blev obducerad i Kassel 1773.4 Ännu den 17 november 1832
for den skånske godsägaren Joachim Stal von Holstein i Färlövs
socken i norra Skåne förbi en stor skara renar, inte mindre än
100 till antalet, åtföljda av sex lappar, tre karlar och tre fruntimmer, som var på väg till Ystad för att därifrån fara över sjön
till Tyskland och vidare till Schweiz, »förmodligen att där försöka
deras fortplantering i de schweiziska bergen bland snö och is, där
även renmossa lär finnas».5 I äldre tid förefaller emellertid dessa
försök nästan undantagslöst att ha misslyckats. Senare har däremot som bekant renavel prövats med framgång på många ställen i
både gamla och nya världen. En början gjordes i Alaska, men senare
har denna näringsgren — från början med norska lappar som instruktörer — särskilt tagit fart i de nordliga delarna av Kanada.6
Enligt uppgifter i tidningspressen har norska renar nu också börjat
trivas på Grönland, och från svenskt håll har som bekant nya
försök gjorts i de skotska högländerna.7
1 HeLsingerunor

1, 1921, s. 71.
FITZINGER, anf. arb., s. 365.
3 LEIP LJUNGBERG, Ur djupa källarvalven, 1950, s. 71.
4 JOHANN FRIEDRICH BLUMENBACH, i Göttingischer gelehrter Anzeiger,
1773, s. 7.
5 STAEL V. HOLSTEIN, Herrgårdsliv i Skåne, 1933, s. 236.
6 K. B. WIKLUND i Ymer 1906, s. 181-185; Nms MOKSNES i Ymer 1948, s.
161-188.
7 Om ett stort antal lyckade och mindre lyckade försök i äldre tid på olika
håll i världen, se JACOBI, anf. arb., s. 160 ff.
2
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Varje arkivforskare av facket skulle säkerligen på många punkter
kunna fullständiga den framställning som i det föregående lämnats
av en sedvänja som de svenska regenterna under flera århundraden
vidhöll med märklig fasthet. Med anor i antiken och i nära anslutning till allmäneuropeiska moderiktningar ville dessa gåvor samtidigt tjäna att markera den svenske konungens ställning som herre
över Nordanlanden. Det var inte många europeiska furstar, som
bland sina undersåtar kunde räkna även ett »naturfolk», för att använda 1700-talets statiska terminologi. Det bidrog till glorifieringen
av riket under Olaus Magnus' dagar likaväl som under det naturvetenskapligt inriktade 1700-talet. Tidvis kan man kanske ana en
mera reell grundval i opinionsbildande syfte, nämligen då kampen
stod om vem som skulle behärska Lappmarkerna.' Men ej sällan
tycks gåvorna ha kommit till utan politiskt bisyfte. Däremot blev
de utan tvivel av en viss betydelse för den zoologiska kunskapen,
och kanske ännu mera bidrog de att hålla intresset levande för
det lapska folket och dess livsföring. Sannolikt har de i någon mån
medverkat till att lägga grunden för den uppmärksamhet, med vilken även i våra dagar hithörande problem omfattas av stora delar
av den europeiska kulturvärlden.
Skriftställaren JoirN BERNSTRÖM och förste antikvarien Nus LUDVIG
RASMUSSON har haft vänligheten att i manuskript genomlä,sa denna
framställning. Dessa båda har även tidigare gjort värdefulla påpekanden
i hithörande frågor. Jag tackar samtidigt förste intendenten JoRN ~Lump, bibliotekarien SAM OWEN JANSSON och professor GUNNAR TILANDER för värdefull medverkan.

La Laponie et l'Europe
Quelques notes concernant des rennes ayant fait l'objet
de cadeaux princiers
L'auteur montre qu'au dåbut du Moyen Age, les maisons princiåres
d'Europe avaient coutume de se faire cadeau d'animaux exotiques et quo
parmi ceux-ci il y a eu aussi des rennes. Dans son introduction, il rappelle
quo Paulus Diaconus avait vu, å la fin du VIIP säde, probablement å la
I Sannolikt skulle åtskilligt vara att hämta bl. a. i Riksarkivets Diplomatieaserier.
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cour de Charlemagne, une fourrure en peau de renne. Quand, dans le
livre de la Chasse, Gaston III Fåbus dit qu'il n'a «vu que peu de rennes
en pays roman», le texte semble nous permettre de supposer que les
rennes qu'il a v us sur le continent devaient se trouver dans quelque
par°. Un siåele plus tard, Louis XI avait des rennes dans son parc de
Plessis-les-Tours, et il avait import6 ces animaux des pays nordiques,
dans un eas au moins avec l'aide du Rågent de Suåde, Sten Sture l'ain6.
Nous possådons encore d'autres renseignennents plus dåtaillås concernant des dons de rennes faits par les rois nordiques aux cours prineiåres
d'Europe dans la derniåre partie du Moyen Age. C'åtaient surtout les
princes allemands qui en åtaient les destinataires. Souvent, des garcliens
lapons accompagnaient les animaux.
Lors du couronnement de Erik XIV, en 1561, on montra aux hötes
åtrangers, comme objets de curiositå, des rennes et des Lapons, aussi
bien Upsal qu'å Stockholm. Les derniers rois de la dynasti° des Vasa
firent don, en quantitå relativement importante, de rennes en divers endroits du continent europåen. Pour avoir sons la main ces animaux, on
avait de temps en temps des troupeaux de rennes non seulement dans
le pare zoologique de Stockholm, majs aussi dans d'autres chåteaux du
centre de la Suåde. Sous le rågne de la reine Christine, on envoya möme
des rennes en Angleterre comme cadeau.
Un curieux don f ut celui des quatre rennes qui, en 1662, furent envoyés au prince-åv'»que de Sa1zbourg et dont l'un, un måle, se trouve
reproduit Hellbrunn (fig. 1). Il existe probablement un rapport entre
ce don et l'attitude francophobe du prince-åvåque. Au printemps de 1665
on envoya ågalement un don analogue de 50 rennes å Louis XIV, en
relation avec les någoeiations diplomatiques de l'Ambassadeur de France
å Stockholm, Hugues de Terlon.
On faisait ågalement don d'objets lapons et rauteur en fournit plusieurs exemples curieux. Dans les collection» d'objets d'art de råpoque,
ane'åtres de nos musåes, ces objets åtaient trås recherchås. D'une maniåre
gånårale, tout ce qui avait rapport å la culture des Lapons, jouissait au
XVIIe siåcle et möme plus tard d'une singuliåre popularitå qui s'explique
en partie par le charme de tout ce qui est åtranger, majs vient aussi de
rinfluence des curieuses coneeptions que l'on se faisait dås le Moyen Age
sur «les hommes sauvages».
Il y a ou ågalement dans la seconde partie du XVIIIe siåele des dons
de rennes. L'un de ces dons fut fait par rinterm&liaire de la reine LouiseUlrique, la fille de Frådårie le Grand, å son fråre, en 1745. Le dernier
vrai cadeau princier de ce genre fut celui de Gustave III au Prince de
Condå, en 1772. Il se composait de deux rennes måles et d'un renne
femelle, aecompagnås d'un Lapon et de deux Laponnes qui habitårent
le par° de Chantilly.
De Norvåge et de Russie egalement on fit l'exportation de rennes. La
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Suede semble cependant avoir åt8 im des principaux fournisseurs, et encore en 1832, on ne conduisit pas moins de cent rennes å travers rAllemagne jusqu'en Suisse. Il s'agissait l d'un envoi de rennes comme ceux
que ron a faits dernibrement dans bien des parties du monde et avec
beaucoup de succes, comme par exemple en Alaska et au Canada.
L'ensemble d'exemples fournis par l'auteur pourrait eertainement
s'augmenter consid8rablement si l'on faisait appel å des sourees encore
non utilis8es. Mais les exemples d8jå eit8s montrent toutefois que nous
avons lå une coutume qui se maintient fort solidement pendant plusieurs
siåcles. Elle remontait jusqu'å, l'Antiquitå et se trouvait en åtroite relation avec les courants de la mode en Europe, ces dons tendaient en m8me
temps å montrer que les rois de Suåde r8gnaient sur un peuple 4å, Påtat
de nature» dans les pays du Nord. Ces dons n'aaient pas sans importance du point de vue des connaissances zoologiques, majs surtout ils
contribuaient maintenir vivant l'intår8t que l'on avait pour le peuple
lapon et sa maniåre de vivre. Ils ont vraisemblablement aussi contribu8
dans une certaine mesure jeter les bases du profond int8r8t avec lequel, m8me de nos jours, on aborde les problåmes qui s'y rattachent, et
ceei dans de grandes parties du monde culturel europ8en.

Laxfisket som helhetsproblem i Norden
Av KUSTAA VILKUNA (Helsinki)

I Nordens historia och inom denna i synnerhet i Finlands har
laxen varit en anmärkningsvärt viktig faktor. Vi kunna påvisa, att
redan vissa viktiga stenåldersboplatser uppstodo vid stränder, där
möjligheterna till laxfångst voro fördelaktiga. Sammaledes ha finska
bebyggelsecentra under järnåldern i stor utsträckning utbildats i
närheten av de laxrika älvarnas mynningar.2 Under medeltiden åter
kan man iaktta, hur sådana huvudorter i vardande som Sigtuna
i Sverige och Korois samt senare Åbo i Finland bemäktigade sig
avlägsna laxfiskeplatser, och hur biskoparna utvidgade sina stift
närmast med sikte på laxtiondena.2 Under 1500-talet begynte på
konung Gustav Vasas initiativ de åtgärder, genom vilka laxfisket
gjordes till kronans regale och således blev ett ytterst inkomstbringande skatteobjekt men samtidigt också ett ständigt tvistefrö.
I arkiven bevaras tusentals sidor ur protokoll över domstolssessioner
från en fyrahundraårig period, där motparterna oftast äro kronan
och bönderna. De innehålla en rikedom av intressant etnologiskt
material: upplysningar om folkliga organisationer, äganderättsförhållanden och bytesfördelning.4 Också det till laxfisket anknutna
språkliga materialet är ovanligt rikt. I benämningarna på delarna
1 Julius Anm, Die steinzeitlichen Wohnplatzfunde in Finnland, N:r 129134, 175-186, 215 och 220. Helsingfors 1909.
.2 T. ex. Kyrö och Kumo älvars mynningar.
3 KUSTAA VILICUNA, Gränsen mellan Sverige och Finland i etnologisk belysning, Rig 1951, s. 41-68.
4 Viktigaste källmaterialpublikationer: AND. Jon. MALMGREN, Handlingar
och förordningar ang. Finlands fiskerier I-V. Helsingfors 1863-70 STEN LEwmeurT, Historik rörande det regala laxfisket i Torneå elf, Stockholm 1892;
OSC. NORDQVIST, Handlingar rörande laxfisket i Torneå elf, Helsingfors 1894;
P. BROFELDT, Selostus Kokemitenjoen pato- ja nuottakalastuspaikkojen omistus- ja käyttöoikeudesta. Suomen Kalatalous — Finlands fiskerier 12-13.
Helsingfors 1938.
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av en enda laxpata kunna förekomma tiotals specialtermer, av vilka
många äro urgamla stamord. Redan laxen själv har, liksom lappens
ren eller mongolens häst, gott om skilda namn beroende på ålder,
färg, kön, underkäkens form, fångsttid osv.
Rikast är dock laxfiskets konkreta sida, representerad i synnerhet av fångstredskapen, ty det rör sig om nästan alla älv-, havsoch insjöfångstredskap, anpassade för storfiske, vartill komma några
redskap, som enbart ha med laxfiske att göra. Denna rikedom på
olika fångstredskap och deras mångsidighet förefaller överraskande
och ganska oändamålsenlig. Problemet blir inte mindre märkligt
av att en del av redskapen äro ytterst primitiva, såsom ljuster
och håv, en del åter sällsynt invecklade, dyrbara och arbetskrävande såsom de stora patorna och vissa notar.
Grundligast ha U. T. SIRELICIS och SVEN EKMAN undersökt de
fiskeredskap, som användas i nordliga fiskevatten. Sirelius publicerade redan 1906 sin grundläggande avhandling »Ober die Sperrfischerei bei den finnisch-ugrischen Völkern» — närapå 500 sidor
och över 600 bilder — och något senare (1906-08) verket »Suomalaisten kalastus» (Finnarnas fiske) 1-III. Det väsentliga av dessa
är medryckande och lysande framlagt i första delen av hans arbete
»Suomen kansanomaista kulttuuria» (Om Finlands folkliga kultur)
år 1919. För Sirelius liksom för hans forskarvän ungraren JÄNos
JANK6 var grundsynen den typologiska utvecklingsserien, enligt
vilken ett så enkelt redskap som ljustret och håven endast vore
ett slags den mänskliga armens förlängningar, ur vilka sedan övriga
redskap utvecklats. Men varför har då såväl dessa som så många
andra primitiva fångstredskap bevarats i bruk ända till vår tid?
Att svara på den frågan beredde svårigheter.
Om vi betrakta laxfisket som en en h et märka vi, att fiskaren
under ett och samma år behöver alla dessa många redskap, ifall
han verkligen vill få fisk varje vecka. Det beror enbart på laxens
beteende vid olika tillfällen, vilket redskap som vid en given tid
tages i bruk. Man frågar sig alltid, vilket redskap som under just
förhandenvarande tid är det mest ändamålsenliga.
Utan att gå in på detaljer vilja vi nu, för att göra frågan klarare, följa laxen och laxfisket vid våra gemensamma gränser under
1 SVEN EKMAN, Norrlands jakt och fiske. Uppsala 1910.
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en fångstperiods tid. Jag väljer Torne älv, som ännu är en typisk
laxälv, och jag ber att få tillägna den store kännaren av Tornedalen, professor Björn Collinder denna lilla uppsats.
En fullvuxen könsmogen lax går varje vår från det salta havsvattnet upp i det söta, syrerika och av forsar skummande älvvattnet för att leka. Så snart isarna gått i Bottenhavet och vårfloden
börjat i landflödena, uppenbarar sig laxen vid Kemi och Torne
älvars mynningar. Den närmar sig först kusterna över ett vidsträckt
område, innan den stiger upp i älven. Vid uddarnas och skärens
utsprång lägga fiskarna då ut stora enkla nät, vilkas yttre ändar
äro böjda i en skarp bukt. Det mocka som påträffas i svenska
dokument avser just denna art av nät. På nordfinsk dialekt kallas
de mukka, på finskt skriftspråk åter mutka, som betyder 'krök,
bukt'. På senare tider ha mockorna eller kroknäten ersatts av mera
effektiva storryssjor. Då laxen stöter på näten, viker den av åt
sidan längs nätets åt havet vettande sida, men förvillar sig in i
och fastnar i nätets bukt eller i ryssjan. Då laxen uppnått älven,
simmar den först längs stränderna, emedan strömmen där under
flodtiden är stillsammare. Nu bygga fiskarna snabbt små strandpator, vilka bara sträcka sig ett tiotal meter från stranden mot
strömmens mittfåra. I dessa sätter man sedan, beroende av strömstyrkan, ut styva mjärdar, ryssjor eller ett likadant nät som i
havsvattnet, men mindre. I hård ström är mjärden det enda som
håller. I en långsammare ström måste man sätta ut nät, emedan
laxen då inte är koncentrerad på att kämpa mot strömmen och
därför lätt kringgår strandpatan. Ett kroknät, som läggs ut från
patan i strömmens riktning hindrar detta.
Vid forsarnas stränder använder man då också håv. Det är
märkvärdigt att se på, när en man står på stranden och sticker
ner en håv i vattnet, som är vitt av den stora forsens skum —
och så lyfter upp en stor lax. Hur finner han den överhuvudtaget?
Han vet, att just på den platsen finns en grop i bottnen under
vattnet, och i den vilar laxen ut efter att ha simmat mot strömmen, trött av kampen mot forsen. över den strömmar vattnet med
rasande fart, men i gropen är det alldeles lugnt. Här kan fiskaren
lyfta upp trötta, vilande laxar nästan som ur en sump, ur fiskgraven, som dessa håvgropar kallas vid Kumo älv.
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Men så snart floden har sjunkit, försvinner laxen från strandvattnet och börjar simma mitt i floden. Fiskarna förklarar, att
strandvattnet blir den för varmt. Nu rivas strandpatorna, och man
börjar bygga stora pator mitt i flodådran. I en lugn ström gör man
jättelika karsinapator, från vilka laxen uppsamlas i båtar med kolknot. I forsarna åter byggas olika .genialiskt utfunderade pator av
flera typer, och som fångstredskap utläggas, beroende av strömstyrkan, ryssja, lana, mjärde eller häck och nedanför patan kroknät. Patorna bli färdiga till midsommaren, då laxstigningen längs
strömfåran når sin högsta intensitet. Man kan säga, att nästan
varenda fors har sin egen specialpata, vars konstruktion utom av
strömstyrkan också beror av forsens form och art.
På de ställen, där älven har en jämn, hård botten, drar man
not (fi. nuotta) eller kolk (fi. kulle). De stora notarna ros ut mitt
på strömmen och lyftas åter i båtarna ett par kilometer längre
ner. Av dessa notar finnas återigen tre olika slag, beroende på om
de i brist på en lämplig varpstrand lyftas direkt i båtarna mitt
i strömmen (kolk) eller om de dragas mot stranden (not) eller eventuellt användas i stark ström (småkolk).
Denna fångstsäsong varar ungefär en månad, alltså litet längre
än till Jakobsdagen (25.7), varefter man inte mera får någon lax
med dessa redskap. Den simmar nämligen nu undan framför noten
och går inte in i mjärden. Den stannar och strävar inte mera
uppåt, utan simmar oroligt fram och tillbaka i älven.
Nu tar man fram saarua, drivnäten. Detta är åter ett i sitt slag
genialiskt fångstredskap, som bara användes om natten. Den ljusa
nordiska sommarnatten har förvandlats till skymning vid samma
tid som laxens hetsigaste dragning mot strömmen avstannat. Då
kvällsskymningen kommer, tar laxfiskaren fram det glesmaskiga
drivnätet. Vid fångsten behövs nu bara en båt och två man. Den
ene lägger ut nätet från båten tvärs över floden och den andre
ror, i det han håller båten nära stranden. I den ända av nätet,
som vetter mot strömmen, sitter ett av bräder gjort, ungefär meterlångt T-formigt flöte eller utterbräde, vilket på grund av strömmens tryck liksom en drake drar nätet rakt och medströms. Detta
flöte ersätter en andra båt. Samtidigt flyter det ljudlöst, varvid
den skygga laxen inte i skymningen märker att drivnätet närmar
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sig, utan fastnar i dess maskor. Den ene av männen i båten, som
håller nätbandet i handen, känner när en lax har gått i nätet, drar
så in fångstredskapet och kastar kort efteråt ut det i strömmen igen.
Det bästa drivnätsfisket infaller kring Larsdagen (10.8). I slutet
av augusti upphör laxen helt och hållet att röra sig och börjar
ligga här och där i lugnvatten i skydd av stora stenar, skär eller
klippor. Med drivnät får man nu inte mera lax, varför fiskarna i
stället lägga ut vanliga nät eller löpnät (fi. laiska) i lugnvatten.
Detta löpnät angöres bara vid ena änden, så att det f. ö. rör sig
fritt i vattnet. Om laxarna bara simma omkring det allra minsta,
fastna de lätt i nätet. Senast från och med Bertelsdagen börjar
laxen gå i näten.
Under senare delen av september förlora alla lövträd sin sista
gröna färg och bli gulbruna. Vid samma tidpunkt försvinner laxen
också helt och hållet från sin viloplatser. Folket påstår, att den
rädes för den ovana färgen. Men efter en eller ett par veckor uppenbarar sig laxen åter på grunda ställen i strömmen, där bottnen
består av grus, och börjar leka. Laxarna simma nu i små stim i
vattnet, som är bara en halv till en meter djupt, och de äro dumdristiga. Fiskarna samlas vid denna tid på samma platser i sina
båtar, och enda fångstredskapet är ljustret, som nu är ett synnerligen ändamålsenligt vapen. En skicklig fiskare ljustrar snabbt en
stor mängd lekande lax.
Efter detta börja isarna lägga sig, och den magra laxen återvänder medströms till havet. I lämpliga forsar, som sent frysa till,
lägger man nu ut långa säcklika ryssjor utan »svalg* (fi. ruona).
I bottnen av dessa inpressas laxen av strömtrycket.
Sålunda har laxen erbjudit fiskarna en riklig utkomst under närmare ett halvt års tid. Men för att fångsten med gott resultat
skall ha kunnat fortsättas från vecka till vecka, har man behövt
ta i bruk en hel serie av olika fångstredskap. Dessa bragder bilda
inte någon typologisk utvecklingsserie, utan var och en av dem
utgör liksom en självständig uppfinning. Ändamålet med var och
en är bara att säkra fångsten under en given årstid. Redskapets
art har bestämts enbart av laxens beteendemönster under de olika
årstiderna. Det är alltså fråga om en uppfinningsrik ändamålsenlighet, som siktar på de bästa fångstmöjligheterna.
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Dessa fångstmöjligheter, som bero på laxens beteende, voro naturligtvis alldeles desamma under stenåldern som i dag. Alla dessa
fångstmetoder ha alltså varit av nöden, så länge som människan
i Norden har baserat sin sommarhushållning på lax- och sikfiske.
Sålunda ha ljuster, håvar, strand- och forspator med sina fångstredskap, not, kolknät, drivnät och löpnät bildat en hel årlig fångst.enhet, som skulle ha brustit om bara ett enda av dessa redskap
hade saknats. Under forntiden var fångsthelheten desto viktigare,
som man inte kunde lägga upp hållbara förråd.
Det är vidare intressant att lägga märke till, huru sälfångsten
måste avbrytas i trakterna kring Bottniska viken just vid samma
tidpunkt, då laxfänget begynner vid samma kuster, dit sälfångarna
komma från sina sista isflottar. Sammaledes börjar genast på hösten, så fort laxen försvunnit, jakten på ekorre och skogsfågel. Jämsides med denna jakt var vildrensfångsten tidigare av stor betydelse,
och den pågick ända till slutet av februari, dvs, just så långt att
sä,lfångsten kunde ta vid igen. Således kunde man hela sommaren
leva på lax och sik, och under vinterhalvåret av skogsvillebråd,
vildren och säl.
Ur en sådan fångsthelhets synvinkel vore det av intresse att
undersöka fångstredskapen på skilda håll på jordklotet. Måhända
skulle många märkliga former av fångstredskap och fångstmetoder
då alldeles av sig självt få sin förklaring. Man kan t. ex. om ostjakernas och vogulernas många piltyper säga, att var och en av dem
är en verkligt ändamålsenlig uppfinning. Formen avhänger uteslutande av vilket byte man under olika omständigheter skall skjuta
med dem.' På samma sätt förklaras enkelt den märkvärdigt skarpa
skillnaden — en verklig avgrund — som föreligger mellan sälfångstredskapen vid Finska och Bottniska viken. Orsaken till olikheterna
ligger endast däri, att fångsten inom det förstnämnda området av
geografiskt-biologiska skäl kan ta sin början halvannan månad tidigare än vid Bottniska viken och att den inriktar sig på den digivande honan och hennes ungar, varvid hundar användas som
hjälp. På det senare fångstfältet jagar man parningslystna exemplar, som solbadar på isen.
1 KIISTAA VILKIJNA, -ner die obugrischen Pfeile und Köcher. Will. de la
Soc. finno-ougrienne 98, s. 343-384.
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Här finns intet skäl att närmare gå in på dessa intressanta frågor. Som slutresultat av det föregående må dock anmärkas, att
det är rätt diskutabelt att alltid försöka härleda olika fångstredskap ur varandra, och detsamma gäller naturligtvis andra näringars
redskap. De flesta äro snarare engångsuppfinningar, som ha hjälpt
till att säkra utkomsten och underlättat striden för tillvaron. På
denna bas kan man också förklara, varför icke särdeles gamla
svenska lånord, såsom lana, ena, ryssja osv, ha kunnat vinna insteg på urgamla finska fiskeplatser, medan å andra sidan finska
benämningar som pata, karsina, kolk ha trängt långt in på svenskt
område. Som nya uppfinningar har man lärt känna dessa redskap
(och ord) på de kanske gemensamma säsongbetonade fiskeplatserna,
t. ex. i Abolands skärgård och vid Kyrö och Kemi älvars mynningar, och så har man för deras ändamålsenlighets skull accepterat
dem och tagit dem i bruk. Men både skälet till att man upptagit
ett nytt fångstredskap och formen och användningen av detta bli
oförståeliga, om man inte på det noggrannaste känner till de lokala
faktorerna, dvs, hela den funktion, som föremålet och
fångstmetoden fyller, ty den ändamålsenlighet, som dikteras
av omgivning, teknik och förhållanden är det dominerande draget
hos alla, t. o. m. de allra enklaste fångst- och arbetsredskap och
deras användningssätt. Därför borde man överalltifrån, där man
ännu använder traditionella fångstredskap, jordbruks- och skörderedskap, få fullständiga skildringar, med termer på förevarande
språk, av deras användning, miljö och ändamål.
La pgche du saumon en tant que problbne d'ensemble dans le Nord
L'auteur decrit briåvement l'importance considerable que la p'eche du
saumon a eue dans le Nord depuis les temps anciens et les differents
instruments et methodes de capture å l'aide desquels on a exerce cette
peche dans le Golfe de Botnie et les fleuves qui y debouchent. Il inontre
que chaque instrument et chaque methode de capture a &te utilise pendant une saison de påche bien determinee. Ce changement incessant
d'in.struments depend uniquement des comportements du saumon aux
differentes epoques de l'annee, å l'horaire suivant lequel il remonte les
fleuves pour chercher ses frayåres et frayer. La capture du saumon
forme un tout ferme qui determine les differentes methodes utilisees au
differentes epoques de l'annee.
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On no peut faire deriver genetiquement les uns des autres les divers
instruments de capture, ear chacun d'eux est une invention å part, faite
pour assurer la prise reguliåre du poisson. L'auteur fait en outre remarquer quo les differentes formes quo peut avoir le nakne instrument dependont des conditions propres å l'endroit oi il est utilise, c'est-å-dire qu'ils
sont avant tout adaptes å la force du courant et å Petat du fond dans
le lit du fleuve. C'est pourquoi les instruments qui sont dans les musees
no peuvent åtre etudies si l'on no connait pas l'endroit oå ils sont en
usage et la technique å laquelle ils sont adaptes ainsi que leurs denominations.

Om lapparna i svensk folktradition och
etnocentrism
Utkast till ett forskningsprogram'
AV ÅKE CAMPBELL

(Uppsala)

Uttrycket etnocentrism användes i det följande i vid betydelse.
I amerikansk litteratur avses vanligen sådana mytologiska traditioner (skapelseberättelser, aitiologiska sägner om folkslag, språk
m. m.), enligt vilka endast det egna folket skapats som riktiga människor och placerats i världens mitt med alla företräden framför
andra folk. Här räknas emellertid även med andra yttringar (åthävor, sedvänjor, folktro) av »Mittelpunktgefähl».2 Detta R. TELURNWALDS uttryck gäller emellertid även individuell egocentricitet, medan etnocentrism syftar enbart på traditioner utbildade inom en
f olkgrup p. Beträffande frågan om värdesättningar måste denna
förbigås här, trots dess nära samband med etnocentrismen.3
Någon systematisk insamling av material ägnat att belysa svensk
folklig uppfattning om folkstammar i landet och därmed förbunden
etnocentrism har ej förekommit förrän mot slutet av 1800-talet.
I memorialet av 1630 till rikets antikvarier och hävdesökare anbefalldes visserligen en grundlig utforskning av »vad sinnelag vart
1 Föreliggande uppsats är ett utkast till ett forskningsprogram jämte en
typologisering och karakteristik av det i Landsmålsarkivet tillgängliga 1800talsmaterialet, belysande svenskarnas traditionella inställning till lapparna. —
Mina kolleger på Landsmålsarkivet ha benäget lämnat värdefulla bidrag av
material. Jämförande material har ställts till mitt förfogande genom Landsmålsarkivet i Lund, Svenskt Visarkiv, Irish Folklore Commission, fil. lie. J.
Ankeria, fil. kand. Nils Deneker, förste bibliotekarie G. Holmgren, fil. dr 0.
Loorits och teol. dr M. iimark. Jag tackar alla som sålunda varit mig behjälpliga.
2 R. TIRTRNWALD, Des Menschengeistes Erwachen, Wachsen und Irren, 1951.
3 Jfr R. FIRTH, The study of valnes by social anthropologists, Man 1953,
s. 146 f.
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landskaps folk haver», men något resultat härav är ej känt. Forskningen själv har ofta fått en etnocentrisk prägel, bedömande folkslagen och deras kultur med det egna folkets kultur och dess intressen som norm. Sina märkligaste uttryck fick dylik etnocentrism
hos GLATTS MAGNUS och senare OLOF RUDBECK och dennes närmaste
efterföljare. Etnocentrism möter ej sällan även, trots kommissioners
och fackmäns sakliga insatser, i de svenska myndigheternas under
nyare tid växlande uppfattning om lapparna?
De upprop till insamling, de samlingar och forskningsprogram,
som framkommit under 1800-talet, bära prägel av tidens fornhistoriska, filologiska, folkloristiska och pedagogiska intressen. ERIK
GUSTAF GEIJER redogjorde i inledningskapitlet till Svea rikes häfder
kritiskt för de från forntidslitteraturen ärvda mytiska föreställningarna om Norden, i vars nät Rudbeck fastnat, och han visade
väg till ett mera realistiskt studium, som emellertid allt för länge
kom att röra sig om »svenskt folklynne» eller »nationalkaraktär».
RICHARD DYBECK publicerade några artiklar i Runa med en karakteristik av b ygdefolk byggd ej på spekulationer utan på folkloristiskt material. Särskilt märklig är den samling han återger i
Runa 1850 och 1874. HYLTEN-CASTALLIUS framför i Wärend och
Wirdarne 1864 en del karakteristiker jämte teorier om historiska
sammanhang. Men systematiska materialsamlingar genom traditions1 På sin norrlandsresa, som Olaus Magnus anträdde 1518, inspirerades han
i hög grad av mötet med lapparna. (Se Jortrr GRANLUNDS kommentar i 0. M:s
historia, V, s. 567.) Hans mycket positiva inställning är en etnocentrism med
omvänt förtecken (liksom hos Tacitus i Germania och andra, som vända kritiken mot förfallet inom egen högkultur). — Olaus Rudbeck inordnar lapparna
i ett mytologiskt-kulturhistoriskt system med svenskarna i centrum. — För
tiden märklig objektivitet visa de författare, som på M. G. De la Gardies begäran skrevo om lapparna (se Sv. Lm. XVII). — 1700-ta1sresenärernas intresse
var icke blott nationalekonomiskt utan även etnografiskt; Linné lät ju porträttera sig i lappdräkt. — Om svenska myndigheters lappolitik se förf., Från
vildmark till bygd, 1948, kap. I, II. Inställningen på högsta ort har följt rådets,
riksdagens och de lärdas uppfattning. Konung Fredriks aktion mot »de usle
och af wärlden helt föracktade Lappmän», framstår också som ett märkligt
undantag (se AXEL BotTmus, Några anteckningar om lapparna i Dalarna,
deras slöjd och skadliga djurfångst, Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1923,
s. 20 ff.).
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uppteckningar i fältet påbörjades ej förrän med landsmålsföreningarnas verksamhet under senare delen av 1800-talet.
I Svenska Landsmålen (VI, Smärre meddelanden, s. XCIX f.>
införde Jour NORDLANDER ett upprop »Till lärare och folklorister»,
daterat 1885, följande ett exempel från en tysk seminarielärare
HUMMEL Zeitschrift fur Schulgeografi 1883-1884), som för sim
undervisning i geografi efterfrågat folktraditioner, karakteriserande
olika landsdelar i Tyskland och deras invånare. Nordlander framhöll att här var mycket att vinna för att levandegöra undervisningen i geografi.1
I ett nytt »Upprop», daterat 1886 (tryckt i Sv.Lm.VI, Smärremeddel. s. CCX ff.), ger J. A. LUNDELL, byggande på Nordlander,
systematiska anvisningar för uppteckning av den muntliga traditionen om länder, landskap, orter och deras inbyggare. Lundell
upptar 7 ämnesgrupper: uttryck och talesätt; ordspråk och ordstäv.,
hur man härmar folk från andra orter; föreställningar och talesätt
sagor och sägner; ramsor om socknar och byar; gåtor och visor om
invånarna i socknar, landskap osv.
Den norrländska landsmålsföreningen i Uppsala, där bl. a. Lundell verkade som förslagsställare för arbetsämnen, upptog 1889 p&
sitt program »insamling av folkliga bidrag till kännedomen om länder, landskap, orter och deras inbyggare». (De få uppteckningar
som gjordes tillhöra nu ULMA.) Medan landsmålsföreningarnas.
verksamhet snart trädde i bakgrunden, utspann sig en livlig kulturpatriotisk diskussion kring VERNER VON HEIDENSTAMS skrift »Om
svenskarnas lynne» (1897) och GUSTAV SUNDBÄRGS »Det svenska.
folklynnet» (i bilaga till emigrationsutredningen 1911). Diskussionen.
gynnade ej en forskning, som hade att klarlägga de traditionella.
etnocentriska folkmotsättningarna bland Sveriges invånare. I Folkminnen och folktankar 1921 (s. 28 ff.) publicerade undertecknad
»Frågor om folkminnen rörande svenska bygder och deras invånare»
i samband med en presentation av den danske bygdeforskaren och
folkpsykologen THORKILD GRAVLUND, som vid folklivsforskarmötet
1 »Den som en gång sagt sina lärjungar, att Lycksele är södra Lapplands
betydelsefullaste ort, och därtill fogat den upplysningen, att det också av befolkningen kallas Lapp-Stockholm, han kan vara viss, att intrycket härav ej.
så lätt försvinner», säger Nordlander.
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i Stockholm 1920 hållit ett uppmärksammat föredrag om danska
bygdemotsättningar och bygdegränser (tryckt i Rig 1921). En översättning av Gravlunds uppsats »Hembygdskultur» (i Dansk Bygd
1917) publicerades samtidigt av undertecknad (FmoFt, 1921, s. 1
if.). Härmed hade Gravlund även hos, oss kommit att visa vägen
till en forskning enligt ett etnologiskt-historiskt betraktelsesätt.
De ovan nämnda uppropen ledde icke till något uppteckningsarbete, jämförbart med vad som vid 1900-talets början utförts vid
Dansk Folkmindesamling på AXEL OLRIKS initiativ — särskilt av
Gravlund. Först med utsändandet 1930 av Landsmåls- och Folkminnesarkivets i Uppsala tryckta frågelista nr 33 »Folkminnen om
bygder och orter samt deras invånare», följd 1944 av listan M 176
»Frågor rörande kulturkontakten mellan lapskt och svenskt i Lappland» har hithörande material börjat samlas i något större utsträckning, kompletterande vad som redan tidigare inkommit till arkivet
i samband med annat uppteckningsarbete, bl. a. med frågelistan
M 131 »Hästslaktaren och hans arbete», som även avser sockenlappen i Norrland.
De svenska folktraditioner, som det i fortsättningen blir tal om,
äro upptecknade under det på sägen och folktro rika 1800-talet
samt början av 1900-talet. De innebära dels folklig myt eller »teori»
om lapparna och därmed förknippad värdesättning, dels oreflekterat
hävdande av det egna folkets kulturella överlägsenhet och självtagna företrädesrättigheter.' Inom alla områden med omedelbar kontakt mellan svenskar och lappar framträda traditionerna i såväl ord
som åthävor, alltså som talesätt, ordstäv, anekdoter, sägner, visor
och rim samt som vedertagna bruk och nedärvda attityder vid umgänget med lappar.
Ju längre bort vi komma från bygder med omedelbar kontakt
med lappar (vare sig nomader, skogslappar, fiskarlappar, tiggarlappar eller sockenlappar), ju mindre verklighetsnära eller engagerad
i folkmotsättningar av praktisk betydelse blir traditionen, som slutligen endast rymmer muntlig tradition, hörsägner. På avstånd
1 Den myt, den värdesättning och de sedvänjor, det här är frågan om, ha
ej tillkommit efter ett medvetet övervägande utan på impuls och som direkt
handling. Jfr R. FIETH a. a., s. 148 om *the pragmatic nature of primitive
persuits».
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från verkligheten får fantasien större spelrum. Här kunna också
gestalter och händelser tecknas mera schablonmässigt, stiliserat. Inga
konkreta mellanhavanden med lappar störa utvecklingen i riktning
mot sägen och myt.
Med hänsyn till de sålunda antydda etniskt-historiska förutsättningarna för traditionsbildningen skulle Sverige kunna indelas i
trenne områden.
Ett sydsvenskt område — här kallat Sydsverige — omfattande Götaland och de delar av Svealand, som ej alls haft känning
av renskötande lappar och endast sporadiskt av tiggarlappar. Sockenlappar har man ej haft i sin tjänst, i varje fall ej efter 1800.
Här ha traditionerna kunnat utbildas från generation till generation
väsentligen endast enligt lagarna för folk diktningen och den
folktro, som har närmare anknytning till diktning och fantasi än
till praktisk verklighet. Memorat (berättelser om egna eller närståendes faktiska eller förmenta upplevelser) saknas. Det är de till
detta område hörande traditionerna, som i min framställning nedan
skola närmare belysas.
Helt andra etniskt-historiska villkor och därför också annan
utformning ha traditionerna om lapparna haft inom de delar av
landet, där lappar under kronans beskydd ännu på 1600-talet varit
så gott som ensamma om jaktmarker, fiskevatten, renbeten o. d.,
men där lappar och nybyggare (mest svenska) sedermera måst i
välförstått eget intresse samsas, så långt det nu gått efter egna och
myndigheternas ansträngningar.' Behovet av inbördes hjälp har här
som så ofta inom arktiskt och subarktiskt område fört folkslagen
samman icke endast beträffande praktiska och ekonomiska ting utan
även ideologiskt. I ej så få fall ha lappar inbjudit nybyggare att
slå sig ned och hjälpt dem vid starten.2 Ett granneförhållande har
generation efter generation kunnat utbildas, vilket även möjliggjort
sällskapligt umgänge och — i vissa trakter — ej så få blandade
äktenskap. Traditioner från den öppna fiendskapens tid ha dock
1 Se förf., Från vildmark till bygd, 1948, kap IV. Jfr G. GÖTHE, Om Umeå
lappmarks svenska kolonisation, 1929.
2 Ännu vid mitten av 1700-talet bestod tingsrätten till alldeles övervägande
del av lappar — och det var denna tingsrätt som skulle först yttra sig om nybyggesansökningarna. GÖTHE a. a. s. 268.
17-537384 Svenska Landsmål 1953154
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utgjort ett latent hot. Samförståndet har emellertid å sin sida stärkts
av minnena om lapsk hjälpsamhet under den första nybyggartiden
eller senare.
Berättelser innehållande omdömen, även vänskapliga sådana, om
lappar, memorat, anekdoter, talesätt etc, äro fulla av realistiska
detaljer, person- och ortnamn etc. Även de många berättelserna om
lapsk trolldom ha memoratens form eller äro direkta tillvitelser,
skvaller, som även tagits upp av domstol. Men även mytbildningen
är livlig, stimulerad ej av ett stort geografiskt avstånd som i Sydsverige utan av nybyggarnas känsla av främlingskap i lappmarkerna
(i varje fall till en början) och av lapparnas märkliga beteenden,
det främmande språket, trolldomen, hotet om förgöring från spålappars och tiggarlappars sida etc.1
Visserligen voro beskyllningar för trolldom vanliga även beträffande svenskar, särskilt under de epidemiska häxprocessernas tid.
Men svensk trolldom var av kristen typ till skillnad mot lapparnas hedniska och s c ha m anis tisk a (seitar, bildtrolldom, hornoch benoffer, gand, hamnväxling, döds- och sjukdomsföreställningar,
bruket av trolltrummor, jojkning etc.).2
Svensk mission och svenskt rättsväsen bidrog° med sina aktioner
mot lapparnas religion och trolldomsväsen3 att underhålla en mytoch sägenbildning med många realistiska inslag.
Traditionsförhållandena inom detta område har författaren tidigare diskuterat vad beträffar den historiskt-etnologiska bakgrunden.
En kompletterande framställning, som här ej kan lämnas, avser det
folkloristiska materialet och dess vittnesbörd om etnocentrismen hos
de svenskar, som levat i den allra närmaste kontakt med lapparna
i vad myndigheterna en gång kallat lapparnas »rätta fädernebygd»
(Kungl. plakatet 1671).
3. Då kronan disponerade den norrländska riksallmänningen efter
principen att så långt möjligt skilja bondenäring och lappnäring åt,
ansågs det riktigt, att lappnäringen och, apparna skulle hänvisas
1 Förf., a. a. s. 51 f.

DAG STRÖMBÄCE, Sejd, 1935. Se särskilt s. 196 ff.
Ännu vid laga ting i Arjeplog 1682 erkände den lapska tingsmenigheten
det allmänna bruket av avgudar av trä och sade sig ej vilja avstå därifrån.
2
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till de av kronan som lappmarker ansedda områdena.1
Det är då naturligt, att bönderna i de nedre norrländska bygderna
liksom i vissa delar av Svealand, där lappfamiljer uppehöllo sig
med eller utan renar2, tidvis eller mera beständigt, fingo kronans
stöd till att driva bort lapparna. År 1671 förordnades, att alla lappar skulle begiva sig upp till Lappland, eller skulle med dem förfaras som med andra landstrykare eller lättingar.3 Förnyade aktioner från kronans sida följde, när allmogen tid efter annan återkom
med klagomål över att lappar alltjämt uppehöllo sig i bygderna.
Men en enkelspårig befolkningspolitik efter mönster av 1671 års
förordning kunde aldrig genomföras. De renskötande lapparna försvunno väl från Svealand och bondebygderna i nedre Norrland. Men
tiggarlappar och lösa lapska arbetare, vallhjon mest, uppträdde tidvis även i stort antal. En del proletariserade lappar inordnades
(t. o. m. efter sockenstämmobeslut) i böndernas samhälle — i den
allra lägsta sociala klassen dock — som rackare eller vad man i
Norrland kallade sockenlappar.
Inom hela detta vidsträckta område i norra Sverige, där alltså
lappar uppträdde — dock ej som renägare med av kronan erkända
rättigheter — utan som tiggare, lösa arbetare och sockenlappar, har
givetvis en särskild svensk uppfattning och behandling av lapparna
utvecklat sig och fått uttryck i en rikedom av traditioner: sägner
och folktro, talesätt, öknamn, rim etc. samt sedvänjor och andra
traditionella beteenden. I allmogens klagomål över tiggarlappa rn as uppträdande skymtar fram den allmänna rädslan för att avvisa lapparna, emedan de troddes kunna hämnas med sin trolldom.
»Bärande också en del ibland allmogen, som tilltror dem (tiggarlapparna) kunna häxa och trolla, en sådan fasa och räddhåga för
dem, att de intet annat törs, än låta dem få allt vad de peka fingret
1 Jfr

G. GÖTHE, a. a.
Här tycks ha varit frågan om en särskild art av primitiv renskötsel med
mycket små hjordar, lämpad till de skogs- och myrrnarker, som dessa lappar
utnyttjade.
3 Redan under förra hälften av 1600-talet hade Uppsala domkapitel föreslagit, att de lösa lapparna skulle tvångshänvisas till fjällen och tattarna jagas
ur riket medan för fattiga av bondemenigheten skulle ordnas med särskild undsättning.
2
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på — —», heter det bl. a. i en inlaga från By sockens allmoge den
9 maj 1709.1
Ehuru vanlig i många bygder är denna inställning ingalunda den
enda. Tiggarlappar eller lappar, som hellre kanske borde kallas förmögna, avlägga regelbundna besök i bondebygder, där de äro väntade, ofta efterlängtade (t. ex. av barnen), och bli enligt gammal
sed vänskapligt mottagna och förplägade. T. o. m. deras s. k. forhästar, lånade från bönder, blevo regelbundet utfodrade. Så har
långt fram under 1800-talet skett t. ex. i Jämtland. Här möter ett
problem som sammanhänger med vissa inom arktiskt och subarktiskt
område utvecklade folkliga sedvänjor avseende utbyte av varor och
tjänster. Intressant är att finna hur de svenska lapphandlarna uppträda inom detta kontaktområde och hur lapparna kombinera handels- och tiggarfärder. Märkligt är också att en del svenska ungdomsseder knyta an till lapparnas tiggarvandringar under särskilda
tider av året. I många byar i Jämtland har man före 1870 brukat
gå jullappar. Ungdomarna, utklädda till lappar, gingo omkring i
gårdarna och samlade ihop till förplägnad för en fest under senare
delen av julhelgen. I Jämtland och Medelpad har man även haft
fettisdagslappar, som på liknande sätt tiggt till fest med dans m. m.
En av forskningen försummad kontaktföreteelse gäller musik och
dans. Spelmannen, gårdfarihandlaren och renskötaren Lapp-Nils blev
en nydanare av folkmusiken i Jämtland (Lapp-Nils polskorna). Jojkarna övertogos ej av svenskarna, men de observerades och studerades av musiker redan på 1780-talet.2
So cken lappen har i egenskap av rackare blivit traditionsbildande. Såsom varande trollkunnig ingav han en viss respekt. Han
blev emellertid aldrig så demonisk och oberörbar som sin sydsvenska
motsvarighet, som tabuerades nästan i samma utsträckning som
bödeln, vars dräng han var på många håll. Redan innan propagandan för »ärliggörande» av rackarsysslorna satte in, hade bönderna
mångenstädes i Dalarna och Norrland själva kunnat lägga hand
vid sockenlappens sysslor. Sockenlappen gjorde bondehushållet vissa
tjänster. Han kunde bl. a. på beställning förfärdiga en del slöjdUr teol. dr M. iimeitics samling.
HIEFFNER har som pioniär på jojkningsuppteekningens område med orätt
ställts i skuggan av italienaren ACERBI, som 1798-99 bereste Norden.
2
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varor åt bönderna. Som gammellappen med säcken eller bualappen
, fick han uppbära rollen som busen, varmed barnen skrämdes till
lydnad (Kinderschreck). Han motsvarade därvid sotaren i Sydsverige.
Innan jag går vidare bör en svårighet vid tolkningen av en del
äldre traditionskällor påpekas. Det gäller benämningarna lapp och
finne. I Sverige kunna på sina håll dessa benämningar alternera
med varandra. Denna vacklan mellan de båda benämningarna iakttogs redan av G. 0. HYvrtN-CAvALLrers och föranledde honom att
uppställa en del delvis mycket oklara teorier.1
BJÖRN COLLINDER har nyligen redogjort för benämningarna fenni,
finnoi, skrithi-finnoi etc., som otvivelaktigt avsett samerna hos en
rad forntida och medeltida författare från TACITIIS till SAX0 GRAMMATICUS. Saxo skildrade finni som ivriga med besvärjelser och skickliga jägare. De hade flyttbara bostäder, och de slogo sig ner varhelst de funno goda jaktmöjligheter. Det kan inte dras i tvivelsmål,
säger Collinder, att det är samerna Saxo talar om här.
Men Saxo nämner även de bägge Lapplanden, utraque Lappia,
tillsammans med Helsingia, Finnia, och Estia. »Saxo hade tydligen
blivit påverkad både av norsk och av svensk nomenklatur.» Bland
svenskarna har namnet lapp »väl kommit i allmänt bruk på en tid,
då det hade blivit vanligt att kalla »suomalaiset» för finnar —
senast på elvahundratalet».2
Jag kan ej nu ingå på någon diskussion av benämningarna lapp
och finne. Jag vill dock framhålla, att gränsfall givetvis måste finnas, historiskt eller regionalt betingade. Har den citerade källan
(från t. ex. 1500-talet) redan tillämpat det nya språkbruket? Tillhör den ett språkområde (t. ex. i Västsverige) med norsk-dansk nomenklatur? I fortsättningen skall vidare anföras en del traditionsmaterial från 1800-talet, vilket antyder en så nära samhörighet
mellan de båda benämningarna, att de framstå som synonymer.
Orden lapp och finne förekomma också i sammansättning ar:
lappfinne i många svenska dialekter och finnlapp nästan uteslutande
i Danmark och Norge. Även utanför allmogekretsar har denna sam1 G. 0. HyLTAx-CAvALLius, Wärend och wirdarne, II, §§ 130, 131.
2

COLLINDER,

Lapparna, 1953, 8. 30-33.
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mansatta form kunnat användas under hela nyare tiden såsom av
GUSTAV VASA, P. M. GYLLENIITS, JOHAN PERINGSKIöLD, LINNE Hl. fl.
Framträdandet av vårt nuvarande svenska språkbruk, enligt vilket benämningarna lapp och finne ge klart besked, måste ha ägt
rum efterhand som svenskar, lappar och finnar kommit i närmare
— ekonomisk, rättslig och ideologisk — beröring med varandra
under loppet av nyare tiden. Där finnar slagit sig ned såsom nybyggare, svedjande, jagande, fiskande, ha de vanligen även utövat
trolldom. De ha i detta hänseende uppfattats som konkurrenter till
lapparna. 0. P. PETTERSSON har i en uppteckning från Åsele 1890
anfört en folklig uppfattning om denna konkurrens, som otvivelaktigt haft verklighetsunderlag.'
Det är tydligt att med finnarnas uppträdande traditionsmiljön
inom berörda bygder måste ha förändrats med hänsyn till sägner
och folktro, knutna till trolldom och trolldomsutövare. Även den
bekantskap svenskar kunnat göra i Finland med finsk trolldomstradition har spelat en roll för finnarnas rykte hos allmogen i Sverige. KLAS OLOFSSON ger en rad exempel på de traditioner, som
folkminnet utbildat i Ås, Vedens och Gäsene härader i Västergötland, när soldaterna återkommit till hembygden från finska kriget
1808-1809. De hade mycket att förtälja om »finnarnas onaturliga
konster».2 Från andra landskap finnas snarlika uppgifter.
ERIK GUSTAF GEIJER karakteriserade i inledningskapitlet till Svea
Rikes Häfder »de gamles» (forntidsförfattarnas) föreställning om
Norden som Ssinnebildlig eller mytisk». Han diskuterade i samband
därmed Thule-problemet, och hur Thule för »de gamle» kom att bli
»blott en obestämd beteckning för den yttersta, fabelaktiga norden».
— »I detta fall skedde såsom i flera, att vad som hade en bestämd
verklighet i de första underrättelserna, förlorade den i följden, om
föremålet var avlägse». Geijer pekar här på en yttring av etnocen1 Drottning Kristina hade velat, att Lappmarken skulle befolkas av svenskar, men svenskarna fruktade för lapparna och deras spådomskonst. Blott
någon enda avskedad soldat, som inte just var rädd av sig, vågade slå sig ned
i vildmarken. De som bosatte sig i Lappmarken voro mest finnar. De trodde,
att de med sin egen konst skulle kunna motverka lapparnas trollkonster (ULMA
9756; jfr förf. a. a. s. 47 ff.).
2 KLAS OLOFSSON, Folkliv och folkminne, II, 1931, s. 193.
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trismen i dess förhållande till avståndet. Den sydsvenske sägenberättaren har i överensstämmelse härmed ännu på 1800-talet kunnat
för sina åhörare teckna lappen som en myt isk gestalt, en trollkarl
från ett avlägset nordligt land — ett slags Utgård utanför kretsen
av kända bygder och folk.' RICHARD DYBECK och HYLTAN-CAVALLros ha diskuterat benämningar för folk från avlägsna utmarker.
De konstaterade att man härvid kunnat använda benämningarna
lapp och finne som synonymer. Man har tydligen med dessa benämningar ej förknippat någon bestämd uppfattning om etniska eller
nationella förhållanden, vilket också omvittnas av många upptecknare i senare tid. Den trollkunnige lappen finnen hör hemma
i landet där långt norrut. Även uttryck som norr ut i Småland
eller nord i Halland om lappens hemort möta i skånsk 1800-talstraclition. Jämför härmed den estlandssvenska föreställningen om skott
mot nordstjärnan och de norska nordskot och nordsending.a
I de många socken- och byramsorna (»gatretorna») kallas ibland
svenska by- eller gårdsfolk lappar även i Svealand, om de bo i utkanterna av socknarna och då helst i norr i förhållande till den
talande. Skämtsamma nidvers och öknamn har man ofta för folken
norrut, anspelande på lappar även om ingen som helst förbindelse
finnes med lapparna.3
Ibland kunna dock dylika traditioner erinra om en äldre lapsk
bebyggelse på orten ifråga. Detta material liksom det rika ortnamnsmaterialet kräver givetvis särskilda undersökningar.
1 Det sydsvenska traditionsmaterialet erbjuder ej de lämpligaste utgångspunkterna för en folkloristisk diskussion om Thule-problemet. Det nordskandinaviska (»bottniska») materialet har mera att ge. Jfr Trolldom, Festskrift till
Nils Lm, 1950, ss. 160-179.
2 NILS TIBERG, Estlandssvensk ordbok (manuskript i ULMA). Motsättningen
hos Homeros mellan skeppskatalogens sakliga redogörelser för de kända grannfolk, man umgås med, och hörsägnerna om de mystiska folken i ekumenens
okända utkanter har paralleller även i svensk folktradition. — Om avståndets
betydelse i dessa sammanhang jfr R. P. ECKELS, Greek Wolf-lore. 1937, s. 33
ff. — Om den särskilda betydelsen av väderstrecket norr se svaren på ULMA:a
frågelista M 6 Orientation.
3 Denna art av traditionsbildning är alltjämt levande, såsom då skåningar
kalla uppsvenskar lappar (eller samojeder), eller då springschasen i Stockholm
inför åsynen av Upplandsbilen som fått motorstopp, utbrister: »Får du inte
futt på ackjan, din lappjäkel!»
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Den traditionella sydsvenska uppfattningen om lapparna synes
gå tillbaka på forntida och medeltida hörsägner om de hedniska
»skogsmännen» i de »öde trakterna i Hälsingland emot norden».
Dessa beskrivas vanligen som jägare och fångstmän, medan renskötseln träder i bakgrunden. Länge erlade också lapparna sin skatt
med pälsverk och andra viltvaror enligt bågmantalet.1 Hörsägnerna
hade utformats i anslutning till episka vandringsmotiv och mytologiska klichéer om sjukdom genom skott, om virvelvinden, rådare
över vilda djur, hamnväxling m. m., vilket motivstoff av ålder
måste ha varit spritt över en stor del av Europa.
Det för 1800-talets sydsvenska tradition viktigaste sägen- och
folktrostoffet kan uppdelas typologiskt i följande grupper.
De sydsvenska sägnernas lappar äro farliga, övernaturliga män
(vildlappar) i ett avlägset nordligt land. De skjuta med pil och båge, och
man kan lätt råka ut för dessa trollskott (pilar eller andra sändningar),
som bringa sjukdom på folk och fä. Enligt de sydsvenska kuckelmakarnas
förmenande fordrades det stor trolldomsmakt att bota (skjuta bort) dessa
skott. (Jfr Finlands svenska folkdiktning II, mytologiska sägner, typ 669.)
I en annan traditionskrets äro lapparna trollkarlar, som sända trollskott
i strid med sina fiender. De kunna också själva drabbas av trollskott.
(Jfr FSF, II, typ 698.)
Lappgubbarna eller oftare lappkäringarna kunna liksom häxorna
komma farande med virvelvinden, lappilin eller lappkvidin. De förmå
ändra vindarnas styrka med sina trollknutar. (Jfr FSF, II, typerna 678680. )
Lapparna äro de nordliga skogsmarkernas folk, som ha makt över
det vilda. De äro fågelfängare, som kunna, själva förvandlade i fågelgestalt (vanligen tjäder), stämma skogsfåglarna till sig och föra dem med
sig eller sända dem dit de vilja. (Jfr FSF, II, typerna 692, 693.)
De ha också makt över varg och björn och kunna sända dessa mot
sina ovänner. (Jfr FSF, II, typ 693).
De kunna förvandla andra människor till vargar (varulvar). (Jfr
FSF, II typerna 821, 822, 824, 825.) Som objudna och bortvisade bröllopsgäster hämnas de genom att förgöra brudpar eller gäster. (Jfr FSF,
II, typ 694.)
De kunna förvandla sig själva till varg och björn (detta motiv
1 Se bl. a. Knut Jonssons brev, dat. Tele d. 5 sept. 1328. Omläggningen
av beskattningen till renskötselns fromma (på grund av jaktens tillbakagång)
skedde först vid början av 1600-talet. Dock hade renen omnämnts redan hos
PAULUS DIACONITS (Se GÖSTA BERG ovan s. 221).
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huvudsakligen i nordvästra Sydsverige förutom i Nordsverige). (Jfr FSF,
II, typ 823.)
De sända föremål bort genom luften till annan ort. (Jfr FSF, II,
typ 687.)
Tiggarlappen, som ej får vad han begär, hämnas genom trolldom.

Denna motivförteckning innehåller som synes ingen anspelning
på lapparna såsom renskötare. De äro jägare och fångstmän i de nordliga skogstrakterna eller tiggare. Renskötseln, renen och fjällen
saknas helt.
I sydsvensk sägen och folkmedicinsk tradition framträder lappen
finnen allmänt som en bågförande, »fjärrträffande» demon, som
från ett okänt nordligt land med sina pilar sänder sjukdom eller
död till människorna och deras boskap.1 Särskilt när sjukdomen
eller »det onda» kommit på helt oväntat (i form av ryggskott, håll,
kolik, slaganfall o. dyl.) har det varit lappskott eller finnskott, man
råkat ut för. Man har blivit lappskjuten eller finnskjuten. Även
andra uttryck förekomma, såsom jordskott, väderskott eller att man
kommit för något i vädret. Men lappskott och finnskott äro jämte
trollskott de vanligaste uttrycken. I Bibeln har man funnit stöd för
uppfattningen om sjukdom genom skott. Nittioförsta psalmen (v.
5) talar om »the skott som om dagen flyga», enligt gamla bibelöversättningen, »den pil som flyger om dagen», i nu gällande översättning. I stora delar av Götaland benämnes den demoniske skytten
vildlappen och hans skott vildlappaskott (villappaskott). Som en variantform härtill träffas i mellersta Småland och norra Skåne och
Blekinge uttrycket villarpaskott.
Bilden av lappen — finnen eller vildlappen tecknas i ett stort
antal av de över tusen signerier och besvärjelser, som samlats av
EMANUEL LrNDERHOLM.2 Det största antalet läsningar mot sjukdom
avser att stilla värk och blodflöde. Därnäst i antal komma läsningarna mot de nämnda skotten. Det allra mesta av detta material
är från Sydsverige.
Särskilt vissa episka läsningar ge en klar mytologisk bild av den
1 Flera av de epitet, som tillagts den hyperboriska Apollon, svara uppenbarligen rätt väl mot denna gestalt.
2 EMANUEL EINDERHOLM, Signerier och besvärjelser från medeltid och nytid. Sv. Lm. B. 41.
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bågförande lappen. Såsom följande från Södermanland (mitten av
1800-talet):
Mot skott.
Lappen kom sättande
med sin båge spännande:
»Hvem skall du skjuta?» —
»Folk och fä
och alla, som för skottet ä.»
Jesus svarar:

»Ja, jag önskar detta skott
i en sjö, der ingen ror,
och i en skog, der ingen bor,
Ja, under en sten, der ingen bor.»
I guds faders m. m. namn. Amen.
(Nr 825)

I en och samma läsning kan omnämnas både lappskott och
finnskott.
Mot trollskott.
Det kom tre finnar östan över land,
trollskott,
de gjorde åt hotskott
hiertskott, lapskott, hwlskott, tarmskott:
jag skal göra åt alla de skott, jag kan.
Addita S. S:88 Trinitatis imprecatione. Uppland 1750. Nr 851.

Även i bondebygderna i Norrland ha upptecknats liknande läsningar. Följande infördes i trolldomskommissionens rannsakningsprotokoll i Ockelbo den 9 april 1675 efter Ingeborg i Ulvstad, som
lärt den av sin gamle husbonde Lars Hansson i Ovansjö.
Det kommo tre jungfrur rijdandes,
hwar på sin hwijt grå häst:
den ene botade lappskått,
den andre finnskått,
de tridje botade alle dhe skått,
i werlden äre. (Nr 840)

Sjukdom genom skott är en tanke, som kan ha uppkommit
spontant på flera håll i världen. För de mera speciella formernas
spridning måste historiska sammanhang med kulturlån etc. diskuteras. Den sydsvenska traditionen har en tydlig mytologisk karaktär.
Den har sina närmaste anknytningar till föreställningar om skott
sända, utan avsikt att träffa någon viss person, av övernaturliga väsen (ej av namngivna trollkarlar), såsom de små under
jorden, trollen etc. Lappskott är en parallellföreställning till alvskott,
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alvpiler i norska sägner, elverskud i danska, el/-shot eller fairy-darts i
brittiska, caithte i iriska. Fornnordiska, anglosaxiska och keltiska
traditioner utgöra här den närmaste historiska bakgrunden. Men
anknytningar till baltisk och finsk tradition vidga perspektivet. I
Estland kan trollskottet alldeles som i Sverige vara avsänt alternativt av lapska trollkarlar (lapi-,lapu nöiad) eller av sådana från
Finland (soome nöiad).1
Den sydsvenska traditionen om lappskottet har, som ovan antytts
en sida vänd mot myten. Men en annan sida vänder otvivelaktigt
mot riten. Omedelbart kan konstateras att i sägnerna och folktron om skottet folkmedieinsk tro och magisk praktik äro starkt
framträdande. Intresset är, som framgår av följande sägner från
Blekinge, särskilt riktat mot sjukdomens botande, som ofta är dramatiskt utformat.
De som fått vildlappaskottet i ett ben, fick en ryslig värk. Någon som
kunde skjuta bort det efterskickades. Den skjutne satte sig på en jordfast sten. Botgöraren hade båge och pilar och sköt en pil åt vart väderstreck, för att han skulle försöka träffa vildlappen. Vildlappen var ett
väsen, som hade vingar, men hur han såg ut har man ej hört. (LAL
4604, Rödeby, Blek., sammandrag.)
Lappskott, som här (i Karlshamnstrakten) liksom i Östra Göinge härad
kallas villarpaskott, fruktades mycket; men det var folk nog, som kunde
»skjuta bort» dem igen. Villarpaskott äro av nio slag och kunna komma
från alla fyra väderstrecken; därför skall där, som bot, skjutas i dem
alla, men det är vanligt att bössan klickar, då den riktas mot det rätta.
(Eva Wigström, Folktro och sägner från skilda landskap, 1952, s. 160.)

Motivet skott mot skott, synes vid jämförelser med andra snarlika folkmedicinska åtgärder vara antingen en tillämpning av det
vanliga receptet att taga boten, där man tagit soten, eller ett motiv
trollkarlar i tvekamp, såsom i nordlig tradition — varom mera
nedan. Skjutandet mot de fyra väderstrecken överensstämmer med
den från Cypriani förmaning kända orienteringen (se t. ex. LINDERHOLM, a. a.). Men man kan ej gärna bortse från de likheter med
riter som här antydas: skjutandet med båge och pil (ibland i
miniatyrformer) och en dialog i förbindelse med den dramatiska
handlingen. Orienteringen i fyra väderstreck tillhör också ofta riten.
En närmare diskussion härom måste emellertid nu anstå.
1 OSKAR

LOORITS, Grundziige des Estnisehen Volksglauben, II, s. 471 ff.
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I Svealand och sporadiskt i Götaland berättas memorat eller
sägner om verkliga (namngivna) trollkarlar, finnar eller lappar, som
sända trollskott för att hämnas en liden oförrätt eller straffa en
tjuv eller för att förekomma att själva bli träffade av en fiendes
trollskott. Vanlig i stora delar av Sydsverige är sägnen om mannen,
som sviker sitt löfte att återvända till sin finska eller lapska trolovade. Flickans fader skall just sända trollskottet mot mannen,
då denne får hjälp av en trollkunnig, som skjuter mot bilden av
flickans fader. (Bilden framkallas oftast i en vattenså.)
Denna grupp av traditioner har otvivelaktigt sin genetiska miljö,
regionalt och historiskt, där verklig kontakt rått mellan trollkunniga
människor, som sökt med magiska medel förgöra andra. I vårt
land ha sådana förhållanden mött — vad lappar beträffar — ännu
under 1700-talet inom de delar av landet, som ligga norr om Sydsverige. Materialet där är rikt och består dels av trolldomsrannsakningarnas protokoll, dels av en stor mängd sägner och memorat
upptecknade i sen tid. Behandlingen av alla dessa traditioner kräver
sin särskilda framställning.
Med föreställningarna och sägnerna om trollkäringen i virvelvinden
befinna vi oss åter inom ett mycket stort utbredningsområde med
övervägande mytologiska motiv och klichéer. I Sydsverige berättas
om en lapsk eller oftare finsk trollkäring, som kommer farande i
virvelvinden (trollilingen) och rumsterar omkring med slåtterkarlens
hö. Denne kastar då sin kniv i virvelvinden. Kniven, som träffat
trollkäringen i låret, återser han sedan i Finland eller Lappland.
Mångenstädes, särskilt i Västergötland, berättas sägnen om soldater,
som under finska kriget 1808-1809 komma till Finland och där
återfinna kniven (jfr ovan s. 262). En virvelvind kallas emellertid
även lapplandsgubbe. Från Karlskoga berättas om en man, som sätter
kniven i en trolliling och sedan kommer till Lappmarken och där
finner en gubbe liggande med sår efter kniven (ULMA 5224). —
Vid sådden om våren kastas en kniv i luften. Den återfinnes hos
en trollpacka i Lappland (Fryele, Småland, ULMA 3068: 1).
Nära överensstämmande traditioner möta i estnisk tradition. I
virvelvinden (på ()sel benämnd illing) är det en häxa eller trollkarl.
Mångenstädes säger man, att det är en lapsk eller finsk häxa. Vid
rågskörden har virvelvinden redan bortfört flera kärvar, då någon

OM LAPPARNA I SVENSK POLKTRADITION OCH ETNOCENTRISM

269

kastar sin skära i vinden. Någon dag därefter finner man i byn
en kvinna död med sår av en skära i bröstet. Loorits, som anför
dessa och liknande traditioner uppger vidare, att den internationellt
kända sägnen, hur den i virvelvinden kastade kniven senare återfinnes hos en köpman, av esterna vanligen berättas om varulven.
Likväl känner man också till virvelvindsversionen sådan den är
bekant i Östeuropa.'
I Västeuropa möta liknande traditioner. Irländska sägner berätta,
att när hötjugan stötas i virvelvinden hörs jämmer. Även den av
hötjugan sårade kan man träffa på oväntat i ett främmande hus.2
Tydligt är att endast en kartläggning av dylika motiv från land
till land kan ge någon verklig upplysning om traditionssammanhangen.
Ännu ett viktigt ehuru i Sydsverige endast sparsamt belagt motiv
skall här omtalas: lappen, som har förmågan att förvandla sig i
fågelgestalt (FSF, II, 692-693). (Även här krävas jämförelser
med »bottniska» traditioner om fåglarna.) Förvandlingen i skathamn
(t. ex. i HOFBERGS Svenska folksägner, 1882, s. 174 f.) tillskrives
ej blott lappar eller finnar. Häxorna liksom andra trollaktiga människor ha i nordisk tradition denna förmåga. Däremot är förvandlingen till skogsfågel (tjäder, orre) framför allt knuten till lapparna
— någon gång även till finnarna. Den vanligaste sägnen handlar
om en lapp i tjäderhamn, som kring sig samlar skogens tjädrar
och för dem med sig till Lappland (FSF, II, 693). Motivet kan
vara mycket realistiskt utformat såsom i JOHAN J. TöRNERS anteckning från Tiveden (i Samling af Widskeppelser, utg. av K. ROB.
V. WIKMAN, 1946, s. 107): »Här på skogen äro nu nog kiädrar.
Ordsaken skal wara at Michelsmäsznatten så kiusa lappar och
Norrländningar foglen tul sig, men i år kunde de intet, ty det war
sunnanwäder.»3
Från samma trakt, Finnerödja, berättas, att lappar kunde komma
1 0.

LOORITS, a. a., I, s. 194.
Uppgifter från Irish Folklore Commission.
3 OSKAR LOORITS, a. a. II s. 472, anför, att enligt estnisk folktro samlas och
bortföres orrar av lapplandshöken (Lapi-maa kuP1). Om på nyårsnatten vinden
blåser från söder, komma under året särskilt många orrar att bortföras av trollkarlen i gestalt av en stor vit hök.
2
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flygande i tjäderhamn ända från Lappland för att locka till sig
fåglar och sedan ta dem med sig till Lappland. En man fick se
en sådan tjäder sittande i en björk. Han sköt tjädern, men när
han kom fram, låg där en död lappgubbe i stället för tjädern.
Lappen blev, på prästens inrådan, begravd där ute i skogen. (ULMA
3393:2, s. 49 Finnerödja.) — I Karlskoga blev en tjäder skjuten.
Men det var en finngubbe, som skapat sig så. Den som skjutit
gick till prästen, som sade: »Har han skapat sig som ett djur, så
fick han dö som ett djur.» Han begrovs i ett kärr. (ULMA 6864.)
Denna i flera hänseenden märkliga sägen — bl. a. talar den om
lappens finnens nesliga begravning i utmark eller kärr -- återfinnes i Estland. En man från Lappland Lapi-maa mees sitter förvandlad till en örnliknande fågel i ett träd i skogen. Han har där
samlat kring sig en mängd orrar, som han skall föra med sig till
Lappland. Men han blir skjuten och faller till marken, där han
visar sig vara en lapp med en bössa på ryggen. Sägnen fogar härtill motivet »skottet i vattensån» känt i svensk liksom i finlandssvensk tradition. Russwunm har i Eibofolke en liknande sägen
återgiven på tyska (§ 391 :2), men denna uppteckning är antagligen
av estniskt ursprung.'
Sägnen om trollkarlen, som förvandlad till fågel samlar och för
bort andra fåglar, synes ej vara känd i västligaste Europa eller
på keltiskt håll. Irisk tradition som så grundligt inventerats, saknar
helt denna sägen (enl. uppgift från Irish Folklore Commission). Allt
talar för att sägnen kommit till sydsvenskt område från lapskt,
finskt eller baltiskt håll.
På ett annat viktigt område av föreställningar om förvandling i
djurgestalt har ingående traditionsgeografiska undersökningar gjorts.
1 Adjunkt Nus TIBERG, som påpekat detta förhållande, meddelar, att ordet
lapp har av hans sagesmän förnekats för alla de estlandssvenska dialekternas
del. Om hastigt påkommet ont har man uttrycken trollskott och bråttskott. På
Runö säges, att om någon häst eller ko plötsligt dött, så hade den blivit drakskjuten av någon illvillig människa. — PER SÖDERBÄCK (i Rågöborna s. 296) anför en sägen om en försmådd friare, som ville med en pil sända sjukdom på
flickan, men i stället träffade en ko, som föll död ned. — Man har i Gammalsvenskby vid åsynen av ett skydrag kunnat ropa: »ett troll, ett troll» (Nils Tiberg, Estlandssvensk ordbok, ULMA).
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ELLA ODSTEDT1 har kartlagt och därmed — samt genom motivanalys — belyst på ett överskådligt sätt föreställningarna om förvandling till varg och björn2, varvid hon skiljer mellan f örvan dlin g genom förgöring, omtalad i varulvstraditionerna över hela
det gamla Sverige jämte Lappland, och förvandling genom egen trolldomskonst, sj älv förvandling. Denna senare förvandling är, enligt
Odstedts kartläggning, känd inom hela norra och västra Sverige
ned till nordligaste Dalsland, inom ett område alltså, som återkommer även på andra folkminneskartor. I Sverige söder om detta
område känner man allmänt motivet förvandling till varg genom
förgöring, varvid ofta finnar eller lappar utföra trolldomen i fråga.
Odstedt citerar bl. a. GASLÄNDER (Beskrifning om svenska allmogens
sinnelag etc., 1774), som från Västbo i Småland anför föreställningen,
att varulvar komma från Lappmarken. (Jfr sägnen om vargarna,
som lapparna sände till Östergötland.) I de av E. HAMMARSTEDT
publicerade anteckningarna av kyrkoherde J. P. WALLENSTEN berättas från Danderyd och Lidingö, att lappar en gång kommo
objudna till ett bröllop, kördes ut men hämnades genom att förvandla bröllopsgästerna till vargar.3
Föreställningen att de trollkunniga själva förvandla sig — självförvandlingen — hör ej hemma i Sydsverige utan i det av Odstedts
kartor angivna nord- och västsvenska området. Särskilt Värmland
är rikt på sägner (eller memorat) om lappar och finnar som förvandla sig själva till björnar eller vargar. Här möter också benämningen lappbjörn (IFGH 3769).
Ännu en inom nordligt område mycket betydelsefull tradition
skall i korthet omnämnas: lappen har försatt sig i trans och dvala,
besöker avlägsna orter och berättar härom, när han återkommer
till medvetande. Han medför som bevis en ring, en sked el. dyl.
Sägnen är belagd hittills i kustlandskapet Halland (VFA). Även
i övriga Sydsverige berättas om snabba färder, ett hastigt besök i
1 ELLA

ODSTEDT, Varulven, 1943.
Jfr J. QVIGSTADS typförteckning i FFC N:o 60. Sagen, n:o 75.
3 Motivet lappar som objudna gäster vid bröllop eller andra högtider torde
ha haft en viss verklighetsbakgrund. Jfr den estniska benämningen lapulised,
som enl. uppgift av prof. A. SAARESTE betecknar folk (lappar) kommande som
objudna gäster till bröllop. Jfr FSF, II, 694.
2
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hemmet eller på främmande ort. Men här är det som regel en
vanlig människa, som av ett övernaturligt väsen, en trollkarl eller
häxa, föres ut på färd genom luften. När emellertid i enstaka fall
även på sydligt håll berättats om en se hamaner ande trollkarl
eller lapp, torde man kunna påvisa, att en särskild och direkt
traditionsöverföring från nordligt område ägt rum. För följande
danska sägen, anförd av THIELE (i Danmarks Folkesagn, II, 1843,
s. 110 ff.) måste man tänka på de direkta sjöfartsförbindelserna
mellan norska hamnar och danska, som även på andra kulturspridningens områden visat sig betydelsefulla.
En skeppare från Aarhus låg en gång i Trondheim och gjorde
där bekantskap med en finlap, som ofta kom ombord till honom.
En dag frågade finlappen om skepparen ville veta hur hans hustru
och barn hade det. Då skepparen jakade, föll finnen liksom död
omkull på däcket. Men efter en stund reste han sig, sägande: Jag
har nu varit i Aarhus. Din hustru satt och drack kaffe. De andra
äro också vid god hälsa, men ett av barnen har varit sjukt. »Och
för att du skall tro mitt ord — känner du denhär ?» Med dessa
ord räckte finnen skepparen en silversked. När denne en tid senare
(efter en del av finnen förutsagda äventyr) kommer hem, finner han
allt i överensstämmelse med vad finnlappen berättat. Den saknade
skeden återställes. (Jfr VFA 4309 från Rolfstorp, Halland.)
Ovan har tecknats den mytologiska bilden av lapparna, sådan
den framträtt i folktron, folksägnen och besvärjelserna och vunnit
allmän spridning i den sydsvenska muntliga traditionen. Som ovan
framhållits är det den trollkunnige skogsmannen och jägaren, omtalad redan i forntidslitteraturen, som tecknats. Andra mytologiska
bilder av lapparna torde ej ha spelat någon större roll. De komma
i varje fall ej till synes i det tillgängliga folktro- och sägenmaterialet.
Emellertid möter i sydsvensk folktradition från sen tid även visans,
barnrimmets och skillingtrycketslitterärt-romantiska teckning
av lapparna, men då av de renskötande lapparna. De många reseskildringarna, de lärda framställningarna om Lappland och lapparna
jämte litteraturen i övrigt på vers och prosa har för allmogens del
knappast börjat göra sig gällande förrän efter det folkskolan hunnit
bli en verklig bildningsfaktor tillsammans med den folkbildande litteraturen: Läsning för folket, Folkskolans läsebok etc. Ej heller
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har Sydsveriges folktradition kunnat märkligt påverkas av lapparnas
och renskötselns framträdande på utställningar och museer (Nordiska museet, Skansen). Ett visst nyfiket intresse för etnografika
kan väl ej frånkännas allmogen. Renar och lappar ha ej utgjort
någon vanlig anblick under 1800-talet i Svealand än mindre i Götaland. Men när någon enstaka gång sådana uppträtt, ha de väckt
uppmärksamhet. Det har också förekommit att någon grupp lappar
medförande renar även på landsbygden kunnat visa sig för pengar.'
Annars har, som GÖSTA BERG (i en uppsats ovan s. 221 ff.) visat,
framförandet av lappar och renar som etnografiska kuriosa utgjort
ett hovens och aristrokratiens intresse.
Allmogens litterära isolering har ingalunda varit fullständig. Skillingtrycken nådde ej så få av dem, som lärt sig läsa i hemmen.
Som skillingtryck utgavs 1819 den av FRANZÅN 1810 publicerade
dikten »Spring min snälla ren (Lappa-visa)».2
Mycket populär blev den av ARWIDSSON (III, S. 482) bland barnsånger upptagna »Jag fattige Lappman», som med få ord förmedlat
till svensk allmoge en klar, poetisk bild av den renskötande lappen
och hans landskap. Sången har, som STEFFEN3 visat, använts av
barn till ringdans men än mera av vuxet folk som dansstrof. En
variant under titeln »Tullerikopp i dess nymodigaste klädning» utkom
redan 1773. Endast ett skillingtryck (från 1858) är känt men däremot ett stort antal uppteckningar.4
En skräckromantisk visa »En obeständig vandring i denna världen
är» handlar om en fruktansvärd drunkningsolycka, då en lapp med
sina tre barn och en dräng »fick möta döden i djupa böljan blå».
Visan skall ha diktats av en gammal lapp från de mot Frostviken
gränsande fjällen. Som skillingtryck är den belagd först 1901. I
uppteckningar möter den i ett par belägg från Jämtland (ULMA
2121 : 1 ; NM EU 28354, s. 977).
1 ERNST NILSSON, Vår hembygd Nora, 1939, s. 123. — K. B. WIKLUND
har samlat material rörande dylika uppträdanden av lappar.
2 Jfr R. BERGSTRÖM, Spring min snälla ren, Sv. Lm. V: 4, s. 1 ff. Senare
skillingtryck äro från 1822, 1858. Se Svenskt Visarkivs register.
3 STEFFEN, Enstrofig svensk folklyrik s. 90, 91. Jfr KNUT BRODIN, En
lappvisa (i Sångartidningen 1935, s. 14-15).
4 Svenskt Visarkiv, registret: KB E 1858 t. Jfr Skräddarvisan (»Visst är
jag en knappman»), som finnes i skillingtryck från 1847.
18-537384 Svenska Landsmål 1953/54
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Ett annat sentida skillingtryck (från 1904) »Bland Ovikens snöhöljda, skyhöga fjäll (Lappflickan)» förekommer även i folkminnesuppteckningar (ULMA 11482 s. 485 samt i Radiotjänsts arkiv).
Härifrån är steget ej långt till den nutida svenska etnocentrismen med dess skiftande uttrycksformer — alltifrån Lapp-Lisas
sångarturnéer i landsorten och till diskussionerna i dagspressen om
lappromantiken och »lappdaltet».

Sur les Lapons dans la tradition populaire suMoise et
l'«ethnocentrisme»
Si l'on tient compte des conditions ethniques et historiques pour la
formation d'une tradition concernant les Lapons, on peut diviser la Sneda
en trois parties.
Le Sud de la Suåde, comprenant la provinee de Götaland et les
parties de la province de Svealand qui n'ont pas eu de contact avec les
Lapons eleveurs de renmes et seulement d'ime maniere sporadique avec
les Lapons inendiants. Lå, les traditions ont pu se former de generation
en generation essentiellernent seulement d'aprås les kis de la poesie populaire. Co sont les traditions appartenant å ce domaine que nous expliquerons de plus pres dans notre article.
Tout autres ont ete les conditions ethniques et geographiques et,
par consequent, differentes ont ete les traditions coneemant les Lapons
dans les parties du pays oh, sous la protection de la couronne, les Lapons ont, jusqu'au XVIIe siecle, ete seuls å avoir les droits de chasse,
de peche, de påture pour les rennes, etc. majs oh des Lapons et des colons (surtout des Suedois) ont då finir par s'entendre, dans la mesure oh
ce fut possible, apres leurs propres efforts et ceux des autorites. Le besoin d'aide reciproque a ici rapproche les peuples, non pas seulement
pour ce qui etait des choses pratiques ou de la vie economique, majs
aussi sur le plan ideologique.
Les recits contenant des jugements, månne des jugements favorables,
sur les Lapons, des aneedotes, des expressions, etc. sont remplis de details realistes, contiennent des noms de personnes et des noms de lieux
etc. Majs il se forme aussi beaucoup de mythes, non du fait des distances
geographiques comme dans le Sud de la Suede, mais parce que les colons
avaient le sentiment d'etre des etrangers dans les domaines habit& par
les Lapons.
La couronne plagait, dans le Norrland, les terrains communaux
suivant le principe d'eloigner les uns des autres, autant que possible, ceux
destin& aux paysans et ceux destines aux Lapons. Il est done naturel
que, dans les regions les plus meridionales du Norrland ainsi que dans
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certaines parties du Svealand oh des familles laponnes sejournaient avec
ou sans rennes, d'une maniere intermittente ou assez prolongee, les paysans aient obtenu l'aide de la couronne pour les chasser. Les Lapons
eleveurs de rennes disparurent du Svealand et des regions habitees par
des paysans dans le Sud du Norrland. Cependant des Lapons mendiants
ou des travailleurs lapons y faisaient par moment leur apparition en
grand nombre. Une partie des Lapons prolötarises s'installait parmi les
populations paysannes — toutefois dans la classe la plus basse — en
qualite d'ecorcheurs, ou, comme on les appelait dans le Norrland, de
«sockenlappar».

Dans les plaintes que presentaient les paysans sur la presence des Lapons raendiants, apparait la crainte, genaralement röpandue, de repousser les Lapons, ear on croyait qu'ils pouvaient se venger par sorcellerie.
Bien que courante dans bien des regions, cette attitude n'est cependant pas la seule que l'on rencontre. Les Lapons mcndiants, que Pon
devrait pluta appeler les riches, font des visites reguliöres dans les villages oh ils sont attendus, souvent avec impatience (par exemple par les
enfants) et oh, selon de vieilles coutumes, il sont tres bien accueillis et
amicalement traites.
En sa qualite d'ecorcheur, le «sockenlapp».a, fait l'objet d'une tradition.
Connaissant la sorcellerie, il inspirait un certain respect. Il no devint
cependant jamais aussi demoniaque ou intouchable que son colltågue du
Sud de la Suåde qui, lui, etait tabou presque au meme degrö que le
bourrean dont il (halt le valet.
Dans les leendes du sud de la Suede et dans la tradition concernant
le Lapon-finnois, il apparait en general comme un demon porteur d'arc
et qui «touche it, distance» et qui, d'un pays inconnu, au Nord, envoie
avec ses fleches, des maladies ou la mort aux hommes ou å, leur betail.
Dans de grandes parties de la province de Götaland on l'appelle le
tireur demoniaque, le Lapon sauvage et ses traits: «vildlappaskott, villappaskott».

Dans im grand nombre d'actes d'incantations et de formules d'exorcisme rassembles par Emanuel Linderholm (Sv. Lm. B 41), est decrite
l'image du Lapon-finnois ou vildlappen.
L'idee que la maladie est provoquee par un trait a pu naitre spontanement dans plusieurs endroits dans le monde. Le Lappskott est une
conception parallöle å cello de alvskott, alvpiler (coup fire par un elfe,
fleche d'elfe) dans les legendes norvegiennes, elverskud dans les legendes
danoises, el/-shot ou fairy-darts dans les legendes britanniques, caithte
dans celles d'Irlande. En Estonie, le coup tire par le sorcier peut etre
tira alternativement par des sorciers lapons
n,oiad) ou par
des Lapons de Finlande (soome noiad).
Dans la province de Svealand et sporadiquement dans celle de
Götaland, on ra,conte des histoires de vrais sorciers (dont on cite le nom),

ÅKE CAMPBELL

276

finnois ou lapons, ayant envoyé des traits pour se venger d'une injure.
Ce groupe de traditions a certainement son milieu genetique, r6gional ou
oh il y a eu un v6ritable contact entre des gens dou6s de
historique
sorcellerie et qui par des moyens magiques ont tent6 de faire mourir
d'autres personnes.
Dans le Sud de la Suede, on raconte l'histoire d'une sorciåre laponne
ou plus souvent finnoise qui arrive dans les tourbillons de vent (trollilingen)
et qui fur6te partout avec le foin du faneur. Nous trouvons des traditions presque analogues dans celles de l'Estonie et aussi dans eelles de
l'Europe occidental°.
Le fait de se changer en oiseau des bois (coq de bruyåres, tetras) est
ratta,ch6 aux Lapons — quelquefois aussi aux Finnois. La 16gende la
plus courante raconte l'histoire d'un Lapon qui, par6 d'une dhpouille de
coq de bruyåre rassemble autour de lui les coqs de bruy6re de la for6t
et les emmåne avec lui en Laponie.
Les conceptions touehant le fait de se ehanger en loup et en ours par
soreellerie, sont connues dans tout le Nord et l'Ouest de la Su6de jusque
dans la partie nord du Dalsland. Au sud de ce territoire, en Su6de, on
connait en g6n6ral le motif de la transformation en loup par soreellerie
(on l'appelle sortil6ge) et å chtte °cession co sont souvent des finnois ou
des Lapons qui accomplissent l'acte magique en question (Odstedt).
La repr6sentation mythologique des Lapons est devenue de plus en
plus r6pandue dans la tradition orale du Sud de la Su6de. Toutefois,
dans la tradition populaire du Sud de la Su6de des 6poques r6centes on
trouve une image littéraire et romantique å bon march6 dans la chanson,
les rimes pour petits enfants, des Lapons, mais cette fois des Lapons
hleveurs de rennes.

a

Om renmjölkningen på sydlapskt område'
AV ISRAEL RUONG (Uppsala)

Renmjölkningen på sydlapskt område skiljer sig i vissa avseenden från renmjölkning på nordligare områden. Till särdragen hör
framförallt användningen av skroåvva, munkavel på kalven som
dihinder, den flitiga användningen av mjölkningsgärdet, och jordgropen som förvaringsplats för mjölkkaggarna över vintern.
Sorsele socken, som föreliggande material till stor del är hämtat
från, ligger i den nordligaste kanten av det lapska språkområdet.
Gränsen mellan den sydlapska dialektgruppen och den centrallapska
går genom södra Arjeplog nära länsgränsen Västerbotten-Norrbotten.
Man kan utan tvivel skönja ett samband mellan denna dialektgräns å ena sidan och den i viss mån olika utformning å andra
sidan, som renskötseln och därmed sammanhängande metoder fått
på de sydlapska och centrallapska områdena. Det förhåller sig
tämligen säkert så, att de centrallapska dialekterna från Pitelappmark i söder till Utsjoki i norr talas av de stammar, som
utvecklat den egentliga fjällrenskötseln, medan de sydlapska dialekterna, som nära höra ihop med de skogslapska dialekterna i
Arvidsjaur och Malå, talats av stammar, vilkas renskötsel från
början varit lokaliserad till ett mera utpräglat skogslandskap.
Den viktigaste skillnaden mellan skogsrenskötsel och fjällrenskötsel är av näringsgeografisk art. Fjällrenskötseln har nämligen
utvecklats till monokultur i långt högre grad än skogsrenskötseln;
medan fjällappen huvudsakligen eller uteslutande lever och måste
leva av sin renhjord, har skogslappen alltid haft betydande binäringar, såsom jakt och fiske och på senare tid gårdsbruk. Denna
i Denna uppsats behandlar material, som kommer att ingå i ett större arbete om renskötseln, som är under utarbetande.
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skillnad torde ha varit starkast accentuerad under 1700- och 1800talen. Ännu strax före det senaste sekelskiftet fiskade den genuine fjällappen ytterst litet?. Sommarflyttningsvägama voro alltid
klövjestigar, som gingo högt uppe på fjällsidorna, och flyttning
med båt förekom ytterst sällan. Vistena, både de fasta och mera
tillfälliga, lågo nästan alltid högt uppe på sluttningarna nära trädgränsen och icke såsom nu vanligen är fallet, vid sjöar i dalbottnen. De skogslapska vistena torde företrädesvis ha legat vid sjöar,
huvudvistet, aldcla-siflie, alltid, och mjölkningsvallarna med tillhörande kåtor, bodar och gärden, giettie, i anmärkningsvärd utsträckning.2 Den näringsgeografiska skillnaden är naturgeografiskt
betingad. Skogsrenskötselns binäringar grunda sig på naturtillgångar,
som äro rikare företrädda i skogen än på kalfjället, där ju till slut
lavtäcket och gräsängarna äro de enda naturtillgångar av biologisk
art en näring i egentlig mening kan grundas på. Samma skillnad
som mellan fjällrenskötseln och skogsrenskötseln i Sverige framträder i Sibirien mellan juraksamojedernas tun.drarenskötsel och
sojoternas renskötsel i skogsdalarna på Sajanbergens sluttningar.
Samojedernas stora renhjordar kontrastera mot sojoternas små.
Medan juraken förser hela sitt köttbehov från sin ägandes renhjord,
fyller sojoten sitt köttbehov genom jakt på hjortar, vildrenar och
älgar, som skogarna vimla av, och de fåtaliga tamrenarna användas som mjölk- och transportdjur.
Den sydlapska renskötseln intager en egendomlig mellanställning. Med avseende på mjölkningskulturen hör den ihop med den
skogslapska och den nordligt fjällapska.
Fördelningen mellan kalfjäll och skog är i Västerbottens län,
och ännu mer i Jämtlands län, en annan än i Norrbottens län.
Ju längre söderut man kommer desto mer krymper fjällområdet
ihop, och längst i söder sönderfaller det i mindre från varandra
isolerade fjällpartier. Det innebär, att de av skogen betingade naturtillgångarna och naturmiljöerna här måste ha spelat en relativt
stor roll för renskötselns utformning även i fjälltrakterna. I detta
1 Jfr RIIEEN S. 19-20: »Fjällapparna hafwa sin födho af booskapp och
fögha något fiskeri uthan äta kiött, ost och mjölk».
* Jfr RIIONG i Geographica nr 15 1944 kartan och i Sv. Lm. 1943-44
(Sthrn 1945), s. 129.
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läge får sålunda den dialektgeografiska bilden relevans också när
det gäller att historiskt tyda renskötselns särutvecklingar. Det förhållandet, att sydlapparna och de genuina skogslapparna i Arvidsjaur
och Malå och östra Arjeplog tala närstående dialekter tyder på,
att det sydliga fjällområdet »koloniserats» av skogslapparna, medan
det nordliga fjällområdets renskötsel torde ha sina ursprungskällor
i de trakter, där Ottar en gång hade sin tama renhjord.
När man försöker beskriva den lapska mjölkhushållningen, finner
man snart, att man måste beskriva det viktigaste av renskötseln
överhuvudtaget under sommarhalvåret. Mjölkning är möjlig från
senare hälften av maj, då renkorna kalva, till början av november,
då de sina, en tid av fem till fem och en halv månad.
Denna period sönderfaller i följande mer eller mindre skarpt
åtskilda avsnitt: 1) från kalvningen till myggens framträdande
vid midsommar, 2) myggtiden eller värmetiden från midsommar
till mitten och senare hälften av augusti, också det egentliga grönbetets tid, 3) förhösten, omfattande den sista veckan av augusti
och hela september, 4) brunsttiden, omfattande de tre första veckorna av oktober och 5) avvänjningens och utsinandets tid, omfattande den sista tredjedelen av oktober och första veckan av
november. Mjölkningen slutade vid Allhelgonatid.
Första avsnittet sönderfaller i sin tur i njäb/o-tiden, då kalvarna
äro svaga, och tja/gam-tiden, då kalvarna äro starka nog att följa
modern även under längre strövtåg.' Under tja/gam-tiden börjar också
det första grönbetet, snuöhtie, (från Lule-lappmark norrut rahtta),
då renarna tillätos gå helt »i vildan», veäihtuo, d. v. s. utan tillsyn,
och sprida sig i björkskogen och kring myrmarkerna under sökandet
efter det framspirande gröngräset på solsluttningarna och det utsprickande lövet på björk, vide och dvärgbjörk. De äldre hanrenarna
hade redan under och strax före kalvningstiden skilt sig från vajhjorden och blivit kvar längre österut i den övre barrskogen.
Snuöhtie-tiden var viktig. Om den blev lång och varm hunno
kalvarna bli stora och kraftiga, innan myggtiden kom, och mjölkningen kunde börja, när myggsvärmarna drevo renarna upp på
1 Termerna njäblot, som har motsvarigheter i samojediskan och ostjakiskan,
se TOIVONEN, Protolapin ongelmasta 1948, och tjalgat äro hämtade frän centrallapska dialekter. Jfr RuoNG Sv. Lm. 1943-44, s. 157 f.

280

ISRAEL RIJONG

kalfjället ur skogen och från lågmarkerna. I äldre källor framskymtar,
att mjölkningen kunde börja redan under snuöhtie-tiden; och från
Tärna socken omtalas (Fjällström), att man högg ned nyutspruckna
björkar åt renkorna för att de skulle mjölka bättre.
Men i stort sett förekom mjölkning endast under tiden från
midsommar till allhelgonatid. Därvid kan man med avseende på
tiden för mjölkningen urskilja tre mer eller mindre skarpt åtskilda
huvudtyper: a) mjölkning under hela denna tid, omfattande avsnitten 2-5 (se ovan), b) mjölkning i huvudsak eller endast under
myggtiden, avsnitt 2, och c) mjölkning endast under hösten mer
eller mindre starkt koncentrerad till något av avsnitten 3, 4 eller
5. Typ a torde i äldre tid ha varit den allmännaste bland fjälllapparna. Såväl den fjällapska renskötseln i Pite, Lule och Torne
lappmarker som den sydlapska renskötseln tillhörde denna typ.
Typ b är karakteristisk för de skogslapska renskötselformerna både
i Pite, Lule och Torne lappmarker. Typ c torde ha varit den minst
utbredda. Den nordlapska renskötseln i senare tid är den viktigaste
företrädaren för densamma. Märkligt nog förekom den också i Malå.
Måhända är denna typ ej gammal.
De av naturmiljön betingade faktorerna äro naturligtvis olika
under olika avsnitt av laktationsperioden. Därför äro förutsättningarna helt andra exempelvis under den egentliga värmetiden
än under höstperioden. De olika förutsättningarna betinga olikheter
i arbetsmetodernas utformning. Under andra avsnittet av laktationsperioden spela sålunda värmen och insekterna en avgörande
roll. Renens reaktioner för värme och mygg äro sådana, att människan kan begagna sig av dem. Fjällrenens vana att samla sig
i flockar och fly till snöfälten på fjällsidorna, när myggsvärmarna
och renbromsen anfalla, är sålunda av positivt värde för människan
och underlättar hopsamlingen och sammanhållandet av hjordarna.
Därmed äro förutsättningarna för mjölkning på snöfläckar (friss&
cuokicet, tsuoptsa, tjuutja), — vi kalla den hädanefter för tsuoptsamjölkningen — angivna.
Renbromsen är enligt renskötarnas iakttagelser ej särskilt uthållig att flyga och kan relativt lätt dödas, när den vilar på stenar
och tuvor i snökanten. Ett annat sätt att freda renarna för bromsen
och myggen var att tända rökar. Rökar i fjällen i samband med
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tsuoptsa-mjölkningen har förutom hos sydlapparna förekommit bl. a.
i Gällivare. Annars är metoden med rökar mest utvecklad hos skogslapparna. I våra dagar förekommer den bland skogslapparna i Torne
lappmark och i Muddusområdet i Lule lappmark.1 Här bör även
nämnas det välkända förhållandet, att metoden med rökar mot
insektsplågan allmänt använts och användes i primitiv nötboskapssmåboskapsskötsel i Norden.
Såsom ovan framskymtat söker sig renen till snöfälten icke en1 I norra Finland har också rökning förekommit. Se T. I. ITKONEN, Suomen
Lappalaiset 1948 I s. 274. Rökning synes förekomma över hela renskötselområdet. I Sibirien är den vanlig hos de flesta renskötarfolk. I sitt stora arbete
om korjakerna kommer TOCHELSON även in på jakuternas renskötsel. Vid nedre
loppet av Lena bygga jakuterna långa skjul »in the form of corredors, with
entrances on either side, by which the reindeer escaped from mosquitos and
from the heat». Vid öppningarna tändas rökar. En gång iakttogs 200 renar i
ett skjul, s. 481 f. Många av jakuterna hålla om sommaren sina renar nära
gården, där man gör upp rökar för att skydda dem mot insekterna, i stället
för att driva dem »to the Mountains as a protection from the mosquitos»,
som man gör hos korjakerna och tung-userna eller till ishavskusten såsom
tjuktjernas vana är. J akuten Simeon Starostin, som en tid bott i Uppsala,
har muntligt meddelat mig, att man sätter trebenta ställningar kring elden
för att renarna ej ska bränna sig. (Sådana förekomma som bekant hos skogslapparna i Torne Lappmark). Renarna komma självmant till rökarna. Ved, ris
och torv användas. ETHEL J. LINDGREN omtalar i sin avhandling om rentunguserna i Mandschuriet (The Reindeer Tungus of Manchuria 1935, Journal
of the Royal Central Asian Society Vol XXII), att i mitten av juni, när värmen och insekterna sätta in och bli till plåga för renarna, komma dessa självmant till lägret dagligen för att söka skydd vid rökar, som uppgöras vid lägret för dem. Sojoterna tända enl. ÖRJAN OLSEN (Ett primitivt folk 1915 s.
63) rökar för renarna. »Undertiden, naar insekterna er aerlig slemme, twnder
man opp baal i nwrheten af jurtene, hvor renen kan finde lidt beskyttelse ved
at stille sig i rogen; men denne forholdsregel synes sjelden at bliva taget». Enligt LERTISALO (Die Renntierzucht hej den Juraksamojeden 1932) tända även
skogsjurakerna rökar åt renarna. Han skriver (s. 111) »Am Flusse Kiseljovskaja sah ich einen Schuppen, den man fiir die Renntiere zum Schutz gegen
die Miicken au» kleinen abgeästeten Bäumen gebaut hatte. Er war nicht gezimmert, sondem man hatte die Bäume aufeinander zwischen in den Ecken
stehende zusammen gebundene Stangenpaare gelegt. Unmittelbar vor dem
Schuppen war auch eine hohe Umzäunung um das Miickenrauchfeuer, und
darin hatte man horizontale Stangen in fiinferlei Höhe an Pfählen angebunden.
Die Renntiere suchen Her am Tage Schutz vor den Insekten, hauptsächlich
des Nachts aber weiden sie am Ufer des Flusses.»
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dast för att undfly insekterna utan även för att svalka sig. Skogsrenen söker däremot skydd mot solen genom att ställa sig i skugga.
Om fjällrenen i Vilhelmina berättar en av mina sagesmän, Torkel
Larsson Krojk, att den gärna söker sig till nordsidornal av fjällen
under solvarma dagar. Från Sirkas lappby i Lule lappmark omtalas,
att fjällrenen, när den kommer ned till lågfjället Ultevis i mitten
av augusti, i solvärme går ned i granskogarna som utbreda sig österut från detta fjä11.2 Det är en vanlig syn, när man besöker ett
skogslapskt mjölkningsgärde på sommaren, att kalvarna lägga sig
under granar. I Kursujärvi i Torne lappmark iakttog jag, att kalvarna, som tydligen voro trötta efter en dag i mjölkningsgärdet,
blevo efter och lade sig under granar, när renhjorden strömmade
ut på bete. Särskilda anordningar i syfte att skydda renarna mot
solvärmen förekomma därför helt naturligt bland skogslapparna.
I Arvidsjaur sökte man sålunda alltid lägga mjölkningsfållan på
skuggiga platser. Längst ha dock dylika anordningar märkligt nog utvecklats i ytterkanterna av det lapska området, nämligen längst i öster
och längst i söder. Skoltlapparnas skjul för renarna, liahka, (TANITER
1929 s. 201 f) ha sin motsvarighet i sydlapparnas tanuo och siega
(RuoNa i Sv. Lm. 1943-44, s. 178 f.). Liknande anordningar förekomma också hos de renskötande folken i Sibirien, se not s. 281
ovan. Å andra sidan är det också av vikt att konstatera, att lanuo
är ett nordiskt lånord i lapskan.
Under själva mjölkningen höllos i fjällen renarna samlade på
en snöfläck av lagom storlek och i skogstrakterna i särskilda mjölkningsgärden.3 Med utgångspunkt därifrån kan man tala om tre huvudtyper av renmjölkning, nämligen a) tsuopesa-mjölkning, b) mjölkning i särskilda inhägnader och c) mjölkning på en udde eller
någon lämplig backe utan någon särskild inhägnad. I det sistnämnda
fallet höllos renarna ihop med hjälp av hundar. Denna form förekom under den svala tiden (tidsavsnitten 3-5, se ovan s. 279) och
förutsatte mycket tama renar.
Ännu en indelningsgrund ger sig av olika metoder att hindra
kalvarna att dia, resp. frånvaron av sådana metoder. Metoderna
äro följande a) mjölkning utan dihinder, b) smörjning av juvret
1 Urka-bielie 'skuggsidan'. 2 Enl. meddelande av Mattias Kuoljok.
3

Jfr mitt o. a. a. s. 173 ff.
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på vajan med renens exkrementer, siktit-metoden och c) användning av munkavel på kalven, skroåvvies-metoden. Dessutom har
det förekommit ansatser till ytterligare en metod, nämligen att
skilja kalvarna från mödrarna genom att stänga in dem i en särskild avbalkning i mjölkningsgärdet. Metoden omtalas från trakten
av Lainio, där en äldre måhända ursprungligen skogslapsk renskötsel förekommit. Den nuvarande skogslapska renskötseln i dessa
trakter är som bekant av yngre datum, och har uppkommit genom att fjällapska familjer övergått till skogsrenskötse1.4
Skroåvvies-metoden är sydlig och har på senare tid förekommit
endast bland sydsamer i Västerbotten och Jämtland. Enligt DRAKE
(8. 63) förekom den ej i Lule lappmark.2 Mjölkning utan dihinder
har så långt de nu levande traditionsbärarna minnas varit allenarådande i Pite och Lule lappmarker bland fjällapparna. Termerna
för smörjning äro dock kända, och man vet att metoden förekommit tidigare.
Siktit-metoden är nordlig. Den är känd i hela Norrbotten.
Tidigare har den förekommit även i Västerbotten i Åsele och Dorotea, enl. DRAKE s. 63. I norra Finland har den också varit i
användning.3 Det är märkligt, att metoden haft stor utbredning
även bland de primitiva boskapsskötarna i Norden. HELMER TEGENGREN, Som i sitt intressanta arbete om den utdöda lappkulturen
i Kemi lappmark4 ingående diskuterat frågan om dihindren, anger
belägg härför. Han anser på grund av detta, att även smörjning
som dihinder måste vara ett nordiskt lån. Tidigare har GÖSTA
BERG uttalat samma mening.4 Författaren till denna uppsats har,
1 Även under senare år ha ett par familjer Hurri och Blind från Könkämä
fjällappby övergått till skogsrenskötsel.
2 En av mina meddelare från Sirkas, Petter Amma Åstot, har ej hört talas
om varken siktit- eller skroåvvies-metoden när det gäller renarna. Hos bofasta
har han däremot sett munkavel användas på killingar. Munkavel kallar han
ro-vvus.
3 Se T. I. ITKONEN, Suomen Lappalaiset II 1948 s. 145 o. s. 165: »Vasoja
estettiin imemästä kaarteessa tuhrien emäin utaret tuoreilla papanoilla (vrb. r
havsahiht)».

4 HELMER

TEGENGREN,

En utdöd lappkultur i Kemi Lappmark, Åbo 1952,

s. 197 ff.
5

GÖSTA BERG,

Fåret som mjölkdjur, Rig, årg. 32, 1949.
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med viss tvekan, tänkt sig möjligheten, att siktit-metoden vore
ursprungligen lapsk. Såsom ett »materiellt» diskussionsinlägg anföres här en del termer och fakta i samband med metoden.
Gränsen mellan skroåvvies-området och siktit-området har i varje fall
under senaste tid varit skarp, den har gått ungefär parallellt med gränsen
mellan sydlapska och centrallapska områden eller efter länsgränsen Västerbotten-Norrbotten. Terminologien för kävling är enhetlig över hela
området, medan terminologien för smörjning är mera skiftande. Följande
termer förekomma: njammat, njädvit, siktit, siktadit, hapsadit, haksaclit,
havsahit och sikkudit.
Av dessa ha njammat,njädvit och sikkudit en gemensam betydelsekärna
med innebörden 'att stryka'. Njammat betyder att med handen fara.
strykande eller smekande över något. En speciell betydelse har utvecklats i samband med vallningen: att försiktigt driva en i spridd ordning
betande renhjord i viss riktning utan att den samlar sig för mycket, så
att betning omöjliggöres. N jädvit betyder endast att påsmeta genom
strykning; användes också t. ex. om att utsmeta, breda, stryka smör
på en bit bröd.
Siktit och hapsadit med dialekt-former tjäna uteslutande som termer
för siktit-metoden. De äro avledda av orden sikta resp. hapsa, som båda
betyder renens spillning under sommaren, d. v. s. under den tid, då renen äter gräs och spillningen därför är mjuk och kletig. Hapsa sammanhänger i sin tur med orden hapset, haipsiidit 'lukta.'
Beträffande den geografiska fördelningen av dessa termer gäller att
njammat och njädvit användas hos skogslapparna i Pite lappmark, medan de övriga termerna ha en mera allmän utbredning. Jfr not 3 s. 283
ovan.

II
I följande avsnitt framlägges en del material från sydlapskt område. Det härrör sig huvudsakligen från Sorsele socken, den nordligaste i Västerbottens län. En del rör förhållandena längre söderut
i Tärna och Vilhelmina i Västerbotten och Frostviken och Sösjö
i Jämtland.
Renkon. Benämningarna på den mjölkande renkon äro alduo
och geähka. Alduo är det allmänna och neutrala ordet. Det återfinnes i alla lapska dialekter, och betecknar vaja med kalv till
skillnad från en sådan utan kalv, rutnuo, menu°, mtnatja. Benämningen geähka finns endast i sydlapskan och tycks användas i
huvudsak i samband med mjölkningen. Ordet är känsloassocierande
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och har icke sällan nedsättande betydelse. Svårhanterliga vajor
kallas helst geäh,ka ej gärna alduo.
Med hänsyn till olika egenskaper i förhållande till mjölkningen
funnos särskiljande benämningar och uttryck. En vaja som »släppte»
mjölken lätt, var lättmjölkad, kallades luovas-njittjie-geähka. En
hårdmjölkad vaja kallades trauries-njittjie-geähka- På en del vajor
var mjölkgångarna liksom tilltäppta. Om sådana sade man: tjuvhkama leäh, dan njittjieh. Man ansåg, att det berodde på någon sjukdom.
En vaja som mjölkade bra kallades mielhkuos geähka och en
vaja med stora spenar stuora-njittjie-geähka, och en med små spenar
gåra-njittjie-getihka.
En del vajor lät kalven dia nästan jämt; de kallades njammalisgeähka. En del gamla vajor voro sådana, att de förstodo, när hjorden var på väg till en mjölkningsplats och skyndade sig då att
ge kalven di.
I Tärna var det vanligaste ordet geähka, oeekk12, och därnäst
alduo. Direkt nedsättande betydelse hade ribtja, 21,69012 , och gavsie,
g, y /sie. Gavsie kallades sådana, som höllo sig i kanten av hjorden, voro svåra att fånga och ständigt sökte efter tillfälle att avvika.
En renko, som var lätt att tämja och som man ensam kunde
slipkat, d. v. s. mjölka i den uppkupade handflatan — man gjorde
så när man blev hungrig' — kallades låbddajis alduo. Man var då
som oftast ensam och måste ha båda händerna fria. En renko, som
är svår att tämja eller kan tämjas endast till en viss grad, kallas
dimp, atif 8 isaGg.
En vaja, vars kalv kommit bort, var man mycket mån om att
mjölka. Vanligen hade kalven fötts på sommaren, geiisahka. En sådan vaja kallades tjåptja. För att lättare få syn på en tjåptja i hjorden
band man i hornen röda garnändar eller stycken av rottågor (viettie-bih,ta). Om en tjåptja kom i in en främmande hjord, mjölkades hon
flitigt även där. Vanligen fanns det fyra till sex tjåptja i en hjord.
Enl. samstämmiga uppgifter från olika delar av det lapska området, var
man förr ej utrustad med matsäck, då man vallade renar. Det berodde på, att
renhjorden aldrig var på stort avstånd från kåtan och att varje pass ej omfattade mer än ett halvt dygn.
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En vaja som lät kalven dia även efter brunsttiden kallades
gåstiehk. Vajor som övergåvo kalven för ettåringen kallades tjurmaneätnie, tJuT4 nimpn-eäHtninie, Man gjorde särskild munkavel åt ettåringar, som diade, tjurman skroåvva.
Den tillfälliga mjölkningen. Tillfällig mjölkning torde
förekomma än i dag överallt inom det lapska området. Samerna
kalla det »kaffegräddsmjölkning». När renarna hopsamlas till kalvmärkning, skiljning eller slakt, mjölka kvinnorna en och annan vaja
och man gör vid elden ost till kaffet. Redan på 1880- och 1890talen var det huvudsakligen sådan tillfällig mjölkning, som förekom
i Tärna socken. I Sorsele och Vilhelmina och även i Jämtland höll
sig den mera systematiska mjölkningen kvar något längre.
Det finns emellertid ett slag av tillfällig mjölkning, som är av
äldre datum, och som måhända är lika gammal som renskötseln
överhuvudtaget. Den synes nämligen förekomma inom hela renskötselområdet i Eurasien. Den är redan nämnd ovan i samband
med termen slipkat. Esomoftast hände det, att renvaktaren tog
fast en vaja och mjölkade i näven, slipkat geähkab loå buon sijsa.
Slipkat torde väl vara ljudhärmande och betecknar väl från början
själva insugandet av mjölken ur handen. Följande anföres om beläggen på sydlapskt område. Sors el e (Högberg): Då renvaktaren
blev hungrig och renarna stannade eller låg stilla, så att han kom
åt att fånga en vaja, mjölkade han i näven och åt upp mjölken
genast, GiavOkaB slip` kat. Tärna (Fjällström): Gammalt tillbaks
hade man ej mat med sig då man vallade. Man brukade då. mjölka
en tam vaja i näven, slijnet lhoRD'tics älpu,os. Man var oftast
ensam och man kunde ej slipkat en vaja, som ej var tam, därför
att man måste ha båda händerna fria. Oviken (Margareta Mattson nu i Sösjö): Man tog aldrig matsäck med sig, när man vallade
renar. Renvaktaren skulle leva av renmjölken. Han mjölkade
den kupade handflatan. Detta kallades att loåpastit, .46Ppti:8tit.
Norrut förekom metoden också. I Arjeplog (Per Andersson i
Gibdno) sade man tjärbmåstit och i Jokkmokk tjårgmit (Petter
Amma Åstot). Från Arjeplog omtalas också, att man ibland helt
enkelt diade vajan, när man inte fick tag i en tillräckligt tam
vaja, som man kunde tjårbmåstit.
Det är uppenbart, att båda dessa primitiva former för utvin-
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nandet av mjölken från vajan stå varandra mycket nära, och valet
av metoden är tydligen beroende av mer eller mindre tillfälliga
omständigheter. Hos de östliga lapparna, som aldrig mjölkat renen
systematiskt, förekommer att man diar vajan.1 Hos de östligaste
renskötarna i Sibirien, korjakerna, förekommer samma metod.
JOCHELSON säger (s. 494) att korjakerna i regel ej mjölka sina
renar. Endast i yttersta nödfall suger man mjölken direkt från
spenarna som en kalv. Det är anmärkningsvärt, att metoden levat
kvar även i områden, där den systematiska renmjölkningen utvecklats längst.
Tsuop ts a-m j ölkninge n. Medan mjölkning i gärden med
kävling var för arbetskrävande, när det gällde en stor renhjord,
var mjölkning på snöfält ej ovanlig även om hjorden var stor.
Under högsommaren, i juli och augusti, var det regel, att man
drev renhjorden till en tsuoptsa, så fort solvärmen blev tryckande.
Det skedde vanligen vid 10-tiden. Man hade överenskommit med
den hemmavarande delen av familjen, »kåtafolket», vilket snöfält
renhjorden skulle föras till. »Kåtafolket» kom dit med mjölkningsutrustningen, d. v. s. kittlar, kaggar, stävor, nahpie, samt med mat
och ved. Man försökte placera kåtan så högt upp som möjligt
för att inte avståndet till snöfläckarna skulle bli för stort. Om
natten betade därför renhjorden ofta i närheten av kåtan. Men
vid tiden för mjölkningen kunde den trots allt vara långt från
den. Det var därför ett ansträngande arbete att först bära upp
utrustningen och sedan bära ned mjölken till kåtan.
En tsuoptsa skulle vara lagom stor. Om den var vid, spredo
sig renarna mycket, och det kunde vara svårt att fånga vajorna;
och var det gott om renbroms, buhtaga, sprang renhjorden ideligen från den ena kanten av fältet till den andra. Fältet fick ej
heller vara för litet, emedan det då fort blev »smutsigt». Det borde
ej heller ligga alltför brant, emedan det var svårt att arbeta på,
ett sådant. Det borde också ligga fritt, så att vinden blåste fritt
över det.
Renvaktarens första uppgift efter det att renarna kommit på
en tsuoptsa var att dräpa renbromsen. I närheten av ett snöfält
1 ALYMOV, V. K. Murmanskoe obåöestvo kraevedenija (Sällskapet för hembygdsforskning) Murmansk 1928.
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är luften alltid något avkyld, vilket minskar bromsens uthållighet.
Den sätter sig på stenar i snökanten för att vila, och det gäller
då för renvaktaren att slå ihjäl så många som möjligt. Man hade
en särskild käpp för ändamålet, en s. k. buhtaga-spievva. Den var
över en meter lång och i ena ändan något utbreddad till ett »klappträ» och något böjd. Käppen använde man också som gångstav.1
Det var ej alltid lätt för »kåtafolket» att hitta till snöfältet,
där renarna stodo, och ibland nådde man fram först på eftermiddagen. Renarna hade då redan hunnit bli hungriga och ville lämna
snöfläcken. Kalvarna fingo dia. Under förmiddagen och middagstimmarna, då vajorna oroades av bromsen, hade de ej tillfälle att
dia. Det var därför viktigt, att man var färdig med mjölkningen,
innan det blev svalt i luften på eftermiddagen och renbromsen
ej längre orkade flyga. Började man någon dag mjölkningen sent
på dagen, måste man hålla renhjorden kvar på snöfläcken en stund
med hjälp av hundarna, så att man åtminstone skulle hinna mjölka
till kvällsvarden. Ibland fick man vara glad, om man fick »kaffegrädde».
Under myggtiden hände det, att man gjorde rökar för att freda
hjorden mot insekterna. Röken eller rökarna gjordes på vindsidan.
Näver hade man med sig, torr-en hittade man i klippskrevorna.
Man fick elden att ryka genom att lägga på torv, som man med
Högberg har för mig anfört ett exempel, som visar vilken omfattning
jakten på bromsen kunde få: »En gång, när vi stannade på norra sidan av
Ammarfjället på en teuoptsa — det var på höstsommaren — var det så mycket broms, att renarna bara hoppade och skälvde, battaieht, då de sökte skaka
av sig bromsarna. Det var omkring kl. 11 på f. m. Vi var två, och vi kom
+överens om att dräpa korm i kapp. På en timme dräpte jag 600 och min kamrat 627, och ändå fick vi inte renhjorden att lugna sig. När kåtafolket kom
var vi fem å sex stycken som hjälptes åt. Och så småningom hade vi lyckats
döda de flesta, så att renhjorden fick någorlunda ro. Under mjölkningen var
dock en man avdelad att hålla efter renbromsen. Det kom nämligen ständigt
nya i stället för dem som vi slagit ihjäl. Jag tror, att renbromsen spårar renarna med hjälp av lukten. Jag lade också märke till, att det var mest kormflugor
på kalvningsplatserna. Det är ju vid tiden för kalvningen, som kormlarverna
blir färdiga och faller till marken och förpuppas. På den norska sidan av
fjällkedjan var det ej så mycket broms. Men vi var ju inte heller där under
kalvningen».
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händerna fläkte från stenar.1 På högre nivåer var det ont om torv,
men där var det ej heller lika nödvändigt att ha rökar.
Renen vande sig mycket snart vid röken och tydde sig till
eldarna.
Vanligen stannade renarna på tsuoptsa till omkring 5 på e. m.
Låg snöfältet på en nordsluttning kunde man släppa renarna någon
timma tidigare
I mitten av augusti var det vanligen så svalt, att renarna slutade att stå på snöfläckarna. Då slutade också tsuoptsa-mjölkningen,
och ungefär en vecka senare, eller vid Bartolomeus (den 24 aug.)
började flyttningen österut till höstlandet och höstvistet.
Mjölkning på uddar, backar m.m. utan inhägnader.
Under övergångstiden mellan tsuoptsa-tiden och höstperioden, då
snöfläckarna började tryta, hade man renarna också på Kimmaguobla, d. v. s. platser, där snön legat länge och marken därför
var sval av kvardröjande tjäle. Sådana snölegor funnos framförallt på nordsluttningarna, där ju solvärmen ej heller var så intensiv. På uddar fördes hjorden vid blåsigt väder. Och när det
var kyligt väder med regn och kallblåst, varsjuo, fördes renhjorden
vanligen till kåtavallen, geättie (4ttie), för mjölkning. Renvaktaren sade: Die ruinat atjab geättaja (Nu ska vi valla till kåtavallen, d. v. s. »styra» hjorden så under vallningen, att vi kommer
till kåtan). Fördelarna med mjölkning vid kåtorna voro flera. Man
behövde ej gå lång väg med mjölkningsutrustningen och icke heller
behövde mjölken bäras den långa vägen till kåtan.
Geättie-mjölkningen fordrade täta flyttningar, så att kåtan ständigt var i närheten av renhjorden. Radien till färska obetade marker fick ej bli för stor, ty långa drifter med hjorden voro alltid
ansträngande för renarna och isynnerhet för kalvarna. Ju större
renhjorden var, desto hastigare avbetades området närmast kåtan
och desto oftare måste man flytta.2 Flyttningen från det egentliga
sommarlandet till höstlandet skedde i korta etapper, som bestämdes av betestillgången. Den började som tidigare nämnts omkring
1 Något särskilt verktyg (maniipie), som man hade i Arvidsjaur, använde
man således inte, se Ruobia o. a. a. s. 133.
2 Ou lanolda malgganij die tjuovvarin juhtiet 'när beteslandet blev avbetat
och upptrampat, då måste man flytta'.
19-537384 Sven.ska Landsmål 1953154
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den 24 aug. och slutade i mitten av september. I Sorsele och
Arjeplog var det en period av intensiv mjölkning. Det gällde ju
att utnyttja betesmarkerna på vägen. Det var nu så mörkt och
svalt om nätterna, att renarna fick gå utan tillsyn under den
mörkaste delen av dygnet. Då började jijja-viejtalis-perioden (nattvildan). När renarna lämnade mjölkningsplatsen, följde vaktare,
som vallade till mörkningen. Detta kallades att sjeunjadahtiet, hut :09Dahtiet (kaus. av sjeunjadit bli mörkt, skymma), och den som vallade
var sjeunjadahtiej(a) eller duuddiej(a), nuikbitie,i. Denne måste kunna sin
sak. Det var nämligen ej likgiltigt var eller hur renhjorden lämnades.
Den borde ej hinna sprida sig mycket före ljusningen, då de som skulle
samla hjorden, tjöhkija, kom. Bäst stannade hjorden, om den lämnades i en vajja, tvärdal, som går vinkelrätt mot en fjällrygg. Sådana
dalar hade frodig växtlighet av vide, björk och sia (Festuca ovina
och Aira flexuosa). Man fick också tänka på, att hjorden eller delar
därav icke borde hinna över skattelandets gräns under natten. Man
måste därvid också tänka på vindriktningen, eftersom renen nästan
alltid går mot vinden.
God hjälp hade man av renens hemkänsla. Renar, som voro
ordentligt tillvanda ett landområde, i detta fall skattelandet, höstoch vårlandet, kalvningslandet, strövade ej gärna över dess gräns.
Under den första tiden efter ankomsten till höstlandet genomströvade renarna hela området. Det var som om de ville besöka
»alla kända platser». Därvid spelade t. o. m. vindriktningen mindre
roll för hjordens rörelseriktning. Bundenheten vid hemområdet visade sig således ibland vara starkare än driften att gå mot vinden,
som annars är så starkt utvecklad hos renen. Tillvänjningsfaktorn
synes därför spela en mycket stor roll, även när det gäller ett
djur med så liten domesticeringsgrad som renen. I Kursujärvi,
Parkalompolo-gruppens sommarviste i Vittangi skogslappby, har
jag iakttagit hur starkt hemkänslan kan vara utvecklad hos skogsrenarna. Det gällde att valla hjorden under natten — det var i
mitten av juli. — Jag lade genast märke till att renhjorden helt
fick bestämma rörelseriktningen. Renvaktaren såg endast till, att
den höll sig någorlunda samlad. Till omkring klockan ett på natten
rörde den sig i sydlig riktning, tills den kom till kanten av hemområdet. Där vände den mot sydöst och så småningom åter mot
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norr, där vistet och gärdet lågo. Vid fyra-tiden förlorade vi kontrollen över hjorden i en djup kjusa med tjocka videsnår. Min
kamrat förmodade, att den var på väg till gärdet. Vi gingo så småningom raka vägen dit och funno mycket riktigt hjorden i gärdet.
Min kamrat började genast göra upp rökar.
Högherg har för mig berättat, hur starkt i synnerhet oxrenarna
voro bundna vid hemlandet. Det gällde att hämta strövrenar från
Bolna-gruppen tillhörande södra Arjeplog.
»Deras viste — sitens huvudman hette Larssok — låg vid tillfället 3 Ii,
mil norrut från vårt höstviste. Vi skulle hämta strövrenarria med en oxrenflock. En del oxrenar vände på halva vägen, och inte ens hundarna
förmådde hejda dem. Det var nära att vi hade förlorat hela flocken. Vi
måste valla strängt. 'Gamoxarna' hade ej ro att vila utan stodo med huvudena vända mot hemlandet. Och näs vi fått våra renar från Larssokgubbens hjord, behövde vi ej driva flocken. Den som ledde ledarhärken,
måste i stället bromsa upp farten».
På höstlandet fortsatte mjölkningen, vanligen på vallar utan
inhägnader. Då samlades mjölken för vinterns behov. En del lämnades i kaggar, nedgrävda i jorden över vintern att användas på
våren, när man återkom från vinterlandet.
Mjölkning i inhägnader med kävling var den mest
systematiskt genomförda mjölkningen och förutsatte mycket tama
renar. Den förekom i Sorsele och Tärna men synes ha varit mera
utvecklad från Vilhelmina söderut. Mjölkning i gärden synes överallt
på sydlapskt område ha drivits i samband med kävling och kävling
förekom ej, eller endast i undantagsfall, utan gärden; gärdet kallades
därför också skroåvvies-geärdcla, i Vilhelmina endast giettie. Gärdet har
överallt varit ett slags palissadhage. Palissaden restes mot en ring
av åsar, Olk` , uppstöttade med klykstörar, tsOkkieh. På den sida, som
vette mot söder var palissaden högst och gjord av okvistade björkar
eller granruskor, resta mot åsarna. Den skulle där nämligen också
tjäna som sieka, solskärm.
I Sorsele förekom ett slags dubbelgärden, 14mats geärdda.i I den
ena avdelningen hade man hanrenama och i den andra vajoma,
kalvarna och smårenarna. Även från Vilhelmina omtalas låmat1 Enligt meddelande från Anna Maria Larsson, nu boende i Arnmarnås och
född och uppvuxen i Grans lappby.
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giettie, ipmaht aiettie. De båda avdelningarna användes dock här
omväxlande, så att den ena fick torka, medan den andra var i
användning. Ibland hände det också att ett dubbelgärde användes
som skiljningshage.i
Siega-träden hölls kvar i rätt läge av tunga trästockar, s. k.
dietta eller dietta-gaidda (gadda, trästock, kortare trästock, »klabb»).2
Inkörsporten på ett gärde kallades valgald-uksa. Den var omkring
fem meter bred och stängdes med åsar, som med ena ändan
vilade på klykstångsställningar i själva gärdet och med den andra
på ett par klykstörar i mitten av porten. Mot åsarna restes som
vanligt °kvistade träd och buskar. Mitt emot inkörsporten var en
liten dörr för folk, den s. k. vättsald-uksa.
Ett mjölkningsgärde byggdes på en backe som lutade mot norr
eller en samkies deäva, smmkies pkil.9 va, d. v. s. en backe med
tjock skog med småväxt björk, vasjniie, To. gitie.
Man hade vanligen flera gärden, som man flyttade emellan.
Systemet påminner starkt om förhållandena i Arvidsjaur. Det största systemet med vallar har jag upptecknat efter Martin Jonsson
i Tjouren. Det hänför sig till den renskötsel, som hans fader drev
i Skäckerfjällen i Kall under senare hälften av 1800. Jag anför
uppteckningen i sin helhet.
»Vi mjölkade flera gånger i veckan. Började redan före midsommar.
Sommarvistet var Kluhlears. I Sösjöfjällen, Oldfjällen och Krubbdalsfjällen fanns då mycket lappar och om våren samlades mycket ren i
Skäckerfjällen från Sösjö och Hotagen. Det kom därför många samer
och skilde från oss. Vi använde redan då skiljningshagar. Min far sålde
getost till dessa samer. Vi hade 10-15 getter, som vi hade ett tag på
våren. Medan vi mjölkade renarna under den varmaste delen av sommaren lämnade vi ifrån oss getterna till Sågvallens fäbod, som låg i närheten av Ottsj öarna. Vi skötte själva getterna ett tag på hösten, då vi
icke mjölkade renarna, och över vintern lejde vi bort dem till bönder
både på norska och svenska sidan. Osten, som blev av getmjölken på
fäboden hämtade vi.
Vår- och höstvistet hade vi vid Dueries-buoldda på västsluttningen av
Steäuggsra. (kartans Steuker).
1 Enl. meddel. av Torkel Larsson Kritik, Röberg, vilken flyttat efter Burgfjäll på södra sidan av Kultsjön.
2 En egendomlig benämning på resvirket har jag upptecknat efter Nils
Skott i Tjählnielas, Vilhelmina, nämligen guors- eller buors- ruugguo. Gu6r?? 1. BuCir- ruy,G Quo. Han kallar det också endast riisie.
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Särtryck ur topografiska kartan över Sverige.

11.r. 174

j

ENLIGT AVTAL MED RIKETS ALLMXNNA KARTVERK REPRODUCERAD
VID GENERALSTABENS L1TOGRAFISKA ANSTALT. STOCKHOLM 1954

Fig. 1.
Vi rökte mot bromsen. Renarna gick självmant in i gärdet, när den
tiden var inne. En och björk utgjorde bränsle, och torv lades på elden
för att den skulle ryka. Vi hade torvhacka, kräva, som vi flådde torven
med, men vi tog också torv från stenarna och hällde vatten på, för att den
inte skulle brinna så fort.
Jag minns följande gärden (siffrorna hänvisa till siffrorna på kartskissen): 1. Dueries buoldan giettie, 2. Duugien giettie, 3. Njutina-bahkan giettie, 4. Bielnien giettie, 5. Kluhkaran giettie, 6. Durrien giettie, 7. Njuon-gaisien giettie och 8. Ahkan giettie. På det sista stället var vi högsommaren.
Vi hade också gärden på norska sidan. Gärdena använde vi ungefär
i samma ordning, som jag här uppräknat.»
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Den direkta kontakten för att inte säga den partiella samdriften
mellan renskötsel och fäbodväsende här är av största intresse.
Men vi återvända till Sorsele. Gärdet gjordes så litet, att man
lätt kunde taga fast kalvarna i ena bakbenet med händerna neärkat
jualggaja, 1W,ä,rn1et junloikaia. Lasso behövde man endast i undantagsfall. Det var kvinnornas sak, för det mesta, att binda fast
munkavlen på kalvarna. De hade en hel bunt av »kävlen» vid
bältet. Vid två å tre-tiden på natten var man färdig med fastbindningen och renhjorden kunde föras på bete. Vaktarna skulle
se till, att hjorden kom på goda betesmarker och hålla noga akt
på att ingen vaja med kävlad kalv förirrade sig från hjorden.
Vid pass kl. 10 på f. m. fördes hjorden åter till gärdet, varvid
mjölkningen vidtog. Vanligen var man färdig vid fem å sex-tiden på
eftermiddagen. På sistone voro vajorna så mjölkstinna, jijras (jijrat
bli mjölkstinn) att det var svårt att mjölka dem. Det blev mycket
mjölk. Först mjölkades kaggen, mielkie-gäkka, full, som skulle lämnas kvar i en jordgrop till våren. Den kunde rymma 30-50 liter.
Sedan mjölkade man den mjölk, som skulle ätas omedelbart eller
senare på kvällen. Man hade med sig en kagge med löpe, gassiegägga, och löpte mjölk, som man åt genast. Den nylöpta mjölken,
som man ej kramat vasslan ur, kallas tjulthkuo. Man gjorde också
ost. Det var något av fest, sedan mjölkningen var över för dagen.
På sina håll lejde man bofasta samer till hjälp vid mjölkningen.
I Vilhelmina (Torkel L: n Kråjk) mjölkades »matmjölk» under
sommaren på tsuoptsa. Man mjölkade nästan varenda dag, men man
samlade ingenting, och vid höstflyttningen hade man ej något förråd med sig. Man kallade mjölken, som mjölkades utan anväpdning av dihinder, för jastatis mielkie, jpåtatis midak, av jastiet
stöta: man måste nämligen slå ganska hårt, stöta, på juvret för
att få ut de mjölkskvättar som var kvar, sedan kalven tagit sitt.'
Ibland mjölkade man på kvällen vid kåtan för att få mat till
kvällsvarden. Man sade: oåsieb buhtjiet, mjölka en del, sin del.
Man hade nämligen på den tiden ej så mycket torrkött, så att
1 Karagasserna låta kalven först dia något, så att mjölken rinner till, varefter man mjölkar färdigt. PETRI: Olenevodstvo u karagas (Izvestija BiologoGeograf. Nauäno-Issled. Instituta pri Gosud. Irkutskom Universitet° T. III,
Vyp. 2, Irkutsk 1927).
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det räckte över hela sommaren. Inte heller köpte man mjöl i någon större mängd. Man måste mjölka »för att kunna leva».
Man kävlade mest på höstsommaren, när nattvildan började. Munkavlen var av två slag. Den ena var gjord av rönn, raunaja, och
var rund i tvärgenomskärning, jarbba skroåvva, och den andra var
av en, gasvasa, och oval i tvärgenomskärning, pliehtja skroåvva.
Snörena, deäja-labtjie (i Oviken deäja-lamtjie), voro snodda av yllegarn och nöthår. De voro elastiska, vilket var nödvändigt för att
inte munkaveln skulle sitta stumt i mungiporna och skava sår.
Över nosen gick ett band, båvvald.
Skroåvvah bands fast på kvällen vid sex å sju-tiden, på hösten en
timme tidigare. Mjölkningen började vid tio-tiden påföljande dag.
Vajorna fångades och tjudrades (att tjudra viettat) vid en sten
eller stubbe eller björk, gatta-giergie eller gatta-soåkie. Man brukade mestadels använda avlånga stenar till gatta. I en töm tjudrade man vanligen två vajor, en vid grimman och en vid andra
ändan. Tömmen bands vid gatta med halvslag. Vid en enda gatta
brukade man tjudra fyra till sex vajor. Det kunde vara besvärligt
nog, om det var unga otama vajor, (firggie otam, tjeäurra, som
sprattlar och sparkas och är folkilsken). En del vajor lade sig,
när man skulle mjölka. Sådana kallades tjaska.
I Tärna (Fjällström) användes som gatta krokar av trä, som slogs
ned i jorden. De gjordes av krokvuxen björk eller av grenklykor,
varvid ena skänkeln fick vara längre, att slås ned i jorden. Vid en
sådan gatta fanns ingenting, som djuret kunde göra sig illa på.'
För en hjord med 500 kalvar behövdes det minst åtta mjölkare.
Det var viktigt, att man band munkaveln så att den satt fast.
Det hände, att en del kalvar lyckades få lös kaveln, löhpatit skroåvvab. Sådana diade icke endast modern utan även andra vajor.
Det senare kallades att ranat, rAÄnt,ht.
Enligt Kråjks uppskattning mjölkade en vaja, när man kävlade,
upp till en halv liter. Sålunda kunde man goda år, då betet varit
gott på vintern, få 80 till 90 liter av en hjord på tvåhundra vajor,
varje• gång man kävlade. Det är förvånansvärt mycket för renen.
Säkert är emellertid, att man kunde utvinna flerdubbelt så, mycket
1 Hos Drake (s. 61) betyder kadde ett tåg att binda med, gjort av bukhuden på renen. Det är möjligt att här föreligger ett missförstånd.
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mjölk från vajorna, när man kävlade, än när man ej använde dihinder.
En vinter med gott bete kallades sierbmies dalvie och en god
vår sierbmies gijra. När renarna om våren fick beta vattenklöver,
ruossja (Menyanthes trifoliata), fräken, krassjuo (Equisetum) och
oåssjie, varmed menas flera olika myrväxter, blevo de snart vid
god kondition — man säger jirrasmuvat — och släthåriga, gihtsieguolga, och man kunde börja mjölka tidigt.
Under dåliga år hade vajorna lite mjölk, och då mjölkades ej
mycket.
Den livligaste mjölkningsperioden började enligt Kråjk i mitten
av augusti med jijja-viejtalis och räckte till omkr. den 20 september,
då brunsttiden sjkierada, börjar. Brunsttiden räckte till omkring
den 15 oktober, och den livligaste brunsten, bawddie sjkierat, var
strax efter den 1 oktober.
Efter brunsten mjölkade man något strax efter det att vajorna
vant av kalvarna med att dia, lähkietama. Den mjölk, som man
fick under denna period, kallades lähkatas mielkie. Den förvarades
frusen i nätmagar och användes under vintern som kaffegrädde,
galmad mielkie. Man slutade helt att mjölka omkring den sista
oktober, oftast något tidigare.
En del kalvar slutade ej att dia förrän sent på vintern, och en
och annan diade även som ettåring, tjurma. Vajan kallades goåstaka,
jfr s. 286.
Mjölkens användning, tillvaratagande och förvaring. När man åt färsk renmjölk måste man ysta — löpa — den,
lähpatit. Olöpt renmjölk blir man hård i magen av. Löpe, gassie,
gjorde man på följande sätt i södra Arjeplog och Sorsele. På våren,
innan man hade vassla, kokades en lag av de mjuka topparna av
enris, gaskasij duohpah. Man fick ej koka längre än 5 å 10 minuter.
Om man nämligen kokade för länge, blev lagen för stark. Den
kallades gaskas tjatjatj. När den kallnat, slogs den i en träflaska, rymmande två å tre liter. Det var gassie-gäkka. Så tog man löpmagen,
dåkkie, av en ren, helst av en kalv, och skar den på längden i
långa strimlor och stoppade i flaskan. Efter ett dygn var löpen
färdig. Den prövades, och var den ej tillräckligt stark, tillsattes
mera av löpmagen. Allt eftersom löpet förbrukades, hällde man i
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vassla. För att förhindra jäsning tillsattes salt. Löpmagar lagrades
torkade.
För ystning användes en särskild kittel, vanligen rymmande
omkr. 10 liter. Det var vuosta geäbnie, som icke fick användas
till något annat, möjligen att ha dricksvatten i. Man var särskilt
noga med att inte använda den för kokning. I kitteln uppvärmdes
mjölken till kroppstemperatur. Efter tillsättning av löpe fick den
stå, tills mjölken löpt. Ostmassan kramades sönder med händerna
(att krama tjabruot) — den går ej sönder endast genom omrörning
— varefter den östes med en slev, skäivvuo, i ostformen, deäivvuo,
först i vuorruo deäivvuo, om man hade mycket mjölk. Vuorruo daljvuo var den största ostformen, och den skulle bli full, när man
vallat ett pass, vuorruo, från midnatt till förmiddagen, då hjorden
fördes till mjölkningsplatsen. Ostformen hade man i en skål, gawdtja,
i vilken vasslan fick rinna, då den pressades ut ur ostmassan, genom att man upprepade gånger tryckte den med knogarna av den
knutna näven. Till slut lade man ett lock på ostmassan i formen
och en tyngd, deä,tta, vanligen en sten, ovanpå.
Osten fick ligga under tyngden över natten, varefter den lades
på spjälhyllan, sijhtie, i rökfånget. I stället för sijhtie kunde man
också spänna en gammal notslinga under rökfånget åt poåssjuosidan till. En tillfällig sijhtie kunde man också göra av riskvistar.
Osthyllan fick ej hänga för nära elden. Osten kunde smälta av
värmen från elden, sjalgiehta vuojana. Hyllan knöts fast vid tältstängerna ovanför rökåsen, awllamuga, (Sorsele). Man fick ej röka
osten för häftigt. Den skulle hänga i röken en veckas tid; det var
röken från vide, dvärgbjörk och en, i skogen björk.
Färdigrökt. packades osten i en bärkista, gijsa. Den användes
som betalningsmedel i Norge; norrmännen voro nämligen mycket
förtjusta i renost. En del av sommarosten fraktades till höst- och
vårvistet. I varje njalla hade man alltid en sijhtie för osten.
Osten ansågs mycket värdefull. Den åts därför inte i vardagslag,
utom som tilltugg till kaffe, karvad i skivor i koppen. Men när
det kom främmande togs den fram, och till matsäck, neästie, vid
längre färder kom den väl till pass. Den var lätt och innehöll
mycket näring.
Man använde renost också som medicin. Man värmde osten i
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strålningsvärmen från elden, så att fettet i den pressades ut (vuostan vuoja gålggagödij). Därmed smordes munsår. Mot förkylning
drack man renostbuljong, vuosta-tjatsie.
Såsom tidigare omnämnts i denna uppsats förvarades en del av
mjölken i jordgropar över vintern. En jordgrop, krupp, grävdes
i en sandbacke, som tidigt blev bar. Den gjordes ej djupare än
att kaggen väl rymdes. Bottnen och väggarna kläddes med flata
stenar, så att rovdjur ej skulle komma åt kaggen, och den täcktes
med en stenhäll, näver och torv.
Mjölk, som förvarats i en jordgrop över vintern, kruppa-mielkie
eller gijra-mielkie, blev tjock, nästan som ost, och stark, och den
åts blandad med vatten, klijvie. Så långt förhållandet i Sorsele.
I södra Vilhelmina och i Frostviken (Kristina Nilsson) var systemet med jordgropar väl utbildat. Benämningen var buorna,Big' prninp
som finns även i de nordliga dialekterna. Gropen skulle vara två meter djup, så att bottnen kom under djupaste kälen. Buorna användes
också i Oviken (Marg. Mattson).
Den färska renmjölkens användning tycks vara i stort sett lika
över hela området. Dock använde man gåmpuo, den med jeärja
(Mulgedium) och juomuo (Rumex) blandade renmjölken mera söderut än i Sorsele och Tärna. I Frostviken (Kristina Nilsson) beskrives denna maträtt, här kallad gampa, Grommpet sålunda:
»Vi brukade koka jeärja och juomuo (juoma) tillsammans. Jeärja är
bäst på försommaren. I augusti blir den besk (baskies). I nödfall tar man
den även då, men man måste vattendra den flera gånger för att få bort
den beska smaken (tjatsan biejat). Det är stjälken man använder. Den
skäres oskalad i småbitar och lägges i vatten och kokas i ett par timmar, tills den blir mosig. Av juoma använder man bladen. Den blir bäst
under klippstup. Även på gamla renvallar, avjieh, växer den, men där
kunde den vara förorenad. övermogen (daktama) juoma måste kokas
länge. Fjällbranter, där juoma växer, kallas riema bahkuo.
Angelica-roten, fatnuon-ruohtsa, brukade vi också blanda i gampa, för
smakens skull. Roten togs om våren, — ej senare än i juli — då den ej
är så besk (gijra-ruohtsa), skrapades ren och skars i bitar. Angelica-roten
torkades också och användes som krydda. Man rev den med kniv och
smaksatte med den kött och köttsoppa.
Gampa förvarades om vintern frusen i våmmar i en ackja. Man högg
lös ett lagom stort stycke, varje gång man skulle använda den. Man
blandade den ofta i välling.»
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Om maträtter av den färska renmjölken omtalas från Tärna
(Fru Anna Fjällström) följande:
»Renmjölken använde vi på många sätt. Vi kokade ofta gröt på den,
blandade vatten i mjölken och vispade dit mjöl. Gröten åts med renmjölk, vanligen blandad med vatten.
På vasslan ruarma, (väl egentligen den skumliknande ost, som flyter
upp, när man kokar upp vasslan, jfr nedan) kokades välling, ruarmajuptsa. Man blandade vassla med vatten, två delar vatten och en del
vassla. Det blev en kraftig och söt välling. — Det var ju så, när man
gjorde ost, att man värmde mjölken mycket försiktigt, och ju försiktigare man värmde, desto mindre vassla blev det och desto bättre fick
man fettet med i osten — man vispade mjöl i blandningen och kokade.
Denna välling var stående kvällsrätt under mjölkningstiden.
Den sammanlöpta (lähpima) mjölken kallades tjuuhkuo. Denna användes i kaffet, som kallades tjuuhkuo-kaffa.»
Från Sorsele (Anna Högberg) omtalas gihpara, det är vitosten som
flyter upp, när vasslan kokas.
»Vasslan skulle dock endast sjuda. Gihpara skummades av och användes
till kaffet, eller som brödpålägg eller också samlades den i en nätmage,
tjalla», och sparades. En gihpara-tjalmas hade man gärna med i matsäcken, när man begav sig till en större renskiljning. Av vasslan, som
blev kvar, sedan man tagit gikpara, kokade man välling och ibland gröt.»
Från Frostviken (Kristina Nilsson) omtalas gihpa, giipt), såsom
den vitost, som blir av vasslan även efter getmjölk. »Gihpa av
renmjölk brukade vi samla i nätmage, tjalmas, och ha med i ackjan
om vintern i stället för ost».
Av vasslan gjordes här ruarma. Man satte till lite mjölk och
kokade upp. Blir tjock och ostig, var bättre än suokama mielkie,
som var majgas, d. v. s. svår att äta på grund av sin mäktighet.
Suokama mielkie var uppkokad renmjölk.
De la traite du renne chez les Lapons du sud
Dans le sud de la Laponie, la traite du rerme est, å plusieurs (Sgards,
diffårente de celle pratiquåe plus au nord, et on peut constater, dans une
certaine mesure, une concordance entre les traits particuliers å la gåographie des dialectes et ceux de l'ethnographie. Comme trait caractffistique
des Lapons du sud, nous avons en premier lieu l'emploi du båillon pour
les jeunes rennes et l'usage fr4quent des enclos pour la traite et de trons
dans la terre pour y conserver les barils de lait pendant l'hiver.
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La traite des rennes est possible partir de la seconde moitie du mois
de maj, lorsque les femelles mettent bas, jusqu'au debut de novembre
o elles eessent d'avoir du lait. Cette periode se divise en cinq parties
plus ou moins nettement distinctes, å savoir: 1) du -Mage å l'apparition
des moustiques vers la saint Jean (24 juin), 2) la saison des moustiques
ou saison ehaude, du 24 juin au milieu ou å la seconde partie du mois
d'ao0t, saison qui est egalement celle des patilrages verts, 3) le debut
de l'automne, comprenant la derniåre semaine d'aofit et tout le mois de
septembre, 4) l'epoque du rut, eomprenant å peu prås les trois premiåres
semaines d'octobre et 5) l'epoque du sevrage et å laquelle le lait tant,
qui comprend les clix derniers jours d'octobre et la premiåre semaine de
novembre.
Selon la tradition, on commen9ait autrefois de traire dås la seconde
partie de la premiåre periode, soit la periode dite de snuöhtie- (rahtta-),
lorsque la premikre verdure tant desiree apparait. Dans certains endroits
on donnait comme fourrage aux femelles des jeunes pousses de bouleau
pour qu'elles aient plus de lait. Cependant, dans l'ensemble on ne trayait
les båtes quo du 24 juin å la Toussaint, c'est-å-dire les periodes de 2 å 5.
Compte tenu de l'epoque de la traite, on peut distinguer trois types
prineipaux, plus ou mojna nettement differencies, å savoir en effet: a) la
traite est effectuee pendant toute la periode de 2 å 5, b) la traite s'effectue
principalement pendant la saison des moustiques, 2 åme periode, et enfin
c) la traite s'effectue seulement å l'automne, plus ou moins concentree
pendant les periodes 3, 4 ou 5.
Autrefois, le typa a a då are le plus repandu parmi les Lapons des
montagnes, måme ceux du sud; le type b est caracteristique pour les
formes d'elevage du renne que l'on reneontre parmi les Lapons des forets ;
le type c, enfin, a et6 le moins repandu et n'est certainement pas de tres
ancienne date. Dans les derniers temps, l'elevage du renne pratique par
les Lapons du nord est le representant le plus important de cette forme
d'elevage.
Une autre maniåre d'etablir des distinctions est d'etudier les differentes
methodes pour empikher les jeunes rennes de teter, ou encore l'absence
de telles methodes. Ces methodes sont : a) la traite sans sevrage des
jeunes, b) l'habitude d'enduire d'exerements de renne le pis de la måre,
måthode dito de siktit, et c) l'emploi du båillon au jeune, methode appelee
skroåvvies. En outre, dans quelques eas isoles, on a essay6 de separer les
jeunes des måres en les enfermant dans des enclos speciaux. La methode
de skroåvvies se pratique dans le sud. La methode de siktit se pratique
dans le nord, mais autrefois elle a egalement ete connue des Lapons du
sud. Elle a aussi existe chez les eleveurs de betail prinaitifs dans tout le
Nord.
Lorsque l'on analyse les types de traites, il faut encore tenir compte
d'autres faits, å savoir le lieu on s'effectue la traite et le fumage servant
å proteger les animaux contre les insectes. Le fumage, generalement
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pratique dans l'elevage au nord, est 6galement connu dans toutes les
regions d'elevage du renne en Eurasie. En Su6de, ce sont surtout les Lapons des forets et ceux du sud qui ont pratique le fumage, et ceci toujours
en relation avec les enclos de traite. Ces faits nous inclinent fortement å
admettre une relation entre relevage des rennes des forts et l'elevage
des rennes des Lapons du sud, fait qui se trouve encore confirme par les
donnees de la geographie des dialectes, cf. ci-dessus.
En ce qui coneerne l'endroit oå s'effectue la traite, on peut distinguer
trois methodes : 1) la traite sur des plaques de neige, traite appelee
isuoptsa, 2) la traite dans des enclos et 3) la traite dans le camp, sans
aucun preparatif technique visant rassembler le troupeau.
En ce qui concerne la traite dite de tattoptsa, les tourments causes par
les inseetes ont joue im råle positif ; en effet les moustiques et les taons
poussaient les rennes å se refugier sur les plaques de neige. On construisait
les huttes å, une grande altitude af in que la distance no soit pas *trop
grande jusqu'å l'endroit de la traite. Cette niethode se pratiquait jusque
dans la saison chaude.
La traite å proximit6 de la hutte s'effectuait surtout au moment de
la transhumance, lorsque l'on quittait les hautes montagnes vers l'est
pour le sejour d'automne. A cette 6poque on recueillait une grande partie
du lait devant etre utilise l'hiver.
La traite effectuee dans un enelos semble avoir ete la plus evoluee le
plus au sud, å partir de la commune de Vilhelmina. On avait plusieurs
enclos de traite entre lesquels on se deplagait. Jusqu'å la generation preeedente, on avait, en Jämtland, contact direct et mem° dans une certaine
mesure elevage en commun, dans des chalets, du renne et des chevres
servant d'animaux domestiques. Les enclos etaient du type des palissades.
En m6me temps que ces enclos on avait certaines installations techniques
pour proteger les rennes du soleil. C'etait les sielca et /anuo, comme on
les appelait.
Pour la traite dans les enclos on mettait des båillons aux jeunes rennes.
On pouvait traire jusqu'å 50 litres en employant du båillon une seule
fois. On gardait la plus grande partie du lait, souvent melange å un acide
(Rumex), å de l'angelique (Angelica) et å du mulgedion des Alpes (Mulgeelium) dans des barils que l'on enterrait dans le sol pour l'hiver. On
faisait egalement du fromage.
Pendant Våte, on avait une nourriture surtout lactee et beaucoup
moins de viande que maintenant.
Dås la fin du XIXe siecle, la traite systematique a disparu de plus en
plus, et il no subsiste que la traite accidentelle, pratiquee eneore de nos
jours, de temps en temps. Il existait toutefois aussi une traite de caractere aceidentel et qui 6tait peut-6tre aussi ancienne que l'elevage du
renne lui-meme. Elle consistait traire le lait dans le creux de la main
et å le boire immediatement, 81ipk9t. Cette methode est 6galement connue
plus loin au nord parmi les Samoyedes. Elle existe aussi en Siberie.

Lördag i norsk og islandsk
AV DIDRIK ARUP SEIP (0810)
1.
Når kom dagnavnene tu Norge og Island?
I dagnavnene finner vi bl. a. de gamle gudenavnene Odin og Tor;
vi kunne da lett tenke oss at disse navnene var oppstått i tilknytning til den gamle norröne eller germanske religion. Men likevel er det ikke så; dagnavnene er oppstått i et miljö langt borte
fra de nordiske folk. Ikke en gang hos de germanske folkene er de
blitt til; men i relativt sen tid er de overfört til germanske folk
og of test omlaget hos dem etter deres forhold.
Dagnavnene hörer sammen med sjudags-uken, som er kjent hos
semittiske folk langt tilbake i tiden. Det er den vi hörer om i det
gamle testamente. Men her har dagene ikke noe annet navn enn
etter sin rekkefölge i uken, og denne måten å betegne dagene på
gikk over til den gamle kristne kirke. Med kristendommen bredte
denne måten seg i flere land i öst-Europa; den viser seg også av
og til i Mellom-Europa og Nord-Europa. På Island skjedde dette
etter biskop Jöns saga kort etter 1100 (Biskupa Sögur I s. 237).
Ved siden av at dagene ble kalt etter sitt nummer i uken, levde
en annen måte å kalle dem på; den var knyttet til stjernetroen.
Det var en utbredt tro at de sju store planetene (til dem ble
sol og måne regnet) hadde makt hver sin time. Maktstillingen
skiftet altså hver time på dagen. I tilknytning til denne tro fikk
så dagene i sjudags-uken navn etter den planet eller planetgud
som hadde makten den förste time av dagen. I Hellas og Roma
ble disse planetgudene »nasjonalisert». I Roma kom derved dagene
til å få navn i fölgene rekkefölge: solen, månen, Mars, .Mercurius,
Jupiter, Venus, Saturnus.
Planetuken kom fra Orienten til Roma alt omkring begynnelsen
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av vår tidsregning; på den måten trengte sjudagsuken irm för
kristendommen. Med romersk kultur brer disse navnene seg til
folkene i Vest-Europa, Mellom-Europa og Nord-Europa, det vitner
dagnavnene i keltiske, romanske og germanske språk enda om.
Det er en almirmelig mening at de romerske dagnavnene kom
til germanerne i Sör-Tyskland i 3. eller 4. årh. etter Kristus. Her
ble navnene oversatt slik at germanske ord for sol og måne og
germanske gudenavn (svarende til de norröne Tyr, Odin, Tor og
Frigg) kom irm i dagnavnene istedenfor latinske ord og navn.
Bare for 6n dag hadde germanerne ikke noen gud som kunne
komme istedenfor den romerske gud Saturn, som hadde gitt navn
til lördagen. Derfor fikk germanske språk her selve det latinske
navnet; vi kjenner gudenavnet Saturnus igjen i det engelske saturday. Og den dagen kom også til å stå i en swrstilling i de nordiske språk.
Til nordisk må dagnavnene ha kommet fra andre germanske
språk. I en artikkel i »Arkiv for nordisk filologi» IV (1888 s. 121 f.)
skrev Somus BuGGE:
»Men det er jo historisk sikkert, at de nordiske Ugedagsnavne er dannede i forholdsvis sen Tid ved Efterligning af Dagenes Navne i andre
Sprog. Hvor tidlig disse nordiske Navne er darmede, ved vi ikke med
Vished. De forekomme först i islandske Skaldedigte fra förste Halvdel af
lite Aarhundrede. Vigfusson siger (Corp. poet. bor. I, 428): 'Shortly
after St. Olaf's death, in the poems of Amor and his contemporaries,
there occurs a new phenomenon, the dating of battles by the day.' Det
er meget muligt, at Ugedagsnavnene har vret dannede en god Stund
i Forveien, lad os endog sige i den sidste hedenske Tid, men der er ialfald ingen Grund til at antage, at de har vret brugte i Norden för den
historiske Sprogforms Tid eller i Urnordisk.»
Bugge viser så at navnet fredag må vaere lånt, og han regner
med at det er innfört »enten fra Engelsk eller fra Nordtysk».
En annen oppfatning ble hevdet av GUSTAV BILFINGER i »Untersuchungen iiber die Zeitreehnung der alten Germanen» I (Stuttgart 1899; s. 42). Han mente at sjudagsuken var kommet til
Norden med kristendommen. Han uttrykker det slik:
»Was nun die alten Norweger und Isländer im besonderen betrifft, so
liegen auch hier durchaus keine Grunde vor, die uns veranlassen könnten, bei ihnen den Gebrauch der siebentägigen Woche vor Einfährung
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des Christentums vorauszusetzen. Allerdings haben sie die Wochentage
mit den Namen heiclnischer Götter bezeichnet. In Island, wo wir später
die christlichen Bezeichnungen vorwiegend finden, war es der Bischof Jön
von 1161um (1106-1121), der die heidnischen Namen der Wochentage
abgeschafft haben sol! (Corpus poet. bor. I s. 427). Allein filr den Samstag haben die nordischen Völker, Dånen, Schweden und Norweger,
niemals einen andern Ausdruck gehabt als laugardag oder 1Dvåttdag, d. h.
Wasch- oder Badetag, ein Ausdruck, der von selbst auf den unmittelbar
nachfolgenden Ruhetag hinweist und daher nur aus christlichen Anschauungen entsprungen sein kann.»
Bilfinger ser altså i navnet på lördagen et bevis på at sjudagsuken i Norden ikke er förkristelig.
I flere arbeider hevdet N. BECKMAN en armen oppfatning. Sist
skrev han i Nordisk kultur bd. 21 (1934; s. 16 ff., jfr s. 53 f.):
»Att germanerna fått veckan in i sin tideräkning före kristendomens
införande, framgår tydligt av dagarnas namn. Om vi bortse från sådana
identifikationer som söndagens och måndagens, vilka ju kunna anses
religiöst rätt indifferenta, så bero våra veckodagsnamn på identifikationer sådana som Oden = Merkurius, Tor = Juppiter, Venus = Frigg eller
Freja. Endast lördagen kunde på detta sätt icke få något namn; om man
icke med engelsmännen ville behålla Saturnus (saturday), så fick man
finna nya namn, exempelvis ty. Sonnabend, isl. laugardagr, Iyucittdagr.»
Beckman nevner så at i kristen tid ble det gjort forskjellige
forsök på å bytte om de »hedenske» navnene med kristne.
»Om sjudagarsveckan kommit in först i och med kristendomen, så är
det ju otänkbart, att man skulle givit sig in på spekulationer över de
bästa översättningarna av de hedniska namn som använts inom romarriket. Veckoindelningen är givetvis icke av germanskt men å andra sidan
påtagligen av förkristet ursprung. Ett kraftigt stöd för denna mening
skola vi få, då vi övergå till den isländska kalendern. Här må ytterligare
erinras om lapparnas benägenhet för veckoräkning. Deras tideräkning är
givetvis lånad från nordgermanerna.»
I en note henviser Beckman tul MiiLLENHOFF (DA IV s. 213)
og WESSANS »Die germ. N-deklination» (s. 171 ff.), som förer sjudagsuken hos germanerne tilbake tul för folkevandringen. Beckman
gjennomgår så de opplysninger Are frode gir om Torstein Surts
årsreform. Han slutter av dem at islendingene hadde sjudagsuken
alt i midten av 10. århundre. — Til Beckmans ord om nordiske
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»spekulationer över de bästa översättningarna av de hedniska namn
som använts inom romarriket», kan bemerkes at dagnavnene jo
var oversatt til andre germanske språk, og at Norden sikkert har
fått dagnavnene fra et av dem. Da gjaldt det jo bare å ta i bruk
de navnene de hörte. At det virkelig er så, viser det jeg har sitert
av Sophus Bugge.
Enix BEATE tenker seg at »lördagen varit bad- och tvättdag
redan i hednisk tid, då den var veckans första dag» (i »Inbjudning
till öfvervarande af årsexamen vid Högre allmänna läroverket å
Södermalm», 1908, s. 25).
Spörsmålet er nå: Kan også navnene i nordisk for den siste dag
i uken ha grunnlag i et ikke-nordisk språk som de andre dagnavnene? Det at vi har minst to navn med vesentlig samme betydning skulle tale for at navnene går tilbake på et og samme grunnlag.
Når alle de andre dagnavnene er overfört eller oversatt fra andre
germ. språk, er det rimelig at navn på siste dag i uken også er det.
2.

Om et ikke-nordisk grunnlag for navn på lördag
Nettopp ved navnet på den siste dag i uken finner vi forskjellige navn i de germanske språk. Det latinske dies Saturni ble
overfört og hette i geng. setern(es) deg, seter(m) dag, gfris. saterdei,
nl. zaterdag, mnt. (vestfalsk) sater(s)dagh, o. fl. Av dette navnet
fins ingen spor i nordiske språk. I Aelfrics homilie »De falsis diis»
(2. halvdel av 10. hå.) er »danske» dagnavn gjengitt for tirsdag,
onsdag, torsdag, og fredag; men for »dies Saturni» blir ikke gitt
noe dansk navn; slik også i homilien »De falsis diis» i Hauksbök
(s. 159), som er en oversettelse av den engelske homilie. Men i
denne homilie var det ikke noen grunn til å nevne navnet på
dagen når ikke et hedensk gudenavn var knyttet til den.
I Tyskland kom tidlig et annet navn i bruk, nemlig sambaztag.
KLUGE sier (Etym. Wb.): »Offenbar ist ein etwa im 4./5. Jalut.
bestehendes orientalisches sambato durch das Griech. (mit dem
Arianismus) ins. Oberd. und Slav. gekommen.» — I andre tyske
dialekter kom Sonnabend til å avlöse sdterdag, men dette ordet
20-537384 Svenska Landsmål 1953154
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betydde til dels bare »lördagsaften». P. KRETSCHMER sier i »Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache» (1918):
»Das Gebiet von Sonnabend ist der mittlere und östliche Teil von Nordund Mitteldeutschl. Samstag ist -öbor West- und Silddeutschl., Schweiz
und Österreich verbreitet.» (s. 460). »Verfolgen wir nun die Geschichte
der Namen clieses Wochentages bis ins frilhe Mittelalter und in der Zeit
ihrer Urspriinge zuriick, so scheinen allerdings sehr spärliche Zeugnisse
darauf zu weisen, dass anfänglich kein scharfer geographischer Unterschied zwischen Samstag und Sonnabend bestand. Der Mönch OTFRID der
um 870 seine Evangelienharmonie in der sildrheinfränkischen Mundart
von Weissenburg im jetzigen Unterelsass schrieb, ilbersetzt lat. sabbatum,
ebenso wie die um 830 in Fulda entstandene tbertragung des Tatian,
regelmässig mit sambaztag, aber an einer Stelle V4,9 schreibt er: Thes
sunnum abandes sår irhuabum, sih thiu uuib. »Des Sonnabendes alsbald
erhoben sich die Frauen.» Die Tatianilbersetzung hat an dieser Stelle:
In th,emo åbancle des sambaztages ther dar inliuhtit in themo cristen sambaztage entsprechend dem lat. Text Matth. 28. V espere autem sabbati quae
lucescit in prima sabbati. Man sieht also, sunnan åbant boj Otfrid ist
nicht mit sambaztac gleichbedeutend, sondem bezeichnet nur den Abencl
des Sainstags.» (s. 464 f.).1

Ordet ble altså brukt om den jödiske »sabbat»; slik kunne ikke
de forskjellige former av »dies Saturni» bli brukt. I den kirkelige
literatur ble of test brukt lat. sabbatum om sabbaten hos jödene.
Fra det 9. årh. av var lördag sarlig vigd til jomfru Maria (se
Lexikon fiir Theologie und Kirche VI; sp. 896; 1934). Det var
sarlig påskelördag som var jomfru Maria's mirmedag; men det ble
utvidet til å gjelde hver lördag. I Mariu saga og jartegnene som
hörer til den, blir denne lördagsfeiring for Maria ofte omtalt (se
Ungers utg. s. 48, 137, 155-7, 212, 214, 221, 926 o. fl.). I den grad
var lördag knyttet til jomfru Maria, at dette dagnavnet i samisk
ble grunnlag for Lavaailek, som er et samisk navn på jomfru
Maria (FRITZNER, Norsk Historisk tidskrift 4 s. 152; 1877; sml.
Fritzner sst. I s. 187; 1873).
Påskelördag ble tidlig en av Kirkens sarlige dåpstider; også
denne skikk ble overfört til andre lördager. Dessuten synes sarlige
vaskeskikker knyttet til Mariafeiringen å ha vart i bruk, först og
fremst på påskelördag. — Utifra slika skikker om lördagen blant
1 Sm1. også om aater(s)dag og samatag i tysk Idg. Forsch. 45 (s. 292 ff.) av
Ta. FRINGS og J. NIESSEN.
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kristne folk i Europa kunne de ikke-kristne folk i Norden gi dagen
et navn som pvetttdagr eller laugardagr. — Dessuten kunne selve
navnet sambazdagr före tanken hen på ordet kö".
3.

Navnet livtittdagr i norsk og islandsk
I nordisk fins det som nevnt to navn for »lördag» med vesentlig samme betydning: pvcittdagr og laugardagr i forskjellige former.
pviatdagr er kjent fra gammelnorsk og gammelislandsk. Ordet blir
brukt både om sabbaten hos jödene og om »lördag» som ukedag.
I gammelnorsk finner vi pvatt dag i gjengivelsen av det tredje bud.
Det heter i AM 310 qv. fra ca. 1260-70 i tredje bud: »minztvat halda
helgan pvatt dag hvern» (Groth, Det Arnamagneanske Haandskr. 310 qv.
pl. 122). I Stjärn (s. 301) er teksten gjengitt på samme måte: »Minnizt
bier at handa helgan Puottdag hvern.» Budene må ha vart oversatt samtidig med at kristendommen kom. Når navnet er oversatt med lyvattdagr,
synes det å vise at detta ordet var kjent i forveien. — At ordet Pveatdag
var et förkristelig ord i Norge, får stötte av at ordet blir brukt om »lördag» i det eldste lovspråk. I Gulatingslov kap. 16 er 15vdttdagr brukt i
Kristendomsbolken (NgL I s. 9). Dessuten forekommer ordet tre ganger
tul i kap. 226, 269, 274, alle i odelsbrigdeloven (NgL I s. 88, 90, 41).
Både kristendonnsbolken og odelsbrigdeloven hörer tul den såkalte Olavstekst, som etter Tarangers mening »tilhörer 11. århundre (1040-1090),
se Tidsskrift for retsvitenskap 39 s. 207. Etter det må ordet pvdttdagr i
norsk lovspråk gå tilbake tul ii. hundreår, iallfall i den del av Norge som
Gulatingsloven gjaldt for. Budene i Moseloven var rimeligvis oversatt
för. — Også Frostatingsloven har dette ordet. De deler hvor ordet forekommer, er bevart i yngre avskrifter, se NgL I s. 236, 247. På s. 247
forekommer også laugardegi. På s. 24 er brukt laugardegi i et håndskrift
fra begynnelsen av 14. hå. (AM 60 qv.) mens et håndskrift fra omkr.
1350 (Sth. 35 qv.) har fivatdmigi, og likeså avskrifter av Codex Resenianus. Det taler for at Frostatingsloven har hatt fivdttdagr, men at senere
avskrivere har byttet ordet om med laugardagr. — I de gamle Benediktiner-regler i håndskrift fra ca. 1200 (NRA 81 B), men rimeligvis blitt
til kort etter at benediktinere fikk kloster i Norge i begynnelsen av 12.
hundreår, fins dativen livatdegi. — Ordet Puatdag er også brukt i erkebiskop Påls tredje statutt, utsendt mellom 1336 og 1346, bevart i en
avskrift fra omkring 1450 (se NgL III s. 294).
Ellers synes ordet Inxittdagr å vare lite brukt i norsk. I dateringer
forekommer nesten bare laugardagr. 1 et par diplomer fra Vestlandet
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finner vi likevel fivdttdagr. I et brev fra 1287 tilskjöter Gaut av Hatteberg
i Kvinnherad sin odel til abbeden av Munkeliv »aa puatdfflighenom i
pascha vike» (DN 12;9; bevart i Munkelivsavskr. fra 1427). I brev fra
Hardanger 1304 (DN I: 102) er fivattagen brukt i datering (sml. Heegstad
Isvl. Is. 117). — Endelig nevner jeg at ordet i en avskrift av Gulatingsloven omkr. 1350 (AM 309 fol.) er skrevet huatdagh (NgL Is. 9). Det skyldes kanskje at h foran v var gått ut av skriverens dagligtale, og at han
gjengir et slags lesespråk. Skriveren er Torgeir Håkonsson fra Skien.
I gammelislandsk blir bara pvcittdagr brukt om »sabbaten» i jödisk
betyclning. Dette ordet fins i bibelsitater i flere skrifter, og det er sannsynlig at det da går tilbake til en gammel bibeloversettelse, som må ha
veert kjent både i Norge og Island (jfr. om teksten i tredje bud ovenfor
s. 307). I Gregors homilier i AM 677 qv. er gjengitt etter Luk. 13.6-17
beretningen om at Jesus helbredet en kvinne på sabbaten. Her er fire
ganger brukt dativ å jrvattdegi (Leifar s. 85). —1 »Pålssaga postola» (AM
645 qv.) er gjengitt beretningen om Paulus som talte på sabbatsdagen
i Antiokia etter Acta 13. 14-49. Her er brukt fivatclege, hvern fivatcictg,
annan jvatdag (Post. Sögur s. 218 f.), og slik også i samme beretning i
aveggia postola saga Petrs ok Påla» (AM 656 C qv. i Post Sögur s. 295 f.).
I apostelen Jakobs saga i AM 645 qv. blir det fortalt at Abraham bio
Guds venn för Abraham »helde pvatdag» (Larssons utg. s. 95; sml. Post.
Sögur s. 517, 522, 535). — I apostelen Peters saga er brukt jrvdttdagahand (jvdttclagshald) om jödenes sabbat (Post. Sögur s. 89). — Vi må
kunne slutte at den tradisjonelle gjengivelse av det bibelske »sabbat» i
den norske og den islandske kirke var jvdttdagr. — Jeg nevner så et sted
hvor det bibelske »sabbat» er helt omskrevet. Det er i gjengivelsen av
Matteus 24.20, som i Vulgata lyder: »Orate autem ut non fiat fuga vestra
in hieme, vol sabbata.» Det er i Isl, horn. gjengitt slik (Wisåns utgave
s. 215): »Bipep 6r. at eige verpe flötte yPvar a vettre ePa hripar dege !»
Her ville pvattdagr ikke passe; men uttrykket hriPar dege er uriktig avskrift for hviljar degs (se VråtnSr, ANF 33 s. 156). Det blir klart av tilföyelsen: »Hrip prönger föte manz a vetreN, en log hefta meN fra gaongo
a huilpar dege.» Hele uttrykket stammer fra Gregors Homilier, hvor det
heter: »Mementote qvid Veritas dicat : Orate no fiat fuga vestra hieme
vol Sabbato (Matth. XXIV, 20). Per legis quippe mandaturn ambulasse
longius Sabbato non licet (Exod. XVI); hiems quoque ad ambulandum
impedimento est, quia gressus ambulantium torpor frigoris astringit
(Migne, Patr. Lat. 72 col. 1123). Når oversetteren ikke ville bruke sabbatum, måtte han her bruke hvildardagr; fordi jvdttdagr ikke bare ble
brukt om den jöcliske sabbat, men var det gamle navn på lördag. Her
bruker oversetteren av Gregor nettopp det ord som også er brukt i
Stj6rn i gjengivelsen av Exodus 16.29 (Ungers utg. s. 294): »gud drottism
hefir yör huilldar daginn gefit» i »halcli folkit hatidliga hinn. Vilda. huern
huilldardag». 1 Vulgata : »sabbatura» og »sabbatizavit populus die septimo».
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Noen steder i den islandske literatur er fivcittdagr sterlig brukt om
påskeaften, til dels også om pinseaften. Opplysende er et sted i Kristnisaga (Hauksb6k s. 133), hvor det heter om Siöu-Hallr og Dangbrandr
»Hallr var skirör laugardaginn fyri paska ok hivn hans on par i ånni hon
er sipan kollut pvatt å.» (Hauksb. s. 133.) Her er ikke Pvdttdagr nevnt ;
men det må likevel ha vwrt det navn, som har vaert brukt, og her om
påskelördag, som også på Island bio foretrukket som dåpsdag. Det viser
også et sted i Kristinna laga Påttr i Grågås. Her heter det (Finsens utg.
Is. 7; 1852):
»Ef barn else sva later paschom ePa hvita dogvm. oc vill mak fresta
scirn til lavgar dags fyrir pascha epa hvita daga, oc verör honum pat
rått ef barn er eigi sivkt. scira scal pegar lata ef sivet er. Ef hann vill
pvatdags at scirn biöa. oc scal mar fara til fvndar viö prest. oc scal
prestr raöa hvart hann vill skira barn fyrr. epa vill hann biöa pvatdags
at.»
Her synes det som Inxittdagr er brukt identisk med »laugardagr fyrir
pascha epa hvita daga». Men andre steder i Grågås er det tydelig at
fivdttdagr kan brukes om hvilken som helst lördag. — Bruken av ly/Attdagr om påskelördag ligger til grunn for et sted i Gregors dialoger, hvor
det er fortalt om en mann som gjör stor synd »necqverri pvat dag fvrir
pasca.» »En at morni pa for han fvrst til langar, sva sem han metti i
laugarvatnino svnlaina pva af ser» (Leifar 140). — Samme bruk av Imettldagr finner vi i Romaldus saga, som vi har i flere håndskrifter. I AM
655n (fra bog. av 13. hå., se Mariusaga s. XXXII) er . fivatdag, pvatclaginn
brukt om påskelördag (se Mariusaga s. XXXVI). Samme uttrykksmåte er
brukt Sth. 1 qv. (15 hå.), hvor ordet er skrevet Inyottdaginn. Men i AM
232 fol. ca. 1325 og flere hss. (Mariusaga s. 150) er uttrykket onaskrevet,
og der er brukt ordene laugardagaaptan og laugardag (Mariusaga s. 733). I
Mariusaga er ordene Pvdttdagr og laugardagr brukt side om side; men
stundom er fivdttdagr srlig brukt om »påskelördag» (Ungers utg. s.
XXXVI; byttet om med laugardag i yngre håndskrifter; se s. 733); også
i Mariugråtr 36 er .fivdttdagin brukt om »påskelördag» (Skj. digtn. II s. 505).
Om navnet på hvilken som helst lördag er i islandske lover brukt
Inhttdagr eller laugardagr. Grågås har ordene i samme kapitel (Finseru3
utg. 1852 s. 1; sml. s. 26, 39, 76); »lördagskveld» er kalt Imat flott (sst.
s. 33). I biskop Arnes kristenrett fivattdag for »lördag» (NgL 5 s. 42 f.).
Det visor at fivdttdagr lenge bio brukt også om »lördagen» etter kristen
tidsregning. — I Rimbegla, som gir översikt over tidsregningen (GkS
1812 qv.; hs. eldre enn 1200 med grunnlag i eldre skrifter, se Beckman
i Nordisk kultur 21 s. 13 f.), er brukt . frocittdagr både om jödenes sabbat
(Larssons utg. s. 3) og om lördagen (s. 19-21, 23, 25). Dessuten er brukt
huildar dagr der det er talt om skapelsen etter Genesis 2 (s. 1 f.). I Isl.
horn. (Wisåns utg. s. 28) er brukt katdag i »Drottens daga mal», som til
dels bygger på den tekst som er overlevert i GkS 1812 qv. — 1 »Marti.
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nus saga byskups» blir fortalt at Martin döde »aa midri pvattnott» (HMSI
602), dvs. midt på natt mellom lördag og söndag; her etter AM 235 fol.
(ca. 1380), mens det i et samtidig hs. Sth. 2 fol. heter »pat var a drottinsnott, er enn helgi Martinus andadiz nr midri flott fyrir drottinsdaginn»
(HMS I 636). Kapitlet mgl. i Am 645 II qv. — I Guömundarsaga (Bp.
I s. 420) er brukt Pvcittaptaninn om lördagskveld, så i AM 399, 40 (Resenbok). Men i AM 645 C qv. (ca. 1350) står »einn aptann». I samme saga
(Bp. I s. 464) er brukt pvcittnött om lördagsnatt. — I Magnus berfötts
saga i Hulda (AM 66 fol.; 14 årh.) og i Hrokkinskinna er brukt uttrykket »pat var ein Pvåttdag» (Fornm. S. VII s. 30).

Av dette slutter jeg at pvåttdagr var opptatt som navn på siste
dag i liken iallf all i deler av Norge (swrlig i Gulatingslag, visstnok
i Frostatingslag) för kristendommen. Da kristendommen kom, ble
ordet også brukt om den jödiske sabbat, og det gjorde det nödvendig å bruke et annet ord om den siste dag i uken, som etter
kristen skikk ikke var »hvil5ardag». I de gamle östnorske kristenretter er pvåttdagr ikke brukt.
På Island er pvåttdagr også i bruk för kristendommen. Så blir
ordet brukt om den jödiske sabbat, til dels ~skilt om påskeaften
og pinseaften; dessuten lenger enn i norsk om hvilken som helst
lördag.
4.
Laugardagr i norsk og islandsk
Den förste gang ordet laugardagr forekommer i Norge, er i en
»lausavise» av den islandske skald Dj65o1fr Arnorsson som der
forteller at kong Harald Hardråde reiser fra Trondheim på tog mot
Danmark laugardag. Verset er datert til 1062 (F. Jönsson, Skjaldedigtning A 381). På den tid bruker flere skalder dagnavn i sine
vers (sml. ovenfor s. 303). Det er en islending som bruker ordet,
men vi må slutte at det også har vwrt kjent i Norge. Det er
mulig at her er ment påskeaften.
I runeinnskrift fra Vinje kirke (datert til 1194) står lougardagen
botolfs ~so (sml. NIyR II s. 266). I norsk literatur blir laugardagr brukt
alt i Gammelnorsk homiliebok i »Visio sancti Pauli apostoli» (Indrebös
utg. s. 148), som regnes for å höre til de eldste stykker i boken (»ml.
Indrebö, innl. s. 57), altså fra 1150 eller eldre.
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I de gamle östnorske kristenretter er brukt laugardag akk., Eidsiva kr.
rett (NgL I s. 377, 379; etter AM 68 qv.; fra beg. av 14 hå.); laughmrdagh etter Am 58 qv. ca. 1350 a laugardmgi (sst. s. 380). I Borgartings
kristenrett er brukt /aughardagh akk. (NgL I s. 343; etter AM 78 qv. fra
förste fjerdedel av 14 hå.). I Magnus Lagaböters »Nyere Borgartingskristenrett>> er brukt a laughar daghen (NgL II s. 297; etter GkS 3261 qv.
fra omkr. 1350). — I retterböter er brukt laugardaghen 1298 (retterbot
tul Faröyene; etter orig.; NgL III s. 34), Imam laugardagh 1312 (retterbot for Tönsberg; etter NkS 1642 qv., fra ca. 1320).
I dateringer o. 1. i diplomer er nesten overalt brukt laugardag, men
skriftformen skifter, i det förste ledd kan vare laugar (-mr) eller laugur
(-or), og der kan også forekomme former uten diftong. Ordet forekommer oftast etter prep. ci, men ordet står ikke i dativ, alltid i akkusativ.
Det henger vel sammen med den avstikkende dativform degi.
Som nevnt ovenfor forekom laugardagr ofte også i isl.; men i konkurranse med fivcittdagr. Her skal jeg nevne noen eksenapler som viser hvordan laugardagr trenger ut Pvcittdagr. I »B6carb6t» (GkS 1812 B) er brukt
lavgar dag om lördag (ca. 1225-50, se Alfr. tsl. II s. CCXVIII og s. 76,
78). — I Biskop Dorlåks saga etter AM 382 qv. er brukt laugardaginn
som dagnavn (Bp. I 381). —1 Guömundar saga er talt om »laugarkveklit
fyrir pentecosten» (Bp. II 144). — I Sturlunga saga blir stadig brukt
laugarclaginn, laugarm,orginn, laugarkveld, laugarmitt (se Fritzners Ordb.).
— I Gunnlaugs saga kap. 13 er brukt laugaraptann, i hs. Sth. 18, 4° fra
omkr. 1350, »lördagsaften» (i sene avskr. laugarclage aptan, se Isl. sögur
II. 274; sml. F. 36nssons utg. 1916 s. 59: laugar altan).

Det er tydelig at laugardagr trenger ut pvdttdagr i isl. I nyisl.
er brukt laugardagr; pvdttdagr er arkaiserende (se Blöndals ordbok).
5.
Om forskjellige former for navnet lördag i norsk middelalder
Vanlig form i norsk er laugardagr eller laughardaghr. Denne
formen forekommer så ofte at jeg ikke nevner noen eksempler.
Jeg nevner bare at ordet kan forekomme med bortfalt r: laughadaghen Romerike 1369 (2:403; avskrift av 1422).
Med redusert vokal: laughcer el. laug(e)r: Gudbrandsdal 1323
(2: 149), Vinger 1328 (2: 163), Tönsberg 1330 (2: 174), Hamar 1342 (1:280),
Gudbrandsdal 1343 (1: 284), 1356 (1: 346), Telemark 1358 (1: 355), Hallingdal 1358 (3: 293), Gudbrandsdal 1363 (3: 330), Hamar 1388 (2: 510),
östfold 1394 (2: 540), Vestfold 1398 (1: 561), Gudbrandsdal 1418 (3: 640),

312

DIDRIK ARET SEIP

Oslo 1419 (2: 649), östfold 1421 (1: 674) Fåberg 1445 (2: 762), Modum
1485 (2: 931), Bergen 1538 (2: 1126); sml. lougdag östfold 1489 (2: 952).
Med u eller v i annen stavelse: laug(h)ur-: Trondheim 1353
(3: 281; vidisse av et kongebrev med söröstl. målmerker), Eiker 1355
286), Hedmark 1364 (3: 336), Eiker 1364 (3: 337), Oslo 1368 (4: 470);
laughor- : Tönsberg 1359, 1363, 1365 (13: 21, 2: 372, 3: 343). - Etter 1370
forekommer det mange eksempler på slike former med u eller o, men
mest fra söröstlandsk, fra Båhuslen, östfold, Oslo, Akershus, Vestfold og
Skien: 1378 (3: 419), 1390 (1: 524), 1391 (3: 496), 1393 (2: 536, 3: 511),
1394 (6: 343), 1395 (2: 542), 1396 (1: 553), 1397 (1: 559), 1398 (3: 538),
1399 (3: 547), 1400 (3: 553, 2:563), 1401 (3: 558), 1403 (1: 586, 587; 3:565,
570), 1407 (3: 583), 1410 (2:614), 1412 (3:607), 1414 (3:622), 1422 (1: 682),
1431 (1: 735), 1432 (1: 738), 1434 (9:260; 5:642); 1446 (3: 790, 7:433),
1453 (2: 801), 1459 (2: 830), 1485 (1: 944). - Brev med navnet i denne
form fra andre kanter av landet har ofte tilknytning til Söröstlandet :
Hedmark 1372 (3: 376; utstedt av korsbror i Oslo), Trondenes 1418
(2: 646; forbindelse med »Viken»), Bergen 1426 (1: 713; vedkommer Sigurd Jonsson fra Romerike). Ellers er formen brukt : Nidaros 1382 (2:473),
Valdres 1388 (2: 509), Selbu i Tröndelag 1409 (1: 618), Gudbrandsdal
1411 (2: 615), Setesdal 1425 (1: 714), Tveid i V.-Agder 1429 (4: 837; utstedt av korsbrödre i Stavanger), Telemark 1449 (3: 804), Stavanger 1454
936; östnorsk språk), Telemark 1462 (1: 857). Disse skrivemåter visor
hvordan söröstnorsk skrivemåte brer seg utover landet.
Det er uklart og sterkt omdiskutert hvordan u el. o i annen
stavelse, som også forekommer i fsv., er å oppfatte. BRONDIIMNIELSEN har i AphS V (s. 30 ff.) gjort rede for de forskjellige
forklaringer, og jeg henviser til hans utgreiing (se også hans
Gammeldansk Grammatik II s. 174). Skulerud har ment at u eller
o stammer fra andre dagnavn sunnu-, miöviku-, fröyiudagr (Tinnsmålet s. 329, 599). Men denne forklaring kan neppe gjöres gjeldende
for löghordagh i Skånske lov; det rimeligste blir da med BrondumNielsen å regne med et suffiks -ur.
Endelig forekommer navnet skrevet med enkeltvo k al lugardag uten sted 1309 (1: 121) og senere ofte med u, o (a, som kan
vxre tegn for å). Denne form er forklart ut fra svakere trykk på
förste ledd (sml. Seip Nsph. s. 234, 251 m. henvisninger; Skulerud,
s. 538). En annen forklaring er at det foreligger en form
med svakeste lydtrinn lugur (sml. Brondum-Nielsen Gda. Gr. II
s. 174, Skulerud Tirmsmålet s. 599 med henvisninger). En tredje
forklaring har Wigforss utförlig greidd ut om (Södra Hallands
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folkmål s. 185 f. Sv. lm. B 11-15); det kan foreligge et annet ord
kgr, lagher »vaske»; og dette ordet skulle så ha virket inn på
laugurdaghr også, så formen ble log(h)urdagr. Formene med u
förste stavelse kan skyldes jamning; og i noen dialekter er det
ikke utelukket at u i annen stavelse kan ha oppstått av a ved
jamning fra vokalen foran (sml. Nsph s. 249, 264 f.). — Det er
ikke lett å avgjöre noe med sikkerhet her. Formene med o (a) og
u er vidt utbredt i norsk i gammel tid, og flere norske dialektformer må gå tilbake på slike former.
Nedenfor skal jeg först gi en oversikt over formene i norske
diplomer i middelalderen. Jeg nevner at skrivemåten lagar-, lagerkan vare flertydig; a kan vare tegn for å-lyd; og ag kan stå for
au, idet ag, og isar i söröstlandsk tidlig kunna diftongeres til au,
men ble skrevet ag (Nsph. s. 255). — Henvisningene nedenfor
gjelder Diplomatarium Norvegicum bind og nummer.
Med o i förste stavelse og u i annen stavelse: loghurdagh,
Sauherad 1381 (5: 321; jfr Skulerud Tinnsmålet s. 538); logwrdaien Oslo
1389 (4: 559; sml. Grötvedt Lagm. br. s. 57); logurdaghen Tönsberg 1390
525); logurdaien Romerike 1391 (4: 588); loghurdaghen Oslo 1392
533); logurdaghen Oslo 1392 (3: 504) ; loghurdaghen Stavanger 1393
(4: 624); logurdagen Ås 1394 (3: 513); logurdagen Oslo 1398 (1: 564); Tönsberg 1399 (2: 557); logurdaghen Oslo 1408 (3: 589); loghurdaghen Hedmark
1412 (7: 357); logwrdagien Vestfold 1419 (3: 649); logurdagen Kråkstad
1420 (1:667); Tönsberg 1424(1: 696); loghurdaghin Ringerike 1430 (2:703);
logurdagen Ryfylke 1431 (2: 704); logurdaghen, loghurdaghen Skien 1457
(2: 818); logurdagen, Östfold 1485 (3: 953); sml. også logurdagen i falskt
brev fra Eiker 1333 (13: 9).
Med u i förste stavelse og o i annen: lwgordaghin Oslo ca.
1450 (2: 541; vidisse av brev fra 1394).
Med o i begge stavelser; loghordaghen Sogn 1380 (2:462); loghordaghen (også med ce i förste stavelsen) Våga 1446 (10: 186); logordagen,
Skien 1484 (1:937).
Med u i b egge stavelser: llugurcken u. st. (Lofoten) 1396 (3: 527);
lugurdaghen Ås 1482 (11:24); lugurdagen Gjerpen 1490 (1: 968).
Med o i förste stavelse og redusert vokal i siste: logerclaghin Östfold 1403 (3: 568); Hedmark 1416 (3: 629); Jelsa 1467? (6: 563;
jfr. Hxgst. Ryg. s. 43); logyrclagin Numedal 1460-70 (10: 240); logherdaghen Bergen 1489 (1: 963); logerdagen Östfold 1490 (3: 974); loggherdhaghen Sandsvxr 1491 (2: 965; også lagerdaghen); logherdaghen Sarpsborg
1498 (2: 1000); lorgerclagen! Skjeberg i Östfold 1504 (15: 133); logherdagh
Nidrosia 1523 (1: 1061); logerdwgen Båhuslen 1546 (2: 1145).
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Med u i förste stavelse og redusert vokal i siste: lugerdagen Skien 1501 (1: 1004); 1505 (1: 1014).

Med a i förste stavelse og u i siste: laghurdagen Tönsberghus 1375 (2:435); taaghudagher Fiskum 1396 (4: 664; ekte?); laghurdaghin
Gimsöy vid Skien 1399 (1: 568; sml. Skulerud Tinnsm. s. 538); lagurdaghen Oslo 1409 (3: 595); lagurdagien Tjölling 1419 (3: 649); lagurdagen
östfold 1431 (2:705); laghurdaghen Oslo 1434 (7: 392); lagurdaghen Vestfold 1446 (1:799); lagurdagen Gudbrandsdal 1458 (5: 812); lagurdaghen
östfold 1491 (2: 964).
Med a i förste stavelse og redusert vokal i siste: natLena til lagherdagh u. st. 1464 (2: 852); lagerdaghen Sandsvaer 1491 (2: 965;
også loggherdhaghen); llagerdagen Hamar 1497 (1: 991).
Med g-bortfall og diftong: lauardaghen östfold 1388 (2:511);
laurdagin Gudbrandsdal 1399 (3: 548); laurdaghen Vestfold 1404 (1: 596;
korsbror); Oslo 1411 (2: 618); lauclaghin Bjelland 1413 (4: 792; Isvl.
I 117); laurdagen Fyresdal 1422 (1: 684); lavrdagen Gbr. 1424? (1: 693);
laurdag Hardanger 1449 (4:908; Isvl. I 117); laurdagen Ringerike 1460
846); lownlaghen Tönsberg 1519 (1: 1055; mgl. diftonger ellers). — Hit
vel også: laaordagen Spydeberg 1536 (4:1108) og laufurdaghinn östfold
1445 (13: 112); louerdaghen Bergen 1455 (3: 830; dansk); loferdaggen Hedmark 1517 (1: 1051); loffuerdagen Oslo 1539 (2:1130; dansk), Skien 1542
1100; dansk); loffuerdagenn Lund? 1546 (1: 1105; dansk).
Også kontraksjon i förste ledd forekommer: loordhwgenom Sigdal 1433
(13: 100).
Til slutt nevner jeg at för 1400 forekommer vokalen o, som rimeligst
går tilbake på au, men også kan komme av q.
Med ogh i förste og a i annen stavelse: loghardaghin Bergen 1404 (2: 581); loghardaghen Bergen 1425 (2: 684); lögard,agin Vardal
1457 (2: 820); Toten 1458 (2: 827); logardaghen Finnäs 1466 (6: 562).
Med ogh i förste og u i annen stavelse: loghurdaghin Ryfylke
(Hestbö) 1384 (4: 523); loghurdaghen Lier 1388 (4: 554); Tröndelag 1414
(2:631); logyrdagen Båhuslen 1415 (3: 624); loghurclaghen Lier 1429
(12:191); lögurdagin Vestfold 1440 (2:739); ao imbru loghurdag östfold
1441 (1: 777); (med y i förste stavelse) lyghurdaghen Hamar 1457 (2:817);
i logurdagso Oslo 1461 (5: 834).
Med so g (h) i förste stavelse og o i siste: loghodagen Bergen
1423 (2: 672); loghordagh Vågå, 1446 (10:186; også loghordagh); loghordagh
Gbr. 1446 (10:186); (med y i förste stavelse) lyghordaghen Romedal 1448
(10:196); logodagen for mytfaoto Vestfold 1513 (1: 1037).
Med o g (h) i förste stavelse og redusert vokal i siste:
(med e for e) legerdagin östfold 1432 (2:710); logerdaghen östfold 1477
903; i vidisse samme år fra Hamar); logerdagen Numedal 1487 (3:960);
logerdaghen Tim i Telemark 1490 (9: 404); loger dagen Sandsvxr 1490
(2:959); logher dagen Voss 1496 (1:988; dansk?); logherdagh Oslo 1499
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997); lögerdagen Båhus 1522 (2: 1070); logerclagenn Bergenhus 1530
1101).
Med /ö/ver- o.l. i förste ledd: lofwerdaggin Manvik 1476 (1: 915);
louerdagh Bå,hus 1492 (2: 968); lowerdagen Båhuslen 1494 (2: 979); loffwerdagen Oslo 1499 (1: 998); lofferdaghen u. st. (Oslo?) 1519 (2: 1063); loffuerdagenn Bergen 1522 (2: 1071); Oslo 1539 (1: 1091; biskop Gjeble);
löffuerdag Hamar 1539 (2: 1129); loffuerclagen kgbr. Kbh. 1541 (1: 1097;
dansk); louerdagenn Tjölling 1557 (1: 1118; dansk).
Med kontra ksj on: lordagh Sarpsborg 1494 (2: 977; daniserende);
palmelordagh Toten 1541 (2: 1136); lördagen Bergen 1544 (2: 1143).

6.
Om former for navnet i norske dialekter og i samisk
Her skal bli gitt opplysning om formene i norske dialekter. Det
blir i regelen bare tatt omsyn tul vokalen; sxrlig nevnt blir altså
ikke östnorske former som lolan (med tjukk 1) eller lorran. — Når
det gjelder vokalen, har dialektene dels diftongen au. Dels blir
brukt vokalene o eller u, som her blir behandlet under ett. Dels
blir brukt vokalene o eller ö, som i noen dialekter (Solör m. fl.)
er blitt en swrskilt lyd, som i Storms lydskrift blir skrevet med
omvendt a, dels er ö-lyden i denne stilling blitt en kort å-lyd
(strandmål i Aust-Agder) eller en lyd som ligger mellom å og ö, f.
eks. i Ytre Sogn og Sunnfjord. Formene med slik utvikling blir
behandlet sammen med ö.
Opplysninger om de forskjellige formene blir gitt etter opplysninger i dialektliteraturen og opplysninger til Norsk målförearkiv,
Oslo (NMA notert av lektor Lundeby og lektor Torvik). Dessuten
er det gitt opplysninger av dr. Hallfr. Christiansen (om nordlandske mål) og av forskjellige andre. Nedenfor er grunnlaget nevnt
unntagen for NMA.
1. laurdag o. 1.

H e dmark: Folldal. — 0 pp lan d: Gudbrandsdal (med Gausdal)
ovenfor Fåberg (Pål Kluften; sml. Skulerud, Tirmsm. s. 249); Valdres
minus Hedal. — Tel emark: del av Nes i Sauherad (Skulerud, Tinnsm.
s. 538), Vest-Telemark (i Vinje tul dels o) med Nissedal og Drangedal
(sml. Aasen, Ross, Skulerud). — Au st -Ag der: Vegårshei, Åmli (Ross,
Ordb. Till. 1902 under laug), Mykland, Herefoss, Iveland, og bygdene i
Setesdal (Storm, Ordb. s. 87; FIaagstad I, svl. 1 117). — Vest-Agder:
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Greipstad, Oddernes, Bjelland, Grindheim; Åseral (Seip, Åsdölm. s. 36),
Vigmostad, Gyland (Kydland, Gylaxidsm. s. 24, 45). Spangereid og
visstnok flere bygder. — R ogalan d: Bjerkreim, Helleland. — H o rdalan d: Nord-Surmhordland (alt i Kvinnherad), Nordhordland, Hardanger, Voss. — Sogn og Fjordane: De fleste bygder i Sogn (Larsen
Sognem. s. 262 f.), Jölster i Sunnfjord (om Gaular se under ö); visstnok
alle bygder i Nordfjord. Om Gloppen opplyser stortingsmann Lothe at
eldre folk uttalte navnet uten r (laudag). — Möre og Ro m sdal:
Sunnmöre (minus Ålesund); Romsdal; Eide, Frei, Grip, Hopen, Sunndal,
Öre, Ålvundeid på Norclmore. — S ör -Tröndelag: Hemne; Oppdal,
Meldal, Röros og Brekken (Reitan, Rörosm. s. 97), Melhus. — N o r dTr öndel ag: Stjördal, Åsen, Skogn, Frol, Verdal, Namdalseid, Beitstad,
Sparbu, Höylandet, Overhalla.
Endelig nevner jeg at fxröysk har leygardagur av laugardagr (se Jacobsen og Matras, Ordb.).
liirdag eller lördag.

Östfol d: Idd (Myhre, Iddm. s. 36, 52, 92); Skiptvet (Hoff, Skjetvem. s. 36, 163, 252); Aremark, Borge, Degernes, Eidsberg, Hoböl, Römskog, Råde, Spydeberg, Varteig, Våler, Sarpsborg. — A kershus: Blaker,
Nannestad, Rwlingen, Sörum, Fet. — Hedmark: Nord-Odal, Stange,
Ringsaker. — 0 p p land: Bin, Fluberg, N. Land, V. Toten, Ö. Toten,
Hadeland (T. Krogsrud); Fåberg (Pål Kluften); Hedal i Valdres (Sörlie). Buskeru d: Hallingdal med Eggedal (anal. Aasen, Ordb.), til dels
i Krödsherad, Numedal ovenfor Flesberg (sml. Hoff s. 57; Ross, NB 1907
s. 7). V estf ol d: Lardal; Ross nevner u fra Larvik (Ordb. 992). T e 1 emar k: Med bevart g: luggdag Hjartdal, Tum, luggudag Tuddal (Roas,
Ordb. s. 992; Skulerud Tinnsm. s. 249, 329, 538); i Vinje til dels logudar
(Ross NB 1906 s. 7; Skulerud, Tinnsm. s. 538; nå oppgitt lougdage NMA).
Former uten g: Bä, Gransherad, Lunde, Sauherad (au til dels i Nes
sogn), Heddal, litt av Holla (Ross, Ordb. s. 992; Skulerud, Tinnsm. s.
538). — Rogalan d: Jxren og Ryfylke (Ross, Ordb. s. 467; NB 1909
s. 116; Hxgstad, Ryg. s. 43, 54; Thorson s. 39). NMA har opplysninger
fra Nwrbö, Time, Sandnes (se nedenfor), Höyland, Strand, Forsand, Finnöy, Sjemaröy, Tysvxr, Skjold, Skåre, Åkra. — Hor dalan d: SörSunn-hordland, dvs. Ölen, Sveio, Vikebygd, Fjellberg, Skånevik, Etne
(Vidsten, Ordb.; sml. Hanstad I, syl. I s. 93, 117). — Dessuten Räldal. — Sär -Tr öndelag: Rennebu, Stören, Soknedal, Horg, Tydal.
lördag (lårrdag ; steder med å-lyd er nedenfor merket med +; Jfr.
Hwgstad Isvl. I s. 93).

Östf o Id: Askim, Rödenes, Onsöy, Båstad (0. Rykkvin), Moss (også
u; T. Norum). Dessuten i stedsnavnet Lördagsåsen i Rakkestad (NG II
s. 280). Oslo: (Larsen, Kria bymål s. 72).—Akershus:Nittedal,B.
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rum, Asker og sikkert flere. Hedmark: Vinger, +Våler, Ronnedal, Elverum (Hogstad, Elverumsm. s. 12); +Stor-Elvdal, Ö. Rendal, +Kvikne,
+Tynset (Reitan Tynnsetm. s. 19). Dessuten i stedsnavn Lördagsbakken i
Eidskog og Lördagsrud i Skedsmo og Ullensaker (NG II s. 280). B u sk er u d: Hurum, Röyken, Lier, Drammen, Modum, Ringerike med Hönefoss (i Ådal også u, Skulerud, Norderhovsm. s. 78; Ådalsm. s. 373);
Sigdal (Eggedal u), Krödsherad (også u), Eiker, Y. og Ö. Sandsvxr,
Kongsberg, Flesberg. — Vestf old: Vanlig (u i Lardal og til dels i
Larvik). — Telemark: Gjerpen, Solurn (Dalene Solumsm. s. 23),
Siljan, Holla (Skulerud, Tinnsm. s. 538), Eidanger, Bamble, Skåtöy,
Skien, Porsgrunn, Brevik, Stathelle, Langesund, Kragerö. — Au st Agder: Söndeled, Risör, +Holt (Ross, Ordb.), Tvedestrand, +Dypvåg, Tromöy, Hisöy, Arendal, Grimstad (c. ph. Terland), Fjwre,
Landvik, Lillesand. — V est -Agder: Kristiansand (Krsbm. 73), Raudesund, Tveit, Halse og Harkmark, Mandal, Flekkefj ord, Nes, +Lista. —
Rogal an d: Sokndal (S. Line), Sandnes (eldre: lårdag, Sigm. Skjaeveland), Stavanger (Stbm. 60, 111; også lårdag); Kopervik (også lårdag);
Haugesund. — Hord aland: Laksevåg. — Bergen. — Sogn og
F j or dane: +Hyllestad, +Solund (Larsen, Sognem. s. 262); Gaular (opplyst av lwrer Solås; NMA har opplysning om diftong), +Vevring (N.
Gjelsvik), +Fjaler (Hellevik), +Askvoll. — M öre og Roms dal: Ålesund; Bremsnes, Öksendal, Stangvik, Åsskard, Rindal, Aure, Brattvwr
(eldre au) på Nordmöre (Moe, Rindalsm. s. 12; Skulerud, Telem. s.
249). I noen av disse bygdene er vokalen ikke ö, men en vokal (v) utviklet av den. — S ör -Tr öndelag: Nord-Fröya (Midtsian), Örland, Stoksund, Roan, Osen, Strinda, Trondheim (lektor Mendelsohn), Selbu (sml.
A. B. Larsen, Norvegia II s. 17). — Nord -Tr önde lag: Viktna, Foldereid. Dessuten i stedsnavnet Lördagshammeren i Viktna (NG II s. 280).
— Nordland: Bindal, Velfjord, Tjötta (R. Andersen-Nsess), Vefsn
(Riksheim s. 47), Elsfjord, Nord-Rana, Luröy, Beiarn, Gildeskål, Bodö,
Bodin, Saltdal (om Saltdalsmålet i flere herreder her se Skånlund Saltamålet s. 22, 50, 89), Skjerstad, Steigen. Etter H. Christiansen : Lödingen, Tjeldsund, Evenes, Ballangen, Ankenes, Valberg, Gimsöy, (sml. Christiansen,
Gimsöym. s. 47), Stokmarknes i Hadsel, Öksnes, Langenes, Björnskinn,
Dverberg, Andenes. — Tro ms: Trondenes (A. Jakobsen), Gratangen,
Salangen (hos eldre folk stundom au etter Herleiv Dahl 1939); Lyngen;
Tromsö (R. Iversen). — Finn mar k: Sör-Varanger og sikkert vanlig
ellers.
I tilknytning til de norske navnene skal dröftes de navnene
dagen har i samiske dialekter. QVIGSTAD har i Nordische Lehnwörter im Lappischen (s. 214) gitt opplysning om de forskjellige
formene i samisk, som alle må vare innfört enten direkte eller
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over finsk lauvantai, som igjen stammer fra nordi sk. På min henvendelse uttaler professor KNUT BERGSLAND:
»På samisk har ordet flere former som må sees i sammenheng
med navnene på de övrige ukedager for å kunne bedömmes rett,
tror jeg. I Kola- og Skoltesamisk er navnene på ukedagene lånt
fra el. dannet etter mönster av karelsk, som igjen har fått sine
navn på lignende måte fra russisk. Formene nedenfor er mer el.
mindre omskrevet til Konrad Nielsens skrivemåte, og dialektavvik
som er rent internt samiske saker, sees bort fra.
Söndag 1) Finnmark-Jokkmokk sgdnå-b.sei've o. 1. (bwi've 'dag'). Jfr.
finsk sunnuntai, som bortsett fra -tai (dialektisk også -taki)
tydeligvis ligger tul grunn for det samiske ord.
2) Gällivare, Jokkmokk-Röros ai'leg, ailegis o.1., ogsä; helligdag' ; urnord.
Mandag 1) Enare, östfinnmark vuoss -ar' gå ('förste ukedag') etter
karelsk.
Vestfinnmark-Vefsn mannödåk, mannodåk o. 1., jfr. manno
'måne, måned'. (Finsk maanantai.)
Vefsn-Röros moanda, meget sent lån.
Tirsdag 1) östfinnmark man(g)eb-ar'gå ('annen ukedag') etter karelsk.
Vestfinnmark-Pite disdåk o. 1. (Finsk tiistai.)
Sorsele-Röros disda og (med regelmessig omlyd) däista
osv.; sent lån.
Onsdag
Enare-Röros gås'kåvåk'ko osv. ('nnidtuke') som finsk
keskiviikko.

Torsdag 1) Enare (Qvigstad) tuorsto[h]; Finnmark-Sorsele duoråståk
osv. Finsk t(u)orstai, tuorstaki, -ta -a osv., tuorustai, tuoristai. Samisk fra finsk skulle jeg tro.
2) Vefsn-Röros duarsta, duffirsta o. 1. Sent lån.
Fredag 1) Enare (og Skolts.) vas'to-b.sei've 'fastedag'.
2) a) Finnmark-Nordtroms &ser' jeidåk (kan vwre lik c).
Sörtroms-Pite bwrrjedåk o. 1.
Sorsele-Tröndelag bierjad, bewrjadlikk0 o. 1. Finsk
perjanta(k)i. Mest sannsynlig tul samisk fra finsk.
3) Tröndelag /redda. Sent lån.
Lördag 1) Enare (?), östfinnmark lavvärdåk (el. låvvårdåk).
Vestfinnmark-Sörtroms lavvördåk el. lä vvurdåk (også
notert -v- av noen, antagelig feil).
Lule-Pite lavvodåk o. 1.
Sorsele lavad Sörsamisk lavadåkkå,
Finsk lau(v)antai, lauvontai — votisk laukopäivå, jfr. vot. laukoja
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'vasker (subst.)', fi. lauk(k)a 'saltlake' (Setälä, FUF 13, 400). Estisk
laupiiev (övrige ukedagers navn forskj. fra finsk).
-dåk i alle disse former er sikkert influert av de meget hyppige suffikser -dåk i rent samiske ord og må sees bort fra.
Lördag 1) forutsetter helst laugar- med spirantisk g eller, selvfölgelig, -vv-. Å dömme av de övrige ukenavn er det meget vanskelig å forklare formen ut fra spirantisk g uten labialelement: lånet
måtte i tilfelle voere eldre enn spirantiseringen av g i disse dialekter, og det anser jeg for så godt som utelukket. (Jfr. lavigot
'bade', meget gammelt lån.)
Lördag 2) forutsetter laugur- el. laugor- likeså med spirantisk g.
Lördag 3) kan forklares på samme måte, men innflytelse fra
Mandag er sannsynlig (her, i sin tur, åpenbart innflytelse fra
manno).
Lördag 4) svarer tilsynelatende til finsk lau(v)antai skjönt
man skulle da helst vente -vy-. Trolig er formen influert av fr eda g, som igjen mest sannsynlig er lånt via finsk (og kommet
sydover fra den ene samiske dialekt til den armen); vokalismeni
annen stavelse er meg dog ikke helt klar i fredag (sör-samisk -apasser ikke til Lule—Pite -e-, men kan skyldes innflytelse fra mange
andre ord på -affiket). Her er det altså vanskelig å si noe bestemt,
men jeg skulle tro at den skandinaviske form har hatt -a- i armen
stavelse.
For meg ser det nxrmest ut som ordet for 'lördag' er lånt mer
el. mindre uavhengig til de forskjellige samiske dialektgrupper —
og relativt sent, f. eks, sen middelalder el. senere. Det hele er dog
meget usikkert p. g. a. den mulige finske innflytelse.»
Av Bergslands opplysninger understreker jeg swrlig at noen
samiske former synes å forutsette en nordisk form med laugur- el.
laugor- i förste ledd.
Lördag 'samedi' en norvegien et en islandais
Le nom du demier jour de la semaine a åtå en usage en norvågien
et en islandais avant la venue du christianisme.
En norvågien existe . fivattclagr et laugardagr (ou laugudagr) et peutare aussi un nom composå avec kr «liquide». Ces diffårents noms se
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basent sur des coutumes de l'Europe catholique romaine et ont probablement des rapports avec le mot sambazdagr qui a &IS interpret6 suivant
une (Stymologie populaire.
Dans certaines parties de la Norvåge et de l'Islande, fivcittdagr est la
forme la plus ancienne. Comme ce nom etait eroploy<3 pour diåsigner le
sabbat des Juifs, il a fallu un autre nom pour d6signer le dernier jour de
la semaine et c'est alors qu'intervient laugardagr. Le mot de laugard-agr
rie s'emploie jamais pour d6signer le sabbat des Juifs.
Le norwkien a de bonne heure des formes avec ou sans diphtongue.
Les formes dialectales norv4iennes ont soit au å l'origine, soit une nouvelle diphtongue diSveloppi6e å partir de og. Les formes norv6giermes
ayant o ou u se sont d•SveloppiSes soit de formes avec au avec contraction
de la diphtongue, soit de formes avec Q ö, l'origine. Les formes clialectales
avec g peuvent done &river de formes avec au ou avec Q.

Litteratur
Gösta Bergman, Nordliga provin,sialismer i det bildade svenska talspråket.
(Arkiv f. nord. filologi, 66, Lund 1952, s. 131-215.)
Ingen språkman bestrider väl vikten av att utforska våra döende folkmål. Många goda krafter samverkar också i det arbetet. Säkert är man
inte heller ovilligt inställd till studium av det på dialekternas grund framvuxna rikstalspråket. Men där är forskaruppsättningen betydligt mindre.
I främsta ledet står Gösta Bergman, Språkvårdsnämndens sekreterare.
År 1941 publicerade Bergman en av kännare lovordad redogörelse för
sydliga provinsialismer i det bildade svenska talspråket. 1952 kom turen
till motsvarande företeelser i den nordliga landsändan. Bergmans huvudmetod vid undersökningarna, användning av frågelistor, som skickas till
infödingar på orter inom — och även utom — undersökningsområdet,
har visat sig givande, och den torde vara ofrånkomlig vid ett arbete av
detta slag. Han redovisar också det inkomna materialet utförligt och
lätt kontrollerbart. Det fullständigas och ses mot bakgrunden av dialektmaterial och excerpter frän författare hemmahörande inom den aktuella provinsen.
Som ett huvudresultat av Bergmans undersökning framstår att det
bildade talspråket i norra Sverige inte är en utifrån skarpt avgränsad
enhet. Det finns icke så många språkdrag som är utmärkande för hela
Norrland och alldeles saknas på andra håll. Därvidlag förhåller sig Sydsverige annorlunda. Skåne och angränsande landskap i nordost och nordväst ha tillhört Danmark och haft en kulturell mittpunkt i Lund—Malmö,
vilket har medfört att egenheterna där renodlats. Norrland har alltid
saknat ett eget centrum, det har — som Bergman uttrycker det — ända
sedan medeltiden graviterat mot Stockholm. I en intressant historisk utredning med bebyggelsestatistik visar Bergman, hur obetydliga de norrländska städerna har varit ända fram till sen tid.
Trots allt finns det emellertid åtskilliga företeelser, som kan kallas
speciellt norrländska, även om de inte är kända av varje norrlänning
eller inte är alldeles okända utanför landsändan. (Här må f. ö. påpekas
att »nordliga provinsialismer» ju icke egentligen är detsamma som »norrlandismer»; skillnaden kommer icke alltid klart fram hos Bergman.) Till
de nordliga provinsialismerna hör accenten i efternamn som Llindblad,
Nördström, Strindberg och i ord som prins&sa, prostinna, dit hör det rikliga bruket av sammansättningar av typen färskströmming, hårdbrödbit,
konstruktioner som jag är rädd honom, jag blir inte fri honom. Bergman
gör också gällande att det finns en speciell norrländsk satsaccent, »den
21-537384 Svenska Landsmål 1953154
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sjungande norrländska språkmelodien, svår att beskriva i ord eller noter».
Jag tror inte att det existerar någon enhetlig norrländsk språkmelodi. Talet i Hälsingland eller Jämtland skiljer sig starkt från det i Västerbotten,
och detta i sin tur avviker från det norrbottniska. I mina öron låter en norrbottning och, i mindre grad, en västerbottning, gärna indignerad eller missnöjd — även om han inte alls är det — under det att en hälsing just låter
»sjungande». En specialundersökning med ordentlig fonetisk apparatur
är i hög grad påkallad, inte bara för Norrlands utan för hela landets del.
Framförallt kommer den nordliga särprägeln fram i ordförrådet. Bergman redovisar ett antal ord och uttryck som i våra dagar är kända och
använda blott i större eller mindre delar av norra Sverige. Om de flesta
gäller emellertid att de antingen inte förekommer i hela Norrland eller
inte erkänns som tillhörande det provinsiella riksspråket av alla hans
meddelare, även om dessa kan säga sig ha hört dem användas av folk
i orten. Den ene kan beteckna som bygdemål vad den andre betraktar
som vanligt i stadsspråk. »Det bildade talspråket» i Norrland varierar i
själva verket från ort till ort, från individ till individ. Som »allmänt
norrländska» betecknar Bergman t. ex. Dom är stor, Dörren är igenn,e,
Då int jag vet. Säkert är att långtifrån alla bildade norrlänningar bruka
dylika konstruktioner — vilket Bergman säkert ej heller menat. I Bergmans lista finnas många ord som jag stiftat bekantskap med först under
dialektstudier men icke minns från uppväxtåren i Umeå. Många av Bergmans meddelare ha däremot känt dem från barnsben. Jag nämner: båtlänning, båthamn, plats på strand för båt, båg, envis, tjurig, drämna,
smälta t. ex. om socker i kaffe, forka, ivrigt uppmana, frets(se), katthane,
frös, skum framför fören av en båt som är i gång, hage, gärdsgård, hemtrå, hemkär, knövla, skrynkla', kraxa, harkla sig, landkall, isband som på
våren ligger kvar efter stränderna, otterbär, odon, rita upp, resa upp, skryp,
odryg, snå, blåsa kallt, strågna, storkna, täv, lukt, undrom, häpen, förundrad. Ett och annat ord i hans lista vet jag mig aldrig ha hört; dit hör
strulig, hoptovad, tilltrasslad. Det hör också enligt frågelistsvaren hemma
väsentligen i mellersta Norrland. På liknande sätt förhåller det sig med
uttalet vänner, vilket uppges vara allmänt norrländskt. För mig är det
främmande. Bortfall av -er i typen Han sitt å läs, Då slipp du väl då
tycks däremot vara »allmänt norrländskt». Det har emellertid en helt
annan valör än t. ex. ord som färskströmming, mjölkhämtare. För de senare känner man helt enkelt inga ersättningsord, medan naturligtvis Då
slipp du är starkt vardagligt och inte hör skriften till.
I några fall vill jag acceptera ord eller former som Bergman icke redovisar från Västerbotten. Dit hör sommare, som jag vet med mig ha använt i skrift. Flertalet av, de västerbottniska meddelarna anse att tjugi
för tjugo är rent dialektalt. Jag använder det i »okontrollerat tal».
1 Upptaget

i SAOB med belägg från Flj. Bergman.
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Typen jag har °ätit, jag har inte ätit, som är starkt dialektal, tycks
finnas huvudsakligen från Norrbotten ner till Medelpad samt i Österbotten. Alldeles riktigt menar Bergman att Nyckeln är oj, nyckeln är inte i,
måste betraktas som en skämtsam utvidgning. Enligt min mening är
frasen hemmagjord av någon skojfrisk person, liksom fanjunkaren år
oinne. Den förra frasen har Bergman fått meddelande om från Sundsvall, men den är känd också i Västerbotten som en lustig bildning och
kan alltså inte — som hos Bergman — tas som vittnesbörd om att hela
typen jag har °ätit »känns främmande för Medelpad».
I något fall har i Bergmans förteckning slunkit med ord som inte är
norrlandismer. Så förhåller det sig med uttrycket Vi var så några, vi var
så få. Det är alldeles okänt i Västerbotten och säkerligen i större delen
av Norrland men är däremot typiskt för t. ex. genuint Uppsala-språk.
Bergman har uppgift om det från Gävle; men Gästrikland hör i språkligt avseende inte till Norrland.
Ibland kan man ha en litet avvikande uppfattning i fråga om översättningarna. Laggrann betyder enligt min språkkänsla inte företrädesvis
»noggrann» utan »granntyckt, svår att tillfredsställa», det år mån i inte
»det gör alltid någon mån, det är ändå någon fördel med det» utan »det
är all anledning, det är av vikt» o. d., skadlig, inte »ömtålig» utan »för
fin eller dyrbar att begagna till något visst eller att utsätta för risk att
bli smutsig eller nött» o. d. Uttrycket alla gånger i t. ex. vi hinner alla
gånger betyder inte »under alla omständigheter, i vilket fall som helst»
utan »alldeles säkert», behändig om person inte »näpen» utan »rar» (syftar
på själsliga inte kroppsliga egenskaper). Gosse är inte bara ett uttryck
för förvåning utan ger gärna starkt eftertryck t. ex. Nää gosse, »nej, absolut inte».
Naturligtvis gör Bergmans förteckning inte anspråk på fullständighet.
En sådan är både teoretiskt och praktiskt omöjlig att åstadkomma.
Kompletteringar kan alltid göras. Här några bidrag: jag känns varm, jag
känner mig varm (ej i SAOB), ränna, åka skidor (förekommer framförallt i sammansättningen storrännare, som emellertid numera är införlivad
med SAOL och också förekommer i huvudstadstidningarnas sportspalter),
kapptävling, tävling som går ut på att hinna före medtävlaren (dött enl.
SAOB, belägg från Palmblad 1835), och det därmed sammanhörande
kapptävla (dött enl. SAOB, belägg från Markalls sömnlösa nätter 1820),
fjaskig, löjligt harhjärtad eller enfaldig, våpig, börting, laxöring, huakas,
huttra och känna sig olustig (och det därmed sammanhörande huekid),
förleden gamm- i t. ex. gammjånta ogift (äldre) kvinna, hammel, drullig
eller drumlig person. Dit hör sannolikt också kalvig, som beter sig otympligt eller drumligt. SAOB uppger att det är tillfälligt; belägg anföres från
Olof Högberg.
Bergman har ägnat intresse också åt provinsialismernas etymologier.
Mycket plausibelt förefaller mig hans förslag att tolka torka, »ivrigt upp-

324

LIT'l'hRATUR

mana». Man har sedan Bugges dagar däri sett en iterativbildning till prepositionen for. Bergman menar att ordet är metaforiskt och identiskt
med sv. dial. torka, »med pulsstång stöta i vattnet för att skrämma fisk,
skrämma fisk med fork». Han stöder sig framförallt på de båda ordens
överensstämmande utbredning. — Mindre övertygande är utredningen
om frasen ligga på aga, »ligga vaken eller sova oroligt därför att man
måste stiga upp vid en viss tidpunkt». Bergman menar att vi i aga väsentligen ha att se en motsvarighet till fsv. aghi, fruktan, näpst m. m.,
fvn. agi, fruktan, ofred, oro m. m. Han måste då tolka de många dialektala formerna av typen åga som resultat av tilljämning. Dylik tilljämning finns nu huvudsakligen i Härjedalen och övre Dalarna. Men åga
finns ända borta i Finland, t. ex. i Borgå. Bergman påpekar emellertid att
Hesselman i aga ser fsv. ahugha.1 Jag ansluter mig helt till Hesselmans
mening. Väster- och norrbottniskt ligg oppa ahåga är för mig avgörande.
Ett åhåga, ahuga ger regelrätt åga, aga, men aga kan omöjligen utvecklas till ahåga i de bottniska dialekterna. — Inte heller känner jag mig
övertygad om att biformen fräs till frös, »skum framför fören på en båt
som är i gång» skulle vara ett från frös etymologiskt skilt ord, bildat
till fräsa. Möjligen kan väl föreligga dialektal anslutning till detta ord.
Ett intressant kapitel är uttalet av ortnamn på -sele, t. ex. Lycksele,
Sorsele, Långsele. I stadsnamnet Lycksele har västerbottniskt stadsspråk
akut accent: Lycksele, medan det för mellansvensken naturliga är Lycksae. Bergman påpekar att genuin dialekt i dylika fall ofta har grav accent (dock är överensstämmelsen med »sydligare landsdelars uttal» icke
fullständig; dialekten har vanligen ej sammansättningsaccent utan enkel
grav: Lycksele). Ortnamnens accentuering i Norrland väntar ännu på
en utredning. Bl. a. måste det lapska substratets roll studeras.
Som inledningsvis påpekades är materialredovisningen mycket detaljerad, vilket givetvis är mycket tacknämligt. Stundom händer det att
sammanfattningen istället blir väl summarisk. Så heter det att pronomenet dem (skriftspråkets de) »tillhör Västerbottens län och Visby stad».
Materialet visar emellertid att det också träffas i Norrbotten och Ångermanland, ehuru tydligen mera sporadiskt.
Det bildade norrländska talspråkets förhållande till norska och finländska beröres — som naturligt är — mera flyktigt. Flera överensstämmelser påvisas emellertid. I själva verket vet vi ännu ganska litet om förhållandet mellan de norska och norrländska dialekterna. Lundell förde
samman norska, norrländska och finländska mål till en nordskandinavisk
grupp. Den indelningen kritiserades skarpt av Hesselman, som istället
1 Bergman skriver *åhugi med stjärna. Vi ha emellertid ordet belagt både
från fsv. (ahughi, bl. a. i bet. omtanke) o. fvn. (åhugi bl. a. i bet. omsorg, bekymmer). Sammanställningen aga, åga — åhåga, ahughi finns f. ö. redan hos
Vendell. Åhåga är utomordentligt väl belagt i SAOB:s saml.
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betonade frändskapen mellan uppsvenska och norrländska mål. Enligt
min mening har likheterna mellan målen på ömse sidor om Kölen sedan
dess beaktats för litet. Här vill jag blott peka på typen Han Olav, en novation som är gemensam för stora delar av Norge och Norrland.
Bergmans skrift är värdefull, både vetenskapligt och praktiskt. Den
är ett dokument för framtiden men bör också bli till stort gagn för norrländska modersmålslärare, som här får en auktoritativ hjälpreda vid bedömningen av elevernas språkbruk.

Compte rendu de G. Bergman, Provincialismes du Nord
L'ecrit de Bergman est un supplement å un ouvrage anterieur sur les
provineialismes du Sud. Par «provincialisme» on veut dire ici une particularite linguistique propre å une certaine region et que ceux qui l'emploient ne sentent pas comme une expression dialeetale (c. --d. appartenant uniquement au langage populaire). Bergman montre qu'il y a
moins de provineialismes dans le Nord que dans le Sud de la Suede et
que ceux-ci ne sont alors repandus que sur un plus petit domaine. Le
Norrland n'a pas ou, comme la Scanie et les provinees voisines, de centre culturel ou economique proprement parler, mais depuis le Moyen
Age il a gravid) sur Stockholm. Les provineialismes les plus courants
dans le Nord comptent l'accentuation dans des noms comme Strindberg
(plus au sud Strindberg) et dans des mots comme prinsessa (au sud
prinsessa). Le eritique estime que l'on ne peut prouver l'existence d'une
accentuation de la phrase commune å tout le Norrland. C'est surtout
dans le vocabulaire que se manifeste le caractåre propre du Nord. — La
plus grande partie du compte rendu eomporte de petites correetions et
additions. L'article de Bergman est consider6 comme precieux aussi bien
pour les savants que pour les professeurs de suedois.
Gösta Holm

Roger Wadström„ Svenska kvarntermer. Studier över kvarnens och malningens terminologi i svenska dialekter med särskild hänsyn till de västsvenska jämte kortfattad framställning av de svenska kvarntyperna och deras
utveckling. I. Akacl. avhancll., Stockholm. Uppsala 1952. xi, 292 8., XI
kartor. (Skrifter utg. genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala,
Ser. A: 8.)
En rad värdefulla undersökningar om äldre nordisk spannmålsodling
och dess metoder ha under det sista årtiondet sett dagen. Från skilda
utgångspunkter ha vi fått en någorlunda sammanhängande bild av arbetsmetoder och redskap från skörden till brödbalmingen. Raden inled-

326

LITTERATITR

des av AxEr. STEENBERGS undersökning om skörderedskapen, »Ancient
harvesting implements» (1943), som från arkeologisk och etnologisk synpunkt belyste en betydelsefull grupp av nordiska fornfynd och de med
dem sammanhängande äldre arbetsmetoderna vid skörden. Samma år
utgav också DAG TROTZIG »Slagan och andra tröskningsredskapa, en översikt över tröskningens redskap och metoder före jordbrukets mekanisering. Och själva framställningen av slutprodukten, brödet, blev föremål
för ÅKE CAMPBELLS »Det svenska brödet» (1950), en grundlig översikt
över brödbalming och brödtyper i deras etnologiska sammanhang. De
moment i arbetsprocessen, som de nämnda arbetena utelämnat, nämligen sädens torkning och dess malning till mjöl, ha slutligen behandlats
i två avhandlingar, utkomna under 1952, nämligen EERIK LAIDS »Säden
torkar» och ROGER WADSTRöMS »Svenska kvarntermer I», vilket sistnämnda arbete här skall bli föremål för granskning.
Wadströms avhandling ger inledningsvis (s. 1-92) en översikt över
äldre kvarntyper och deras förhistoria, till största delen byggd på referat
av den rikliga litteraturen i ämnet (BENNET-ELTON, CIIRWEN, VIEW
vox BaCiztrNs m. fl.). I fråga om de kvamtyper, som levat kvar i vårt
land fram till nutiden, ger förf. en i stor utsträckning på egna fältundersökningar grundad och med ritningar och fotografier väl belyst saklig
skildring, vars främsta syfte är att som förberedelse för den kommande
språkvetenskapliga framställningen säkert fastställa betydelserna hos de
kvarn- och malningstermer, som möta i riksspråk och dialekter. Däremot
har förf. inte gått in på de olika kvarntypernas detaljutbredning i vårt
land, och han har inte heller närmare berört ämnets viktiga ekonomiskhistoriska sida. Detta kan ju för hans begränsade semasiologiska och
ordgeografiska syften knappast heller anses nödvändigt, även om en sådan bakgrund i åtskilliga avseenden skulle kunnat ge värdefull belysning åt terminologiens geografiska skiktning.
I den etnologiska inledningen behandlas först kvarnens förhistoria ända
från spannmålsodlingens tidigaste begynnelser i främre Orienten och
Egypten omkring 3000 är f. Kr. De äldsta redskapen för krossning av
sädeskornen synes ha varit morteln och den s. k. s adel k v arne n, i
vilken krossningen skedde genom en fram- ooh återgående rörelse av en
löparsten mot ett fast underlag. Sistnämnda redskap har med säkerhet
varit känt i vårt land åtminstone sedan gånggriftstid (äldsta fynd trol.
det frän Siretorp i Blek., under ett lager frän Ertebolletid). Först under
århundradena närmast f. Kr. börja dessa äldre redskap för malningen att
avlösas av kvarnen med roterande rörelse, i Medelhavsområdet troligen
först som större åsnedrivna kvarnar och senare som transportabla handkvarnar, vilka tydligen bl. a. ingått i de romerska legionernas normala utrustning och därigenom vunnit stor spridning. Under 1. årh. f. Kr. möta
de första uppgifterna om att vattenkraften tagits i bruk för att driva roterande kvarnar (ANTLPATER fr. Tessalonika, STRÅ»). Förf. gör den sed-
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vanliga indelningen av vattenkvarnarna i sådana med stående axel
utan utväxling (»grekiska kvarnan, sk valt kvarn a r) och med liggande
axel och utväxling (»romerska kvarnar», hjulkvarna r), den senare
första gången beskriven av Vintuvros. Skvaltkvarnarna anses ha kommit till Norden under vikingatiden, hjulkvarnarna däremot först under
senare hälften av 1100-talet (genom bl. a. klostren). Ännu längre dröjde
det, innan vindens kraft togs i anspråk för att driva kvarnar. I Europa
synas de ej ha uppträtt före 1100-talet, och i svenska källor synas sådana väderkvarnar vara nämnda första gången i Upplandslagen
1296. Förf, redogör för de olika typerna av väderkvarnar under grupperna stolpkvarnar, där hela kvarnhuset kan vridas in i vindriktningen kring en mittaxel, varpå huset vilar, ho lkk var na r, hos vilka
endast en smal, hög överdel behöver vridas för att få vingarna i vindriktningen, och yngst den holländska kvarnen med vridbar, flack
huv med vingaxel överst.
Vid denna systematiska gruppering av kvamtyperna i handkv a rn ar, vatten- och väderkvarnar synes förf. ha förbisett, att vi i
vårt land haft ytterligare en typ av stort intresse, nämligen den av hästar eller oxar drivna kvarnen. Hästkvarnen, som den här för enkelhetens skull kan benämnas, anknyter ju (även om historiskt samband
kanske inte finnes) till en urgammal tradition, som av förf. vidrörts i
förbigående, nämligen de gamla grekiska å sn e k var narn a, som synas
vara äldre än handkvarnarna. Det är ju en kvarnsten från en sådan
kvarn, som åsyftas i Mark. 9: 42, vilket också framgår av Silverbibelns
asiluquirnus och ags. esolcweorn. Denna uråldriga kvarntyp har funnits
här och var i svenska bygder ända fram till vår tid, och förf. har snuddat vid problemet i en not s. 118 utan att göra något vidare av det intressanta fyndet, näml. ifråga om övers, till gotl. skvattla »i bet. 'hästkvarn' i Vamlingbo». Det rör sig här om en alldeles ny typ vid sidan av
de s. 17 nämnda. Den är väl betygad från tiden före sekelskiftet från
Gotland och Uppland. Hilfeling, Journ. 1800 (avskr. i ULMA s. 143)
uppger från Roma klosters kungsgård: »Wid trösk Tnachinen war en inventiös Stål-qwam inrättad i husets ena hörne, hwarpå under tröskningen äfwen kunde malas.» Och J. Karlsson i Lau talar om heistkvänn
driven med körvandring i brev 1901 (s. 28), samt i ett par andra uppteckningar (ULMA 6147, 1933), jfr äv. art. i Got!. Allehanda 1904, nr
35 s. 1, och uppt. från Boge av G. Larsson 1951. Från Uppland finns
en uppgift om vandringsdriven kvarn på Fasma gård i Tensta på 1890talet. Jfr SAOB hästkvarn: fsv. heiataqvärn, 1556 häste-, 1746 häst- 'kvarn
som drives med hästkraft'. Belägget från G I R 16: 538 (1556) talar om
»hästeqvern» med 4 par stenar, dragen av 4 par hästar. Det är således
inte här fråga om en relativt ung uppfinning, knuten till de mekaniska
tröskverken.
Wadströms avhandling har dock främst språkligt syfte, och dess hu-
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vudparti (s. 93-270) diskuterar först benämningarna på själva kvarntyperna och därpå namnen på förmalningsapparatens huvuddelar hos
alla kvarntyper. Till slut ingår förf, också på namnen för drivanordningens delar i de mekaniska kvarnarna samt på kvarnrännans benämningar. Återstoden av terminologien har förf. avsett att behandla i en
kommande del.
Denna språkliga undersökning måste sägas vara en både omfattande
och svår uppgift. När förf. påtagit sig denna, har han givetvis måst begränsa sig på olika sätt. Den lättast tillgängliga utvägen, att endast taga
upp några valda ord för undersökningen, har han tydligen ej övervägt.
Intresset att få göra tillgängligt det stora insamlade ordförrådet i sin
helhet från hela området har tydligen lockat för starkt. Han har i stället valt att begränsa sig geografiskt till det rikssvenska området, med
risk att i några fall viktiga dialektsammanhang därigenom kunde skymmas bort. Dessutom har han begränsat sin materialgenomgång, resp. sin
materialredovisning till ett visst slag av källor, då han jämte sina egna
uppteckningar föredragit svaren på speciella frågelistor före annat material.
Dessutom har han — vilket framgår redan av avhandlingens titel —
koncentrerat sig till material från de västsvenska landskapens mål, som
han bäst känt till genom egen erfarenhet, och mera skummat på ytan,
då det gällt landet i stort. Därigenom har han vunnit en god belysning
över den västsvenska ordgeografien, men resultatet för landet som helhet har knappast blivit tillfredsställande. Detta synes kanske lättast vid
ett studium av utbredningskartorna för enskilda ord, som genom sin
prickmetod förleda läsaren att tro, att han har en uttömmande ordgeografisk översikt framför sig, medan de faktiskt bara ge stickprov på
hur förhållandena gestalta sig i huvuddragen. Förf, har tydligen inte avsett att ge en ordgeografisk behandling av ämnet, ehuru han valt en form
som kommer läsaren att tro det. Det är naturligt, att han bäst behärskar
de sydvästliga målens dialektologi, och det är en hård fordran att kräva
tillräcklig förtrogenhet med ljudlära, ordbildning och betydelsefrågor i
alla svenska dialekter. Det fordras här för att nå ett fullgott resultat
betydligt mera än en enskild forskare kan prestera. Ett lagarbete mellan flera specialister på olika målområden vore vad som behövdes, men
ett sådant är väl f. n. otänkbart i en doktorsavhandling. Men en del misstag i detta arbete skulle lätt kunnat undvikas genom den enkla utvägen
att rådfråga dialektarkivens personal i vissa tvistiga fall.
I vad mån ha då dessa begränsningar ogynnsamt påverkat undersökningens resultat? Det har redan sagts, att »svenska dialekter» i avhandlingens titel endast avser rikssvenska sådana; finlandssvenska former behandlas således »på samma sätt som former från de övriga nordiska
grannländerna», d. v. s. förf. nöjer sig med ett enkelt påpekande av att
en bestämd ordtyp finns eller saknas. Denna metod har sina risker redan då det gäller de icke-svenska målen, men farligare blir det med fin-
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landssvenskan, som inte ens alla gånger fått samma ära som danska och
norska mål. Ett gott ex. på dessa faror ger ordet mölla.
Karta III ger en allmän översikt över ordet mölla i nutida belägg och
i ortnamn och äldre handlingar, och på s. 103-112 diskuteras ordet i
detalj. Av det framlagda materialet drar förf. slutsatsen: »Det vill alltså
synas, som om låneordet mölla, mölna, vilket tidigare haft större spridning i sv. dial., senare trängts tillbaka av det inhemska kvarn» (s. 106).
Ytterligare en slutsats härav drages s. 110, nämligen att mölla »aldrig
slagit igenom som folkligt ord», vilket antagande anses få stöd också av
att ordet i de fsv. lagarna (utom VgL och SkL, som ha mylna) blott ingår i sammansättningar. Denna slutsats kan förefalla godtagbar, så länge
man håller sig enbart till de rikssv. målen, men får en något annan
belysning, om man också drar in Finland i blickfältet. På s. 103, där
förf, redovisat fsv., fvno., da. och no. former, nämnes ingenting om de
finlandssv. förhållandena. Varför ha de ej fått komma till tals? (Jfr att
t. ex. fotkvärn anförts från Finl. s. 119.) Nu har Vendell (s. 625) både
det enkla ordet mylla (millo 1. möllo) s. f. 'kvarn' som normalord för
fasta Åland och från samma håll även sammansättn. vä,clermölla 'väderkvarn': Wessman har (s. 535) mylla 'skvaltkvarn' från Petlax i Österbotten. Dessa ex. kanske i och för sig inte betyda så mycket. Men därtill kommer, att både finskt riksspr. och fi. dial. för begreppet 'kvarn'
endast känna ordet mylly, vilket som KARSTEN, Österbottn. ortn. 1906,
s. 114, visat, direkt motsvarar fsv. ack. myllu. Förklaringen till den
starka spridningen av detta ord till finskan och finlandssv. mål kan
knappast vara litterär påverkan, utan den måste ha gått genom folkmålen, då närmast genom dem, som man annars kan visa att Finland haft
goda förbindelser med och som representera den svenska östkusten från
n. Småland till Uppland. Enda förklaringen till denna spridning av mylly,
mölla österut synes därför vara, att ordet i nämnda dialekter varit ett
fullt folkligt ord, vilket ju också det äldre materialet på, kart. III synes
vittna om. För en tidigare utbredning längre norrut än i våra dagar talar också en form som sv. mjölnare, mölnare, möllare, fi. mylläri, som ju
först sekundärt förbundits med mjöl-. Ytterligare vittnesbörd om denna
förankring i folkmålen kanske man också kan finna i lapskan, där ordet
är vanl. både i norsk-, svensk- och enarelap. (enl. QVIGSTAD, Nord. Lehnwörter i former som millo, mill, mälta, mena, former som icke bara kunna
förklaras som finsk påverkan. Jfr även SETlinii, Bibliogr. Verzeichniss,
och H. GRUNDSTRÖM, Lulelp. ordbok: kaffe-milla 'kaffekvarn'). Trots
den en gång synbarligen goda spridningen i dialekterna också i övre Sverige, har mölla dock besegrats av det inhemska kvarn och trängts tillbaka till sitt nuvarande område i söder.
Man kanske i detta sammanhang kan beklaga, att förf, liksom de
flesta nordister inte kan finska. I Finland ha dock ofta samma problem
behandlats av vetenskapen som hos oss — utan att vi känna till eller
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kunnat tillgodogöra oss de där vunna resultaten. Förf, synes endast känna
till U. T. SIBELIUS »Suomen kansanomaista kulttuuria» (genom den sv.
stencilerade övers.). Det hade i detta fall varit av intresse, om förf.
kunde ha tillgodogjort sig även den goda finska avhandling om kvarnar,
som sedan 1944 föreligger i ESKO AALTONENS »Länsi-Suomen yhteismyllyt.» Den behandlar grundligt västra Finlands samfällighetskvarnar men
även andra kvarntyper ur etnologiska och historiskt-geografiska synpunkter. Detta arbete ger värdefulla vinkar om sambandet mellan svensk
och finsk kvarnterminologi. Det är nämligen inte bara mylly som kommit från svenskt håll, utan termerna äro över lag svenska låneord eller
översättningslån (ränni 'ränna', tuutti 'tut', 8i/mti 'öga', sii/i 'segel', hiulu
'hjul', puma 'bussning kring långjärnet' = dalmål boasu, tammi 'damm',
o. s. v.). Det kunde också varit av visst värde för avhandlingen, om förf.
tagit del av svenskspråkiga finländska arbeten t. ex. G. NIKANDERS
»Kvarnrotar och såglag i Svensk-Österbotten» (1932) och AUG. AHLQUISTS
»De vestfinska språkens kulturord» (1871).
Den andra begränsning, som förf, ålagt sig, den som rör källorna, har
nog i det hela hårdare drabbat avhandlingens resultat och brukbarhet
som översiktlig framställning än den geografiska begränsningen. I bästa
fall har inskränkningen till ett visst slag av källor, till de särskilt utsända
frågelistorna, bara lett till att man fått färre belägg på kartorna, och
ibland kan detta knappast sägas vara någon väsentlig försämring av
resultaten. Men det kan bli verkligt riskabelt, om hela landskap eller
rent av landsdelar lämnas blanka på kartorna, utan att man säkert kan
veta, om ett ord saknas där eller ej. Denna avhandling uppträder i sin
yttre form med anspråk på att ge besked i ordgeografiska frågor — men
den ger inga fullständiga besked om ordens utbredning, då den blott tar
med symptomatiska belägg. För att komma åt ordförrådets regionala
utbredning och förstå konkurrensen mellan de olika termerna för samma
sak, är det nödvändigt att få ett så tätt nät av beläggspunkter över hela
landet (ej bara i Västsverige!), att inga väsentliga variationer falla
utanför, och att man således på kartan kan avläsa den verkliga spridningen. T. o. m. mot en så förnämlig forskare som J. GILLIERON har man
med fog kunnat rikta klandret, att beläggnätet för »Atlas linguistique
de la France» ligger alltför glest. Hans belägg fördela sig dock likformigt
över hela språkområdet, inte klumpat här och där med stora luckor emellan. När man inte, som han, själv kan bestämma över de orter, varifrån
man önskar få material — och så är ju fallet för de flesta nordiska
språkforskare — måste man i stället söka få med allt väsentligt material, som finnes insamlat i arkiven rörande de termer man vill undersöka.
Nöjer man sig, som dr Wadström gjort, med att huvudsakligen bygga
på egna punktundersökningar och svaren på från institutionerna utsända
frågelistor, som tyvärr oftast inte kunnat likformigt fördelas över undersökningsområdet (jfr kartan I), kan kartbilden ingalunda bli tillfreds-
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ställande. Man har då knappast råd att, som förf. här gjort, i stor utsträckning utelämna tidigare insamlat material, vilket mer än väl behövs
för att fylla luckorna på kartan.
Kartans egenskap av preciserande instrument med de särskilda beläggen inprickade på sin geografiska ort inger nämligen föreställningen,
att den vill ge en riktig bild av ett ords utbredning. Men så få kartorna i denna avhandling inte läsas! Luckorna på kartan säga
som ovan sagts ingenting säkert om ett ord där saknas eller finnes. Underlåtenheten att medtaga material utanför frågelistsvaren motiverar
förf. med antydan om att tidigare samlingar skulle vara mindrevärdiga
och ofullständiga, och det skulle vara därför, som de tre landsmålsarkivens övriga samlingar endast »i viss utsträckning genomgåtts» (Jul. s.
vm), »varvid dock endast ett mindre antal termer medtagits. Värdet
av dessa minskas stundom av att de i uppteckningar, t. ex
i sedessamlingar, där de förekomma lösryckta ur sitt naturliga sammanhang, ofta ha betydelsen ofullständigt
eller rent av felaktigt angiven» (spärr av rea.). En sådan mening kan givetvis i någon mån ha skäl för sig: det har ju ofta från dessa
institutioner själva framhållits, att t. ex. under perioden 1895-1905, då
det fonetiska intresset dominerade hos våra dialektforskare, dessa ägnade
ringa intresse åt ordens betydelser, som ofta äro rätt ofullständigt angivna, varvid finare betydelsenyanser kunnat gå förlorade. Men det är
dock rätt allvarligt att reservationslöst fälla ett sådant omdöme som
det nyss anförda om alla äldre samlingar. Det är en mycket hård dom
över dessa institutioners största samlingar, som inte kan få stå oemotsagd. Riktigheten av påståendet borde då prövats i varje enskilt fall,
vilket förf. knappast gjort och i varje fall inte givit exempel på.
Författarens stora intresse för den semasiologiska sidan av undersökningen har här spelat honom ett spratt, då han ratat det äldre ordmaterialet och alltför mycket litat enbart på frågelistsvaren, t. o. m. i fonetiska frågor, där de knappast kunna brukas som definitivt material.
I det fallet äro ju dock de flesta frågelistbesvarare amatörer. Frågelistorna ha nog sina goda sidor som råmaterial för forskningen, de äro
lättarbetade, ge en snabb översikt över hela materialet inom en terminologisk grupp, så att man finner alla de ord man bör söka efter.
Men detta material räcker ej ensamt till att ge en uttömmande bild av
verkligheten. Och de rikhaltiga ordsamlingarna äro nog ej så dåliga, som
förf. menar. I fråga om de ord, som behandlas i detta arbete, har jag
faktiskt gjort hundratals stickprov i 16:o-samlingarna utan att hitta mera
än ett ringa antal fall av bristande översättning. Jag kunde i stället
lägga fram många exempel på motsatsen — och detta i fråga om de
viktigaste ordgrupperna i avhandlingen — där 16: o-samlingarna erbjuda synnerligen gott material, som här lämnats outnyttjat. Detta är
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också fallet med en hel del av den tryckta litteraturen om våra dialekter,
som på åtskilliga håll kunnat ge honom värdefulla kompletteringar.
Hur denna urvalsmetod kommit att verka må belysas med ett ex.,
som berör ljudläran, nämligen materialet till kartan II: Vokalismen i
ordet kvarn. Man kan ju säga, att den kartan strängt taget är en överloppsgärning, eftersom den inte belyser de ordgeografiska och semasiologiska frågorna utan endast en fonetisk specialfråga. Men om en sådan
karta skall vara med, bör den i varje fall vara korrekt. Och det är inte
denna, vilket det är lätt att kontrollera. Man kan visserligen säga, att
det vore ett synnerligen besvärligt problem att rätt värdera alla de många
uppteckningar av skiftande värde, som borde tagas med vid sammanställandet av en sådan kartbild. Uppgiften kräver antingen, att bearbetaren själv är förtrogen med de berörda målens fonetik, eller att han
förstått att anlita sakkunnig hjälp vid källanalysen på tvivelaktiga
punkter. Förf. har tydligen inte rätt klarat någotdera alternativet.
Några karakteristiska fall få belysa behandlingen av områden, vilkas
material föreligger lätt tillgängligt i arkiven. Om vi börja med en titt
på Västergötland, vilket landskap ju ligger inom det område, som avhandlingen alldeles särskilt uppger sig behandla, finna vi rätt god överensstämmelse mellan förf:s karta och J. GöTurbrns (nr 67) i Västergötl.
folkmål I B, som redan tidigare med ett mycket rikhaltigare material
gjort samma kartläggning. Hur förf:s starkt gallrade kartbild förhåller
sig till Götlinds, får man ej veta. Den är inte ens citerad i arbetet, fastän
tillhörande text (a. a. I A, s. 259) är berörd på ett par ställen (Wadström s. 98 o. 100). Men kommer man längre uppåt landet, försämras
snart korrektheten. Man kan här ta t. ex. Övre Dalarna, som ligger synnerligen lättåtkomligt-för forskaren i Dalmålsordboken, från vilken också
mycket riktigt förf. tagit en del belägg utanför frågelistsvaren för denna
karta. När man, som fallet är med dalmålet, ställes inför ett så rikhaltigt
källmaterial av växlande värde och varierande beteckningssätt, möter
forskaren ofta besvärliga källkritiska problem. Han måste välja vad som
är mest korrekt och lämna sekunda material åt sidan. Här har nu, så
vitt man kan se, förf. i huvudsak hållit sig till ortsmeddelarnas mycket
grova beteckning, som i en del fall till på köpet på hans eget skön transkriberats till finare beteckningar på kartan. Och när i en del fall en finare beteckning överförts till grövre, ha ljudvärdena stundom missförståtts. Detta gäller t. ex. dalm. v, som ligger mycket nära lmalf. a, men
här genomgående återgivits med a både i de belägg, som tagits från
Dalmålsordb. och från P. ENVALLS »Dala-Bergslagsmålet» (s. 145, t. ex.
Enviken-Svärdsjö: kvvr). Vidare har han, vilket är mera förlåtligt, missförstått ortmeddelarnas a, som enligt instruktioner av Levander och
Geijer (men mot reglerna hos Lundell), av upptecknarna för tydlighetens
skull använts för att beteckna ljust a (lmalf. a ,•••• v). Karta II har sammanlagt 12 belägg från Övre Dalarna; av dessa äro 5 korrekta och 7 fel-
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aktiga, och utöver dessa har Dalmålsordb. ytterligare belägg av pålitligt slag från 11 socknar, som ej tagits med. Här som ifråga om Västergötland ville man gärna veta något om de gallringsprinciper som tillämpats. Vidare tycks förf, ha förbisett, att ordet kvarn för Ö. Dalarna
tidigare behandlats utförligt och väl i en tryckt källa, nämligen A. NoREENS Ordlista öfver Dalmålet (1883, s. 6, Sv. Lm. IV. 2), ett arbete
som inte heller är nämnt i Litt.förteckn. Hade den källan rådfrågats,
skulle större delen av de påtalade felen därifrån kunnat undvikas. Gå
vi vidare till Dalarnas bergslagsmål, är förhållandet likartat. Av 15 goda
belägg från lika många socknar ha 7 medtagits på kartan, och av dessa
synes endast ett (Hedemora) vara fullt korrekt. Även här skulle tryckta
källor kunnat vara till hjälp (Envalls avhandl., CARL LARSSON I BY, En
dalasockens hist. I, s. 146). Och går man vidare till Gästrikland och Uppland blir resultatet, att av ULMA: s belägg från Gästriklands 12 socknar
4 ha kommit med på kartan. Upplandssamlingarna, ordnade i alfabetisk
följd, ha 35 socknar belagda för kvarn: av dem äro samtliga 5 med avokal medtagna korrekt, men av de 30 beläggen på a ha endast 7 medtagits, och ett av dessa (Färentuna) redovisar en dublettform på e, som
inte återfinns i källorna och är fullkomligt orimlig i Uppland.
Jag måste här nöja mig med att framdraga ytterligare ett exempel
på riskerna av att i valet mellan föreliggande källor stödja sig enbart
på frågelistsvaren och rata de svårtillgängligare ordsamlingarna. Det är
kartan nr IV: Skvalt kv arne n. Denna karta är naturligt nog väl belagd ifråga om Västsverige, författarens utgångspunkt. Likaså är Övre
Dalarna på denna karta väl belagt. För övriga delar av riket, särskilt
Östsverige, komma beläggen sparsamt. Detta kan närmast tänkas bero
på att ordet (och saken) där tidigt dött ut. Men faktiskt ligger nog inte
frågan så enkelt till, i varje fall inte reservationslöst. Det hade nog varit
nyttigt — om det än inneburit en extra belastning på förf. — om en
sakkarta över denna kvarntyps (liksom övriga i boken diskuterade kvarntypers) utbredning t. ex. under tiden 1875-1900 kunnat bifogas bland
kartmaterialet. Nu får karta IV nödtorftigt fylla denna funktion, och
det är knappast rättvist mot sakmaterialet. En summarisk granskning
av förefintligt material i ULMA:s samlingar och lättillgängliga tryckta
källor och å andra sidan kartans uppgifter visar sålunda, att dessa ha
stora luckor att uppvisa redan mot mitt säkerligen mycket tillfälliga och
osystematiskt samlade kontrollmaterial. Kartan har t. ex. av belägg på
skvalta, skvaltkvarn, kvarnskvalta etc. 2 st. från Gästrikland, 4 från Uppland, intet från Närke, intet från ö. Småland (med undantag av Loftahammar, östg. mål). Inte ens för Gotland och Blekinge har kartan några belägg, fast sådana nämnas i texten s. 117-118 och 138. En snabbinventering av icke använda samlingar ger följande resultat: Gästrikland: till
kartans Hedesunda, Valbo ytterl. Hamrånge, Järbo, Torsåker; H ä 1s ingl an d: ytterl. Skog, Bollnäs; Dalarna: ytterligare Enviken,
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Svärdsjö, Gustavs, Husby, Hedemora, St. Tuna, Vika, Malingsbo, Norrbärke, Söderbärke, sål. hela Bergslagsomr.; Väs tmanlan d: ytterligare
Badelunda, Linde, Kumla; Närke: Kumla, Knista; Uppland: skvaltal.
skvaltkvarn från Tensta, Hjälsta, Biskopskulla, Västerlöfsta, samt utom
det på kartan medtagna kvarnskvalta från Skuttunge och Ljusterö, ett
kvarnekvälta från Skuttunge och Rasbo samt jämte det i avh. nämnda
kvarnskralta från Estuna ett liknande belägg från Söderby-Karl; Ö. S m å1 an d: ett belägg på skvalta från Högsby (JoNAs STOLTS minnen, upp!.
1892, s. 43); Gotland: förf. har i texten (s. 117) ett vattnaskvalta från
Fårön (Gotl. ordb.), således efter Säve. Men han har inte nämnt att
ordb. i fråga också har skvalta enl. BACHER 'mindre vattenqvarn' och
enl. P. A. SÄVE från Fårön '(liten) vatienqvam' samt enl. C. SÄVE allm.
'skvaltkvarn'. Varför har detta säkert belagda ord ej fått komma med
på kartan? Egendomligt nog synes också bilden av en skvaltkvarn i
Gotl. ordb. s. 875 vara obekant för förf. (jfr. s. 237 i avh., där också
ordet nål för gångjärn' saknas från Gotl.). Förf. har tydligen litat mera
på frågelistan (Dahlqvist 1944) och anför (s. 138) dennas betydelse 'liten,
dålig väderkvarn', fastän det tydligt framgår, att meddel. där varit
mycket osäker på denna bet. och väl känt till den äldre, genuina betydelsen. Skvalta är vidare belagt även från en nyare uppt. från Lau,
där den ytterst pålitlige Jakob Karlsson i Fie jämte den i avh. anförda
formen skvattlå även har skvalta och den full säkra sms. skvalt-aksln. Vidare bör tilläggas Blekinge, där avh. har ett belägg på skvatta från
Lister (SWENNINGS avh. representerar 8 sockenmål!), men det från samma
8 socknar belagda skvalta, som förf. omnämnt (s. 117) har fått stanna
utanför kartan (Swenning a. a. s. 392). Från detta landskap kunde också
ortn. Skvaltan i Gammaltorps s:n förtjänat nämnas.
I detta sydliga sammanhang bör också nämnas da. skvaltemölle som
bidrag till belysning av detta ords äldre spridning, en parallell till det
av förf. (s. 118) under skvalta nämnda ä. da. skvatmolle (enl. AALTONEN
s. 66, not 55 hos CHR. 0:senT WEYLLE, Glossarium Juridicum Daniconorvegicum, Kbh. 1652, 726: squaltemoller).
En del äldre belägg kunde f. ö. ha varit av intresse att ha med i samband
med diskussionen av denna ordgrupp, även om de icke kunnat medtagas i
kartbilden, t. ex. IHRE, Dial. lex. som under squalta för Värmland uppger
bet. 'en liten oskattlagd qwarn, som går höst och wår' och för Östergötland »sqwalta eller sqwalteqwarn 0. G. En qwam, hwars hjul ej gå verticalt utan horisontalt* (jfr RÄÄF, Ydrem. 84). Till detta kan läggas det
säkerl. värmländska citatet från GUSTAF SCHRÖDER i ÖSTERGREN, Nusv.
ordb., art. skvalta, skvaltkvarn. SAOB:s samlingar ha säkerligen också
åtskilligt att bidraga med (jfr dess art. Fotkvarn, Fotviska, En/okt). Jag
nöjer mig här med en hänvisning till äldre ordböcker, t. ex. IHREs Glossarium, WESTE, DAHLGREN och SCHLYTER. Den sistnämnde har visserligen inte något uppslagsord skvalta, men ordet finnes under fot qvwrn,
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där man också finner belägg på fotviska, skualter och fotkqvwrnar i cit.
från SAHLSTEDTS »St. Tuna Minnesdöme», nr 44, ur ett brev från konung Johan III, dat. 1583, med ett medgivande åt allmogen »offwan
Långheden» att tills vidare behålla sina skvaltor, trots tidigare påbud
om deras nedrivande (en källa, som förf. kunde haft nytta av också vid
diskussionen om kvarnlagstiftningen s. 90). Förf. har s. 119 för belägget
på fotkvarn i DaL citerat Schlyter, men tydligen efter ordlistan i textbandet och inte efter Glossariet. Om han slagit upp detta ställe skulle
också det på s. 118 anförda äldsta (1) belägget på ä. nysv. sqwalta kunnat flyttas tillbaka från år 1698 till 1583! Till detta ord återkommer jag
senare i samband med den etymologiska diskussionen.
Behandlingen av de övriga orden på denna karta måste tagas mera
summariskt, även om åtskilligt vore att tillägga om dessa. Vad först
ordet skvatta beträffar, bör nog det från BILLING, Åsbomålet anf. ortnamnet Skvattemölla skiljas från det övriga materialet, eftersom ortn.
eljest inte tagas med. Eljest skulle också Sqvattemölla i Benestads s:n,
Ingelstads h:d ha fått komma med (namn på kvarn enl. Rosenbergs
Lex.). Det bör också här påpekas, att från Sollerön, Dal. finns antecknat
ett skvattkvänn, som knappast kan vara ett »lån» från det sydsv. området.
Var finnas mellanlederna?
Skvalpa har förf. belagt i Halland och Småland. Men också här finnas äldre belägg. LINNt har nämligen i sin Öländska och Gotländska
resa 1741 (s. 95) råkat på något, som förf, tydligen inte lagt märke till,
nämligen skaltkvarnar på Öland, »väderkvarnarnas ö», i Ottenby. Linné
säger: »Sqwalper, eller små qwarnar, som drifwas med Watn Wåhr och
Höst allenast, såg man här wid Allwaresidan, dem man tilförne knapt
märkt på Öland etc.» Det är möjligt att det är det lokala namnet, som
Linné här som ofta upptagit. Eljest torde det vara ett ord från hans
småländska modersmål och då placeras på Stenbrohult.
Fotkvarn synes i äldre tid, liksom skvaltkvarn, ha varit ett slags riksspråksord, och bör följaktligen bedömas som ett sådant (jfr SAOB enl.
ovan och Johan III:s brev 1583). Detta framgår också av att ordet i officiell finsk terminologi översatts med jalkamylly, som motsats till den i
äldre källor vanliga benämningen sv. vält(er)kvarn, fi. välttimylly (= denna
avh:s »hjulkvarn»); det sista ordet ej medtaget hos förf. bland de s.
133-134 uppräknade termerna för typen med liggande axel.
Som komplettering till enfota etc. (s. 119) kan läggas efota, enfota, och
enfotakvarn från Västergötland (Hor, Dial. vestr.). Jfr SAOB art. Enfota.
Även det egendomliga ordet fotviska (och rotviska), avh. s. 120, som
förf. har belägg på från 7 socknar i Övre Dalarna och därför anser tillhöra
dalmålet i egentlig mening (s. 125 f.), är betydligt bättre belagt utom detta
område än vad kartan och materialsamlingen visa. Utom från Hedesunda
har Gästrikland också belägg från Torsåker och Hamrånge, och Hälsing-
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land har det utom från Delsbo även från Bjuråker. Dessutom upptages
det i Ordb. öfver allmogeord från Helsingland 1873 som genuint hälsingeord (H.) med övers. 'sqvaltqvam' (detta arbete ej med i förf:s litt.
fört.) Det kanske bör sägas, att både Dums fotaviska och SAOB:s kommer från LENIEUS' Delsboa illustrata (och RINMANS Bergv. lex.). Ordet
finnes vidare hos JUEL, Om mantalspenn. I, s. 46, och det av förf, anförda belägget från 1698, som stammar från Södermanland, vittnar om
ordets tidigare större spridning. (Juel har också a. st. belägg på kölvaqvarn från Småland, Aalt. 66, samt på fjederkall från Bohuslän.)
De genomgångna exemplen visa svårigheten att enbart på grundval
av spridda frågelistsvar bygga upp en tillfredsställande utbredningskarta.
Genom sin begränsningsmetod har förf. hindrats att nå fram till viktiga
resultat, som en fördjupning på vissa punkter kunde ha givit. En snabbinventering av den art som här föreligger, med en nästan fullständig katalog över de termer som nu finnas i bruk eller äro kända i levande dialekt, skall ingalunda frånkännas sitt värde. Men de utbredningskartor,
som byggts på detta material, ge inte någon säker bild av ordens utbredningsområden och medge inga säkra slutsatser om de dialekter, de
event. kunna räknas till. Också en annan form av begränsning av ämnet har inverkat menligt på resultaten, nämligen underlåtenheten att ta
med de diskuterade ordens betydelser utanför deras användning som
kvarntermer; jag skall senare återkomma till detta vid diskussionen om
vissa etymologier (skvalta).
Efter den föregående kritiken av några drag i avhandlingens metodik
måste vissa enskilda resultat och detaljer, som kunna ha betydelse för
en bedömning av arbetets värde, ytterligare något beröras. Ovan har
framhållits, att utelämnadet av det finländska materialet i fråga om
mölla mylly lett till en viss felbedömning av detta ords forna spridning
och frekvens i svenska mål. Likaså har påpekats, att en ytterligare breddad och fördjupad bakgrund till de på kartan IV, Skvaltkvarnen, medtagna orden säkert skulle ha givit delvis andra resultat än de nu redovisade. Detta sista problem skall här närmare belysas, så att det ej står
som ett naket påstående.
Jag vill då först ge fullt erkännande åt den viktiga distinktion, som
förf. gör s. 122, nämligen skillnaden mellan »synonyma» ord, som äro
verkliga och de som äro skenbara synonymer. De förra kallar han a 1t ernant e r, d. v. s. synonymer som gå sida vid sida inom samma dialekt, och de senare ek v ivalente r, geografiskt fördelade och således
»oäkta» synonymer, som aldrig bruka uppträda tillsammans annat än
vid gränserna mellan olika isoglosser. I en hel del av de på karta IV
upptagna orden möta oss exempel på dessa båda typer. Men man kan
säkert driva analysen av dessa båda typer längre än förf. har gjort. Ty
det är inte fullt säkert att ens de här som altemanter upptagna orden äro
verkliga synonymer med exakt samma betydelse.
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Tag t. ex. Johan III:s brev av 1583, som anförts ovan, med dess
»squalter och fothquarnar» och det av Wadström s. 130 anförda juridiska
uttrycket från Lister 1757 »skvalte- ochf otkvarnar», vilka ha direkta pa-

ralleller i dalmålets, hälsingskans, gästrikskans och uppländskans (f. även
sörmländskans) parvis förekommande skvalta (skvaltkvarn), och fotviska.
På samma sätt är det med de västsvenska dialekternas parvisa bruk av
fotkvarn, enfota (-kvarn), kallkvarn jämte bäckekvarn (t. ex. i Ore, Mockfjärd i Dal., i Värmland och ö. Norge). Exakt på samma sätt stå i finskan mot varandra jalkamylly 'fotkvarn' och puromylly 'bäckkvarn' som
övers.-lån av motsvarande äldre svenska termer. Kunna nu dessa parvis uppträdande ord ses som verkliga synonymer? Nej, de ha realiter
olika innebörd och funktion. Analysen kunde ha drivits ett stycke längre
än förf. gjort inom de olika dialektområdena.
Varje sådant »i par» eller kanske ändå flera gruppvis brukade ord inom
ett och samma språkområde står antitetiskt mot det andra. Fotkvarn,
skvaltkvarn stå som antites till kvarnar i regelbunden drift, åkvarn eller
forskvarn (koskinmylly), och mot sistnämnda ord kan bäckkvarn sättas
som motsats. Och å andra sidan stå mot varandra ord som karakterisera
vattenhjulets typ i fall som fotkvarn, enfota, fotviska, kallkvarn, fi. jalkamylly, härkinmylly 'kräcldekvam' mot kulkvarn, vält(er)kvarn, fi. välttimylly. Denna ord-»biologiska» synpunkt har ej tillämpats vid bedömningen av de hithörande orden.
Denna synpunkt har dock en viss betydelse för begripandet av samspelet mellan dialekt- och (lokala) riksspråkstermer. Den generellaste
betydelsen både i riksspr. och dial. har faktiskt skvalta, skvaltkvarn,
vilka ord ju också, som förf. framhållit, ha den vidaste spridningen, från
Ystad till Haparanda, ja från Danmark till ö. Finland. Emellertid får
det snarast kallas ett östligt ord, även om det tidigare i strödda förposter nått fram till Värmland. Förf, menar, att denna spridning skulle
bero på inflytande från riksspråket och att orden skulle ha större spridning nu än för några årtionden sedan. Ett sådant förhållande vore förvånande, enär ordet och den därmed betecknade saken sedan ett halvt
århundrade varit i utdöende och nu på de flesta håll praktiskt taget
är ur bruk. Detta påstående kan nog därför diskuteras. Ändå mera
tvivelaktig förekommer mig satsen s. 122 ang. ordet skvalta etc.: »Dess
utbredning i genuin dial. är således helt säkert avsevärt mindre än
vad som framgår av materialsamlingen och kartan, men numera svår
att fastställa.» Det allra sista är kanske riktigt, men med påvisandet
av att skvalta, skvaltkvarn är ett riksspråksord är dess ställning inom
dialekterna inte avgjord. Det tilläggsmaterial, som anförts ovan s. 8
och som i huvudsak gäller tiden 1850-1900, således stammande från
en tid bortom den hypotetiska spridningen under senare årtionden, synes
mig motbevisa det gjorda antagandet. Hur kan man f. ö. fälla ett sådant
omdöme, utan att ha tagit del av hela det tillgängliga dialektmaterialet
22-537384 Svenska Landsmål 1953154
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och av äldre handlingars vittnesmål? Bevismaterial från sistnämnda
grupp av källor har förf: i varje fall underlåtit att anföra.
Man kan nog komma ett stycke längre i förståelse av hela denna
»skvaltkvarnsterminologi» än vad förf, har gjort, genom att pröva den
ur synpunkten av vilket språkskikt de olika orden tillhöra. Det är nämligen inte bara riksspråket, som känner högre och lägre »stilarter», så
göra också dialekterna. De äga både generellare, lokalt-riksspråldiga
uttryck och mera familjära, ofta drastiskt karakteriserande. Nu äro ord
som skvalta, fotkvarn, bäckelcvarn ett slags riksspråksord, vilket inte hindrar
att de på samma gång äro genuina dialektord: de äro de stora träden,
vid vars fot floran av övriga karakteriserande ord växer.
Det är säkerligen också, möjligt att påvisa större inbördes frändskap
mellan de hithörande orden,än vad förf. antagit. Det finns en gemensam
bakgrund för serien skvaka, skvatta, skvattla, skvätta, skvalpa, skvälta,
skralta: orden ge uttryck eldessa kvarnars periodiska brukbarhet och
intermittenta gång. Likaså V iger en gemensam tankegång bakom gruppen
fotkvarn, fothjulskvarn, enfotakkvarn), fotvislca, rotviska, klubbekvarn, kylvekvarn, stubbekvarn, stampa kvarn, sporrekvarn, pirrekvarn, karlkvarn
0.5. V. fi. jalkamylly ('fot-'); härkinmylly ('lträckle-'), mäntämylly ('kärnstavs-'). De ha gemensamt principen att karakterisera vattenhjulets konstruktion, medan slutligen kvarnens läge anges med bäckekvarn, fi. puromylly. Förhållandet mellan skvaltkvarn och fotkvarn framgår tydligt
av ett jordebokscitat hos AALTONEN (s. 66): »sqvaltqvarn med fot bygde»,
som ger ett svar på IHRES fundering, varför fot kommit med i benämningen: »fotqwarn, in Dal L s. 24, alias fotaviska, dicitur ejusmocli molendinum, quod non nisi vem° & autumnali tempore circumagitur : cur autem a
fot nomen habeant, ab aliis doceri voluero» (Gloss.). SCHIXTER, som berör
samma ställe, säger med större förvisning: »mindre qvam, där hjulet går
horisontalt och axeln står vertikalt, lik en fot» (jfr förf. s. 129 f., som
,
kunde varit mera positiv).
\.
* \-.,
Det kan vara lämpligt att till slut sammanföra resultaten av den föregående principiella granskningen i en analys av ordgruppen skvalta och
dess nyss berörda släktingar. Hade alla dessa i kartbilden på något sätt
kunnat sammanhållas med något samlande tecken, skulle det nu mycket
förvirrade utbredningsmönstret blivit något överskådligare. Men främst
skulle man varit tacksam för att få samtliga betydelser hos detta och
närstående ord också utanför deras bruk som kvarntermer insamlade
och belysta. Det gäller ju vid en sådan undersökning inte bara att finna
ut mönstret på vävens yta, utan också att söka följa förloppet av de trådar, som bilda det. Ett ord som skvalta etc. kan icke förstås isolerat. Detta
gäller särskilt om man vill komma till en etymologiskt riktig analys av
orden. Etymologien har förf. berört s. 127 i sin avhandling. Han me-
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nar där, att det ligger närmast till hands att antaga, »att såväl skvalta
som skvaltkvarn äro direkt bildade till det motsvarande verbet skvalta»
samt att det senare ordet kan vara en sammansättning av skvalta s. och
kvarn (eller att skvalta är en ellipsbildn. av skvaltkvarn). Det förefaller
som om båda utvägarna skulle vara möjliga, men man måste först söka
bestämma, vad detta skvalta, v. eller s., kan ha för betydelse utanför
kvarntermernas område. Förf. säger s. 122 f. att kärnområdet för utbredningen av skvalta—skvaltkvarn sträcker sig från Småland i s. till
Dalarnas bergslag i n. (övre Dalarna har tydl. i hastigheten glömts bort).
Det skulle således vara i huvudsak ett svearnålsord. Om detta är riktigt — och jag vill inte bestrida det — bör man söka efter befryndade
ord till kvarntermen inom detta område. Detta har Wadström knappast
gjort, i varje fall har han blott anslutit sig till HELLQUIST i sin etymologiska förklaring. Denne har hos RLETZ hittat ett verb .skvalta 'stänka
omkring vatten; ösa eller röra uti vatten, så att det spillas över, stänker
omkring'. Det är ju en betydelse, som väl tycks stämma med vad man
kan förutsätta i fråga om en kvarnbenämning: till grundv. skvala har
bildats en intensivform av typen -atjan liksom glimta till glimma. Allt
tycks så långt stämma väl. Och Wadström hänvisar till ÖSTERGRENS
Nusv. ordb. för ytterligare stödjande material. Men hur är nu detta verb
belagt, och vilka andra betydelser har det än den hos skåningen Rietz ?
Finns verbet i »kärnområdet» för skvalta-skvaltkvarn, och vad betyder
det där? Da frågorna måste nog besvaras innan man kan ta slutgiltig
ställning till frågan om etymologien av kvarntermen.
Det har sin riktighet att ett verb skvalta 'stänka omkring' etc, finnes
i dialekter inom Svea- och Götaland, och spår därav finnas upp till mellersta Västmanland. Men det förefaller inte att vara något särskilt vanligt ord, om man skall tro en snabbinventering av ordsamlingarna. Och
i de östliga landskapen, särskilt i Mälardalen och Uppland, uppträder en
annan betydelse med rätt god frekvens, under det den ovan angivna helt
tycks saknas. Den betydelsen möter t. ex. i TIMES Glossarium (sp. 738):
»SQWALTA, agitari, moveri motu inaequali, uti dum currus per vias
iniquas succutit sessorem. Frequent. wälta circumagere. Sgwaltgwarn in
legibus patrix vocattir mola aquaria, perfunctorie aedificata, quw non nisi
vare & automno molit. Helsingice sqwalltra est tremere.» I den notisen
har Ihre gett en etymologi på skvaltkvarn, som bort beaktas både av
Hellquist och Wadström, i synnerhet som den av honom upptagna betydelsen, tydligen känd som riksspråklig, alltjämt lever i uppländskan.
Verbet är lätt att hitta i den alfabetiskt ordnade upplandssamlingen på
ULMA, men det har tydligen förbisetts av förf. Visserligen skall det
erkännas, att den av förf. i hans inledning påtalade klena översättningen
i ordsamlingarna just i detta fall kan exemplifieras, då t. ex. E. Grip
för Skuttunge (1898) skriver: »skvalta, -a, -a rsp.»! Men böjningen visar
att det är ett verb, och den av honom som »rep.» självklart antagna
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betydelsen måste vara den vi nyss funnit hos Ihre. Det framgår tydligt
av andra uppteckningar: från Almunge har Grip (1904) antecknat:
»skvalltit, adj. nygrusat väglag» och från Alsike finns (Öberg 1896) »skvalltig, adj. skvaltig, om åkdon». Hesselmans Upp!. ordb. har från Sko ett
»skvaltkärra, kärra utan fjädrar». Han har också från Ö. Lövsta, Vandel
och Skuttunge verbet skvalta 'skaka, hoppa, gå ojämnt (om åkdon)', och
själv har jag upptecknat ordet i samma bet. från Östervåla, Tierp, V.
Lövsta, Hjälsta och Litslena. (Hesselman har därjämte från Fosterna
uttrycket »gå och skvalta, gå och inte orka något (om personer)» med
något avvikande bet., påverkat av skratta?) Den uppländska betydelsen
synes passa rätt väl som bakgrund för och beskrivning på skvaltkvarnens sätt att arbeta.
Drages i detta sammanhang material in från litteraturen och från
äldre och yngre ordböcker, måste man närmare analysera de betydelser
ordet där har. WESTE (1807) har t. ex. sgualtbäck 'torrent, ruisseau qui
n'a qu'un cours p4yriodique' och sgualtorre 'coq de bois solitaire'. DAHL GRENS Glossarium har efter Kolmodins Qwirmospegel I: 57: »jag satte
mig tå ned in vid en springekälla — — — Och hade största ro utaf thes
sgualtegny», vilket D. översätter med 'plaskande, sqvalp'. Även ÖsTERGRENS Nusv. ordb. har kvar skvaltbäck: »små skvaltbäckar, som om vårarna eller efter strida regn gåvo vatten åt böndernas skvaltkvarnar»
(där således närmast att se så, att bäcken fått namn av kvarnen), och
skvaltorre: »enstaka tuppar som spela privat». Han har vidare följande
belägg på verbet skvalta, -ode: »där nu en liten bäck skvaltade och rann
efter vårskuren. [Skogen sover, vattnet vilar.] Bara bäcken till Mellansjön skvaltar I. Oljelund. En skvaltande vårbäck». Till dessa ex. kan
läggas också KARLFELDTS bekanta rader i »Den underbara kvarnen»
(Hösthorn): »-- jag går över åsar som rakade galtar, jag går som förlorad, där vårbäcken sk valt ar --- kvamforsen dunsar i gistnande
rännor». Vad som här främst åsyftas är väl också det ojämna vattenflödet och den ryckiga gången hos kvarnen.
Vid förklaringen av ordet skvaltkvarn, skvalta blir man nog därför
tvungen att som närmaste betydelse hos det till grund för bildningen
liggande verbet antaga bet. 'gå ojämnt, ryckigt, skaka, hoppa', även om
denna bet. ytterst kan gå ut från en intensivbildning till skvala. 'Spila,
skvätta' förefaller däremot att ligga rätt långt ifrån kvarnbenämningen.
Jfr skralta nedan.
Det är vidare rätt sannolikt, att övriga hithörande ord ej uppkommit
alldeles oberoende av skvalta, som kanske även i fråga om dessa får ses
som det etymologiska substratet, fastän ombildat genom olika inflytelser. Gotl. skvattla är möjligen bara en genom metates uppkommen form
av det jämsides i samma mål uppträdande skvalta (jfr skålvar för skovlar
i samma din!.). Skvatta, skvätta, skvalpa och skralta äro mera självstän-
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diga, men också de måla på samma sätt som skvalta det oregelmässiga
i bäckens flöde och kvarnens gång.

Om således detta verk, som likt så många andra vetenskapliga arbeten måst utföras vid sidan av en krävande läraregärning, uppvisar
vissa brister i fråga om metod och uttömmande behandling av de undersökta termerna, särskilt betingade av begränsningen till visst geografiskt område och till en speciell art av källor, bör det dock erkännas,
att det ger en god översikt över det omfattande och viktiga ordförråd i
vårt språk, som kan sammanföras under namnet kvarntermer. Även
om undersökningen ej fullständigt utrett ordens geografiska utbredning,
ger den dock en vägledande bild av denna, vilken liksom den grundliga
utredningen av de behandlade ordens betydelse som kvarntermer utgör
ett gott underlag också för fortsatt forskning på detta område. Man får
hoppas, att förf. kan få tillfälle att själv fullfölja sina uppslag och i
varje fall få fullborda undersökningens utlovade andra del, vartill betydelsefulla förarbeten föreligga.
Som encyklopedisk översikt över svenska kvarntyper och svensk
kvarnterminologi fyller Wad ströms arbete en betydande lucka i vårt
vetande om äldre svensk folklig hushållning och dess ordförråd. Och
dess insats på betydelselärans område måste sägas vara ett gott bidrag
till svensk dialektforskning.

Compte rendu de R. Wadström, Terminologie des moulins suödois
Dans la premiåre partie de cette thåse de doctorat pråsent6e å l'Universitå de Stockholm nous avons un bon apergu ethnologique et historique
sur l'histoire des moulins, depuis les plus anciens et primitifs moulins å
bras (moulins consistant des pierres cylindriques roulant sur des pierres
plats ou concaves, moulins å bras rotatifs) jusqu'aux simples moulins å
eau å arbre vertical sans transmission et å ceux qui ont un arbre horizontal et une transmission. Par contra, il n'aborde pas les machines des minoteries modernes. L'exposå est accompagnå d'un grand nombre d'images et
d'esquisses et plans.
La plus grande partie de la thåse est consacråe å l'åtude des termes
que l'on emploie en ce qui concerne les moulins et la mouture et dans
cette premiåre partie ont åtå rangås les noms des diffårents types de
moulins, ceux des appareils servant å la mouture et des principales parties motrices ainsi que ceux des biefs. L'exposå est illustrå ici de 10 cartes
montrant la råpartition des termes åtudies. Le critique essaie d'expliquer
la maniere dont a travaill6 l'auteur en examinant de plus prås quelques-
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uns de ces termes ainsi que le texte qui s'y rapporte et il fait observer
quelques elefants de methode consistant se limiter aux documents
purement suedois (carte III: Mölla) ou å, ne donner, sur les cartes, que
des exemples illustrant la presence des mots etudies au lieu de rechercher
la repartition coniplae des mots (carte IV: Skvaltkvarn). Dans ce dernier
cas on a de la repartition une image qui non seulement induit le lecteur
en erreur mais qui aussi, sur plusieurs points, a entraine l'auteur å tirer
des conclusions discutables. A ce propos, le critique fait remarquer ce
qu'il y a de douteux dans le rapprochement etyrnologique des mots
skvalta, skvaltkvarn et du verbe skvalta, du 'Bild de la SuMe, forme de
skvala au sens de «eclabousser» etc. (en parlant de l'eau). Il aurait
plutöt prendre le verbe skvalta dans le sens qu'on lui trouve dans les
regions centrales de la repartition du mot skvaltkvarn, savoir «marcher
d'une maniåre saccadee, intermittente, secouer».
Manne Eriksson

Undersökning av svenska dialekter och folkminnen
1951-53
Landsmåls- och Folkminnesarkivets i Uppsala
årsberättelse 1951-52
AV DAG STRÖMBÄCK
1. översikt över ekonomi, förvaltning och personal
Arkivets stat för budgetåret 1951/52 fastställdes genom k. brev den
22 juni 1951. Anslagsbeloppens storlek och fördelning på de olika posterna
framgå av statsliggaren för nämnda år s. 561 ff.
Anslaget till avlöningar till ordinarie tjänstemän har även detta
år utgått med 9 700 kronor. Till icke-ordinarie personal utgick 106 400
kronor. Detta innebär en minskning från föregående år med 3 600 kronor.
Minskningen var en följd av riksdagens beslut om en generell nedskärning av de statliga verkans avlöningsanslag. Omkostnadsanslaget
var oförändrat 11 700 kronor, och anslaget till insamling och bea rbetning av vetenskapligt material likaså oförändrat 47300
kronor.
Till kostnaderna för undersökningen av Värmlands folkmål och folkminnen ha enskilda mecenater under året bidragit med 3 000 kronor.
För en speciell undersökning rörande folktraditioner kring Mårbacka har
Mårbackastiftelsen anslagit 1 500 kronor.
Beträffande medel till de lapska och estlandssvenska undersökningarna se nedan kap. III.
I arkivets styrelse har under året professor J. SAHLGREN varit ordförande. Vice ordförande var intill den 1/10 1951 professor E. HJÄRNE.
Han utträdde då ur styrelsen och efterträddes som ordinarie ledamot
av professor C.-A. MOBERG. Till ny vice ordförande utsågs professor B.
COLLINDER. Arkivchefen professor D. STRÖMBÄCK har varit sekreterare
och överbibliotekarien T. KLEBERG skattmästare. övriga ordinarie ledamöter ha varit professorerna V. JANSSON, I. LUNDAHL och 0. GJERDMAN.
Suppleanter ha varit professorerna C.-A. MOBERG (t. 0. 111. den 30/9
UNG och V. SVANBERG (fr. o. m. den 1/10 1951).
1951), J. Sv
Arkivets fasta personal har under året utgjorts av:
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A. Arkivchef
Professorn i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristisk, vid Uppsala universitet fil. dr DAG STRÖMBÄCK.

B. Ordinarie tjänstemän
Kontorsbiträden i lönegrad Ca 8: fru INGRID SCHOENEIALS f. Winkelmann (t. o m. den 31/3 1952), fröken EVA MASRELIEZ och fröken ANNALISA BORG (fr. o. m. 3/4 1952).

C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ce 24
1. Förste arkivarier i lönegrad Ce 29: fil. dr MANNE ERIKSSON, arkivchefens ställföreträdare, professor ÅKE CAMPBELL, föreståndare för folkminnesavdelningen, samt fil. dr HERBERT GUSTAVSON.
Arkivarier i lönegrad Ce 26: fil. lic. ERIK HOLMKVIST, fil. dr FOLKE
HEDBLOM och fil. lic. RICHARD BROBERG.

D. Övrig icke-ordinarie personal
Arkivarie i lönegrad Ce 24: fil. kand. STIG BJÖRKLUND (fr. o. m.
den 1/1 1952, tidigare Ce 23).
Amanuens i lönegrad Ce 22: fil. lic. ÅSA NYMAN, f. Sjödin.
Arkivbiträde i lönegrad Ce 12: fru DAGMAR HOLMKVIST.
Arkivbiträde i lönegrad Co 11: fröken ELLA ODSTEDT.
Som extra medarbetare har även detta år fil. dr HARALD GRUND tjänstgjort vid den lapska undersökningen. Med halv daglig
arbetstid har fru WALDIS ~tus f. Jernström tjänstgjort dels vid expeditionen och dels vid dalmålsordboken. Som innehavare av stipendium
för flyktingsforskare har dr phil. 0. LOORITS fortfarande varit knuten
till arkivet.
För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institutionens
olika avdelningar.
STRÖM

II. Samlingarnas tillväxt och användning
Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av
nedanstående översikt:
lexikaliska ordsamlingar 135 bl. fol. och A 4, 68 bl. 4:o,
31 bl. 8:o, c:a 75 100 bl. 16:o och 1 häfte. Härav komma på ordregistret c:a 11 355 bl. och sakregistret 4714.
texte r, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnesuppteckningar 175 bl. fol. och A 4, 8 551 bl. 4:o och 17 bl. 8:o.
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grammatiska uppteckningar 198 bl. 4:o, 2 häften och 1
typordlista.
primäranteckningar 58 häften.
övrigt material 7 bl. fol. och A 4, 29 bl. 4:o och 3 bl. 16:o.
melodiuppteckningar 178 melodier.
teckningar, skisser, kartor (separata, utom de som ingå i löpande
text) 728 st.
fotografier 765 st.
Under året ha 4 volymer ur handskriftssamlingarna inbundits och
konserverats.
Gr ammof onar kivet har under året tillförts 448 originalskivor,
de flesta innehållande svenska dialekttexter. Ett mindre antal representera olika främmande språk. Flertalet av skivorna ha inspelats med
lägre hastighet, 33 1/3 varv/min., de övriga med normalhastigheten 78
varv/min.
Referensbiblioteket har under året tillförts 350 accederade
nya volymer samt årgångar för året av 31 stycken tidskrifter (samt 13
häften av häftesvis utkommande arbeten). Förvärvet har till största delen skett genom gåvor och byten. 107 volymer i biblioteket ha under året
inbundits.
Antalet besök av forskare icke tillhörande institutionens personal
har varit 2796.
Lån inom staden ha beviljats i 93 fall, varvid 157 nr utlånats, och
utom staden i 81 fall, varvid 703 nr utlånats. Hela antalet utlånade volymer var således 900. Av vida större omfång är det material som
expedierats till besökande forskare inom arkivet.

Arkivarbeten och materialbearbetning
1. Allmän översikt
Expeditionen har under året föreståtts av BROBERG. Vid förhinder
för honom har HEDBLOM tjänstgjort som expeditionsföreståndare. Fru
HOLMKVIST har svarat för den centrala registreringen av inkommet
handskriftsmaterial samt för in- och utlåning av samlingar och böcker.
I accessionskatalogen ha under året 579 nya enheter införts, och dessa
ha därjämte antecknats i topografiska registret och personregistret. Utsända frågelistor och på dem inkomna svar ha införts i frågelistregistret.
Katalogiseringen av till institutionen inkommande böcker har skötts av
ERIKSSON. Hedblom har varit arkivets kassaförvaltare. Under hans
tjänstledighet har Broberg övertagit denna syssla. I bokföring, kassaarbete och personalärenden har kassaförvaltaren assisterats av fru
SCHOENHALS (intill 1/4 1952), fröken BORG (fr. o. m. 1/4 1952) och taxe-
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ringsinspektör E. LILLIESKÖLD. Fröken MASRELIEZ har bl. a. svarat för
maskinskrivning, stencilering samt lager och distribution av genom institutionen utgivna publikationer. Fru ORDAus har i regel ägnat halva sin
arbetstid åt expeditionen. Som tillfälliga medarbetare där ha förutvarande
kontorsbiträdena vid arkivet fru C. HEDBLOM och fru G. BJÖRKLUND
tidtals tjänstgjort. — Från expeditionen ha under året avsänts 1 502
brev och 857 andra försändelser.
Ordregistret. Liksom tidigare har arbetet vid institutionens allmänna ordregister huvudsakligen bedrivits landskapsvis. GUSTAVSONS
ordregisterarbete har detta år nästan uteslutande gällt växtnamn. Han
har fortsatt och avslutat excerperingen av Upplandssamlingarna in 16:o.
Det uppländska växtnamnsregistret omfattar nu över 900 blad 16:o. Ur
nämnda samlingar har han samtidigt excerperat fågelnamn med ett resultat av över 200 bl. 16:o, samt dessutom ur tryckt litteratur namn på
mossor, alger, lavar och svampar. För det östgötska ordregistret har
fil. mag. P. .E. FREDRIKSSON excerperat sin uppsats om dialekten i V.
Tollstads sn. Vid det värmländska ordregistret har arbetet liksom tidigare utförts av fil. stud. J. JACOBSSON. Han har företrädesvis excerperat
frågelistsvar och samlingar från Dalby sn. Tillväxten under året uppgår
till c : a 8 000 blad 16:o. Inalles omfattade det värmländska registret vid
årets slut över 73 000 blad 16:o. Vid det norrländska ordregisterarbetet
har- liksom tidigare docent K.-H. DAHLSTEDT tjänstgjort som handledare
och kontrollant. Fil. stud. H. NORGREN har excerperat för det ångermanländska registret, som vid årets slut uppgick till 9 175 bl. 16:o. Liksom föregående år har fil. kand. V. REINHAMMAR medarbetat vid ordregistret för Jämtland. Han har dock använt största delen av sin arbetstid till fortsatt utredigering av egna samlingar från Ströms sn.
Sakregistre t. Fru GERDA GRAPE har fortsatt sin excerpering av
arkivets samlingar ur realsynpunkt. Realkatalogen har under året tillförts 4 714 nya registerkort och omfattade vid årets slut 204 092 kort,
hänvisningskort ej inräknade.
Vid de språkliga landskapsundersökningarnahar verksamheten fortgått efter i stort sett samma linjer som tidigare.
Dalarn e. I överensstämmelse med framlidne dr Lars Levanders
arbetsplaner har BJÖRKLUND under året fortsatt arbetet vid Dalmålsordboken. Omredigeringen av äldre ordboksartiklar i tryckmanuskriptet
inom partiet A—gång till överensstämmelse med i Svenska Akademiens
Ordbok tillämpat system, ett arbete som pågått sedan flera år tillbaka,
har nu slutförts. Jämsides härmed har Björklund på grundval av kortordboken författat nya artiklar på bokstaven M och vid årets slut
hunnit till subst. morgon m. I allt ha ca 1 630 artiklar behandlats. I
anslutning till arbetet på tryckmanuskriptet ha nödiga kompletteringsfrågor uppförts i särskilda frågeböcker för genomgång i fältet, nyinkommet material har granskats och införlivats med primärsamlingarna.
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Arbetet med uppslagsord på Nias Hj. Matssons primäranteckningar från
Västerdalarne i och för dessas införande i kortordboken har under året
fortsatts. Björklund har vidare fört korrespondens med ortsmeddelare,
instruerat upptecknare och handlett besökande forskare i dalmålssamlingarna. Som excerpister vid Dalmålsordboken ha under året tjänstgjort
fil. mag. S. FRIES och fil. stud. fru WALDIS ORDRUS.
Oktavsamlingen (kortordboken) har under året tillförts c:a 500 nya
kort, varjämte nya belägg införts på de äldre korten. Den omfattade
vid årets slut c:a 132 850 kort. Tryckmanuskriptet uppgick till c:a 24 300
bl. 4:o.
Gotlan d. GUSTAVSONS i fjolårets berättelse omnämnda stora arbete
med de klintbergska samlingarna av gotländskt folkmål och folkliv har
under året fortgått. Klintbergs excerpter på oktavblad, som uppgå till
58 590 blad, ha försetts med riksspråkliga uppslagsord. Gustavson har
vidare excerperat c:a 100 sidor av upptecknaren Jakob Karlssons »brev»
till Klintberg, vilket givit c:a 2 300 bl. 16:o. Han har också gjort excerpter ur vissa andra gotländska samlingar och gjort förberedande arbeten
för publicering av nämnde Jakob Karlssons svar på frågelistan om åkerns
beredning.
Hälsingland. HEDBLOM kunde under c:a en vecka i januari fortsätta sin i föregående årsberättelser omnämnda utredigering för tryckning
av E. 0. Nordlinders ordbok över Bergsjömålet. Bearbetningen av ordboksartiklarna, innefattande bl. a. omskrivning och kontroll av den
fonetiska beteckningen, har nu fullbordats. Hedblom har också utskrivit
text från grammofonskivor upptagna i Bergsjö.
Jämt lan d. Om ordregisterarbetet se ovan.
Lappland. Doc. K.-H. DAHLSTEDT har fortsatt sitt arbete med
manuskriptet till del 2 av sin avhandling »Det svenska Vilhelminamålet».
Han har vidare granskat uppteckningar från landskapet och instruerat
upptecknare.
Uppland. ERIKSSON har utskrivit och kontrollerat texter på grammofonskivor, bl. a. frän Riala an. Sedan professor Bengt Hesselman i april
1952 avlidit, ha dennes samlingar från Uppland, bl. a. en större handskriven ordbok i två volymer, deponerats i arkivet.
Värmland. Den undersökning av Värmlands folkmål och folkminnen,
som sedan flera år bedrivits med stöd av Värmlands läns landsting och
värmländska industrier, har, under senaste arbetsår främst av finansiella
skäl begränsats till kontroll och komplettering av det insamlade materialet. Den tidigare stora ortsmeddelarstaben har ytterligare minskats.
Arkivarbetet har i främsta rummet inriktats på de äldre samlingarna
och på ordregistret. BROBERG har varit undersökningens ledare. Under
det senare halvåret, då hans arbetstid till största delen måst tas i anspråk för administrativa göromål (se nedan), har det mesta av arbetet
med granskning av uppteckningar, instruktion av upptecknare och kor.
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respondens med ortsmeddelare åvilat hans mångårige medarbetare fil.
stud. J. JACOBSSON. Denne har därjämte liksom tidigare svarat för ordregistret, se ovan. I samband med arbetet på ordregistret har sedan flera
år tillbaka förts ett register över i värmlandssamlingarna förekommande
uppslagsord, som nu uppgår till c:a 13 000 blad och som fått allt större
användning. I samband med ordregisterarbetet ha anteckningar om
behövliga kompletterande uppgifter förts på särskilda listor för senare
besvarande i fältet. I utredredigeringen av primäruppteckningar har även
fru ULLA BROBERG deltagit.
I samverkan med Märbackastiftelsen har folktraditioner i bygden kring
Mårbacka gjorts till föremål för särskilda undersökningar (se nedan,
kap. Resor).
Hela det material som hopbragts sedan år 1945, då värmlandsundersökningen med stöd av enskilda medel sattes igång, uppgick vid årets
slut till bl. a. 544 bl. fol., 14 824 bl. 4:o, 70 870 bl. 16:o, 390 st. teckningar,
627 st. fotografier och 25 häften. Därtill kommer ordregistret med c:a
73 000 bl. 16:o.
Västergötland. Som frivillig medarbetare har f. rektorn fil. dr
S. LANDTMANSON fortsatt sin verksamhet vid västgötaundersökningen.
Liksom under närmast föregående år har hans huvuduppgift varit utskrivningen av texter från grammofonskivor, vilket resulterat i omkr.
300 sidor 4:o med fonetisk skrift utarbetad text. Sammanlagt har Landtmanson utskrivit inemot 700 sidor 4:o, vilket torde vara den största
samling dialekttext utskriven från grammofonskivor som finnes i vårt
land. Landtmanson har vidare ordnat och katalogiserat äldre samlingar
av Götlind, Oskar Norén och Övergaard, samt fortsatt komplettering av
katalogen över upptecknare med biografiska uppgifter rörande äldre västgötska medarbetare. Slutligen har Landtmanson utarbetat och av trycket
utgivit en större, populärvetenskaplig beskrivning över Västergötlands
folkmål, grästgötamålet» (i serien »Västergötland, Bidrag till landskapets
historia och naturbeskrivning», nr A:8, Uppsala 1952).
Västmanlan d. Enligt inlämnad arbetsrapport har HOLMKVIST fortsatt sin kontrollgenomgång av oktavordboken, varvid han särskilt ägnat
uppmärksamhet åt förekommande dubbelformer. Yngre sådana ha i ordboken åsatts beteckningen »nyvml.» ( = nyvästmanländska). Även förberedelserna för en beskrivning av landskapets folkmål ha fortsatts, särskilt ifråga om syntaxen. En källkritisk framställning om Daniel Herweghr som dialektforskare har utarbetats.
Anger man lan d. Om ordregisterarbetet se ovan.
Östergötland. Om ordregistret se ovan. GIISTAVSON har granskat
inkomna samlingar och korresponderat med upptecknare. Lektor E.
TöRNQVIST har fortsatt korrekturarbetet på sin avhandling om substantivet i östgötamålen.
Estland och Gamm als v ens kby. Liksom under närmast före-
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gående år har den undersökning av estlandssvenskarnas språk och folkkultur, som under åren 1944-1950 bedrivits med stöd av till Kungl.
Gustav Adolfs Akademien beviljade lotterimedelsanslag, under detta år
kunnat fortgå endast i begränsad omfattning. Arbetsledaren, läroverksadjunkt N. TIBERG, har ägnat undersökningen större delen av sin fritid,
särskilt ferierna. Som bidrag till timarvode åt en assistent och till ersättning åt estlandssvenska upptecknare har han erhållit anslag å 4 000
kronor ur Humanistiska fonden och å 7 000 kronor ur Magnus Bergvalls
stiftelse. Härigenom har fru ANNE-MARIE CRONSTRöM fått möjlighet att
fortsätta sitt medarbetarskap vid den estlandssvenska kortordboken.
Denna har vuxit med c:a 2 000 nya kort, vartill komma de belägg som
införts på de äldre korten. Det i tidigare årsberättelser omnämnda registret
över »nyckelord» ur sak- och synonymsynpunkt har ytterligare utbyggts.
En rätt omfattande korrespondens med såväl folkliga sagesmän som med
vetenskapligt arbetande personer har uppehållits. En av Tibergs viktigaste arbetsuppgifter har gällt publikationsserien »Estlandssvenskarnas
folkliga kultur», varav del I, »Ståndssamhället», utkom av trycket i
september 1951. (Skr. utg. av K. Gustav Adolfs Akademien nr 25.) Förarbeten för flera delar äro gjorda. I december 1951 utgavs också f. rektorn
fil. dr G. DANELLS under många år utarbetade »Ordbok över Nuckömålet». (Estlandssvenskarnas folkliga kultur II. Skr. utg. av K. Gustav
Adolfs Akademien 27.)
Folkminnesavdelningen. Arbetet, som letts av CAMPBELL, har
under året fortgått med liknande uppgifter och enligt samma principer
som föregående år. Som amanuens vid avdelningen har fru NYMAN tjänstgjort. Under hennes sjukledighet i nov.—dec. 1951 var teol. och fil. kand.
R. BJERSBY förordnad som vikarie. Om fru GRAPES arbete med realkatalogiseringen se ovan under Sakregistret. Hon har dessutom i samlingarna
uppsökt material åt besökande eller korresponderande forskare.
På grund av de alltjämt otillräckliga anslagen till inlösen av samlingar
ha jämförelsevis få nya ortsmeddelare kunnat förvärvas. Under förra
hälften av arbetsåret voro 34 ortsmeddelare verksamma men under den
senare måste större delen av dessa av ekonomiska skäl avstängas från
arbete. Fem nya frågelistor ha utarbetats, M 196-199 behandlande traditioner om död och begravning samt M 200 »Regnbågen».
Arbetet med registrering av sago- och sägenmaterial har fortsatts.
Tryckningen av folkminnesatlasen har förberetts. De stora atlassamlingarna (över 25 000 nr) av svensk och finlandssvensk sägen och folktro i
originaluppteckningar och excerpter ha börjat ordnas arkivmässigt för
att senare kunna införlivas med arkivets samlingar. Under besök av professor STITR TOMPSON, Bloomington, genomgingos kritiskt realkatalogens
avdelningar för folkdiktning i obunden form. Även professor R. TE. CHRISTIANSEN, Oslo, har deltagit i liknande överläggningar dels i Uppsala, dels
under Strömbäcks och Campbells besök i Norsk Folkeminnesamling i
maj 1952.
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En omfattande rådgivningsverksamhet för in- och utländska forskare
och studerande har upprätthållits. Bl. a. har en skotsk folklorist på uppdrag av universitetet i Edinburgh under ledning av avdelningens tjänstemän i detalj studerat arkivets arbetsmetoder och arbetsorgan, kopierat
register etc. för upprättande av ett planerat skotskt. folkloristiskt arkiv.
I samband med International Congress of European and Western folklore
i Stockholm och Uppsala i aug. 1951 anordnades av arkivet utställningar
av material, register etc. varjämte föreläsningar och demonstrationer
höllos av tjänstemännen.
Lapska avdelningen. Utgivningen av »Lulelapsk ordbok» av
Harald Grundström har under året fortgått. Fasc. 9 utkom av trycket
den 11/12 1951 och fasc. 10 den 21/5 1952. Med stöd av ett särskilt statsbidrag av 3 000 kronor beviljat genom ämbetsskrivelse från K. Jordbruksdepartementet den 30 nov. 1951 har ordbokens författare, fil. dr
H. GRUNDSTRÖM kunnat åtnjuta tjänstledighet från sin prästerliga befattning för att helt ägna sig åt redigeringen. Sedan den 1/4 1952 är Grundström pensionerad som komminister i Jokkmokk. Tryckningen av ordbokens 11:te fasc. har påbörjats. Bidrag till kostnaderna för ordbokens
tryckning ha under året lämnats av Humanistiska fonden, Jokkmokks
kommun och Jokkmokks allmänningsstyrelse. Under 21/2 månaders
vistelse i Jokkmokk och Gällivare har Grundström insamlat material till
en grammatisk översikt över de lulelapska dialekterna avsedd att ingå i
fasc. 12, utarbetat Efterskrift, beskrivning över i ordboken förekommande
fonetiska tecken, förkortningar m. m. Dessa manuskript ha översatts
till tyska av dr phil. A. WOLF, som liksom tidigare även kontrollerat
den tyska översättningstexten i ordboksartiklarna. I korrekturläsningen
har professor B. COLLINDER verksamt deltagit.
Grammofonverksamheten. För resorna med grammofonbilen i
skilda landskap redogöres närmare nedan i kap. IV. Fältarbetet har i
främsta rummet inriktats på de centralsvenska landskapen, Uppland,
Södermanland och Närke. Dessutom gjordes kompletterande upptagningar
i Västergötland och Gästrikland. September månad upptogs till större
delen av resor med bilen i Sydsverige för Landsmålsarkivets i Lund
räkning. Magnetofonupptag,ningar av lapska gjordes under hösten i Arjeplog och Jokkmokk.
Arkivarbetet under senhösten och vintern omfattade katalogisering,
överföring av trådupptagningar till grammofonskivor, kopieringar och
utskrivning av text från skivor. I fråga om det senare arbetet har den
viktigaste insatsen gjorts av förre rektor S. LANDTMANSON, se ovan
under Västergötland. Som ledare för grammofonverksamheten har HED BLOM tjänstgjort med BROBERG som närmaste medarbetare. Även
EnnessoN har deltagit i denna verksamhet. Broberg har bl. a. gjort de
omfattande resorna i södra Sverige, och under Hedbloms tjänstledighet
har han varit dennes vikarie. — Grammofonupptagningsapparaturen
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har under våren 1951 genom välvillig medverkan av Radiotjänsts
tekniska avdelning underkastats renovering och modernisering.
Den 2 april 1952 besöktes Landsmålsarkivet av Statsutskottets 2:dra
avdelning med anledning av i Riksdagen motionsvis väckt förslag om
inrättande av en särskild grammofonavdelning vid arkivet med Hedblom
som föreståndare i förste arkivaries tjänsteställning. Vid besöket demonstrerade Hedblom ett antal inspelningar från olika landskap och redogjorde för den hittills bedrivna grammofonverksamheten. Den föreslagna
förste arkivariebefattningen beslöts av Riksdagen i maj 1952.
Utgivningsverksamheten. Genom arkivet har under året följande publikationer utgivits: »Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv
1951», h. 1-4 (h. 261 fr. början; vm, 168 s.) med Bil. 1: BROR LINDEN,
»Dalska namn- och ordstudier, Ser. 1:2 (B 55, h. 262 fr. början; xm,
191 s.). I Skrifter utgivna genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i
Uppsala har av ser. A utgivits nr 8: ROGER WÅDSTRÖM, »Svenska kvarntermer. Studier över kvarnens och malningens terminologi i svenska
dialekter med särskild hänsyn till de västsvenska jämte kortfattad framställning av de svenska kvarntyperna och deras utveckling I» (Uppsala
1952, xt, 292 s., 11 kartor) och av ser. B nr 7: ARVID ERNVIR, »Glaskogen. Bygd, arbetsliv och folkkultur i Jösse, Nordmarks och Gillbergs
härader under 1800-talet» (Lund 1951, 444 s., 2 kartor). Av ser. 0:1:
HARALD GRUNDSTRÖM, »Lulelapsk ordbok» ha fasciklarna 9 (tuvröstit—
voulåtj, s. 1281-1440 samt tit. 4 s., Lund 1951) och 10 (vuolatuhttåt—
höuri, Tillägg. Person- och släktnamn, s. 1441-1587, Lund 1952) under
detta arbetsår utkommit. — Härtill komma publikationer som utgöra
direkta resultat av arbetet inom Landsmålsarkivet men som offentliggjorts på annat håll. Bland större arbeten av denna art må nämnas
Nns TIBERG, »Ståndssamhället. Skildringar utgivna av N. T.» (Uppsala
1951, 328 s. Estlandssvenskarnas folkliga kultur. I. Skr. utg. av K. Gustav
Adolfs Akademien 25). GIDEON DANELL, »Ordbok över Nuckömålet» (Lund
1951, xxxv, 494 s. Estlandssvenskarnas folkliga kultur. II. Skr. utg.
av K. Gustav Adolfs Akad. 27) samt SAMUEL LANDTMANSON »Västgötamålet» (102 s. Uppsala 1952. Västergötland A:8. Bidrag till landskapets
kulturhistoria och naturbeskrivning).
2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet
STRÖMBÄCK har som professor i nordisk och jämförande folklivsforskning
vid universitetet föreläst över svenska folkvisor i kritisk belysning samt
lett seminarieövningar över valda folkloristiska problem. Därjämte har
han givit den sedvanliga kursen på våren (april-maj) för dialekt- och
folkminnesupptecknare samt den 19-24 maj lett en exkursion till Oslo
och Lillehammer, i vilken deltagit en grupp studerande inom ämnet
folklivsforskning. Han har också hösten 1951 föreläst vid holländska
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universitet samt fungerat som sakkunnig vid tillsättandet av professuren i folkminnesforskning vid universitetet i Oslo. Som chef för arkivet
har han på vanligt sätt planlagt och lett institutionens undersökningar
inom skilda områden. Han har granskat inkommande samlingar och
lämnat instruktion åt upptecknare. Om hans deltagande i fältarbetet se
kap. IV. Strömbäck, som för vetenskapligt arbete under september
månad 1951 åtnjöt befrielse från sina åligganden som arkivchef, har vidare
under året lett redigeringen av arkivets skriftserier, utgivit årgång 1951
av Svenska Landsmål (med bilaga) samt publicerat följande uppsatser:
»Lars Levander, Minnesord» (i K. Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademiens årsbok 1951), »Lars Levander. In memoriam» (i Sv. Lm.
1951), »En köpmansfärd till Uppsala på Erik Segersälls tid» (i Bokvännen 1952), Björn Collinder, The Lapps. New York 1949» (recension i Sv.
Lm. 1951).
ERIKSSON har även under detta arbetsår enligt Styrelsens förordnande
tjänstgjort som arkivchefens ställföreträdare och i dennes frånvaro handlagt löpande ärenden, utanordnings- och avlöningsfrågor, ärenden rörande
personalens tjänstgöring och ledigheter samt vissa utredningar och
skrivelser. Han har också tidvis tjänstgjort som Styrelsens sekreterare.
Han har ombesörjt korrespondens rörande arkivets samlingar samt
besvarat förfrågningar från skilda håll, särskilt från Svenska Akademiens
ordboksredaktion, Han har vidare instruerat upptecknare och handlett
besökande forskare från in- och utlandet. Han har varit institutionens
bibliotekarie och svarat för inköp, byten och katalogisering samt för
bindning av böcker och handskrifter.
Eriksson har såsom redaktionssekreterare biträtt vid redigeringen av
årg. 1951 och 1952 av tidskriften Svenska Landsmål och deltagit i
manuskriptgranskning och korrekturläsning av i arkivets skriftserie publicerade arbeten. Under årets sista månader har han ägnat omkr. hälften
av sin arbetstid åt slutredigeringen av professor Bengt Hesselmans i
korrektur efterlämnade arbete »Huvudlinjer i nordisk språkhistoria» del II.
I mars 1952 tjänstgjorde Eriksson som fakultetsopponent vid dr R.
Wadströms disputation på avhandlingen »Svenska kvarntermer I» vid
Stockholms högskola, och under april—maj gav han där sin sedvanliga
kurs för dialektupptecknare. Som föreläsare har han bl. a. deltagit i Internationella etnologkongressen i Stockholm i aug. 1951. Eriksson har
under året publicerat en del recensioner i Svenska Landsmål.
CAMPBELL, som genom Kungl. Maj:ts beslut den 18/4 1952 erhöll professors namn, har tjänstgjort som föreståndare för folkminnesavdelningen
och därvid lett den folkloristiska insamlingsverksamheten, korrespondens med ortsmeddelare, frågelist- och katalogiseringsarbete m. m. (se
ovan under folkminnesavdelningen). Bl. a. har han bistått fröken Odstedt vid utväljande av illustrationsmaterial för hennes bok om dräktskick
i övre Dalarne. Om hans resor i Dalarne och på Gotland se kap. IV nedan.
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Campbell har i egenskap av docent i nordisk etnologi vid Uppsala universitet hållit föreläsningar och lett seminarieövningar i ämnet. Han har
som föreläsare deltagit i nordiska folklivsforskarmötet i Odense, Danmark,
i juni 1952 och såsom medlem av arbetsutskottet i International Congress of European and Western Ethnology i Stockholm och Uppsala i
aug. 1951, där han höll två föredrag. Vid K. Gustav Adolfs Akademiens
högtidssammankomst den 6/11 1951 föreläste han om nordisk brödkultur.
Av trycket har Campbell publicerat »Notes on a Swedish Contribution
to the Folk Culture Atlas of Europe» i Laos 1951 samt mindre uppsatser
i tidskrifter och tidningar. Han har kallats till ledamot av Commission
Internationale de l'Atlas du Folklore Europ6en, Paris, Sorbonne.
Om GUSTAVSONS arbeten se ovan under Ordregistret, Gotland och
Östergötland. Han har fortsatt arbetet på en kommentar till P. A. Säves
Gotländska visor. Han har utom tjänsten läst korrektur på arken 1-8
av P. A. Säves Gotländska sagor.
HOLMKVIST har enligt ingiven arbetsrapport fortsatt sitt arbete vid
västmanlandsundersökningen (se ovan) och f. ö. ägnat sin tid åt sin bearbetning av bergverksterminologien i Bergslagen, särskilt låneorden. Han
har under året publicerat uppsatsen »Vallontermer vid Österby bruk» (i
Fagersta Forum nr 6 1951).
HEDBLOM har enligt förordnande av styrelsen varit arkivets kassaförvaltare och som sådan haft ansvaret för kassatjänst, bokföring, redovisningar och medelsrekvisitioner, uppgörandet av ekonomiplaner och dessas
genomförande. Som föredragande inför arkivchefen har han handlagt
ärenden rörande administration, personal, anställningsförhållanden och
arbetsorganisation, utarbetat årsberättelse, arbetsredogörelser, skrivelser
m. m. Under första hälften av året, då Broberg på grund av resor och
arbete vid Värmlandsundersökningen var förhim.ad att utöva föreståndarskapet för expeditionen, har Hedblom skött även denna syssla. Han
har i samarbete med Broberg och Eriksson lett grammofonverksamheten
(se ovan), granskat uppteckningar från Norrland, särskilt Gästrikland
och Hälsingland, och instruerat upptecknare. Om Hedbloms språkliga
bearbetningsuppgifter se ovan under Hälsingland. Under tiden 1/2-31/5
1952 åtnjöt Hedblom tjänstledighet för vetenskapligt arbete, varvid Broberg fullgjorde hans tjänst.
BROBERG har varit föreståndare för expeditionen och ledare av Värmlandsundersökningen (se ovan). Han har haft den arkivtekniska vården
av institutionens alla samlingar av handskrifter, böcker och inventarier.
Han har dessutom svarat för en betydande del av grammofonverksamheten. Under andra halvåret, då Hedblom åtnjöt tjänstledighet, övertog
Broberg även dennes arbetsuppgifter (se ovan). Vid sidan av tjänsten
har han bearbetat korrekturet till en utgåva av 1540 års jordebok för
Värmland.
Om BJÖRKLUNDS arbete vid Dalmålsundersökningen se ovan. Han
23-537384 Svenska Landsmål 1953154
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deltog i ordnandet av en utställning i arkivet vid Internationella Etnologkongressens besök i Uppsala i aug. 1951. I nära anslutning härtill,
ehuru utanför tjänsten, har han fortsatt bearbetningen av dr Levanders
efterlämnade manuskript till boken »Älvdalskt arbetsliv». Björklund har
under året publicerat »Raskajt i norra Ovansiljan» (i Sv. Lm. 1950), »Dalmålsordboken 1951» (i Dalarnas hembygdsbok 1952) samt en anmälan
av »Orsa. En sockenbeskrivning». I. Sthlm 1950 (i Sv. Lm. 1951).
ODSTEDTS i föregående årsberättelse nämnda arbete med publicering
av en terminologisk—etnologisk framställning om folkdräkten i övre
Dalarne har under året fortskridit därhän, att i juni 1953 så gott som
hela boken förelåg i rentryck. En särskilt krävande uppgift under året
har varit bokens illustrering med bilder ur Landsmålsarkivets och Nordiska Museets samlingar.
NYMAN (f. Sjödin) har inom folkminnesavdelningen svarat för de
löpande göromålen, granskat inkommande uppteckningar, fört en omfattande korrespondens med ortsmeddelarna, värvat och instruerat nya
upptecknare samt assisterat vid svenska och utländska forskares besök
vid avdelningen. Hon har författat frågelistan M 200 »Regnbågen» och
frågelistserien »Traditioner om död och begravning» (M 196-199), den
senare utgiven även i en engelskspråkig upplaga. Nyman har deltagit
i de förut nämnda arbetena i samband med Internationella etnologkongressens besök i Uppsala, skött låneverksamheten vid folklivsseminariets
i arkivet inhysta bibliotek och lämnat anvisningar och råd till studerande
i ämnet folklivsforskning. Hon har upprättat en bibliografi över svensk
folkdans för Wamlek—Junks danslexikon, Graz, och fullbordat registreringen av avskrifterna av Grundtvigs sagosamling. Hon har vidare excerperat Grundtvigs Samlinger til Fuglenes Historie och vissa samlingar i Dansk
Folkemindesamling samt påbörjat en registrering av färöiska sagor i
jämförelse med svenska. Av trycket har hon utgivit »Jämtländskt på Färöarna» (i »Jämten» 1951).
Om GRUNDSTRÖMS, LANDTMANSONS och TIBERGS verksamhet Se ovan
under respektive undersökningar.
Dr. phil. 0. LOORITS har såsom innehavare av K. Arbetsmarknadsstyrelsens stipendium för flyktingsforskare under året fortsatt sin i tidigare årsberättelser omnämnda verksamhet. Han har läst korrektur på
sin bok »Grundzilge des estnischen Volksglaubens», del II och bearbetat
manuskriptet till del III. Av trycket har han utgivit »Eestluse elujöud»
(1951, 132 s. En studie över de finsk—ugriska stammarnas f olkpsykologiska och kulturhistoriska egenart). Han har dessutom författat fem uppsatser avsedda att ingå i in- och utländska vetenskapliga tidskrifter. Vissa
av dem föreligga vid årets slut i korrektur.
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IV. Resor och uppteckningsarbeten
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen)
Dalarne. Prof. Å CAMPBELL och fil. dr. M. ERIKSSON gjorde med
arkivets grammofonbil upptagningar av folkmusik i Leksand den 27/729/7 i samarbete med mr D. THOMSON från BBC i London. För kontroll
och komplettering av Dalmålsordbokens uppgifter om växtnamn reste
fil. mag. S. FRIES under tiden 9/8-18/8 i socknarna Leksand, Siljansnäs, Rättvik, Boda, Malung, Lima, Transtrand och Venjan. Fil. kand.
S. BJÖRKLUND besökte under tiden 1/9-18/9 Älvdalen, Våmhus, Äppelbo
och Floda för att besvara kompletteringslistor för Dalmålsordboken
och G. Holms specialfrågelista om passiv konstruktion samt överlägga
om publiceringen av L. Levanders manus »Älvdalskt arbetsliv». Fil. lic.
Niss HJ. MATSSON har under året utredigerat och till arkivet insänt
sina under tidigare resor i Äppelbo, Malungs, Lima och Transtrands snr
gjorda uppteckningar om växtnamn och växtdelsbenämningar.
Dal slan d. Fil. mag. G. JONSSON fortsatte under försommaren 1951
sin tidigare påbörjade ordsamling i hemsocknen Lerdal. Skogvaktare N.
WIRÉN har fortsatt sina orduppteckningar i Vårviks sn.
Gotland. Fil. dr. H. GUSTAVSON reste under tiden 3/7-12/7 för
uppteckningar och instruktioner i Vallstena, Ganthem, Ånga, Norrlanda
och Hablingbo snr. Den 29/9-3/10 besökte han tillsammans med prof. Å.
CAMPBELL Vallstena, Ånga, Lärbro, Hellvi, Ardre, När, Burs och Sanda
för studier av det gotländska kulturlandskapet. Under juni och juli gjorde
teol. och fil. kand. R. BJERSBY uppteckningar av folkminnen och folkmusik i Lärbro, östergarn samt i ytterligare 8 snr på mellersta Gotland.
Fil. mag. I. OLSSON har under vistelser på Fårön fortsatt sina dialektuppteckningar där.
Gästrikland. Med arkivets grammofonbil besökte fil. dr F. HEDBLOM under tiderna 12/10-17/10 och 21/10-23/10 Valbo, Hille, Hedesunda, Ockelbo och Åmots snr för upptagning av dialekt. Han åtföljdes
i Valbo och Hedesunda av fröken Vivi WENDIN, som under året fortsatt
sitt mångåriga uppteckningsarbete där. Skogsförman R. LUNDQVIST har
gjort uppteckningar av folkminnen och folkmusik i Torsåkers, Hede.
sunda och Årsunda snr.
Härjedalen. Prof. D. STRÖMBÄCK besökte i juli Svegs, Hede, och
Tännäs snr för uppteckningar och instruktion av ortsmeddelare. Han
fortsatte därvid utredigeringen av sin ordsamling från Tännäs.
Jämtland. Fil. lic. ÅSA NYMAN reste under tiden 1/8-4/8 i socknarna Bräcke, Berg, Oviken, Näs, Lockne, Ström, Hammerdal och
Revsund för folkminnesuppteckningar och instruktion av ortsmeddelare.
Fil. kand. V. REINHAMMAR har under sommaren 1951 fortsatt sina ordsamlingar i Ströms och Hammerdals snr.
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Lappland. Prof. D. STRÖMBÄCK gjorde den 13/7-17/7 ett besök i
Vilhelmina för instruktion av upptecknare och för anskaffande av medel
för fortsatt uppteclmingsarbete där. I juni vistades doc. K.-H. DAHLSTEDT
i samma sn för dialektuppteckningar. Folkskollärare N. ERIKSSON har
under året fortsatt sina i senaste årsberättelse nämnda uppteckningar av
folktradition på västra Fatmomakke kyrkplats i Vilhelmina sn. För språkliga, etnologiska och folkloristiska uppteckningar bland lapparna reste
fil. kand. T. SKÖLD under tiden 14/8-26/8 i Riekkossuven m. fl. lapska
boplatser i Gällivare sn. Fil. dr. H. Gsubmsntön« vistades under tiden
26/8-30/9 i Jokkmokk för uppteckning av lulelapsk dialektgrammatik.
Prof. B. COLLINDER och fru BRITTA COLLINDER gjorde upptagningar på
trådmagnetofon av lapsk dialekt och folktradition i Jokkmokk och Arvidsjaur i sept. 1951. Fru Collinder fortsatte upptagningarna i Arjeplog i nov.
månad. I Jokkmokk assisterade dr. Grundström och i Arjeplog nomadläraren C. JOHANSSON, Gällivare.
Norrbotten. Fru ANNA RÖNNQVIST har gjort folkminnesuppteckRingar under resa i Nederkalix sn. För instruktion av upptecknare besökte
doc. K.-H. DAHLSTEDT Piteå och Norrfjärden den 30/6 och 1/7 1952.
Närke. Fil. kand, TE. TANNERHAGEN gjorde under sommaren 1951
folkmirmesuppteckningar i Gällersta, Ekeby, Glanshammars och Sköllersta sur. Fil. lie. R. BROBERG och fil. mag. ANNA LARSSON gjorde med
grammofonbilen upptagningar i Kvistbro, Hidinge och Skagershults sur
den 21/8-28/8. Fil. kand. fru CARIN IL2EGGBLOM upptecknade under
sommaren 1951 folkminnen i Hovsta, Götlunda och Svennevads snr.
Småland. Prof. Å. CAMPBELL besökte den 4/9-7/9 Nybro och Pelame för uppteckning av kompletterande material för den svenska folkminnesatlasen. Under sommaren 1951 har fil. kand. TE. TANNERHAGEN
upptecknat folkminnen i Säby, Linderås och Adelövs sur och fil. kand.
fru CARIN H./EGGBLOM i Blackstads, V. Eds, Hallingebergs, Långemåla
och Pelarne sur. För Landsmålsarkivets i Lund räkning och tillsammans
med doc. S. BENSON gjorde fil. lie. R. BROBERG upptagningar med grammofonbilen i Uppvidinge, Norrvidinge, Sunnerbo, östbo, Mo, Tveta,
Västra och östra hdr under tiden 3/8-15/8. Resan fortsattes sedan i
Skåne t. o. m. 23/8.
Södermanland. Under tiden 12/8-15/8 gjorde fil. dr F. HEDBLOM
och fil. kand. SIGBRIT PL/ENGE JACOBSON grammofonupptagningar i Trosa
landsförs., Västerljungs, Bälinge och Björkviks mr.
Uppland. I Väddö och Häverö mr gjorde fil. dr F. HEDBLOM och
fil. kand. R. OTTERBJÖRK upptagningar med grammofonbilen den 17/8.
Den 6/9 besökte fil. dr M. ERIKSSON Närtuna sn för förberedelser för
upptagningar. Hedblom och Eriksson gjorde den 8/10 upptagningar i
Riala sn. Tillsammans med fil. lie. R. BROBERG besökte Eriksson den 20/6
Films sn för upptagningar. Herr J. W. LINDSTRÖM har under resor i
skilda mr upptecknat folkminnen och lärarinnan AGNES WESTERBERG
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har fortsatt sina uppteckningar på Arholma. Skogsförman R. LUNDQVIST
har upptecknat folkmusik i Börstils och Hökhuvuds snr.
Värmland. Fil. kand. N. LANDQVIST gjorde under sommaren 1951
dialektuppteckningar i Bjurtjärns, Karlskoga och Kroppa snr. Under
juli månad besökte fil. mag. P. HENNINGSSON Borgviks, Bro, Eda,
Eskilsäters, Grums, St. Kils och S. Ny snr, varvid han utförde kompletteringsarbeten till ordregistret. Fil. lic. R. BROBERG reste under tiden 11/719/7 i Östmarks, Fryksände, Ekshärads, Lekvattnets och Ö. Ämterviks
snr för instruktion av upptecknare och språkliga uppteckningar, varefter
han t. o. m. 15/8 var sysselsatt med bebyggelseundersökningar, vilka
bekostades av Östmarks kommun. Fil. mag. MAJ-LIS HOLMBERG, Helsingfors, gjorde under sommaren 1951 uppteckningar av folkminnen i
trakten kring Mårbacka (se ovan under Arkivarbeten, Värmland). Fil.
kand. S. PIHLSTRÖM har under året fortsatt sitt språkliga uppteckningsarbete i Nordmarks sn och fil. stud. K. WARMLAND sin ordsamling från
Fryksände sn. Under året har av de tidigare c:a 30 ortsmeddelarna av
kostnadsskäl endast ett tiotal kunnat hållas i verksamhet. Av dessa har
det viktigaste och mest omfattande arbetet utförts av skogsarbetaren
K. L:sox BERGKVIST i Dalby, gruvarbetaren S. LARSSON i Gustav Adolfs,
skogvaktaren N. WIRÅN i Färnebo och författaren A. FRITHIOFSON i Lekvattnets sn. Prof. D. STRÖMBÄCK besökte i jan. 1952 Karlstad och Säffle
för överläggningar rörande ekonomiskt stöd åt Värmlandsundersökningen.
Bohuslän. I samarbete med Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola besökte fil. lic. R. BROBERG under tiden
26/8-2/9 tillsammans med herr E. LARSSON, Ytterby, Bohuslän och
gjorde därvid upptagningar i 15 socknar på Orust och Tjörn samt i Inlands södra, Inlands norra, Lane, Stångenäs och Tunge hdr. Arbetet med
inspelningsbilen forsattes därefter i Småland.
Västerbotten. I samband med vistelse för militärtjänstgöring i Byske
sn gjorde doc. K.-H. DAHLSTEDT dialektuppteckningar där i sept. och
okt. månader. Fil. kand. G. STENBERG har under året besvarat språkliga
frågelistor i Skellefteå landsförs. och fil. mag. L. ÖHMAN har i Bureå och
Lövångers sur genomgått G. Holms frågelista rörande s-passivum. Fil.
stud. VERA LUNDQVIST har i Burträsks sn besvarat språkliga frågelistor,
som utgjort grundval för en senare utarbetad seminarieuppsats i nordiska språk.
Västergötland. Teol. kand. H. ARONSSON, Lund, gjorde dialektuppteckningar i Flistads sn sommaren 1951. Fru MÄRTA TAMM-GÖTLIND
upptecknade folkminnen i Kirmekulletrakten under tiden 7/8-23/8. Fil.
lic. R. BROBERG och folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, reste under
tiden 23/8-25/8 med grammofonbilen i Flakebergs, Sparlösa, Våmbs,
N. Åsarps, Marbäcks, Ode, Hemsjö och Ödenäs snr. Fil. kand. H. TORSTENSSON har under sommaren 1951 upptecknat i Broddetorps sn sär-
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skilt rörande korgmakeriet och dess terminologi. I jan. 1952 gjorde prof.
D. STRÖMBÄCK ett besök i Alingsås för instruktion av ortsmeddelare.
Ångermanland. Prof. D. STRÖMBÄCK besökte Multrå den 1O/712/7 för att med fil. dr E. MODIN fortsätta tidigare påbörjad genomgång
av dennes folkloristiska samlingar. Under hela juli månad vistades doc.
K.-H. DAHLSTEDT i Anundsjö sn där han gjorde dialektuppteckningar,
särskilt i byn Myckelgensjö. Komminister A. SJÖDIN, Viksjö, har under
året fortsatt sin tidigare påbörjade ordsamling från sin hemsocken Fjällsjö.
Östergötland. För besök hos ortsmeddelare och för språkliga uppteckningar reste fil. dr H. GUSTAVSON under tiden 2/9-13/9 i Ö. Ryds,
Skeda, Simonstorps, Tjällmo och Regna snr. Fil. kand. TE. TANNERHAGEN
har under sommaren 1951 upptecknat folkminnen i Blåvik, Malexander,
Torpa, Ekeby, Asby och Trehörna. Fil. stud. L. ÖSTERAIAN har gjort
folkminnesuppteckningar i S:ta Anna sn.
Estlandssvenskarn a. Fil. lic. N. TIBERG reste under tiden 30/76/8 i Bunge, Lärbro och Bara snr på Gotland för uppteckningar bland
där bosatta Gammalsvenskbybor. 1 övrigt har han under året gjort en
resa till Bergsbrunna (vid Uppsala) och 8 resor till orter i Stockholmstrakten för uppteckningar bland estlandssvenskar.

Landsmåls- och Folkminnesarkivets i Uppsala
Årsberättelse 1952--53
AV DAG STRÖMBÄCK

I. översikt över ekonomi, förvaltning och personal
Arkivets stat för budgetåret 1952/53 fastställdes genom k. brev den
6/6 och 30/6 1952. Anslagsbeloppens storlek och fördelning på de olika
posterna framgå av statsliggaren för nämnda år s. 554 ff.
Anslaget till avlöning ar till ordinarie tjänstemän har sänkts till
5 400 kronor, sedan det ena av de två kontorsbiträdena befordrats till
e. o. arkivbiträde i lönegrad Ce 11, en tjänst som nyinrättats på grund
av beslut av 1952 års riksdag. Jämlikt samma beslut uppflyttades arkivets
två e. o. arkivbiträdesbefattningar till tjänster som kontorist i lönegrad
Ce 13. Riksdagen beslöt därjämte att för arkivarien fil. doktor F. Hedblom inrätta en tjänst som förste arkivarie i lönegrad Ce 29, varvid hans
arkivarietjänst tills vidare skulle indragas. På grund av dessa tjänsteförändringar samt till följd av den under året genomförda allmänna lönegradsuppflyttningen medgavs genom k. br. den 31/10 1952 och 6/3 1953
att det i riksstaten upptagna anslaget till avlöningar till icke-ordinarie
personal 168 700 kronor finge överskridas med 2 770 respektive 3 800 kronor. — Anslaget till omkostnader har detta år höjts från 11 700 till
13 600 kronor. För anskaffande av möbler m. m. till en nyinredd lokal för
arkivets grammofonavdelning medgavs genom k. br. den 15/5 1953 att
anslaget finge överskridas med högst 2 500 kronor. — Anslaget till insamling och bearbetning av vetenskapligt material har
höjts från 47 300 till 49 800 kronor. Härav utgjordes 2 000 kronor av engångsanslag för inköp av en bandmagnetofon.
Till undersökningen av Värmlands folkmål och folkminnen har Värmlands läns landsting beviljat ett anslag av 4 000 kronor.
Beträffande medel till de lapska och estlandssvenska undersökningarna
se nedan kap. III.
I arkivets s tyr el se har under året professor J. SAHLGREN varit ordförande och professor B. COLLINDER vice ordförande. Arkivchefen professor D. STRÖMBÄCK har varit sekreterare och överbibliotekarien T. KLE BERG skattmästare. övriga ordinarie ledamöter ha varit professorerna V.
JANSSON, I. LUNDAHL, 0. GJERDMAN och C.-A. MOBERG. Suppleanter ha
varit professorerna J. SVENNUNG och V. SVANBERG.

360

DAG STRÖMBÄCK

Arkivets fasta personal har utgjorts av:

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 (29) 31: fil. dr MANNE ERIKSSON,
arkivchefens ställföreträdare; professor ÅKE CAMPBELL, föreståndare för
folkmirmesavdelningen; fil. dr HERBERT GUSTAVSON samt fil. dr FOLKE
HEDBLOM, föreståndare för fonogramavdelningen.
Arkivarier i lönegrad Ce (26) 27: fil. lie. ERIK HOLMKVIST och fil.
lic. RICHARD BROBERG, föreståndare för expeditionen.

D. Övrig icke-ordinarie personal:
Arkivarie i lönegrad Ce 25: fil. kand. STIG BJÖRKLUND.
Amanuens i lönegrad Ce 23: fil. lic. ÅsA NYMAN.
Kontorister i lönegrad Ce 13: fru DAGMAR HOLMKVIST och fröken
ELLA ODSTEDT.

Arkivbiträde i lönegrad Ce 11: fröken

ANNA-LISA BORG.

Som extra medarbetare har även detta år fil. dr HARALD GRUNDtjänstgjort vid lapska undersökningen. Fil. stud. fru WALDIS ORDÅUS har under största delen av året tjänstgjort vid expeditionen som
extra arkivbiträde i lönegrad Cg 11. Under tiden 1/10 1952-31/1 1953
har teol. och fil. kand. RAGNAR BJERSBY varit t. f. amanuens vid folkminnesavdelningen med placering i lönegrad Cg 19. Under tiden 1/118/12 1952 har fil. stud. J. JACOBSSON av styrelsen varit förordnad att
bestrida Brobergs göromål vid Värmlandsundersökningen. Som innehavare av stipendium för flyktingsforskare har dr phil. OSKAR LOORITS fortfarande varit verksam vid arkivet.
För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institutionens olika avdelningar.
STRÖM

IL Samlingarnas tillväxt och användning
Handskriftssamlingarnas tillväxtunderåretframgåravnedanstående översikt:
1. lexikaliska ordsamlingar 8 bl. fol. och A4, 89 bl. 4:o, c:a
78 370 bl. 16:o, 20 bl. 8:o och 3 häften. Därav komma på ordregistret c:a
12 725 bl. och på sakregistret 5 095 bl. 16:o.
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texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnesuppteckningar 216 bl. fol. och A4, 6098 bl. 4:o, 77 bl. 16:o och 306 bl. 8:o.
grammatiska uppteckningar 43 bl. fol. och A4 samt 1 häfte.
primäranteckningar 17 häften.
melodiuppteckningar 34 melodier.
teckningar, skisser, kartor (separata, utom de som ingå i löpande
text) 97 st.
fotografier 562 st.
Fonogramarkivet har under året tillförts 614 grammofonskivor i
originalinspelning. Härtill komma 11 skivor som utgöra gåvor från utländska institutioner. Flertalet av skivorna ha inspelats med lägre hastighet 33 1/3 varv/min., de övriga med normalhastigheten 78 varv/min.
Härtill komma ett antal inspelade rullar av magnetofonband och -tråd,
som vid årets slut ännu icke överförts till grammofonskivor.
Ref er ensbiblioteket har under året ökat med 337 nya nummer,
varjämte 33 årsleveranser av tidskrifter eller fortsättningsarbeten i häften inkommit. Förvärvet har till större delen skett genom gåvor och byten.
122 volymer ha bundits (resp. reparerats).
Antalet besök av forskare icke tillhörande institutionens personal har
varit 2 656.
Lån inom staden ha beviljats i 35 fall, varvid 49 nr utlånats och utom
staden i 51 fall varvid 770 nr utlånats. Hela antalet utlånade nr var således 819. Av vida större omfång är det material som expedierats till besökande forskare inom arkivet.

Arkivarbeten och materialbearbetning
1. Allmän översikt
Expeditionen har under året föreståtts av BROBERG och vid förhinder för honom av HEDBLOM. Fru HOLMKVISTS huvuduppgift har liksom tidigare varit den centrala registreringen av inkommet handskriftsmaterial samt in- och utlåning av handskrifter och böcker. Enär hon
under större delen av året (1/7 1952-30/4 1953 samt partiellt 1/5-31/5
1953) varit tjänstledig för sjukdom, ha hennes göromål omhänderhafts av
fru ORDAUS. 509 nya enheter ha under året införts i accessionskatalogen
och förtecknats i topografiska registret och personregistret. Utsända frågelistor och på dem inkomna svar ha införts i frågelistregistret. Till institutionens bibliotek inkommande litteratur har katalogiserats av ERIKSSON. Hedblom har varit arkivets kassaförvaltare. Under hans tjänstledighet
har denna syssla bestritts av Broberg. I bokförings- och kassaarbete samt
personalärenden har kassaförvaltaren assisterats av fröken BORG och
förste taxeringsinspektör E. LIMLIESKÖLD. Fröken MAsnELrEz' skiftande
göromål ha bl. a. omfattat maskinskrivning, stencilering samt lager och
distribution av genom institutionen utgivna publikationer. 1 expeditio-
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nens arbete ha förutvarande kontorsbiträdena vid arkivet fru C. HEDBLOM
och fru G. BJÖRKLUND tidtals deltagit. — Från expeditionen ha under
året avsänts 1 442 brev och 304 andra försändelser.
Ord registret. Arbetet vid institutionens allmänna ordregister har
liksom tidigare huvudsakligen bedrivits landskapsvis. För det gotländska
ordregistret har fil. mag. I. OLssorr excerperat M. Klintbergs uppteckningar frän Fårö 1885 med ett resultat av c:a 2 000 bl. 16:0 samt egna
Fårötexter som givit c:a 1 600 bl. 16:o. GUSTAVSON har fortsatt sin i föregående årsberättelse omnämnda excerpering av fågelnamn ur samlingar
från Lan. Liksom tidigare har excerperingen för det värmländska ordregistret utförts av fil. stud J. JACOBSSON, varvid detta register ökat med
c:a 7 000 bl. 16:0. Det omfattade vid årets slut över 80 000 bl. 16:0. Om
registret över uppslagsord i värmlandssamlingarna se nedan. Under docent K.-H. DAHLSTEDTS ledning ha fil. stud. H. NORGREN och fil. kand.
A. IVARSSON excerperat för ordregistret för Ångermanland, vilket vid
årets slut omfattade c:a 11 300 bl. 16:o.
S akregistr et. Excerperingen av arkivets samlingar ur saksynpunkt
har liksom tidigare utförts av fru G. GRAPE. Realkatalogen har under
året tillförts 5 095 nya registerkort och omfattade vid årets slut 209 137
kort, hänvisningskort ej inräknade.
Vid de språkliga landskapsundersökningarna har verksamheten bedrivits efter i huvudsak samma linjer som tidigare.
D alarn e. Inom dalmålsundersökningen har arbetet liksom under
föregående år letts av S. BJÖRKLUND, som framför allt fortsatt att efter
framlidne dr L. Levanders planer utarbeta tryckfärdigt manuskript till
Dalmålsordboken. Han har under året dels författat c:a 520 artiklar inom
bokstaven M (vid årets slut fram till sbst. myra f.), dels under detta arbetes gång i särskilda frågeböcker infört nödiga kompletteringsfrågor
för att under de årligen återkommande resorna i landskapet snarast söka
utfylla i källmaterialet förekommande lakuner. Biträde med att registrera de sålunda i fältet gjorda kompletteringsanteckningarna har erhållits
dels av fil. mag. S. FRIES, som även fortsatt att utredigera egna uppteckningar av växtnamn för ordboken, dels under viss tid av fru Gurt
BJÖRKLUND. Därvid har arbetet i huvudsak berört anteckningar i såväl
oktav- som seckSsformat från Västerdalarne, utförda av fil. lic. Niss Hjalmar Matsson och införlivade med samlingarna under åren 1940-1952.
Dylikt nyinkommande material har granskats och till stöd för excerperingen i stor utsträckning försetts med i registret tillämpade uppslagsord
av Björklund. Han har därjämte ombesörjt sedvanlig korrespondens med
ortsmeddelare, handlett besökande forskare i samlingarna samt besvarat
frågor rörande undersökningsområdets språk, etnografi o. d.
I grundregistret till ordboksmanuskriptet, oktavkortordboken, har
under året införts ett mycket stort antal nya belägg, och många lakuner
ha kunnat fyllas. Antalet kort har emellertid ej nämnvärt förändrats.
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Däremot ha sedessamlingarna ökats med 552 blad. Tryckmanuskriptet,
som tillförts omkring 600 blad, uppgick vid årsskiftet till i runt tal 24 900
blad in kvarto.
Gotland. GUSTAVSON har fortsatt sitt arbete med de klintbergska
samlingarna. Ur Jakob Karlssons »brev» på laumål har han excerperat
c:a 3 400 bl. 16:o. Denna ordsamling uppgår nu till c:a 5 700 bl. 16:o. Om
ordregistret se ovan.
Jämtland. Fil. mag. V. REINHAMMAR har under året fortsatt utredigeringen av sina ordsamlingar från Ströms, Hammerdals och Laxsjö
snr. De uppgingo vid årets slut till sammanlagt 12 180 bl. 16:o.
Lappland. Doc. K. .H. DAHLS'PEDT har i viss omfattning fortsatt sitt
arbete på manuskriptet till del 2 av sin avhandling om det svenska Vilhelminamålet. Ett delresultat redovisas i uppsatsen »Du bilinguisme et
de l'influence laponne sur les patois su&lois en Åsele lappmark (partie
mlfwidionale de la Laponie suMoise)» (i »Orbis. Bulletin International de
Docunientation Linguistique», Tome II nr 1 1953).
Upplan d. ERIKSSON har för publicering utredigerat texter från Riala
sn i samband med grammofonupptagningar där. Han har genomgått
framlidne prof. Bengt Hesselmans efterlämnade handlingar rörande Uppland, varav vissa delar deponerats i arkivet, samt börjat renskriva vissa
av Hesselmans i blyertsskrift gjorda uppteckningar. BJÖRKLUND har utredigerat egna uppteckningar från Rasbokils sn.
Värmland. Vid den med stöd av Värmlands läns landsting och
värmländska industrier bedrivna undersökningen av landskapets folkmål
och folkminnen har arbetet under året i främsta rummet inriktats på
kontroll och komplettering av det tidigare insamlade materialet. Undersökningsledaren BROBERG har granskat inkomna uppteckningar, samt instruerat upptecknare. Han har vidare fortsatt sin genomgång av samtliga ordsamlingar för kontroll av uppslagsord, sakuppgifter, samlingarnas
proveniens och kvalitet m. m., varvid under året Fryksdals och Färriebo
hdr medhunnits. I detta arbete har även fil. stud. J. JACOBSSON deltagit,
särskilt under de tider, då Broberg uppehållit Campbells och Hedbloms
förste arkivarie-tjänster och Jacobsson varit förordnad att bestrida Brobergs göromål vid värmlandsundersökningen. Jacobsson har därvid genomgått samlingarna från Älvdals samt delar av Näs och Gillbergs hdr.
Om Jacobssons ordregisterarbete se ovan under Ordregistret. Det särskilda registret över uppslagsord för värmländska dialektord har fortsatts
och uppgick vid årsslutet till c:a 14 000 bl. 16:o. Under gransknings- och
registreringsarbetena påträffade uppgifter, som befunnits ofullständiga
eller tvivelaktiga, ha uppförts på kompletteringslistor avsedda att senare
genomgås i fältet av undersökningens medarbetare. Till förmån för dessa
arkivarbeten har fältarbetet måst begränsas och den tidigare stora ortsmeddelarstaben har ytterligare minskats. Vid ordregistret har även fru
ULLA BROBERG medarbetat.
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Hela det material som sedan 1945 hopbragts genom Värmlandsundersökningens verksamhet uppgick vid årets slut till 84 845 bl. 16:o, 15 319
bl. 4:o, 544 bl. fol., 392 st. teckningar, 630 st. fotografier, 25 häften och
typordlistor samt 335 grammofonskivor. Härtill kommer ordregistret om
c:a 80 000 bl. 16:o, varför genom undersökningen ett nytt, språkligt material i lättillgängliga ordbelägg på omkr. 165 000 blad tillförts arkivet.
Västergötland. F. rektorn, fil. dr S. LANDTMANSON, som sedan
nyåret 1942 varit frivillig medarbetare vid västgötaundersökningen, drabbades i juli 1952 av en svår sjukdom, som för alltid avbröt hans verksamhet. Han var vid årets början sysselsatt med den utskrivning av texter från grammofonskivor, som omnämndes i fjolårets arbetsberättelse.
— Under året har framlidna Y. dövstumlärarinnan AMANDA JUNGNERS
stora ordsamling om c:a 24 000 bl. 16:o från Jungs sn överlämnats till
arkivet. Fröken Jungner hade i samverkan med doc. J. Götlind och
andra arkivets medarbetare varit sysselsatt med denna ordsamling under
större delen av sitt liv.
Ån g e rmanlan d. Om ordregisterarbetet se ovan.
Ö st erg ö tlan d. GIISTAVSON har granskat inkomna samlingar och
korresponderat med upptecknare. Lektor E. TÖRNQVISTS mångåriga arbete med substantivet i östgötamålen har under året fullbordats. Törnqvist disputerade i maj 1953 på gradualavhandlingen »Substantivböj ningen i Östergötlands folkmål»
Estland och Gammelsvensk by. Undersökningen av estlandssvenskarnas språk och folkliga kultur har fortgått med hjälp av anslag
som arbetsledaren, läroverksadjunkt N. TIBERG har erhållit från Magnus
Bergvalls stiftelse å 5 500 kr. för kalenderåret 1953. Tiberg har gjort primäruppteckningar under resor till meddelare från dialektområdets huvudorter, skött korrespondens, uppgjort frågelistor, kontrollerat inkomna
dialektmeddelanden och granskat allt excerperat material. Fil. kand. fru
ANNE-MARIE CRONSTRÖM har vid sidan om examensläsning fortsatt excerperingen för ordboken av Tibergs primärmaterial. Ordboken har tillväxt med 500 A-kort och 1 000 B-kort in 8:o, men vida större är det
tillskott som erhållits genom nya belägg på äldre kort. Samtidigt har
ortnamnsregistret, personregistret och övriga specialregister fortsatts som
förut. Korrespondens och direktkontakt med vetenskapliga forskare har
uppehållits, och samlingarna ha utnyttjats från flera håll.
Folkminnesavdelningen. Arbetet, som letts av CAMPBELL, har
under året fortgått med liknande uppgifter och enligt samma principer
som föregående år. Under Campbells tjänstledighet hösten 1952 var BROBERG tiden 1/11-8/12 t. f. föreståndare för avdelningen. Som amanuens
vid avdelningen har fil. lic. Å. NYMAN tjänstgjort. Under hennes sjukledighet den 1/10 1952-31/1 1953 var teol. och fil. kand. R. BJERSBY
förordnad som vikarie. Om fru GRAPES arbete med realkatalogiseringen
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se ovan under Sakregistret. Hon har dessutom i samlingarna uppsökt
material åt besökande eller korresponderande forskare.
Det ekonomiska läget har medfört, att ortsmeddelarverksamheten ej
kunnat utbyggas helt så som önskvärt varit. Arbetet vid avdelningen
har i något ökad grad inriktats på andra angelägna uppgifter, nämligen
bearbetning av materialet med särskild hänsyn till dess komplettering
och kontrollering. 35 ortsmeddelare ha varit verksamma, därav 5 nyinstruerade. Det inkomna materialet omfattar 4 991 bl. 4:o vartill kommer
ett antal blad av annat format samt 142 foton. Fyra nya frågelistor ha
utarbetats: M 201 »Bondeseglation» (Campbell), M 202 »Folkliga föreställningar om björn, varg och älg», M 203 »Folkliga föreställningar om hare
och räv», M 204 »Folkliga föreställningar om vessla, grävling, järv och lo»
samt utkast till ytterligare djur-frågelistor, likaså förarbeten till en frågelistserie om bröllop (Nyman).
De stora samlingar av svensk och finlandssvensk sägen och folktro i
originaluppteckningar och excerpter (omkr. 30 000 nummer) som åstadkommits i samband med arbetet på den folkloristiska atlasen, vilka samlingar tillhöra arkivet, ha systematiserats och typologiserats samt i möjligaste mån kompletterats genom uppteckningar efter folkloristiska specialfrågelistor. En betydande del av manuskriptet till det folkloristiska
atlasbandet har kunnat överlämnas till tryckning. Som ett led i avdelningens registrering av sago- och sägenmaterial är upprättandet av ett
typindex för svenska skillingtryck av folksagor.
En ganska betydande arbetsbörda för avdelningens tjänstemän har
utgjorts av vägledning och uppsökande av material till in- och utländska forskare samt studerande i ämnet folklivsforskning. I samband härmed har arbetet vid realkatalogen intensifierats. Se ovan under Sakregistret.
Under året har folkminnesavdelningen haft ett flertal besök av tjänstemän från utländska institutioner, som organiserat eller avsett att organisera arkivarbeten efter mönster från uppsalainstitutionen. The School
of Scottish Studies i Edinburgh har haft fyra tjänstemän i studiearbete
på arkivet under längre tider. Kortare eller förberedande studier av arkivets arbetsmetoder ha gjorts av ytterligare andra forskare.
För kurser och övningar i samband med undervisningen i folklivsforskning vid Uppsala universitet ha avdelningens arbetsorgan samt arkivsamlingarna anlitats i betydande utsträckning. I en del fall ha de studerandes seminariearbeten kunnat komma arkivet på ett direkt sätt till
godo. Så har t. ex. teol. och fil. kand. R. BJERSBY utarbetat ett omfattande register över P. A. Säves sagesmän.
Viktiga folkloristiska arbeten ha under året utförts vid arkivet genom
fil. lip. U. P. OLROG och fil. kand. N. DENCKER. Dessa arbeten, som stått
under arkivchef ens direkta ledning, komma efterhand att utöka folkminnesavdelningens register och samlingar på folkdiktens område.
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Fonogramavdelninge n. Redan i föregående årsberättelse omnämndes, att Riksdagen i enlighet med motionsvis väckt förslag i maj
1952 beslöt att fr. o. m. den 1/7 1952 vid arkivet inrätta en ny förste
arkivarie-befattning, vars innehavare såsom avdelningsföreståndare skulle
svara för grammofonarkivet och inspelningsverksamheten. Befattningen
är personlig för fil. dr F. HEDBLOM, sedan 1944 arkivarie vid arkivet.
Den nya avdelningen har fått benämningen »fonogramavdelningen» eftersom dess arbete ej endast gäller grammofonskivor utan även fonogram
av annat slag, på magnetofonband, tråd eller fonografrullar. — Även den
sedan flera år aktuella frågan om särskilda lokaler för denna snabbt växande gren av institutionens verksamhet har under detta år blivit löst.
På uppdrag av K. Byggnadsstyrelsen har Länsarkitektkontoret i Uppsala anskaffat och inrett en lokal om tre rum i fastigheten Järnbrogatan
10 B, som i maj 1953 stod färdig att tagas i bruk. Dess utrustning med
skivskåp, möbler m. m. pågick vid arbetsårets slut. — Med stöd av ett
särskilt anslag har inspelningsapparaturen utökats med en bandmagnetof on av märket Grundig.
För resorna med grammofonbilen redogöres närmare nedan i kap. IV.
De mest omfattande upptagningarna ha gjorts i Småland, Västergötland,
Närke, och Uppland. Dessutom ha Värmland, Dalarne, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Härjedalen, Jämtland och Ångermanland besökts.
Resorna i de tre förstnämnda landskapen samt Värmland och Dalarne
ha gjorts av BROBERG; för de övriga har Hedblom i regel svarat. I upptagningarna i Härjedalen, Jämtland och Ångermanland har STRÖMBÄCK
deltagit och i Uppland ERIKSSON.
Arkivarbetet under vintern har omfattat katalogisering av det upptagna materialet, överföring av tal från tråd till skiva samt nödiga kopieringar bl. a. för utskrift av text. Innan rektor S. LANDTMANSON i juli
insjuknade, hade hans utskrivning av västgötska texter från grammofonskivor fortskridit så långt, att den omfattade 760 bl. 4:o. ERIKSSON har
skrivit ut texter från Riala i Uppland, GUSTAVSON frän Gotland och fil.
mag. I. OLssox från Fårön. I samverkan med Nordiska museet har en
samling skivor från Dalarne utskrivits av fil. kand. SKANS TORSTEN NusSON, Stockholm. Fil. dr H. GRanqnsTRöm har nedtecknat ett stort antal
lapska texter och jojkningar (se nedan).
Antalet under året accederade skivor är 625. Härtill komma kopior
för avskrivnings- eller demonstrationsändamål.
I katalogiseringsarbetet har även fröken BORG deltagit.
Lapska avdelningen. Utgivningen av »Lulelapsk ordbok» av HARALD GRUNDSTRÖM har under året fortgått. Fasc. 11 förelåg i det närmaste
färdigtryckt vid arbetsårets utgång. Ordbokens författare fil. dr H.
Grundström har under året fullbordat den planerade översikten över de
lulelapska dialekterna, som skall utgöra ordbokens 12 fasc. Tryckningen
av denna översikt påbörjades i juni 1953. Den del som är under tryck-
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ning har översatts till tyska av dr phil. A. WOLF. Bidrag till kostnaderna
för ordbokens tryckning ha under året lämnats av Humanistiska fonden,
Jokkmokks kommun och Jokkmokks skogsallmänningsfond. Dr Wolf liksom också professor B. COLLINDER ha deltagit i korrekturläsningen. Dr
Grundström har under året fullbordat en förut påbörjad översättning av
de viktigaste delarna av Svenska kyrkans handbok till lulelapska. Han
har också påbörjat transkribering och översättning av lapska jojkningar
och andra texter från arkivets stora samlingar av inspelningar från de
olika lappmarkerna.
Ut givningsver k s anahe ten. Genom arkivet har under året följande publikationer utgivits: »Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv
1952», h. 1-4 (h. 263 fr. början; Upps. 1953, viii, 206 s.) med Bil: ANTON KARLGREN, »Garamalsvenskby. Uttal och böjning i Gammalsvenskbymålet», med kommentar utgivet av Nils Tiberg (B 56, h. 264 fr. början;
Sthlm 1953, 32 s.). I Skrifter utgivna genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala har av serien A utgivits nr 9: PETRUS ENVALL, »Tiveden, Isala och Husum. Fem förlitterära nordiska ljudlagar» (Upps. 1952,
iv, 248 s.) och av serien C har av nr 1 under detta arbetsår färdigställts
fasc. 11 (Register, efterskrift m. m.), som dock kunde levereras från tryckeriet först efter arbetsårets slut (Lund 1952). Härtill kommer en publikation, som utgör ett direkt resultat av arbete inom institutionen men
som publicerats på annat håll, nämligen ELLA ODSTEDTS »Folkdräkter i
övre Dalarne», vilket arbete ingår som band 4 i den av dr L. Levander
påbörjade serien »Övre Dalarnes bondekultur» (Skrifter utg. av Kungl.
Gustav Adolfs Akademien för folklivsforskning 11:4, Lund 1953, ii, 553
s.). Motsvarande gäller även lektor E. TÖRNQVISTS gradualavhandling
»Substantivböjningen i Östergötlands folkmål» 1—II (Skrifter utg. av
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för folklivsforskning 23:1-2, Upps.
1953). Nämnas bör också det i samma Skrifter som nr 18:2:1-2 ingående
arbetet av den med arkivet nära förbundne estländske forskaren OSKAR
LooniTs, »Grundziige des estnischen Volksglaubensu, varav under detta
arbetsår utgivits del II, häft. 1-2 (Lund 1951-53, 490 s.).

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet
STRÖMBÄCK har varit tjänstledig för vetenskapligt arbete under tiden
1/9-8/12 1952 men har jämväl under denna tid handlagt viktigare
ärenden rörande arkivet. Som professor i nordisk och jämförande folklivsforskning har han under vårterminen 1953 föreläst över den isländska
ättesagan som källa för nordisk folktro och folksed (1 timme i veckan)
och varannan torsdag lett seminarieövningar över valda folkloristiska
problem. Han har också (april—maj) givit den sedvanliga kursen för
dialekt- och folkminnesupptecluiare. Som chef för arkivet har han på
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sedvanligt sätt planlagt och lett institutionens undersökningar inom skilda
områden. Han har deltagit i fältarbetet, granskat inkommande samlingar
och lämnat instruktion åt upptecknare samt utgivit arkivets tidskrift
Svenska Landsmål årg. 1952 (med bilaga) ävensom lett redigeringen av
arkivets skriftserier. Han har under året publicerat följande uppsatser:
»Att binda helskor. Anteckningar till Gisle Surssons saga» (i Kungl. Hum.
Vet.-Samf:s i Uppsala årsbok 1952), »Ur folkvisans historia» (i Julhälsn.
till församlingarna i ärkestiftet 1952), »The Uppsala Institute for Philology and Folklore» (i Arv 1952), »Knut Liestel. In memoriam» (i Arv
1952). Dessutom har han skrivit recensioner i Sv. Lm. 1952 och i Nord.
Tidskr. f. Bok- och Biblioteksväsen 1952 (:A. Grape, Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala universitets bibliotek 1-2) samt understreckare i
Sv. Dagbladet 7/7, 22/10, 7/12 (»Från det svenska Estland», »Trolltrummor» resp. »I vikingamas farvatten»). Strömbäck har också under året
utgivit »Arv. Tidskrift för nordisk folkminnesforskning» årg. 1952.
Från den 16/10-20/11 vistades Strömbäck i Skottland som gästprofessor vid Aberdeens universitet, varvid han också gjorde en studieresa
till Orkneyöama samt även besökte The school of Scottish Studies i
Edinburg för samarbetsfrågor och gästföreläsning. 1 juni 1953 gästföreläste Strömbäck vid Islands universitet i Reykjavik och gjorde studieresor på den isländska landsbygden.
ERIKSSON har även detta år av styrelsen varit förordnad att vara
arkivchefens ställföreträdare och har i dennes frånvaro handlagt löpande
ärenden. Under Strömbäcks tjänstledighet för vetenskapligt arbete 1/98/12 1952 var Eriksson av kanslern förordnad att uppehålla arkivchef sbefattningen. Han har handlagt ärenden rörande personalens tjänstgöring
och ledigheter, utanordnings- och avlöningsfrågor samt vissa utredningar
och skrivelser. Han har tidvis tjänstgjort som Styrelsens sekreterare.
Han har fört korrespondens rörande institutionens samlingar, varvid särskilt besvarandet av förfrågningar från Svenska Akademiens ordboksredaktion varit av betydande omfattning. Eriksson har vidare instruerat
upptecknare och handlett besökande forskare från in- och utlandet. Han
har tjänstgjort som institutionens bibliotekarie och svarat för inköp, byten, katalogisering och bindning av böcker och handskrifter.
Såsom redaktionssekreterare för tidskriften Svenska Landsmål har
Eriksson biträtt vid utredigeringen av årg. 1952 samt granskat manuskript och korrektur till ett dialektgeografiskt arbete av doc. D. 0. Zetterholm avsett att ingå i arkivets skriftserie. Han has granskat korrektur
till P. Envalls i skriftserien som nr A: 9 tryckta bok »Tiveden, Isala och
Husum». Han har slutredigerat och utgivit prof. B. Hesselmans i korrektur efterlämnade arbete »Huvudlinjer i nordisk språkhistoria II» samt
färdigställt manus till register för hela arbetet jämte bibliografi. Jfr även
ovan under Uppland.
Liksom under tidigare år har Eriksson givit en kurs i folkmålskärme-
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dom vid Stockholms högskola under 10 timmar i april—maj 1953. Av
egna arbeten har han under året publicerat språkliga anmärkningar till
»Två landsmålsdikter 1697 och 1744*, utg. av M. von Platen, samt »Bengt
Hesselman 1875-1952*, båda i Sv. Lm. 1952.
CAMPBELL har varit föreståndare för folkminnesavdelningen och därvid lett den folkloristiska verksamheten, korrespondens med ortsmeddelare, frågelist- och katalogiseringsarbete m. m. Han har författat frågelistan M 201 Bondeseglationen (se ovan under folkminnesavdelningen).
Under tiden 1/9-43/12 1952 åtnjöt Campbell tjänstledighet med C-avdrag för att vid Uppsala universitet uppehålla prof. Strömbäcks undervisningsskyldighet. Under september och oktober, då vikarie för Campbell ej var förordnad, fortfor han dock att leda avdelningens verksamhet
i den utsträckning som medgavs av hans universitetstjänstgöring. Han
har under läsåret i övrigt föreläst och lett seminarieövningar vid universitetet. Vid nomadskolan i Gällivare höll han föreläsningar under tiden
1/9-3/9 1952 och vid Same Ätnams kurs i Jokkmokk den 6/3-8/3
1953. Campbell har varit sakkunnig vid tillsättandet av professuren i
Nordisk kulturhistoria vid Åbo akademi. För instruktion av upptecknare
m. m. till Jokkmokk och Lund har han företagit kortare tjänsteresor.
Om GUSTAVSONS arbeten se ovan under ordregistret, Gotland och
Östergötland. Dessutom har han fortsatt och i det närmaste färdigställt
sin i tidigare årsberättelser omnämnda kommentar till »Svenska visor» I
(P. A. Säves Gotländska visor). Manuskriptet omfattar 148 s. in 4:o
jämte ett litteraturregister om c:a 5 000 excerptblad. Beträffande vismelodierna har Gustavson samarbetat med fil. kand. N. DENCKER.
HEDBLOM förordnades av Kungl. Maj:t den 30 juni 1952 att från den
1 juli samma år vara förste arkivarie vid arkivet. Såsom sådan har han
varit föreståndare för fonogramavdelningen, varom se ovan. Utom där
nämnda arbeten har Hedblom även handhaft det ofta tidskrävande arbetet med grammofonresornas planläggning och organisering, bl. a. överenskommelser med upptecknare och leverantörer, uppgörandet av ekonomiplaner m. m. Han har dessutom varit arkivets kassaförvaltare samt
uppsatt koncept till ansökningar, skrivelser till myndigheter, utarbetat
årsberättelse och andra arbetsredogörelser, handlagt frågor rörande personalens anställningsförhållanden, ledigheter etc. Vid de tillfällen, då Broberg på grund av resor varit förhindrad att utöva föreståndarskapet för
expeditionen har Hedblom skött även denna syssla. Han har granskat
uppteckningar och instruerat meddelare, särskilt från södra Norrland.
— För vetenskapligt arbete har Hedblom åtnjutit tjänstledighet med
B-avdrag under tiden 1/3-30/4 1953. Han har under året publicerat
recensioner i Sv. Lm. årg. 1952.
BROBERG har tjänstgjort som föreståndare för expeditionen och ledare
av Värrnlandsundersökningen (se ovan). Under tiden 1/11-8/12 1952
var han av styrelsen förordnad att uppehålla tjänsten som föreståndare
24-537384 Svenska Landsmål 1953/54
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för folkminnesavdelningen. Han har svarat för den tekniska vården av
institutionens alla samlingar av handskrifter och böcker samt inventarier.
Han har därvid bl. a. utarbetat bestämmelser för samlingarnas tillgänglighållande, användning och vård, vilka fastställts av arkivchefen. Han
har utfört en betydande del av arbetet vid fonogramavdelningen, särskilt resorna. Under tiden februari—april, då Hedblom åtnjöt semester
och tjänstledighet, tjänstgjorde Broberg även som kassaförvaltare och
föreståndare för fonogramavdelningen. — Av trycket har han under året
utgivit »Jordebok för Värmland 1540». Uppsala 1952. liv + 312 ss.
(Nationen och hembygden, del VI) samt »Kyrkan och värmlandsfinnarna».
(I: Karlstads stift i ord och bild. Sthlm 1952).
Om BJÖRKLUNDS arbete vid Dalsmålsundersölmingen se ovan. I nära
anslutning härtill, ehuru utanför tjänsten har han för tryckning slutredigerat L. Levanders manuskript »Älvdalskt arbetsliv», d. v. s. författat
det däri oskrivna kapitlet Herrarbetare, infört kompletterande material o.
rättelser i övriga nio kapitel, redigerat en karta med utförlig kommentar,
utskrivit ett ord- o. namnregister samt ombesörjt verkets illustrering.
Tryckningen har därefter kunnat påbörjas under årets senare hälft. Boken kommer att ingå i Landsmåls- och Folkminnesarkivets skriftserie.
På kallelse av Dalarnas Bildningsförbund har han dessutom hållit föredrag i Orsa och i Älvdalen om dessa socknars språk. Vid sidan om tjänsten har han utredigerat egna uppteckningar från Rasbokils sn i Uppland. Han har under året publicerat »Dalmålsordboken 1952» (i Dalarnas hembygdsbok 1953), en anmälan i Sv. Lm. 1952 samt en minnesteckning över Hed Olof Andersson i Våmhus (i Sv. Lm. 1952).
ODSTEDT har under året fullbordat tryckningen av arbetet »Folkdräkter i övre Dalarne» Lund 1953. ii + 553 ss. (Skr. utg. av K. Gustav
Adolfs Akad. 11:4). Hon har dessutom utredigerat egna uppteckningar
från Norrland.
NY1VIAN har inom folkminnesavdelningen svarat för de löpande göromålen, granskat inkommande uppteckningar, fört en omfattande korrespondens med ortsmeddelare och forskare, värvat och instruerat nya
upptecknare samt assisterat vid svenska och utländska forskares besök
vid avdelningen. Om de av henne författade frågelistorna se ovan under
Folkminnesavdelningen. Nyman har gjort vissa materialsammanställningar, skrivit register till större materialsamlingar samt utredigerat
egna uppteckningar. Hon har granskat lektor Max. Stejskals, Helsingfors, materialsamling av idrottslekar och fört en ingående korrespondens
därom. Hon har påbörjat utarbetandet av en typ-index för Universitetsbibliotekets skillingtryck av folksagor, utvalt sagohandskrifter för
undervisningen i ämnet folklivsforskning samt fortsatt registreringen av
färöiska sagor och sägner. Hon har skött låneverksamheten vid folk.
livsseminariets i arkivet inhysta bibliotek och lämnat anvisningar och
råd till studerande i ämnet. Hon har vidare färdigställt för tryckning
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ett manuskript om »dårfåglar» och i samband därmed per korrespondens
insamlat material i Skottland och på Hebriderna. Hon har bl. a. publicerat artikeln »Att laga till bröllop...» under strecket i Jordbrukarnas
Föreningsblad den 20 juni 1953.
Om GRUNDSTRÖMS och TLBERGS verksamhet se ovan under respektive
avdelningar.
Fil. dr 0. LooniTs har såsom innehavare av K. Arbetsmarknadsstyrelsens stipendium för flyktingsforskare under året fortsatt sin i tidigare
årsberättelser omnämnda verksamhet. Han har sammanställt sakregister
till »Grundzilge» II, har fortsatt sina folkpsykologiska undersökningar
och har ordnat eget arkivmaterial för att mikrofilmas. Av trycket har
han utgivit »Grundzilge des estnischen Volksglaubens II» (1952-1953,
490 s.) och åtta uppsatser på svenska, norska, tyska, engelska, finska
och estniska i in- och utländska vetenskapliga tidskrifter.

IV. Resor och uppteekningsarbeten
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.)
D alarn e. För dialektuppteckning och kompletteringar för Dalmålsordboken reste fil. kand. S. BJÖRKLUND den 1/9-19/9 i socknarna Älvdalen, Mora, Sollerön, Orsa, Ore, Leksand, Järna och Nås. Fil. mag.
S. FRIES besökte under sommaren Bjursås, Mora, Solleröns, Vånahus,
Venjans, Orsa, Ore, Leksands, Gagnefs och Mockfjärds snr för kontroll
och komplettering av Dahnälsordbokens uppgifter om växtnamn. Fil.
lic. R. BROBERG och fil. kand. SKANS TORSTEN NILSSON gjorde den 3/98/9 upptagningar av dialekt med arkivets grammofonbil i Nås och Järna
snr och Tyngsjö kap. samt av traditioner om bebyggelse och folkliv
bland finnarna i Äppelbo finnmark. Fil. lic. NISS HJ. MATSSON har under året besvarat kompletteringslistor från Äppelbo, Malungs, Lima och
Transtrands snr. Fil. lic. H. RONGE gjorde sommaren 1952 kompletterande dialektuppteckningar i Gagnefs sn och doc. B. LrismåN i skilda
snr inom Ovansiljan.
Gotland. Fil. dr H. GUSTAVSON reste under tiden 3/7-12/7 i Boge,
Östergarns, Ardre, Lau, Närs och Hablingbo snr för uppteckning av
dialekter och folkminnen samt instruktion av upptecknare. Fil. mag.
I. OLssoN har under året fortsatt sina dialektuppteckningar på Fårön.
Gästrikland. För utväljande av sagesmän och upptagning på grammofon och magnetofon besökte fil. dr F. HEDBLOM den 26/10-28/10
österfämebo och Årsunda snr. Arbetet fortsattes den 31/10-2/11 i
österfämebo och Hedesunda tillsammans med fil. lic. R. BROBERG. Under tiden 8/5-16/5 reste Hedblom med bilen i Ovansjö, Torsåkers, Ockelbo, Hille och Hedesunda snr. Fröken VIvi WENDrN har under året
fortsatt sitt uppteekningsarbete i Valbo, Hedesunda och Hamrånge snr.
24*
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Härj eda len. Prof. D. STRÖMBÄCK besökte under tiden 22/7-26/7
och 7/8-8/8 Svags, Hede och Tännäs snr för instruktion av ortsmeddelare och dialektuppteckning. Tillsammans med fil. dr F. HEDBLOM gjorde
han den 9/8-13/8 upptagningar med arkivets grammofonbil Tärmäs,
Hede och Storsjö snr.
Hälsingland. Fil. dr F. HEDBLOM reste med arkivets grammofonbil den 7/8-9/8 i Enångers och Ytterhogdals snr och den 20/8-22/8 i
Bergsjö sn för upptagning av dialekttexter. Vid upptagningarna i Bergsjö biträddes han av fru SIGNE WIDHOLM, Bergsjö. Prof. D. STRÖMBÄCK
besökte den 18/9-19/9 Bollnäs för instruktion av dialektupptecknare.
Jämtland. Prof. D. STRömBlicK och fil. dr F. HEDBLOM gjorde
13/8-14/8 upptagningar av dialekttexter med arkivets grammofonbil i
Bergs sn. Därvid biträdde även läroverksadjunkt S. SVENSSON, Hoverberg. Fil. kand. V. REINHAMMAR har under sommaren 1952 gjort dialektuppteckningar i Laxsjö sn.
Lappland. Doc. I. RuoNo reste under sommaren 1952 i Tärna,
Arjeplogs, Sorsele och Stensele snr för uppteckningar rörande renskötsel
samt kompletteringar för dr Grundströms Lulelapsk ordbok. Folkskollärare N. ERIKSSON har under året fortsatt sina uppteckningar av folktradition på västra Fatoromakke kyrkplats i Vilhelmina sn. Fil. stud.
U. ERIKSSON har sommaren 1952 gjort upptagningar på magnetofonband
och i samband härmed gjort fonetiska undersökningar och ordsamlingar
i Åsele sn.
Medelpa d. Fil. dr F. HEDBLOM gjorde med grammofonbilen upptagningar av dialekttexter den 19/8 i Borgsjö sn.
Norr b otte n. Fru ANNA RÖNNQVIST har fortsatt sina folkminnesuppteckningar under resa i Nederkalix sn. Läroverksadjunkt L NORRBY
har under året gjort dialektuppteckningar i överluleå sn och folkskollärare E. LUNDBERG fortsatt sina ordsamlingar från Norrfjärdens sn.
Närke, Fil. lic. R. BROBERG och fil. mag. ANNA LARSSON gjorde med
grammofonbilen upptagningar av dialekttexter i 13 snr i Edsbergs, Hardemo, Kumla, Grimstens och Sundbo hdr under tiden 10/9-19/9.
Småland, Under tiden 30/5-11/6 gjorde fil. lic. R. BROBERG och
prof. I. MODER upptagningar av dialekttexter med grammofonbilen i
23 snr i N. och S. Tjusts, Sevede, Tunaläns, Aspelands, Handbörds,
Stranda, N. Möre och S. Vedbo hdr samt i Kalmar stad.
S ödermanlan d. Fil. mag. R. OTTERBJÖRK har under sommaren
1952 gjort dialektuppteckningar i Sorunda sn.
Upplan d. Fil. dr F. HEDBLOM och fil. dr M. ERIKSSON gjorde upptagningar med grammofonbilen den 30/93/10 och 7/10-8/10 i Järlåsa,
Nora, Torstuna, Rådmansö, Riala och Länna snr. Tillsammans med fil.
lic. R. BROBERG besökte Hedblom 9/10-14/10 Roslagsbro, Rö, Österunda och Funbo snr för upptagningar. Broberg gjorde den 15/10 upptagningar i Rasbokils sn tillsammans med fil. kand. S. BJÖRKLUND, SOM
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under året gjort dialektuppteckningar i samma socken. Red. A. BACKhar upptecknat folkminnen i Tierps sn och skogsförman R. LumpQvisT i Skäfthammars, Viksta, Morkarla och Österlövsta snr. Herr J. W.
LINDSTRÖM har under resor i skilda snr fortsatt sina uppteckningar av
folktraditioner.
Värmland. Fil. kand. N. LANDQVIST gjorde under sommaren 1952
dialektuppteckningar i Ölme sn. För kompletteringar och dialektuppteckningar besökte fil. stud. J. JACOBSSON under juli månad Sunnemo
och S. Finnskoga snr. Fil. lic. R. BROBERG reste under tiden 13/7-26/7
i Fryksände, Östmarks och Hammarö snr, varvid i sistnämnda sn gjordes upptagningar med grammofonbilen och dialektuppteckningar, vilka
bekostades av Hammarö köping. Fil. stud. K. WARMAND har under året
fortsatt sin ordsamling från Fryksände sn. Av de få kvarvarande ortsmeddelarna har ett viktigt språkligt uppteckningsarbete utförts företrädesvis av skogsarbetaren K. L:SON BERGKVIST i Dalby, gruvarbetaren
S. LARSSON i Gustav Adolfs, skogvaktaren N. WratN i Färn.ebo, författaren A. FRITHIOFSON i Lekvattnets och stationsinspektor C. PIHLSTRÖM i
N. Råda sn.
Västerbotten. Fil. stud. E. HEDQVIST har för en proseminarieuppsats gjort uppteckningar om fiske i Lövångers sn.
Västergötland. Fil. lic. R. BROBERG och folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, gjorde under tiden 27/6-11/7 upptagningar av dialekttexter med grammofonbilen i 35 snr i Vadsbo, Kinne, Vartofta, Åse,
Kållands, Viste, Bollebygds, Vedens, Gäsene, Kullings, Redvägs och
Kinds hdr. Fru MÄRTA TAmm-GöTLIND har under året upptecknat folkminnen i Kinnekullebygden och fil. kand. H. TORSTENSON har fortsatt
sina uppteckningar om korgmakeri i Broddetorps sn. Prof. D. STRÖMBÄCK har vid besök i Alingsås 16/1-17/1 meddelat instruktion åt f.
folkskolläraren L. Linnarsson.
Å ng er mani and. För upptagningar med grammofonbilen besökte
prof. D. STRÖMBÄCK och fil. dr F. HEDBLOM Multrå, Överlärmäs och
Viksjö snr 16/8-18/8. För tillvaratagande för arkivets räkning av fil.
dr E. Modins kulturhistoriska samlingar från mellersta Norrland besöktes Sollefteå och Multrå av prof. Strömbäck 2/12-5/12 och 18/2-21/2
samt av dr Hedblom 6/11-9/11 och 6/4-9/4. Fil. lie. H. MARKSTRÖM
gjorde sommaren 1952 dialektuppteckningar i Arnäs, Gideå, Grundsunda,
Sidensjö och Själevads snr. Komminister A. SJÖDIN har fortsatt sin ordsamling från Fjällsjö sn och läroverksadjunkt K. JONSSON sina uppteckningar i Själevads sn.
Östergötland. Fil. dr H. GUSTAVSON besökte under tiden 14/925/9 Ö. Ryds och Tjällmo snr för dialektuppteckningar och instruktion
av ortsmeddelare. Läroverksadjunkt P. AGGEMARK gjorde under sommaren omfattande språkliga uppteckningar i Ydre och Göstrings hdr.
MAN
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Fil. mag. SYLVIA RYDGÅRD har under resor gjort dialektuppteckningar
i Ydre hd.
E s tl and s s v en s k ar na. Under året har läroverksadjunkt N. TiBERG gjort ett 20-tal resor till meddelare från Runö, Ormsö, Stora och
Lilla Rågö, Vippal och Gammalsvenskby.

Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1951-52
AV GUNNAR HEDSTRÖM
1. Organisation, ekonomi, förvaltning
För Landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller av
Kungl. Maj:t d. 4/4 1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse har utgjorts av professor em. JOHANNES LINDBLOM, ordf., professor Gorrmin
CARLSSON, V. ordf., professorerna KARL GUSTAV LJUNGGREN, IVAR LINDQ17IST, SIGFRID SVENSSON, överbibliotekarie GUNNAR CARLQUIST och arkivchefen GUNNAR HEDSTRÖM, tillika sekreterare och skattmästare, samt
såsom suppleanter professorerna ERIK ROOTH och ALBERT WIFSTRAND.
Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under budgetåret har av till landsmålsarkiven beviljade förslags- och reservationsanslag till Landsmålsarkivet i Lund anvisats 51,500 kronor till avlöningar
jämte medel till rörligt tillägg, 3 800 kronor till omkostnader (varav ett
tillfälligt anslag ä 1 400 kronor till inköp av papper m. m.) samt 18 500
kronor till insamling och bearbetning av vetenskapligt material. Den
icke oväsentliga höjning som tillkommit sistnämnda anslag är endast en
följd av att Landsmålsarkivet från och med detta budgetår övertagit
Sydsvenska Ortnamnssällskapets ortnamnsundersökningsarbete i Skåne
och därmed förenat statsanslag (se vidare nedan).

2. Personal och tjänstgöringsförhållanden
Institutionens personal har under året utgjorts av fil. dr GUNNAR
HEDSTRÖM, arkivchef, fil. dr INGEMAR INGERS, arkivarie, fil. lic. SVEN
BENSON, amanuens, sedan 1/2 1952 tjänstledig, fru DAGMAR HÄGG, arkivbiträde, fil. kand. STEN-BERTIL VIDE, kontorsbiträde, fr. o. m. d. 13/2
vik. amanuens, fru BRITA VIDE, fr. o. in. d. 20/2 e. kontorsbiträde.
HEDSTRÖM har lett och övervakat institutionens arbete och förvaltning. Han har haft ledningen av undersökningsarbetet i Småland, granskat och värderat därifrån inkomna samlingar samt instruerat upptecknare. Han har fortsatt att bearbeta och för tryckning iordningställa
manuskriptet till del II: 2 av Ordstudier, och han har i tidskriften Svenska Landsmål 1951 publicerat uppsatsen »Några fall av associativ assimilation».
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En offentlig kurs i landsniålsalfabet och uppteckningsteknik (obligatorisk för fil, ämbetsexamen) har givits av Hedström
under april månad. Kursen, som omfattade 16 timmar, bevistades av
49 personer.
Hedström har företagit tjänsteresa till Uppsala 24-26 okt. 1951.
INGERS har haft ledningen av insamlingsarbetet för folkmål och ortnamn i Skåne och deltagit däri (jfr nedan mom. 5), granskat och värderat därifrån inkommande material, katalogiserat inkommande samlingar och utredigerat å sedesblad äldre och nyare i anteckningsböcker
eller ordlistor föreliggande primärmaterial samt till komplettering av de
lexikaliska samlingarna excerperat under förra året inspelade grammofonskivor. Vidare har han handhaft diverse expeditionsgöromål, biträtt
vid uppgörandet av årsberättelsen, besvarat förfrågningar och tillhandagått besökande forskare, genomfört delvis ny uppställning av samlingarna
samt handhaft vården av ortnamnsarkivet. Vid Föreningen det gamla
Lunds årsmöte den 4 mars 1952 har han hållit ett föredrag över Stadsdialekten i Lund. Han har under året publicerat artiklarna »Folkmålet
i Örkelljunga» (i Gustaf öhrstedt, Folkmål från Örkelljunga, utg. av
N. A. Bringeus) och »Några skånska ortnamn» (i Sydsvenska Ortnanmssällskapets årsskrift 1949-51) och därtill redigerat nr 13 i skriftserien
Bidrag till Bara härads beskrivning (Elin Thunell, Livet å Kabbarp 1 &
6 1814-1864).
För ny uppteckning eller för komplettering av tidigare uppteckningar
har Ingers under 1951 företagit följande resor: Stehag och Bosjökloster
m. fl. orter 9/7-14/7, Ängelholm och kringliggande orter 16/7-27/7,
Landskrona och kringliggande orter 13/8-18/8, Ystad och kringliggande
orter 20/8-25/8, Västerstad 30/8 (se vidare under mom. 5). Under arkivchefens semester har han i 12 dagar varit t. f. arkivchef. Angående
resor för grammofonupptagning se nedan under mom. 3.
BENSON har under det gångna året tjänstgjort under tiden 1 juli
1951-31 jan. 1952 och under tiden 1 febr.-30 juni 1952 åtnjutit
tjänstledighet med C-avdrag i egenskap av docentstipendiat. Under den
tid tjänstgöringen omfattat har han lett undersökningen av folkmålen i
Blekinge och Halland samt på Öland, granskat och värderat därifrån
inkommet material samt renskrivit egna uppteckningar från Halland.
Han har därjämte handhaft vården av grammofonarkivet samt lett en
upptagningsresa i Småland (se nedan). Vidare har han biträtt arkivehefen vid uppgörande av petita och årsberättelse. Han har av trycket utgivit en avhandling betitlad »Studier över adjektivsuffixet -ot i svenskan»
(såsom nr 8 ingående i arkivets skriftserie) och förordnades den 28 dec.
1951 till docent i nordiska språk.
Benson har tjänstgjort som t. f. arkiv-chef under 27 dagar.
Resor: 3/8-15/8 till Småland för grammofoninspelning.
Under tiden 1 febr.-30 juni tjänstgjorde Benson sammanlagt 81
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timmar som extra medarbetare vid arkivet för fullföljande av arbetet
med Blekingeordboken och för kopiering av grammofonskivor.
DAGMAR HÄGG har handhaft expeditions- och bokföringsarbetet samt
kassagöromålen, biträtt arkivchefen vid kostnadsberäkningar, fört diariet
och accessionskatalogen, ordnat och registrerat inkommet material, kompletterat ordsamlingar med hänvisningar, utredigerat på sed6slappar
gamla ordlistor från Skåne, utfört excerperingsarbeten och i stort sett
all förekommande maskinskrivning.
VIDE har biträtt vid expeditionsgöromål och utfört excerperingsarbeten, kompletterat växtnamnsregistret med nytillkommet material, haft
vård om biblioteket samt handhaft katalogisering och bokbyten. Vide
har även katalogiserat grammofonskivor och biträtt vid kopiering av
skivor. Såsom vik. amanuens har han lett undersökningen av folkmålen
i Blekinge, Halland och Öland samt handhaft grammofonarkivet. Han
har fortsatt undersökningen av förhållandet mellan yngre och äldre dialekt i Vinslövs s:n i Skåne och publicerat uppsatserna »Folkmålet i Markaryd» (i Markarydsortens Hembygdsförenings jubileumsskrift) och
»Svenska gräbba 'ung, ogift (tjänste-)kvinna, (tjänste-)flicka'» (i Arkiv
för nord. filologi 1951) jämte en kortare uppsats »Blekingska rettle och
övergången kl> tla (i Svenska landsmål 1951) samt haft språkliga artiklar och recensioner i dagspressen. Vid Samfundets för hembygdsvård
folkhögskola i Markaryd har han hållit föreläsningar om våra dialekter
(spec. Markarydstraktens) och dialektforskningen i vårt land.
Under tiden 11/9-12/10 1951 var Vide tjänstledig för militärtjänstgöring. Han har tjänstgjort som vik. amanuens under Bensons tjänstledighet.
För uppteckning har Vide företagit följande resor: 2/7-4/8 1951 till
olika socknar i södra Halland samt 9/8-21/6 1952 till Vrå sn i Småland.
E xt ra persona 1. Angående BENSONS tjänstgöring som extra medarbetare se ovan.
BRITA VIDE har fortsatt kopieringen av Blekingesamlingar, excerperat
frågelistsvar och dialekttexter för Blekinge samt stämplat och ordnat
samlingar. Hon har även biträtt vid kopiering och katalogisering av
grammofonskivor samt deltagit i bibliotekets skötsel och inventering.
Fru Vide har under tiden 20/2-30/6 som extra tjänsteman i lgr Cg
4 uppehållit kontorsbiträdestjänsten och har dessförinnan varit tillfälligt
arbetsbiträde med arvode utgående efter timlön.

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård
Ar b et såret s ac c essio n. Landsmålsarkivets manuskriptbestånd
har under året ökats med 1 h. 4:o, 11 bl. fol., 889 bl. 4:o (Sk. 22, Sm.
318, Hall. 248, Bl. 301) och 110 357 bl. 16:o (Sk. 57265, Sm. 9 743,
Hall. 9 547, Bl. 21 438, Öl. 12 364). Manuskriptbeståndet utgör nu 16
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h. fol., 89 h. 4:o, 259 h. 8:o, 39 h. 12:o och 10 h. 16:o samt 3 281 bl.
fol., 68 576 bl. 4:o, 4 676 bl. 8:o, omkr. 1 904 300 bl. 16:o och 52 bl. i
växlande format, vartill kommer 116 497 bl. 16:o, utgörande de samlingar
som övertagits från Sydsvenska Ortnamnssällskapet (se nedan mom. 4).
Grammofonupptagning. Under tiden 2/9-22/9 1951 utfördes
med biträde av arkivarien vid Landsmålsarkivet i Uppsala fil. lic. RioHÅRD ~BERG upptagningar av dialektprov på grammofonskivor i
Skåne, Småland och Blekinge. Inspelningsarbetet leddes i Skåne och
Blekinge av INGERS och i Småland av BENSON. Inspelningar gjordes i
Almesåkra, Aneboda, Asa, Bankeryd, Berga, Björkö, Bringetofta, Byarum, Dannäs, Djurröd, Dädesjö, Everöd, Farstorp, Gårdsby, Huaröd,
Jämshög, Kristianstad, Kävsjö, Lenhovda, Malmbäck, Nymö, Nävelsjö,
Ramkvilla, S. Solberga, Tofteryd, N. Unnaryd, Vrigstad, Vånga, Växtorp, Åhus, Älghult, öreryd och örkelljunga. Frän Radiotjänst har arkivet som gåva fått mottaga 3 st. skivor med språkprov från Mjällby i
Blekinge. Antalet originalskivor har under året ökats med 191 och utgör nu 1 238. Av arkivets äldre skivor ha ytterligare 114 kopior tagits
och kopieserien räknar nu 161 skivor.
Följande kataloger och register föras över arkivets skivbestånd: huvudkatalog över originalskivorna uppställd efter skivornas accessionsnummer, topografiskt lappregister med karta, katalog över kopior ordnad efter kopiornas accessionsnummer, samt förteckning över kopierade
skivor med hänvisning frän originalnummer till motsvarande kopienummer.
Uppställning och katalogisering m.m. Katalogisering och
redigering av samlingar har fortgått efter samma grunder som förut.
För dessa har redogjorts i årsberättelserna 1930-31, 1931-32 och
1948-49.
Biblioteket har under året utökats med 45 nr förutom tidskrifter
och årsböcker.
Gåvor till bibliotek och samlingar ha erhållits från följande enskilda
och institutioner: lektor Poul Andersen. Köpenhamn; fil. lic. N. A.
Bringoåus, Lund; docent Bertil Ejder, Lund; arkivchef Gunnar Hedström,
Lund; fil. dr Gösta Holm, Lund; arkivarie Ingemar Ingers, Lund; fröken
Ella Jensen, Köpenhamn; f. lantbrukare Fingal Johansson, Värnamo; docent B. Lindén, Uppsala; prof. Sigfrid Svensson, Lund; läroverksadjunkt
Nils Tiberg, Uppsala; fil. dr R. Wadström, Stockholm; kyrkoherde Curt
Wallin, Gladsax ; fru Weidenmark, Visseltofta ; fil. kand. S.-B. Vide,
Lund; Svenska Bokförlaget, Stockholm; Lunds Privata Elementarskola;
Universitetsbiblioteket, Lund; K. Gustav Adolfs Akademien; Riksdagsbiblioteket; Institutionen för nordisk etnologi vid Åbo akademi; Norra
Allbo hembygdsförening; HyMn-Cavalliusföreningen ; Lenhovda hembygdsförening; Bara härads hembygdsförening.
Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har under året
uppgått till 734 st.
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Excerperingen av sådant dialektmaterial, som förelegat i annat format
än sedessamlingar, såsom svar å frågelistor, texter, monografiska uppteckningar och typordlistor, har fortfarit och har utförts företrädesvis
genom fil. dr Erik Bruhn, fru Hägg och fru Vide, vilka excerperat resp.
skånskt, småländskt och blekingskt material. Äldre tryckt litteratur har
också i viss utsträckning excerperats, däribland Hazelius: Ur de norGenom detta excerperingsarbete har under året
diska folkens lif
tillkommit 36 306 bl. 16:o, vilka inordnats i resp. lexikaliska sockensamlingar, varav några därigenom fått en tillväxt av mellan 1 500-3 000
bl. 16:o.
Växtnamnsregistret har kompletterats genom excerpering av till arkivet nyinkommet material.
Allt inkommande dialektmaterial har genomgåtts och granskats av
HEDSTRÖM (Småland), INGERS (Skåne), BENSON och fr. o. m. d. 12/2
1952 VIDE (Blekinge, Öland, Halland).
Den undersökning av ortnamnen i Skåne, som tidigare under ett
kvartsekel bedrivits genom Sydsvenska Ortnamnssällskapet, har med
ingången av budgetåret 1951-52 övertagits av Landsmålsarkivet i Lund.
Det särskilda statsanslaget för dessa undersökningar, som i senare, år
utgjort kr. 3000, har i samband därmed överflyttats till Landsmålsarkivet. I praktiken innebär icke omläggningen någon större förändring,
enär ledningen av undersökningen liksom tidigare handhaves av arkivarien I. INGERS. Antalet ortnamnsbelägg, då Sydsvenska Ortnamnssällskapets samlingar övertogos och anslötos till Landsmålsarkivets samlingar,
utgjorde 116497. Nya fältundersökningar ha under året företagits av
läroverksadjunkten ERIK BERGENRUD i V. Göinge hd (791 belägg), I.
INGERS i Bjäre, Herrestads, Rönnebergs och S. Åsbo h:der (604 belägg)
och av lektor GÖSTA SJÖSTEDT i V. Göinge h:d (190 belägg). Excerperingar av äldre skriftliga namnformer har utförts av korrespondenten
HELGE ANDERSSON ur handlingar i Malmöhus läns lantmäterikontor
(6049 belägg), fil. mag. BERTIL SVENSSON ur Lunds stifts Landebok
(310 belägg) och fil. mag. LARS HELGE TuNvibra ur Bosjöklosters jordeböcker och räkenskaper 1603-04 och 1651-58 (520 belägg).
Styrelsen för Sydsvenska Ortnamnssällskapet har till Kungl. Ortnamnskommissionen ingivit en skrivelse med begäran, att Landsmålsarkivet hädanefter skulle underrättas om namnregleringsfrågor, som bli
aktuella inom Kristianstads och Malmöhus län, och att i dessa frågor
yttrande från Landsmålsarkivet skulle inhämtas.
Följande undersökningar och bearbetningar ha under året
fortgått:
fil. lie. Huao ARESKOUG Sydöstskånska folkmål; arkivchefen GUNNAR
HEDSTRÖM: Sydsmåländska folkmål II; Ordstudier i anslutning till P.
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Rydholms anteckningar till Långarydsmålet i Västbo II:2; fil. dr INGEMAR INGE»: Skånska ortnamn; fil. kand. STEN-BERTIL VIDE: A. J.
Krögers dialekttexter. Äldre och nyare nordöstskånsk dialekt i Vinslövs sn.
Beträffande skrifter som under året publicerats av arkivets tjänstemän
hänvisas till s. 375-377.
5. Insamlingsarbetet 1951-52
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

Bara hd. Fil. dr I. INGERS, Burlöv 228 bl. 16:o.
Bj är e hd. I. INGERS, Barkåkra 166 bl. 16:o, Förslöv 643 bl. 16:o,
Grevie 330 bl. 16:o, V. Karup 218 bl. 16:o.
Frosta hd. I. INGERS, Bosjökloster 569 bl. 16:o, Ö. Sallerup 250
bl. 16:o.
Färs hd. I. INGERS, Vollsjö 122 bl. 16:o.
Gärds hd. Docent BERTIL EJDER, N. Åsum 204 bl. 16:0.
V. G öing e hd. Läroverksadjunkten ERIK BERGENRUD, Farstorp
802 bl. 16:o, I. INGERS, Ignaberga 449 bl. 16:o, lektor GÖSTA SJöSTEDT,
Ignaberga 9 781 bl. 16:o.
Harjagers hd. I. INGERS, Höj och V. Karaby 105 bl. 16:o.
Herrestads hd. I. INGERS, Bjeresjö 215 bl. 16:o, Borrie 354 bl.
16:o, St. Herrestad 774 bl. 16:o, Ystad 825 bl. 16:o, öja 192 bl. 16:o.
In gelstads hd. Läroverksadjunkten Huno ARESKOUG, Borrby 150
bl. 16:o, Löderup 149 bl. 16:o.
Järrestads hd. Huao ARESKOUG, Ö. Vemmerlöv 339 bl. 16:o.
L j un it s hd. I. INGERS, Balkäkra 489 bl. 16:o.
Luggude hd. Fil. dr ERIK BRUHN, Halmstad 6 172 bl. 16:o; KARL
BROOKEE, Bårslöv 10 bl. 4:o.
Onsj ö hd. I. INGERS, Bosarp 176 bl. 16:o, Gullarp 417 bl. 16:o, Stehag 403 bl. 16:o.
R önn e b er g s hd. I. INGERS, Asmundtorp 134 bl. 16:o, Billeberga
121 bl. 16:o, Landskrona 1 146 bl. 16:o, Svalöv 135 bl. 16:0, Säby 340
bl. 16:o, Tofta 681 bl. 16:o, örja 313 bl. 16:o.
Torna hd. I. INGERS, Gödelöv 114 bl. 16:o, V. Hoby 124 bl. 16:o,
Lackalänga 116 bl. 16:o, Lund 959 bl. 16:o, S. Sandby 175 bl. 16:o, Veberöd 271 bl. 16:o.
Vemmenhögs hd. I. INGERS, Ö. Torp 360 bl. 16:o.
N. Åsbo hd. I. INGERS, Färingtofta 116 bl. 16:o, Gråmanstorp 1 104
bl. 16:o, Munka Ljungby 158 bl. 16:o, össjö 367 bl. 16:o.
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S. Åsbo hd. I. INGERS, Ausås 839 bl. 16:o, Strövelstorp 124 bl. 16:o,
Ängelholm 233 bl. 16:o.
Halland
F aur å,s hd. Docent SVEN BENSON, Morup 3 222 bl. 16:o; fru HANNA
BERNHARDSSON, MOTilp 35 bl. 4:o.
Fjäre hd. ALFRED JÖNSSON, Lindome 53 bl. 4:o.
Halmstads hd. Fru EDITH LARSSON, Slättåkra 169 bl. 4:o, 149
bl. 16:o.
Höks hd. Docent BERTIL EJDER, Hishult 345 bl. 16:o, S.-B. VIDE,
Hasslöv 712 bl. 16:o, Knäred 2 786 bl. 16:o, Ö. Karup 1 801 bl. 16:o,
Ysby 327 bl. 16:o.
Småland
All bo hd. Folkskollärare HENRY HÖGBERG, Virestad 138 bl. 16:o.
K inne vald s hd. Fru EMELI LEKANDER, Skatelöv 324 bl. 16:o;
KARL NILSSON, Kalvsvik 524 bl. 16:o; HILDING PETERSSON, Kalvsvik
224 bl. 16:o.
K ong a hd. Lantbrukaren FABIAN KARLSSON, Väckelsång 640 bl.
16:o, glasarbetaren TOR KRANTZ, Hovmantorp 200 bl. 16:o.
Sunnerbo hd. Lokreparatören FR. TE. BRINK, Pjätteryd 106 bl.
4:o, 818 bl. 16:o, fru MARIA HALL, Ryssby 48 bl. 4:o; överlärare KARL
SALOMONSSON, Angelstad 175 bl. 16:o; S.-B. VIDE, Markaryd 102 bl. 16:o.
S. Tjusts hd. HJALMAR ANDERSSON, Hjorted 1 925 bl. 16:o; GusTAF CARLSSON, Hallingeberg 3 514 bl. 16:o.
Östbo hd. Folkskollärare THURE ANDERSSON, Rydaholm 68 bl. 4:o,
FINGAL JOHANSSON, Fryele 106 bl. 4:o.
Östra hd. Författaren GOTTFRID WAGNÅR, Alseda 338 bl. 16:o.
Blekinge
B r äkne hd. Fru ELLEN SVANSTRöM, Hällaryd 97 bl. 4:o.
L isters hd. OLOF APPELROS, Jämshög 4 177 bl. 16:o; HUGO NILSSON, Mjällby 162 bl. 4:o, 179 bl. 16:o.
Öland
Älg ut sr ums hd. Läroverksadjunkten NILS TORSUND, Torslunda
2 522 bl. 16:o.
Mö ckleby hd. N. TORSUND, Sandby 112 bl. 16:0.
Runstens hd. N. Tonsubm, Långlöt 3 762 bl. 16:o, Löt 650 bl. 16:o.
Åkerbo hd. N. TORSUND, Föra 580 bl. 16:o, Källa 660 bl. 16:o,
Persnäs 4 008 bl. 16:o.

Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1952-53
AV GUNNAR HEDSTRÖM
1. Organisation, ekonomi, förvaltning
För Landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller av
Kungl. Maj:t d. 4/4 1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse har till
d. 1/6 1953 utgjorts av professor em. Jo HANNES LINDBLOM, ordf., professor GOTTFRID CARLSSON, v. ordf., professorerna KARL GUSTAV LJUNGGREN, IVAR LINDQUIST, SIGFRID SVENSSON, överbibliotekarie GUNNAR
CARLQuIsT och arkivchefen GUNNAR HEDSTRÖM, tillika sekreterare och
skattmästare, samt såsom suppleanter professorerna ERIK Room och
ALBERT WIFSTRAND. D. 24/4 förordnade Kungl. Maj:t professor Go.
FRID CARLSSON att från och med d. 1/6 1953 intill utgången av 1956
vara styrelsens ordförande och för samma tidsrum utsåg Kanslern för
rikets universitet till ledamöter av arkivets styrelse professorerna SIGFRID SVENSSON och ERIK ROOTH samt till suppleanter för dem professorerna ALBERT WIFSTRAND och OLOF ARNGART. Till v. ordförande utsåg styrelsen d. 8/6 prof. K. G. LJUNGGREN.
Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under budgetåret har av till landsmålsarkiven beviljade förslags- och reservationsanslag till Landsmålsarkivet i Lund varit anvisade 53 100 kronor till
grundlöner jämte medel till rörligt tillägg, 5 200 kronor till omkostnader
(varav ett tillfälligt anslag på 1 000 kronor till inköp av läsapparat),
samt 19 500 kronor till insamling och bearbetning av vetenskapligt material.

2. Personal och tjänstgöringsförhållanden
Institutionens personal har under året utgjorts av fil. dr GUNNAR
HEDSTRÖM, arkivchef, fil. dr INGEMAR INGERS, arkivarie, fil. kand.
STEN-BERTIL VIDE, amanuens, fru DAGMAR HÄGG, kontorist, och fru
BRITA VIDE, kontorsbiträde.
Genom Kungl. Maj:ts bestämmelser förändrades fr. o. m. d. 1/7 1952
eo arkivbiträdestjänsten vid arkivet i lgr Ce 11 till eo kontoristtjänst i
lgr Ce 13 och uppflyttades vid arkivet fr. o. m. d. 1/1 1953 eo arkivchefs.
tjänsten från lgr Ce 31 till lgr Ce 33 och eo arkivarietjänsten från lgr
Ce 26 till lgr Ce 27. Till innehavare av den nya eo kontoristtjänsten
förordnades förutvarande eo arkivbiträdet vid arkivet fru DAGMAR HÄGG.
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Amanuenstjänsten i reglerad befordringsgång vid arkivet, vilken docenten SVEN BENSON frånträtt i och med utgången av föregående budgetär,
uppehölls på förordnande med vikariatslön av kontorsbiträdet vid arkivet, fil. kand. S.-B. VIDE, till d. 9/12 1952, då han förordnades till innehavare av tjänsten. Under kontorsbiträdets amanuensförordnande
hade tillf. arbetsbiträdet vid arkivet, fru Bitrre. VIDE, förordnande som
e. kontorsbiträde till d. 9/12 1952, då hon förordnades att vara kontorsbiträde i reglerad befordringsgång vid arkivet.
HEDSTRÖM har lett och övervakat institutionens arbete och förvaltning. Han har därjämte haft ledningen av undersökningsarbetet i Småland, granskat och värderat därifrån inkommet material, instruerat upptecknare och besvarat förfrågningar. Han har fortsatt att bearbeta och
för tryckning iordningställa »Ordstudier till P. M. Rydholms anteckningar
till Långarydsmålet» del II: 2.
En offentlig kurs i landsmålsalfabet ochuppteckningst eknik (obligatorisk för fil, ämbetsexamen) har givits av Hedström
under mars månad 1953. Kursen, som omfattade 16 timmar, bevistades
av 61 personer. Liksom under tidigare år (från 1946) har Hedström
under semester givit samma kurs vid Göteborgs högskola (år 1953 under
tiden 12/4-15/4, 19/4-22/4).
Hedström företog en tjänsteresa till Uppsala 30/3-1/4 och höll d. 31/4
även ett föredrag om »Några sydsvenska ordstudier» i Språkvetenskapliga
sällskapet därstädes.
INGERS har haft ledningen av insamlingsarbetet för folkmål och ortnamn i Skåne och deltagit däri, granskat och värderat därifrån inkommande material, registrerat samlingar och utredigerat ä sedesblad äldre
och nyare i anteckningsböcker eller ordlistor föreliggande primärmaterial
samt till komplettering av de lexikaliska samlingarna excerperat grammofonskivor. Vidare har han handhaft diverse expeditionsgöromål, besvarat förfrågningar och tillhandagått besökande forskare samt handhaft
vården av arkivalierna, speciellt ortnamnsarkivet. I april månad 1953
medverkade han vid förberedelserna till Henrik Wraner-utställningen i
Ö. Tomarp. Han har under året publicerat: Folkmålet i Landskronatrakten (i Boken om örja, Landskrona 1952, s. 135-148), Våra folkmål, ett värdefullt kulturarv (i Jul vid Sundet, Hälsingborg 1952). Med
Henrik Wraner bland »gårafollo och husmän (i Knutsgillets i Tomarp
Tänkebok), samt Lunds landsmålsföreningar och deras insats vid tillkomsten av kulturhistoriska föreningen (i Lunds Dagblad 25/10 1952).
För ny uppteckning och komplettering av tidigare uppteckningar har
Ingers företagit följande resor: Ystad och kringliggande orter 2/8-9/8,
Ängelholm och kringliggande orter 12/8-23/8, Båstad och kringliggande
orter 23/8-28/8, Hörröd och Maglehem 2/10-4/10, Ottarp 1/6, Klippan
och kringliggande orter 2/6-7/6 samt dessutom gjort uppteckningar i
Lund och div. orter i närheten av Lund.
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Ingers har under arkivchefens semester tjänstgjort 13 dagar som t. f.
arkivchef.
VIDE har lett undersökningen av folkmålen i Blekinge och Halland
samt på Öland, granskat och värderat därifrån inkommet material och
handhaft det topografiska registret för dessa landskap samt gjort uppteckningar i Halland och Småland (se nedan). Han har handhaft grammofonarkivet och lett inspelningsarbetet i Småland och Skåne samt tillsammans med kontorsbiträdet fört katalog över skivbeståndet, kopierat
äldre skivor och handhaft bibliotekets skötsel. Han har även granskat
och korrigerat uppslagsord i äldre smålandssamlingar, kompletterat växtnamnsregistret med nytillkommet material samt handlett besökande.
Vidare har han fortsatt undersökningen av förhållandet mellan yngre
och äldre dialekt i Vinslövs s:n i Skåne och påbörjat bearbetning av
småländskt ordspråks- och ordstävsmaterial. Han har publicerat två
uppsatser: »Naturläkaren Anders Hansson i Vägla» (i Västra Göinge
Hembygdsförenings skriftserie 1) och »Dialektundersökningar i södra
Småland» (i Hylt4m-Cavallius-föreningens årsbok 1952), samt språkliga
och folkloristiska artiklar i dagspressen.
Resor: 14/7-26/7 till s. Halland för uppteckningar, 21/9-27/9 till
v. Småland för grammofoninspelning, 8/6-18/6 till Småland för uppteckningar.
Vide har under arkivchefens semester tjänstgjort 12 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 inkommet material, kompletterat ordsamlingar med hänvisningar, utredigerat på sed(Sslappar
gamla ordlistor från Skåne, utfört excerperingsarbeten och i stort sett
all förekommande maskinskrivning.
BRITA VIDE har för Blekinge-ordboken slutfört kopieringen av se&ssamlingarna från Blekinge och excerperat återstående frågelistsvar och
dialekttexter från samma landskap samt excerperat, ordnat och stämplat diverse samlingar. Hon har fört inventarieförteckningen, biträtt
vid inspelning, kopiering och katalogisering av grammofonskivor samt
deltagit i bibliotekets skötsel och i samband därmed upprättat en fast
bokkatalog.
Fru Vide har åtnjutit tjänstledighet för enskild angelägenhet 18/827/8 1952.
Extra medarbetare. Docent SVEN BENSON har fortsatt utarbetandet av Blekinge-ordboken och han har under tiden 8/6-18/6 upptagit dialektprov med bandapparat i n. Kalmar län (se s. 385).
Docent BERTIL EJDER har påbörjat bearbetningen av det förefintliga
materialet av ortnamnsformer från Albo h:d i Kristianstads län, och han
har kompletterat detta med hänsyn till äldre skrivformer genom excer-
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pering av handlingar i landsarkivet i Lund, av vissa danska arkivfilmer
samt — under för detta ändamål företagen resa — av jordeböcker och
lantmäterihandlingar på landskontoret och lantmäterikontoret i Kristianstad. För komplettering och kontrollering av dialektformer av ortnamn
gjorde han en resa i Albo h:d d. 1/9-13/9. Det under resan insamlade
materialet hade vid budgetårets slut endast till en del utskrivits.
Herr HELGE ANDERSSON har å Malmöhus läns lantmäterikontor excerperat gamla ägonamnsformer från de flesta härader i Malmöhus län,
varigenom inkommit 6 015 belägg.
Fil. mag. TOMAS JOHANSSON har bearbetat lexikaliska dialektsamlingar
från S. Möre (26 t.).
Amanuensen, fil. kand. EVERT SALBERGER har utfört excerpering av
ortnamn i länsräkenskaper (jordeböcker, skattemantal m. m.), huvudsakligen från tiden 1610-1620.
Lektorn, fil. dr GÖSTA SJÖSTEDT har lämnat ortnamnsexcerpt ur lantmäterihandlingar från Frosta (Hörby, Äspinge, Hammarlunda) och V.
Göinge (särsk. N. Sandby) h:der.

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård
Ar be t s årets accessio n. Landsmålsarkivets manuskriptbestånd
har under året ökats med 1 h. 4:o, 15 bl. fol., 425 bl. 4:o (Sk. 30, Sm.
184, Hall. 87, Bl. 124) och 77 810 bl. 16:o (Sk. 45 127, Sm. 12 933, Hall.
3 892, Bl. 11 809, öl. 4049). Manuskriptbeståndet utgör nu 16 h. fol.,
90 h. 4:o, 259 h. 8:o, 39 h. 12:o o. 10 h. 16:o samt 3 296 bl. fol., 69 001
bl. 4:o, 4 676 bl. 8:o, omkr. 2 098 600 bl. 16:o och 52 bl. i växlande
format.
Grammofonupptagning. Inspelningarna ha under året gjorts
på så sätt, att språkprov upptagits på band eller tråd och sedan överförts på lackskivor, vilka äro lämpligare för arkivering. Under tiden
21/9-27/9 gjordes inspelningar i Småland och Skåne av Vide (21/9-25/9
i samarbete med professorn i fonetik vid Lunds universitet; BERTIL
MALMBERG). Lantbr. ARVID ANDERSSON, Vimmelstorp, Skeppshult, har
vid olika tillfällen gjort inspelningar i Västbo härad i Småland samt i
Kinnareds s:n i Halland, och docent BENSON har företagit en inspelningsresa i nordöstra Småland (se s. 384).
Inspelningar ha gjorts i Bolmsö, Femsjö, S. Hestra, Kinnared, Lidhult,
S. Ljunga, Långaryd, Nöttja, Reftele, S. Unnaryd och N. Åkarp. Bensons inspelningar från Frödinge, Gladhammar, Gärdserum, Hannas,
Hjorted, Loftahammar, Mörlunda och Vena i Kalmar län ha den 30/6
icke hunnit överföras till skivor och katalogiseras. Antalet originalskivor
har under året ökats med 85 och utgör nu 1 232. Av arkivets äldre skivor ha ytterligare 150 kopior tagits, och kopieserien räknar nu 311 skivor.
Uppställning och katalogisering m.m. Katalogisering och
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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 väsentligt, framför allt därigenom, att Sydsvenska Ortnamnssällskapet till arkivet överlämnat sin
boksamling samt att större bokgåvor erhållits även från Åbo akademis
bibliotek samt Blekinge Museum.
Dessutom ha gåvor till bibliotek och samlingar erhållits från följande
enskilda och institutioner: boktryckare Carl Blom, Lund; lektor Petrus
Envall, Falun; professor Ragnar Hemmer, Åbo; lantbrukare Fingal Johansson, Värnamo; redaktör Lennart Kjellgren, Malmö; professor K. G.
Ljunggren, Lund; med. dr Karl Mattisson, Malmö; fil. kand. Bengt Arne
Persson, Malmö; fil. dr, fru Aina Stenklo, Falun; läroverksadjunkt Nils
Tiberg, Uppsala; lektor E. Törnqvist, Uppsala; professor V. E. V. Wessman, Åbo; K. Ecklesiastikdepartementet; Lunds Universitetsbibliotek;
Folldivsarkivet i Lund; Västsvenska folkrninnesarkivet, Göteborg; Centre International d'Onomastique, Leuven; Svenska Ortnamnsarkivet;
Uppsala; Kalvsviks hembygdsförening; Långasjö hembygdsförening,
Malmö Fornminnesförening.
Från Rietzska släktföreningen har arkivet fått mottaga ett förstorat
porträtt av den svenska dialektordbokens skapare, framlidne kontraktsprosten dr Johan Ernst Rietz. Porträttet har upphängts i arkivsalen.
Besök. Antalet antecknade besök ä Landsmålsarkivet har under året
uppgått till 885.
4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning

Excerpering av dialektmaterial som icke utgjorts av lexikaliska samlingar i 16:o utan av frågelistsvar, texter, monografiska uppteckningar
och typordlistor har utförts av fil. dr ERIK BRUTIN, fru HÄGG, fru VIDE
och i fråga om ortnamn (se s. 384-385) av doc. EJDER, herr HELGE ANDERSSON, lektor GÖSTA SJöSTEDT och amanuens EVERT SALBERGER.
Kopieringen av sedåssamlingarna för Blekingeordboken har nu slutförts men fortsättes för nytillkommande material, och kopieserien räknar nu c:a 130 000 ordlappar. Genom excerperingen av frägelistsvar och
texter ha de blekingska lexikaliska samlingarna ökats med 8 645 bl. 16:o.
Växtnamnsregistret har kompletterats genom excerpering av nytillkommande material.
Allt inkommande dialektmaterial har granskats av HEDSTRöM (Småland), INGERS (Skåne), VIDE (Halland, Blekinge, Öland).
Insamlingen av dialektala ortnamnsformer i Skåne har utförts av läroverksadjunkten Enrx BERGEN= i Stoby, V. Göinge hd (557 belägg),
av arkivarien I. INGERS i diverse socknar i Bjäre, Gärds, Herrestads,
Luggude och S. Åsbo härader (808 belägg) och av lektor GÖSTA SJÖSTEDT
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i N. Sandby m. fl. socknar i V. Göinge hd och Åhus, Villandå hd (510
belägg). Sammanlagda antalet nya dialektbelägg utgör 1 875. Särskilt i
Bjäre, V. Göinge, Villands och S. Åsbo härader ha undersökningarna
omfattat inventering av ägonamn och naturnamn. Ortnamnsexcerpt
från äldre handlingar har arkivet dessutom erhållit genom excerpering
utförd av HELGE ANDERSSON, lektor GÖSTA SJÖSTEDT och amanuens E.
SALBERGER (se 8. 385).
Följande undersökningar och bearbetningar ha under året
fortgått:
Läroverksadjunkten, fil. lic. HUGO ARESICOUG : Sydöstskånskt folkmål;
arkivehefen GUNNAR HEDSTRÖM: Sydsmåländska folkmål II, Ordstudier
i anslutning till P. Rydholms anteckningar till Långarydsmålet i Västbo
11: 2; arkivarien INGEMAR INGERS: Skånska ortnamn; amanuensen 5. .B.
VIDE: A. J. Krögers dialekttexter.
Beträffande skrifter som under året publicerats av arkivets tjänstemän
hänvisas till s. 383-384.
5. Instunlingsarbetet 1952-53
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

Bara hd. Fil. dr I. INGERS, Burlöv, Flackarp, Görslöv, Lomma,
Tottarp 817 bl. 16:o.
Bjäre hd. I. INGERS, Båstad 1 073 bl. 16:o, Grevie 831, V. Karup 951.
Färs hd. I. INGERS, Vomb 106 bl. 16:o, Ö. Kärrstorp 120, Västerstad 320.
Gärds hd. I. INGERS, Everöd 153 bl. 16:o, Hörröd 463, Maglehem 507.
V. Gö inge hd. Läroverksadjunkten ERIK BERGENRUD, Stoby m. fl.
601 bl. 16:o, I. INGERS, Farstorp 525, lektor GÖSTA SJösTED.r, N. Sandby
m. fl. 317.
Herrestads hd. I. INGERS, Bjeresjö 126 bl. 16:o, Hedeskoga 140,
Högestad 146, St. Herrestad 423, Sövestad 1 103, Ystad 351, Öja 109.
L j un its hd. I. IIWERS, Balkåkra 555 bl. 16:o, Skårby 506.
L uggude hd. I. INGERS, Ottarp 223 bl. 16:o, N. Vram 146.
Torna hd. I. INGERS, Flädie 141 bl. 16:o, Hardeberga 193, Lunds
stad 390.
V il lands hd. I. INGERS, Kristianstad 213 bl. 16:o, Åhus 459, G.
SJöSTEDT, Åhus 193.
N. Åsbo hd. I. INGERS, Ö. Ljungby 459 bl. 16:o, Örkelljunga 853,
Össjö 300.
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S. Åsbo hd. I. INGERS, Ausås 298 bl. 16:o, Björnekulla 547, Höja
367, Stenestad 137, V. Sönnarslöv 241, Ängelholm 239.
Halland

Faurås hd. Fru HANNA BERNHARDSSON, Morup 16 bl. 4:o, 197 bl.
16:o.
Halmstads hd. Fru EDITH LARSSON, Slättåkra 71 bl. 4:o, 373 bl.
16:o.
Höks hd. Amanuens S.-B. VIDE, Ränneslöv 2 325 bl. 16:o, Skummeslöv 532.
Småland

All bo hd. Järnvägsman RAGNAR NILSSON, Vislanda 331 bl. 16:o.
Kinne v alds hd. Lantbrukare KARL NILSSON, Kalvsvik 468 bl.
16:o, byggmästare HILDING PETERSSON, Kalvsvik 248.
Kong a hd. Lantbrukare FABIAN KARLSSON, Väckelsång 1 788 bl.
16:o, glasbruksarbetare TOR KRANTZ, Hovmantorp 3 bl. 4:o, 295 bl. 16:o.
Sunnerbo hd. Lokreparatören FR. Ta. Biuisx, Pjätteryd 11 bl. 4:o,
842 bl. 16:o, överlärare KARL SALOMONSSON, Angelstad 23 bl. 4:o, 122
bl. 16:o, amanuens S.-B. VIDE, S. Ljunga 119 bl. 16:o, Nöttja 207, Torpa
171, Vrå 2360.
S. Tjusts hd. GUSTAF CARLSSON, Hallingeberg 592 bl. 16:o.
S. Vedbo hd. Fil. mag. TORSTEN BJÖRKMAN, Edshult 9 bl. 4:o.
Väst bo hd. Fru ANNA NILSSON, S. Hestra 395 bl. 16:o.
Östbo hd. Lantbrukare FINGAL JOHANSSON, Fryele 34 bl. 4:o, 341
bl. 16:o, folkskollärare TH. RÄFSGÅRD, Rydaholm 104 bl. 4:o, 582 bl. 16:o.
Blekinge

Bräkn e hd. Fru ELLEN SVANSTRÖM, Hällaryd 2 284 bl. 16:o.
Listers hd. HUGO NILSSON, Mjällby 124 bl. 4:o, 145 bl. 16:o.
Östra hd. Fil. mag. STIG NILSSON, Jämjö 482 bl. 16:o.
Öland

Gräsgårds hd. Läroverksadjunkt N. TORSUND, Segerstad 2 214
bl. 16.o.
Runstens hd. Läroverksadjunkt N. TORSUND, Löt 1 757 bl. 16:o.

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola 1951-52
Av TURE

JOHANNISSON

I. Organisation och personal
Institutets styrelse har under arbetsåret utgjorts av professor Hs.
ordf., professor A. LINDQVIST, vice ordf., direktör H. EKMAN,
skattmästare, professor T. JOHANNISSON, sekreterare och undersökningsledare, professorerna K. MICHAELSSON och F. BEHRE samt lektor H. AR=vi. Arbetsutskottet har bestått av professorerna Lindqvist och Johannisson samt lektor Armini.
Som assistent på arkivet har fil. mag. 0. ALMSTRÖM tjänstgjort, med
en arbetstid av c:a 30 timmar per månad.
Under arbetsåret ha hållits två styrelsesammanträden och fyra sammanträden inom arbetsutskottet.
Till revisorer för budgetåret 1951/52 ha av lärarerådet valts professor
H. HAGENDAHL med professor J. ELMGREN som suppleant och dispaschör K. Pnvtus med civilingenjör H. LEFFLER som suppleant.
FRISK,

II. Ekonomi
Av de 14 950 kronor, varom institutet sommaren 1951 ansökte hos
Kungl. Maj:t, har 1952 års riksdag beviljat 10 000 kronor. Anslaget för
1951/52 utgjorde 9 700 kronor, och behållningen från 1950/51 892: 69.
Utgifterna under budgetåret fördela sig sålunda: Arvode till sekreterarenundersökningsledaren kr. 1 400, till assistenten kr. 2 400, till E. Larsson
för ordboksarbete kr. 2 400, till OGB:s medarbetare kr. 291, till excerpering av lantmäterihandlingar kr. 1 032, resor och uppteckningar kr.
284: 20, litteratur, bindning och kartor kr. 628: 14, grammofonupptagningar kr. 504: 05, brandförsäkring kr. 114: 75 samt kontorsmateriel, porto
och övriga expenser kr. 859: 06 eller tillsammans kr. 9 913: 20. Behållningen till 1952/53 uppgick till kr. 693: 34.
Med avseende på inkomster och utgifter i övrigt under budgetåret
1951/52 samt med avseende på institutets ställning i det hela vid slutet
av detta budgetår hänvisas till den i högskolans arkiv förvarade revisionsberättelsen.
25-537384 Svenska Landsmål 1953/54
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III. Institutets arkiv
Dialektsamlingarna på sedeslappar ha under året ökats med uppteckningar från Tjörn, utförda av fil. mag. Las NILSSON- (e. 500 lappar).
Arkivarien R. BROBERG, Uppsala, och hr E. LARSSON, Kungälvs Ytterby,
ha under fem dagar upptagit dialektprov på grammofon på Tjörn och
Orust samt inom Inlands Södre, Inlands Nordre, Lane, Tunge och Stånganäs härader, varvid sammanlagt ett 70-tal skivor inspelats. Fil. mag.
C. HYLA.NDER har fortsatt excerperingen av länets lantmäterihandlingar,
och materialet för Tunge samt delar av Sotenäs härader har genomgåtts.
Fil. mag. G. Jorixsox har excerperat ortnamn ur diverse handlingar i
Spekeröds pastoratsarkiv.
Trycksamlingen har under verksamhetsåret ökats med 105 volymer,
erhållna dels genom byte eller köp, dels såsom gåva.

IV. 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.
Hr E. LARSSON har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska ordbpken,
partiet fock— fö.sa.
Fil. lic. T. LÅNGSTRÖM har fortsatt sitt arbete på doktorsavhandlingen
rörande arbetsvagnens terminologi.

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola 1952-53
Av TURE jORANNISSON
I. Organisation och personal
Institutets styrelse har under arbetsåret utgjorts av professor H.
ordf., professor A. LINDQVIST, vice ordf., direktör H. EKMAN,
skattmästare, professor T. JOHANNISSON, sekreterare och undersökningsledare, professorerna K. MicRAtLssow och F. HERRE samt lektor H. ARMINI. Arbetsutskottet har bestått av professorerna Lindqvist och Johannisson samt lektor Armini.
Som assistent på arkivet har fil. mag. 0. ALMSTRÖM tjänstgjort, med
en arbetstid av c:a 30 timmar per månad.
Under arbetsåret ha hållits två styrelsesammanträden och två sammanträden inom arbetsutskottet.
Till revisorer för budgetåret 1952/53 ha av lärarerådet valts professor
ELMGREN med professor I. DtirenvG som suppleant och dispaschör
Prxkus med kamrer T. MANNHEIMER som suppleant.
FRISK,
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II. Ekonomi
Av de 14 950 kronor, varom institutet sommaren 1952 ansökte hos
Kungl. Maj:t, har 1953 års riksdag beviljat 11 000 kronor. Anslaget för
1952/53 utgjorde 10 000 kronor, och behållningen från 1951/52 693: 34.
Utgifterna under budgetåret fördela sig sålunda: Arvode till sekreterarenundersökningsledaren kr. 1 400, till assistenten kr. 2 400, till E. Larsson
för ordboksarbetet kr 2 400, till OGB:s medarbetare kr. 50, till excerperingsarbeten kr. 610: 50, resor och uppteckningar kr. 678: 25, litteratur,
bindning och kartor kr. 294: 66, inköp av bandupptagningsapparat kr.
1 635, försäkringar kr. 122: 75 samt kontorsmateriel, porto och övriga
expenser kr. 876: 88 eller tillsammans kronor 10 468: 04. Behållningen
till 1953/54 uppgick till kr. 226: 98.
Med avseende på inkomster och utgifter i övrigt under budgetåret
1952/53 samt med avseende på institutets ställning i det hela vid slutet
av detta budgetår hänvisas till den i högskolans arkiv förvarade revisionsberättelsen.

III. Institutets arkiv
Dialektsamlingarna på sedeslappar ha under året ökats med uppteckningar (antalet lappar inom parentes) från Lycke (515), Solberga (25),
Rönnäng (195), Mollösund (200), Käringön (500), Skaftö (700). Dessa
uppteckningar ha gjorts av lägenhetsägaren E. LARSSON, Kungälvs Ytterby. Fil. mag. C. HYLANDER har fortsatt excerperingen av länets lantmäterihandlingar, och materialet för Sotenäs samt delar av Stångenäs
härader har genomgåtts. Fil. mag. G. JOHNSON har excerperat ortnamn
ur diverse handlingar i Spekeröds pastoratsarkiv. Excerpering av bohuslänskt dialektmaterial ur tryckt litteratur has utförts av fröknarna B.
och A. LAIESSON (C. 1000 lappar). Lantbrukaren H. CHRISTENSON, Ljungskile, har till institutet överlämnat »Anteckningar om dopnamn och ortnamn inom Inlands Fräkne härad» (18 foliosidor).
Trycksamlingen har under verksamhetsåret ökats med 86 volymer,
erhållna dels genom byte eller köp, dels såsom gåva.

IV. 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.
Hr E. LARSSON har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska ordboken,
partiet fock — fösa.
Fil. lic. T. ',ÅNGSTRÖM har fortsatt sitt arbete på doktorsavhandlingen
rörande arbetsvagnens terminologi.

Årsberättelse från Institutet för folkminnesforskning
vid Göteborgs högskola för 1951-1952
Av C.-M. BERGSTRAND

Institutets styrelse har bestått av professorerna SVERKER EK och TURE
JOHANNISSON, utsedda av Högskolans lärareråd, fil. lie. C. M. BERGSTRAND
och docent FOLKE STRÖM, utsedda av Västsvenska Folkminnesföreningen,
samt direktör JOSEF ANÅR, lektor ERIK NORBERG och docent K. G.
IZIKOWITZ. Styrelsens ordförande har varit herr Ek, v. ordf. herr Ström,
sekreterare och föreståndare för arkivet herr Bergstrand samt skattmästare herr Anér.
Styrelsen har sammanträtt den 8 oktober 1951 och den 30 maj 1952.
Institutet firade sitt tjugofemårsjubileum måndagen den 26 november
1951 med ett högtidssammanträde på Göteborgs Högskola. Härunder
lämnade ordföranden en historik över de tjugofem årens verksamhet och
arkivarien höll föreläsning över ämnet: Folksägner med begränsad utbredning inom Sverige. Institutet har under året åtnjutit statsanslag
med 18,800 kronor.
Arkivets föreståndare har under femtio dagar arbetat som upptecknare. Han har inlämnat 504 sidor uppteckningar från Forshälla, Grinneröd, Ljung, Norum, ödsmål m. fl. socknar i Bohuslän, Kinne Kleva,
Kölaby, Långared, Korsberga och Härryda i Västergötland samt Lindome, Vapnö m. fl. socknar i Halland.
Herr RAGNAR NILSSON har insänt 1 226 sidor från Arvika landsförsamling, Eda, Glava, Gunnarskog, Högerud, Långserud, Mangskog, Nysund, Sillerud, Södra Ny, Älgå, östervallskog m. fl. socknar i Värmland
samt Laxarby i Dalsland.
Bland övriga upptecknare märkas herr KARL JANSSON, Rångedala,
som insänt 143 sidor från Rångedala i Västergötland samt fru RUTH
LARSSON, som insänt 123 sidor från Lyeke, Solberga och Rönnäng i
Bohuslän.
Samlingarna ha under året ökats med 2 217 sidor. De Institutet tillhöriga samlingarna uppgingo den 30 juni till i runt tal 165 400 sidor.
Härtill kommer den s. k. Liungmanssamlingen med 5 436 sidor. Västsvenska Folkminnesföreningens samlingar, vilkas värd handhas av Institutets arkiv, uppgå till omkring 40 300 sidor.
Årets nyförvärvade uppteckningar fördela sig på landskap sålunda:
Värmland 1 304 sidor, Bohuslän 561 sidor, Västergötland 265 sidor, Halland 36 sidor, Småland 33 sidor, övriga landskap 18 sidor, summa 2 217
sidor.
Ur arkivets samlingar ha under året 6 415 sidor utlånats. Bland låntagarna märkas Nordiska Museet, Landsmålsarkivet i Uppsala, Kungl.
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Biblioteket, Kungl. Veterinärhögskolan, Universitetsbiblioteket i Lund,
Göteborgs Museum, Uddevalla H. Allm. Läroverks bibliotek samt ett antal
enskilda forskare.
Realkatalogen över Institutets samlingar har förts fram t. o. m. nummer 5 651. Accessionskatalogens sista numer var vid arbetsårets slut
5690. Den geografiska katalogen samt katalogen över upptecknarna har
förts fram t. o. m. sista numret.
Arkivarie Bergstrand har under året publicerat »Dalslandssägner»,
Gumperts förlag, Göteborg.
Arkivet har alltjämt haft förmånen av arkiv- och expeditionslokal på
Göteborgs stadsbibliotek. Till stadsbibliotekets styrelse och personal frambär styrelsen sitt tack.

Årsberättelse från Institutet för folkminnesforskning
vid Göteborgs högskola för 1952-1953
Av

C.-M. BERGSTRAND

Institutets styrelse har bestått av professor HJALMAR FRISK, självskriven ordförande i egenskap av högskolans rektor, professorerna SVERKER EK och TURE JOHANNISSON, utsedda av Göteborgs högskolas lärareråd, arkivarie C. M. BERGSTRAND och docent FOLKE STRÖM, utsedda av
Västsvenska Folkminnesföreningen, samt direktör JOSEF ANtE, 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.
Styrelsen har sammanträtt den 29 oktober 1952 samt den 22 april
och den 3 juni 1953.
Institutet har under året åtnjutit statsanslag med 20 300 kronor.
Arkivets föreståndare har under fyrtiofem dagar arbetet som upptecknare. Han har inlämnat 542 sidor uppteckningar från Dalskog, Dals Ed
och Ånimskog i Dalsland, Norum, Resteröd m. fl. socknar i Bohuslän,
Hanhals, Lindome, Onsala och Tölö i Halland samt Björketorp, Gällstad,
Hössna, Kölaby, Landvetter, Toarp, Styrsö, Sätila, Tvärred m. fl. socknar
i Västergötland.
Fil. mag. BRITA YRwrNo, Lund, har insänt 208 sidor från Skaftö,
Bohuslän, fil. kand. GUNNAR LINDEKRANTZ 431 sidor, varav 281 från Göteborg och 150 från Ödenäs, Västergötland, och fil. stud. BIRGIT HEGARDT
147 sid. från Strömstad.
Bland övriga upptecknare märkas folkskolläraren KONRAD EKDAHL,
som upptecknat folkminnen i Toarp, Västergötland, fru HILDUR WIBERG,
Som insänt uppteckningar från Grinstad, Dalsland, herr C. G. BERNHARDS-
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SOR. i Skaftö, herr KARL JANSSON i Rångedala, herr ANDERS CARLSSON
i Ytterby, Bohuslän, samt herr J. H. KARLSSON, som gjort uppteckningar
om hantverkare och industriarbetare i Göteborg.
Samlingarna ha under året ökats med 2 208 sidor. De Institutet tillhöriga samlingarna uppgingo den 30 juni till i runt tal 167 600 sidor. Härtill kommer den s. k. Liungmanssamlingen med 5 436 sidor. Västsvenska
Folkminnesföreningens samlingar, vilkas vård handhas av Institutets
arkiv, uppgå till omkring 40300.
Årets nyförvärvade uppteckningar fördela sig på landskap sålunda:
Västergötland 1 137 sidor, Bohuslän 811 sidor, Dalsland 92 sidor, Halland
87 sidor, Värmland 67 sidor, övriga landskap 14 sidor, summa 2 208 sidor.
Ur arkivets samlingar ha under året 4 250 sidor utlånats. Bland låntagarna märkas Nordiska Museet, Landsmåls- och follunirmesarkivet i
Uppsala, Kungl. Biblioteket, Lunds universitets folklivsarkiv, Landskapsmuseet i Falun samt ett antal enskilda forskare.
Realkatalogen över Institutets samlingar har förts fram t. o. m. nr
5 730. Accessionskatalogens sista nummer är 5 155. Den geografiska katalogen samt katalogen över upptecknarna har förts fram t. o. m. sista
numret.
Arkivarie C. M. BERGSTRAND har under året utgivit »Folktro och folksed på Värmlandsnäs», del I (tillsammans med Ragna' Nilsson) samt
»Albert Sandldef och frillesåsmärket». I boken Bohusläns regemente och
dess hembygd, utg. av Hugo Uddgren, har han publicerat kapitlen »Den
indelte soldaten på roten* och »Soldaten på heden». I tidskriften Färgalanda, utg. av Färgelanda folkhögskolas elevförbund, har han medverkat
med en artikel: 'Hur mormors mor skötte sina kreatur'.
Docent FOLKE STRÖM har i tidskriften Arv 8, 1952 publicerat en studie
med titeln »Tidrandes död. Till frågan om makternas demonisering» samt
i Saga och Sed en uppsats med titeln »Gudarnas vrede».
Arkivet har alltjämt haft förmånen av arkiv- och expeditionslokal på
Göteborgs stadsbibliotek. Till Stadsbibliotekets styrelse och personal
frambär styrelsen sitt tack.
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106 (E. N. Setälä). Helsinki 1953; 107 (0. Teräsvuori). Helsinki 1954. Midwest Folklore, Vol. III. Bloomington, Ind. 1953. - Namn och Bygd.
Årg. 40, 1952. Lund 1953. Årg. 41: 1. Lund 1954. - Nationalmuseets
etnologiska Undersagelser, Spergeliste nr. 19: Biavi. Kbh. 1954. - Nordisk Kultur: III-IV: 3: Huvudlinjer i nordisk språkhistoria. Av B. Hesselman. Utg. av M. Eriksson. Upps. & Sthrn 1953; VIII: B: Litteraturhistorie (J. Helgason, Norges og Islands digtning - S. Nordal, Sagalitteraturen). Sthm-Upps. 1953; XIV: Från trä till stål. Teknisk kultur
III. Sthm-Kbh. 1953; XV A: Lergods, ädelmetaller och vävnader. Teknisk kultur IV. Sthm-Kbh. 1953; XXVIII B: Paleografi B. Norge
och Island. Av D. A, Seip. Upps.-Sthm 1954. - Nordiska Museet, Handlingar: 44. Växjö konstkammare, av J.-E. Anderbjörk. Sthm 1953. 45:
Hallandsgårdar, av A. Sandklef. Stinn-Halmstad 1953; Acta Lapponica VII: E. Manker, The Nomadism of the Swedish Mountain Lapps.
Sthm-Upps. 1953; Svenskt liv och arbete nr 17: Polisminnen. Utg.
av M. Rehnberg. Sthm 1953; Skansens handbok i vården av gamla
byggnader. Av G. Gustafsson. Sthm 1953; Skansens hus och gårdar.
Sthm 1953. - Norrbotten 1953. Luleå 1953. - Norsk Folkemuseurn,
Serien Arbeidsfolk forteller: Fra papirindustrien. Oslo 1953; Småskrifter fra Norsk Etnologisk Gransking: 1. L. Weiser Aall, Vassbeering i
Norge. 2. Dens., Juletreet i Norge. 3. Dens., Julehalmen i Norge. Oslo
1953. Emnelister: Nr. 36, Halsning, fakter og åtferd; Tilleggsliste till
d:o; nr 37, Hogtidsmat ved dej gamle årsfestane; nr 39, Hogtidsmat ved
familiefester; nr 40, Yrnse bruk av kvae; nr 41, Reip og tau; nr 42, Reip
og tau 2; nr 43, Ting til legedom og vem mot sykdom; nr 44, Vevning;
nr 45, Barnestell i elclre tid 1; nr 46, Barnestell i eldre tid 2; Tilleggsliste
tu nr 7, Skav; Seeremne 6, Oppstadgogn; Saereinne 7, Renning og vadmel; Szeremne 8, Beregning ved veving. - Norsk Mälforearkiv, Skrifter
III: H. Dalene, Lydverket i Solurnsmålet. Oslo 1953. - Norske Bygder,
Bind VI: Nurnedal, Bergen 1953. - Det kongel. norske videnskabers
selskab: Museet, Årbok for 1951. Trondheim 1952 ; Skrifter 1952. Trond.
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heim 1953; Forhandlinger Bd XXV, 1952. Trondheim 1953. - Norveg
2. Red. av Nils Lid. Oslo 1952. - Nysvenska Studier XXXI: 1-5. Upps.
1953. - Nämnden för svensk språkvård. Skrifter 11: Språkvård. Sthm
1954; Årsberättelse för 1953. Sthm 1954. - Orbis. Torne II, No 1.
Louvain 1953. - Orsa. En sockenbeskrivning utgiven av Orsa Jordägande Sockenmän under red. av J. BoiSthius o. 0. Veirulf. Del II. Sthm
1953. - Pålsgården. Ockelbo hembygdsförening. Årg. 4-12. Ockelbo 194452; årg. 13. Ockelbo 1954. - Rig 1953, 1954: 1. Sthm 1953-54. - Riksdagsbiblioteket: Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer . . .
1952. Sthm 1953; Förteckning över . . . nyförvärv 1952. Sthm 1953;
D:o 1953. Sthm 1954. - Saga och Sed 1950, 1951, 1952. Upps. 19511953. - Samlingar och studier till Svenska kyrkans historia, utg. av H.
Pleijel, Lund: 30. B. Gustafsson, Socialdemokratien och kyrkan 18811890. Lund 1953; 31. A. Arvastson, Psalmboksarbetet i Sverige vid slutet
av 1800-talet. Lund 1954. - Sanastaja. N:o 64-65. Helsinki 1953. Scandinavian Studies, Vol. 25. Menasha, Wisc. 1953. - Schweizerisches
Archiv fur Volkskunde, 49. Band. Basel 1953. - Schönere Heirnat. Jahrg.
1951, 1952, 1953. Miinchen 1951-53. - The Scottish Anthropological
and Folklore Society, Proceedings Vol. V: 1. Edinburgh 1954. - Skansvakten 1953. Mora 1953. - Skinnarebygd 1953. Malung 1953. - Smithsonian Institution: Inst. of Social Anthropology, Publication No. 15: K.
Oberg, Indian Tribes of Northern Mato Grosso, Brazil. Wash. 1953; No.
16: S. Tax, Penny Capitalism. A Guatemalan Indian Economy. Wash.
1953; Bulletin 145: J. R. Swanton, The Indian Tribes of North America.
Wash. 1952. 153: Ph. Drucker, La Venta, Tabasco. A Study of Olmec
Ceramics and Art. Wash. 1952. 154: River Basin Surveys Papers 1-6.
Wash. 1953. 156: W. N. Fenton-G. P. Kurath, The Iroquois Eagle
Dance an Offshot of the Calument Dance. Wash. 1953; Sixty-ninth Annual Report 1951-52. Wash. 1953. - Stednavneudvalget: Fortegnelse
over Stednavne i Randers Amt. Kbh. 1953. - Studia Fennica. Tom. VI.
Helsinki 1952. - Studia Norvegica ethnologica & folkloristica, Vol. II
(No. 5-7). Oslo 1951. - Studier i nordisk filologi 42. Hfors 1953. Suomi 106: 3-4. Helsinki 1953. - Svenska Akademiens Ordbok, h. 208212, Lund 1953. - Svenska Folkskolans Vänner, Kalender 1953. Hfors
1953. - Svenska Litteratursällskapet i Finland, Skrifter: 270: 5-6, Runeberg, Saml. skrifter, 10: 5-6, Hfors 1952-53; 338, Hist. o. litteraturhistoriska studier 29, Hfors 1953; 339, Stud. mord. filologi 42, Hfors 1953; 340:
1, D. ölander, Katalog över den svenska litteraturen i Finland. . .
1916-1925, I, Hfors 1953; 341, P. 0. Barck, Arvid Mörne, Hfors 1953; 343,
M. Hirn, Runeberg i bild, Hfors 1954. - Sveriges Ortnamn: Ortnamnen
i Skaraborgs län, Del IV. Gudhems härad. Territoriella namn. Av I.
Lundahl. Lund 1954. Register till d:o, del VII. Lund 1954. - Sörmlandsbygden 1953. Nyköping 1953. - Tekniska Nomenklaturcentralen,
Västerås: Årsberättelse för arbetsåret 1952-1953, Västerås 1953; TNC
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21: Ord och uttryck 1952, Västerås 1953; TNC 22: Skrivregler utg. av
Tekniska Nomenklaturcentralen, Västerås 1953; TNC 23: Träteknisk ordlista, Västerås 1954. - Universitetet i Bergen: Årsmelding 1951-1952
fra det akademiske kollegium. Bergen 1952; Årbok 1952. Hist.-antikvar.
rekke. Bergen 1953. - University of California Publications, Folklore
Studies: 2. G. C. Barker, The Shepherds' Play of the Prodigal Son.
Berkeley & Los Angeles 1953. - Uppland 1952 o. 1953. Upps. 19521953. - Varbergs Museum 1953 o. 1954. Varberg 1953-1954. - Vendsysselske Aarboger 1953. Hjoring 1953. - Western Folklore, Vol. XII.
Berkeley & Los Angeles 1953. - Viking Society, Saga-Book, Vol.
XIII. Part V. London 1952-53. - Värmland förr och nu. Årg. 49-51.
Karlstad 1951-53. - Värnamo Hembygdsförenings årsbok 1953. Värnamo 1953. - Västerbotten 1923, 1941-1953. Umeå 1924, 1941-1953.
- önnestads elevförbunds årsbok 1953. Kristianstad 1953.
AHNLUND, N., Stockholms historia före Gustav Vasa. Sthm 1953. DENS., Stockholm 700 år (ur: Samf. S:t Eriks årsbok 1953). - ANDERSSON, 0., On Gaelic Folk Musik from the Isle of Lewis (ur: Budkavlen
1952). - DENS., Brevväxling mellan J. J. Pippingsköld och J. H. Schrö-

der 1819-1828. Åbo 1952. (Acta Academiae Aboensis, Humaniora
XXI: 2). - BERGSTRAND, C.-M., Albert Sandklef och Frillesåsmärket.
Gbg 1953. - DENS., Vad bouppteckningarna berätta (ur: Stenungsund.
Ur fyra socknars krönika, Gbg 1954). - BJÖRKLUND, S., Dalmålsordboken 1952 (ur: Dalarnas Hembygdsbok 1953). - BLÖNDAL, S. OG STEMANN, I., Praktisk Lxrebog i islandsk Nutidssprog. Andet Oplag. Kbh.
1953. - BOBERG, INGER M., Litteratur om folkeminder og almuekultur
1945-53 (ur: Fortid og Nutid 1954). - BROBERG, R., Sunnemodialekten
(ur: Sunnemo socken, Karlstad 1953). - DENS., Värmlandsfinsk folktro
(ur: Värmland förr och nu 1953). - BROMAN, OL. Jon., Glysisvallur,
utgifven af Gestrike-Helsinge nation i Uppsala, 36 h., del III: 11. Upps.
1953; 37 h., del III: 12 (sluthäft.). Upps. 1954. - BUCHT, T., Sv. grädde
och några besläktade ord (ur: Nysvenska Studier 31, 1953). - CARLSSON, S., Folkungarna - en släktkonfederation (ur: Personhistorisk Tidskrift 51, 1953). - CELANDER, H., Grävso och gloso (ur: Arv 8, 1952).
- CHRISTIANSEN, R. TE., Folkeminne og folkeminneforskning. Oslo 1953
(Fra Universitetets talerstol). - DENS., Folkediktning [i Nunnedal] (ur:
Norske Bygder VI, 1953). - DENS., Ecstasy and arctic religion (ur: Studia Septentrionalia IV, 1953). - COLLINDER, B., Lapparna. En bok om
samefolkets forntid och nutid. Sthm 1953. - DAHLSTEDT, K.-H., Du
bilinguisme et de l'influence laponne sur les patois su6dois en Åsele Lappmark (ur: Orbis II, Louvain 1953). - DENS., Kring Vilhelminas historia
(ur: Västerbotten 1953. Umeå 1953). - Dum:åm, G., La saga de Hadingus (Saxo Gramrnaticus I, 5-8) Du mythe au roman. Paris 1953.
(Biblioth6que de L'Ecole des hautes audes, Sciences rolig., vol. 66). -
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EDSMAN, C.-M., Studier i jägarens förkristna religion: finska björnjaktsriter (ur: Kyrkohist. årsskrift 1953). - EINARSSON, S., Alternate Recital by twos in WidsiP (?), Sturlunga and Kalevala (ur: Arv 1951). DENS., Växelsång i WidsiP (1), Sturlunga och Finland (ur: Budkavlen
1951). - EJSKJ/ER, I., Brondum-Målet. Lydsystemet i en Sallingdialekt.
Kbh. 1954 (Udvalg for Folkemaals Pub!. Ser. A. Nr 10). - EKEDAHL, Y.,
Sånger och sägner om sågar på Gotland. Gotländsk sågverkshistoria I
(ur: Gotlänningen 1953). - ERIXON, S., Byar och bykultur (ur: En bok
om Mälarlandskapen. Bygd och näringar genom tiderna. Sthm 1953). DENS., Östgötska kulturbilder. Liv och folkkultur, Vol. VII. Sthm 1953.
DENS., De gamla boningshusen i Skaraborgsbyarna (ur: Sveriges Bebyggelse, Landsbygden: Skaraborgs län, Uddevalla 1953). - DENS.,
Skultuna bruks historia II: 2. E. Falk, Skultuna bruk som aktiebolag
1861-1911. Sthm-Lund 1953. - DENS., Drag ur Grytnäs sockens bebyggelse- och jordbrukshistoria (ur: A. Ericstam, Grytnäs socken, del II,
Sala 1953). - DENS., Svensk byggnadsteknik i jämförande belysning
(ur: Nordisk Kultur XIV, Kbh. 1953). - FALK, P. Pir- + suff. *'fuseau'
å la lumiere du celtique (ur: Språkvetensk. sällsk. i Uppsala förhandl.
1952-1954). - FLEMSTRÖM, B., Sockennamn (ur: Härnösands stift i ord
och bild, Sthm 1953). - FRIES, S., Smålands nations landsmålförening
(ur: Natio Smolanclica XVII, Lund 1954). - GJERDMAN, 0., Acc. 1 och
ace. 2, akut och gravis (ur: Nysvenska Studier 32, 1954). - GRUNDTVIG, F. L., Svenske Minder fra Tjust. Anders Eklunds berättelser (ur:
Tjustbygdens kulturhist. fören: s årsbok 1951-1952). - HAAVIO, M.,
Väinämöinen. Eternal Sage. Helsinki 1952. - HAUGEN, E., Rec. av:
Vokalismen i Iddemålet, av Reidar Myhre, Oslo 1952 (ur: Language, Vol.
29, 1953). -- DENS., Rec. av Norsk målsoga, av G. Indrebo (ur: JEGPh.
LIII, 1954). - DENS., Some pleasures and problems of bilingual research
(ur: Int. Journal of American Linguistics, Vol. XX, 1954). DENS., The
Norwegian language in America 1-2. Philadelphia (tr. i Bergen) 1953.
HESSELMAN, B., Växtnamnet sippa (ur: Namn och Bygd 1952). HOFSTEN, N. VON, Bedeguar och Spina alba. Ett bidrag till »sömntornets» historia (ur: Lychnos 1953). - HOLM-OLsEN, L., Studier i
Sverres saga. Oslo 1953. (Det Norske Vid.-Akad., Avh., II. Hist.-Filos.
Kl. 1952. No. 3). - DENS., Oyvind Skaldaspiller (ur: Edda 1953).
HOLMGREN, G., När försvann Mora sten? (ur: Historisk Tidskr.
1954). - HOTZENKÖCHERLE, R., Die schweizerdeutsche Mundartforschung 1952 (ur: Orbis I, 1952, Louvain). - DENS., L'Atlas linguistique et ethnogTaphique de la Suisse al6manique (ur: Bibliotheque
de la Facult6 de Philosophie et Lettres de l'Universit6 de Liege. Fasc.
CXXIX, 1953). - HOUSKEN, J., Stavangerdiplomene for 1330. Retskrivning og lydverk. Bidrag til nordisk filologi av studerende ved universitetet i Oslo XIII. Oslo 1954. - JAKOBSEN, A., Norskhet i språket hos
Petter Dass (Bilag til Maal og Minne 1953). - JANSSON, V., Bengt
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Hesselman t (ur: Nysvenska Studier 31, 1953). - DENS., Bengt Hesselman (ur: Kungl. Vetenskapssocietetens årsbok 1953). - JESPERSEN, A.,
A preliminary analysis of the development of the gearing in watermins in Western Europe. Virum 1953. - JESPERSEN, S., Kommandorgården Roma. Vejleder. Nationalmuseet, Kbh. 1953. - Jr:m.0w, R., Från
svedjande till plogbruk. Drag ur Upplands jordbrukshistoria (ur: Uppland 1953). - JOHANNISSON, T., övermaga (ur: Nordisk Tidskr. 1953).
- JÖNSSON, JÖN AS., Biskop Jön Arason (ur: Scripta Islandica 3: 1952).
DENS., Litil athugun å skaftfellskum måll3'rzkuatri5urn (ur: Af~liskveöja til Alexanders Jöhannessonar 15. Jii1i 1953). - KLEBERG, T.,
Spanska språket i 1600-talets Sverige (ur: Lyclmos 1953). - KOLSRUD, S.,
Ej vise frå Serum 1707 (ur: Årbok for Romerike Historielag. Oslo 1954).
KuNN, H., Die norwegischen Spuren in der Liederedda (ur: APhS
XXII, 1953). - LAGERCRANTZ, S., Hunting trophies and hunting magie
(ur: Anthropos Bd 49, 1954). - LAID, E., tYber den Ursprung der nordosteuropäischen Riege (ur: Folk-Liv XVII-XVIII, 1953-54). - Lm, N.,
Samisk varas - norsk vor (ur: Studia septentrionalia V, 1953). - LINDAN, B., Hertugskjer - ett ortnamn från Oslofjorden (ur: Mani og Minna
1953). - DENS., Götaländskt (t) kontskitr, könbakeir 'bekväm o. ovillig,
rädd om sig, ömskinnad' (ur: Nysv. Studier 32, 1954). - LINDQVIST, 5.,
Svea Rikes ålder (ur: Arkeologiska forskningar och fynd 1952). - LrNNARSSON, L., Farfars gård. Hässleholm 1954. - LIN, C. VON, Dalaresa. Jämte Utlandsresan och Bergslagsresan med utförlig kommentar
utg. av A. Uggla. Sthrn & Upps. 1953 - LITHBERG, N., Cornputus. Utg.
av S. 0. Jansson. Sthrn 1953 (Nord. Xuseets Handl. 29). - LJUNG, S.,
Kring tillkomsten av 1742 års byordningsprojekt (ur: Festskr. t. Gottfr.
Carlsson 18. 12. 1952). - LJUNGGREN, K. G., Ordet nytiabol och sydsvenskt fäbodväsen under medeltiden (ur: Ark. f. nord. filologi 68, 1953);
DENS., Litteraturkrönika (1952-1953) (ur: Ark. f. nord. filologi 68, 1953);
DENS., Ortnamn och folktraditioner (ur: Nord. Tidskr. 1952). - LooRITS, 0., Pagulaskodude kasvatusmuresid. Vadstena 1953. - MAGNUSSON, K., Then Helgha Serifft på Swensko (ur: Julhälsn. till församl. i
Skara stift 1953). - MANKER, E., Tidlös offerplats (ur: Norrbotten 1952).
DENS., The nomadism of the Swedish Mountain Lapps. Sthm (tr. i
Upps.) 1953. (Nordiska Museet: Acta Lapponica VII). - MANKER, E.
o. VORREN, ö., Villreinfangst ved Gollevarre, Tromso 1953 (Acta Borealia, B. Humaniora. No. 2). - MATTISSON, K., Skörden genom tiderna.
Lund 1953. - MOBERG, L., Ärlinghundra (ur: Ortnamnssällskapets i
Uppsala årsskr. 1953). - NELSON, H., »Skinnarlandet». Malungs päls-,
skinn- och handskindustri. (Meddel. från Lunds univ:s geogr. istitution
n:r 310). - NERMAN, B., Arkeologisk datering av Lister- och Listerbystenarna (ur: Fornvännen 1953). - NIKANDER, G., Bebyggelsetyper
och storfamiljsgårdar i Savolax (ur: Finskt Museum 1953). - NYBERG,
H. S., Das Studium des Orients und die europäische Kultur (ur: Zeitschr.
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der Deutschen morgenländ. Gesellschaft, Bd 103, 1953). - NYMAN, ASA,
Dårfåglar. Ett bidrag till de folkliga föreställningarna om vissa fåglars
skadliga inverkan på människorna (ur: Arv 1953). - OLSEN, M., Nykobing-innskriften (ur: APhS XXII, 1953). - DENS, En skjemtehistorie
av Harald Hardråde (ur: Maal og Minne 1953). - DENS., Orknoske
gårdnavn (ur: Maal og Minne 1953). - DENS., Runeinnskriftene i Nurnedal (ur: Norske Bygder VI, 1953). - PEATE, I. C., Clock and watch
makers in Wales. National Museum of Wales. Cardiff 1945. - PETTERSSON, J., Den svenska skagerackkustens fiskebebyggelse. En etnologisk
studie. Lund 1953. - PLEIJEL, H., Die Erforschung des religiösen Volkslebens in Schweden. Lund 1953. (Opuscula Inst. Hist.-Eccl. Lundensis
3). - POP, 5., Bibliographie des questionnaires linguistiques (ur: Orbis
III, 1954). - REFSUM, II., Romeriksmålet (ur: Ärbok for Romerike
Historielag. Oslo 1954). - REHNBERG, M., Sigurd Erixon - banbrytare för folklivsforskningen (ur: Perspektiv nr 10, 1953). - RODENSTAM,
F., Skolminnen från 1860-talets Uppsala (ur: Uppsala 8/11 1952). RODENSTAM, GRETA, Friaren (ur: Jordbruk. föreningsblad 17/4 1954).
Roma, E., Got. strawa 'Geriist', 'Paradebett' (ur: Annales Academiae
Scientiarum Fennicae, Ser. B: 84, 2, Hfrs 1954). - RUONG, I., Poronhoidon eni tekijöistä (ur: Virittäjä 1953). - SAARESTE, A., L'estonien
littéraire et les dialectes (ur: Orbis II: 2, 1953). - SAHLGREN, J., Farleden mellan Uppsala och Trälhavet (ur: K. Hum. Vet.-Samf:s i Uppsala
årsbok 1953). - SAMZELIUS, J. L:scar, Barnbrärmestenarna. Ett bidrag
till kännedomen om forntida folkliv i Närke (ur: Kumla Julblad 1953).
SANDKLEF, A., Hallandsgårdar. Bebyggelse på gårdar och torp före
1900. Sthm-Halmstad 1953 (Nord. museets handl. 45). - SErP, D. A.,
To gamle motsetninger i norsk språk (ur: Aftenposten 8/9 1953). DENS., Skiftet bli : bä i nordiska språk (ur: Annales Acad. Scientiarurn
Fennicze, ser. B: 84, 4). - DENS., Om norskhet i språket hos Ludvig
Holberg. Oslo 1954. - SOLDERS, 5., Älvdalens sockens historia, del IV.
Nyköping 1953. - SPRINGER, 0., [Anmälan av] S. Hagström, Kölner
Beinamen des 12. und 13. Jahrhunderts I, 1949 (ur: Language, Vol. 30,
1954). - STEöm, F., Gudarnas vrede (ur: Saga och Sed 1952). - STRÖMBÄCK, D., The Uppsala Institute for Philology and Folklore. - Knut
Liestol in memoriam (ur: Arv 8, 1952). - DENS., Knut Liestol. Minnesord (ur: Kungl. Vitterhets Hist. o Antikv. Akad. årsbok 1953). - DENS.,
Emporagius och Torsåker (ur: Festskr. tillägn. Elias Weszoån 1954). &km, H., Något om ortnamnen i Sunnemo (ur: Sunnemo socken, Karlstad 1953). - SUNDE, 0., Firinskogskost (ur: Norveg 1952). - SVENKUNG, J., Belt und Baltisch. Ostseeische Namenstudien mit besonderer
Riicksicht auf Adam von Bremen. Prom.inbj. Upps. 1953. - SVENSSON, 5., Folklivsforskning - vad är det? (ur: Tidskr. utg. av Sveriges
Univ. o. Högskoleamanuensers förb. 1954). - SöDERWALL, K. F., Ordbok
över svenska medeltids-språket. Supplement utg. av K. G. Ljunggren,
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h. 18. Lund 1953. — TAmm-GöTnIND, MÄRTA, Finspång — ett östgötskt
vallonbruk (ur: Vallonättlingen 1952: 4). — DENS., Järnet, kvinnoarbetet och helgerna vid Finspång i gammal tid (ur: Vallonättlingen 1953: 1).
— TAYLOR, A., Riddles in dialogue (ur: Proceedings of the American
Philosophical Society, Vol. 97, 1953). — TEGNER, Esaias, Fritjovs soga
omsett til nynorsk av H. H. Sehjelderup. Balestrand 1951. — Trions«,
P., A new etymology for "sheel" and "shealing" (ur: Journal of Engl.
and Germ. Philology 51, 1952). — TOLLENAERE, F. DE, Ree.: P. Envall,
Tiveden, Isala och Husum (ur: Museum 1953, Leiden 1953). — DENS.,
Willem de Clercq en Rasmus Rask (ur: Tijdschr. voor Nederlandse taalen letterkunde, Leiden 1953). — TVEIT, N., Meieribruket i Hordaland.
Bergen 1949. — TÖRNQVIST, E., Substantivböjningen i Östergötlands
folkmål. Del I. Kartor. Del IT. Text. Upps. 1953. (Skr. utg. av K. Gustav Adolfs Akademien. 23: 1-2). — WAGNER, G., Småländska folkminnen
VII. Vetlanda 1953. — VALONEN, N., Om näverarbeten i Fenno-Skandien
(ur: Nordisk kultur XIV, Kbh. 1953). — WEISER AALL, Lux, Zauber.
Bemerkungen zum Thema „Erlebnisgrundlagen der Volksilberlieferungen" (ur: Schweizerisches Archiv fiir Volkskunde, Vol. 49, 1953). —
WESSMAN, V. E. V., Boken om Sibbo. 1-III. Borgå 1925-1929. — DENS.,
Namn på berg i Sibbå, socken. Bidrag till finlandssvensk ortnamnsforskning VI (ur: Stud. i nord. filologi Bd 42). — VIDE, S.-B., Naturläkaren
Anders Hansson i Vägla (ur: V. Göinge Hemb.fören:s skriftser. I, Hässleholm 1952). — DENS., Dialektundersökningar i södra Småland (ur:
Hyltån-Cavallius-fören:s årsbok 1952). — WIKMAN, K. ROB. V., Popular divination (ur: Transactions of the Westermarck Society II). —
DENS., Kungliga segerhuvor (ur: Livrustkammaren, Vol. VI, 1953). —
DENS., Svenska Folkminnen. Ett stort verk inför avslutningen (ur:
Finsk Tidskrift CLV, 1954). — ZETTERHOLM, D. 0., Dialektgeografiska
undersökningar III-IV. Upps. 1953. (Skr. utg. genom Landsmåls- o.
Folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. A: 10). — ÖSTERGREN, 0., Nusvensk
ordbok. Häft. 94. Sthm 1952.

Av Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1953-54
ha sidorna 1-320 även ingått i
Seandinavica et Fenno-Ugrica. Studier
tillägnade Björn Collinder den
22 juli 1954

JA",<j,

SVENSKA LANDSMÅL OCH SVENSKT FOLKLIV ÅRG. 1953-54
omfattar förutom detta häfte (»årgångshäftet», H. 266 fr. början) bilagan:
Bitos, LINDÅN, Dalska namn- och ordstudier, Ser. I: 3 (H. 265 fr. början),
Upps. 1954.

Prenumeration på tidskriften kan verkställas genom hänvändelse till Landsmåls.
och Folkminnesarkivet i Uppsala. Prenumerationspriset utgör kr. 10:— per årgång.
Äldre årgångar erhållas, i mån av tillgång, till reducerat pris.
Bidrag avsedda för tidskriften kunna insändas till redaktören professor DAG
STRÖMBÄCK, Uppsala, eller till redaktionssekreteraren förste arkivarien MANNE
Enisssox, Landsmålsarkivet, Uppsala.
På grund av de väsentligt höjda tryckningskostnaderna ombedjas bidragsgivarna
att insända endast fullt tryckfärdiga manuskript. Högst två korrektur kunna lämnas till författarna. I andra korr. må ej ändring mot MS företagas.
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