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Fryksdalsmålets tonale accenter
Av

MARIE BJERRUM

Tidligere behandlinger
De tonale accenter i Fryksdalsmålet, dialekten i Fryksdalen i
det nordlige Värmland, er tidligere behandlet af Adolf Noreen i
»Fryksdalsmålets ljudlära*, 1877, og af Gottfrid Eallstenius i
»Värmlands svenska dialekter», 1927, med henvisning tu Kallstenius, »Värmländska bärgslagsmålets ljudlära», 1902 (begge i
Svenska landsmål XXI).
Adolf Noreen regner med to musikalske vokalaccenter i Fryksdalsmålet, nemlig »enkel accent och sammansatt accent. Den förre
låter vokalen under hela sin uttalstid bibehålla samma tonhöjd,
den senare låter honom under uttalandet höja eller sänka sig från
en tonhöjd till en annan (cirkumflex). Den enkla accenten är
vidare, alt efter det olika förhållande i afseende på tonhöjd, hvari
en vokal kan stå till närliggande sta.fvelsers vokaler, af fyra 'slag.»
Disse fire betegner Noreen med navnene »gravis, hög gravis, låg
akut och akut», idet »gravis» er grundtonen i talen, »hög gravis»
i forhold dertil tertsen, »låg akut» kvarten og »akut» kvinten. Enstavede ord har normalt »enkel accent», nemlig »gravis», men
visse typer af enstavede ord (hvortil også regnes tostavede ord
med tryksvagt preefiks) har »sammansatt accent», f. ex. gcip (gapa),
beskriv (beskriva) med henholdsvis faldende og stigende tonebevTgelse.
De fire arter af »enkel accent» samordnes i to- og flerstavede
ord til to forskellige tonefald. Har f. ex. den betonede stavelse
i et trestavet ord »gravis», har de folgende to stavelser henholdsvis »hög gravis» og »akut», f. ex. frukosten (frokosten). Dette kaldes
det »jämna tonfallet». I tostavede ord består det »jämna tonfallet» af »gravis» + »hög gravis», f. ex. rötter (rodder). Har den
1 — 527066 Svenaka Landamcil 1952
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betonede stavelse i et trestavet ord »akut», får de to folgende
stavelser henholdsvis »gravis» og »hög gravis», f. ex. lakanen (lagnerne). Dette kaldes det »brutna tonfallet». I tostavede ord består det »brutna tonfallet» af »cirkumflex» (o: »akut» + »gravis»)
+ »hög gravis», f. ex. hästar (heste). Det »jämna tonfallet» består
altså i en stigning fra grundtonen tul grundtonens terts eller kvint,
det »brutna tonfallet» består i et fald fra grundtonens kvint tul
grundtonen og derpå en stigning tul grundtonens terts. (Se Fryksdalsmålets ljudlära p. 4-6 og 40-44). Med hensyn tul vokalernes
»expiratoriske» accent skelner Noreen indiern *betonade» og »obetonade» vokaler (se Fryksdalsmålets ljudlära p. 4).
Kallstenius skelner mellem ordenes ekspiratoriske accent og ordenes tonale accent som to forskellige arter af ordaccenter. Hans
undersogelse gwlder sproget i Färnebo herreds sydlige del, hvis
accenter i deres forlob temmelig nojagtigt repreesenterer accenterne
i hele det sydvestlige accentområde i Värmland, h.vortil Fryksdalen
horer (jfr. Värmlands svenska dialekter p. 133-134 og kortet fig.
1 her). Inden for dette område har, ifolge Kallstenius, ethvert
ord med en stavelse med hovedbetoning (den stEerkeste af Kallstenius's fire betoningsgrader) foruden en bestemt »musikalsk>> accent en af folgende fire ekspiratoriske accenter: 1. akut. 2. grave.
3. gravecirkumfleks. 4. akutcirkumfleks (se Värmländska bärgslagsmålets ljudlära p. 54-55). Af »musikalske» accenter nEevnes folgende tre tonale modulationer: 1. jxvn modulation i accentuelt
enstavede ord med akut som ekspiratorisk accent. 2. faldendestigende modulation i accentuelt enstavede ord med gravecirkumfleks som ekspiratorisk accent samt i accentuelt to- og flerstavede
ord med grave som ekspiratorisk accent. 3. stigende modulation
i accentuelt enstavede ord med plancirkumfleks 0: akutcirkumfleks
som ekspiratorisk accent og accentuelt to- og flerstavede ord med
akut som ekspiratorisk accent (illustrationer af disse tre tonale
modulationer findes i Värmländska bärgslagsmålets ljudlära, planche
3, 5, 7 og 9). — Om et ord er accentuelt en-, to- eller flerstavet afhfflnger af, hvor mange stavelser der folger efter ordets
hovedtrykstavelse, idet accenten, som er knyttet tul en hovedtrykstavelse + nul, een, to el. flere f olgend e tryksvage stavelser,
er uafheengig af eventuelle f or ud for hovedtrykstavelsen forekom-
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mende tryksvage stavelser, således at ordets reelle stavelseantal
kan vxre forskelligt fra ordets accentuelle stavelseantal.
Kallstenius's inddeling af sprogets ord i fire klasser efter ordenes
ekspiratoriske accent sker uden hensyn til sproghistorien, og hans
beskrive1se af de tre »musikalske» accenter, som kan forekomme
i ordene af disse fire typer, er baseret på et instrumentalfonetisk
materiale. At han kommer til antallet tre af »musikalske» accenter,
altså een mere end Adolf Noreen, som beskrev, hvad hans ore
horte, skyldes sandsynligvis, at han lader tonehojdekurvens udseende på papiret vmre bestemmende for antallet af forskellige
accenter, uden nogen kontrollering af, om de opstillede tre accenter
har nogen selvstwndig funktion i sproget i forhold til hinanden.
Adolf Noreens og Gottfrid Kallstenius's beskrivelser af accenterne
i Fryksdalsmålet repreesenterer hver sit stadium i dialektforskningen.
Hvordan vii man i dag beskrive Fryksdalsmålets accenter, hvor
mange er der og af hvad art?
Materiale og metode
Ved arbejdet med en afhandling om en dansk apokoperende
dialekt med tonale ordaccenter, Felstedmålet i det ostslesvigske
dialektområde (trykt som Felstedmålets tonale Accenter, 1948,
hvor i teksten til fig. 2 Noreen og Kallstenius desveerre er fejlagtigt refereret) kom jeg i beroring med den eksisterende litteratur om andre nordiske apokoperende dialekter med tonale ordaccenter, deriblandt nordvärmlandsk, og under et stipendieopb.old
ved Uppsala universitet og Göteborgs högskola traf jeg nogle
värmleendinge fra Östmark og Fryksände sogne i Fryksdalen og
spurgte dem ud om accenterne i deres dialekt. Samtidig lod
Landsmålsarkivet i Uppsala optage og afkopiere en grammofonplade med ostmarkske typeord (indtalt af fil. lic. Richard Broberg), som man venligst stillede til min disposition til instrumentalfonetiske undersogelser over de tonale accenter i Östmarkdialekten.
Det er resultatet af disse udsporgninger og instrumentalfonetiske
undersogelser, som meddeles her, og jeg vii gerne benytte lejligheden til at bringe mine meddelere, fil. lic. Richard Broberg
fra Östmark sogn og fil. mag. Gunborg Arill fra Fryksände sogn,
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samt Landsmålsarkivet i Uppsala og navnlig dettes forstander
prof. Dag Strömbäck min bedste tak for velvillig assistance. Da
sproget i Fryksdalen ifolge Kallstenius er ensartet med bensyn
tu accenterne, tages eksemplerne fra Ostmark- og Fryksändeclialekterne som en illustration af accenterne i Fryksdalsmålet i det
hele taget.
Ved samtaler med meddelerne sogtes forst antallet af accenter
i Fryksdalsmålet bestemt ud fra accenternes funktion i sproget
uden skelen tul instrumentalfonetik eller sproghistorie. Derefter
sogtes bestemt, af hvad art de udfundne accenters f onetisk e
manifest at i oner var, om de var tonale, kvantitative eller
ekspiratoriske, endelig er instrumentalfonetikken taget tu hjwlp
ved en nojere beskriveLse af de tonale manifestationer, som de
kommer til udtryk i tonehojdekurver af den nedenfor beskrevne
slags.
Ved accentforskel forstås en ordforskel af tonal, kvantitativ
eller ekspiratorisk karakter, som holder forskellige ord eller bojningsformer af samme ord ude fra hinanden, således at man ved
at udskifte accenten i et ord med en anden accent kan fremkalde
en betydningswndring i ordet; takk betyder f. ex. med acc. 1 tak,
sb., med acc. If takke, vb. Denne udskiftning, hvorved man
soger at konstatere, hvor mange betydningsbrende accenter der
er, kaldes kommutationsproven (se Louis Hjelmslev, Omkring
Sprogteoriens Grundlreggelse, 1937, p. 66-67). Accenterne er udtrykselementer i sproget, de horer tul det sproglige udtryk. De
forskellige ords og bojningsformers betydning er indholdselementer,
de barer tu det sproglige indhold. Ved kommutationsprove i udtrykket udskifter man et udtrykselement med et andet udtrykselement, f. ex. een »accent» med en anden »accent», og noterer,
om denne cendring i udtrykket kan bevirke en wndring i betydning, i indholdet. Er dette tilfwldet, kan vi, hvis vi holder os tul
det nwvnte eksempel med accenterne, fjerne » 5> omkring ordet
accent, idet vi må opfore de to udskiftede storrelser som invarianter i sprogets inventar. Er det ikke tilfwldet, må vi nojes med
at registrere dem som varianter af samme invariant, dersom denne
ved at udskiftes med et tredje element viser sig at kunne fremkalde betydningswndring. Findes intet tilfEelde, hvor en sådan
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udskiftning fremkalder betydningsEendring, har vi ikke fundet noget
sprogligt relevant udtrykselement, men eventuelt ledsageftenomener
tu andre sprogligt relevante udtrykselementer.
Ud fra sådanne udskiftninger af ord med formentlig forskellig
accent mener jeg ved samtaler med mine meddelere at have konstateret, at der i Fryksdalsmålet er en betydningsadskillende forskel af tonal karakter mellem to og kim to accenter, en acc. I
og en acc. II, svarende tul Noreens i>jämna» og »brutna tonfallet»
og till Kallstenius's stigende modulation og faldende-stigende modulation. Desuden mener jeg at have konstateret en ordadskillende kvantitativ forskel mellem bestemt og ubestemt form af
maskuline og neutrale substantiver med tonal acc. 1, hvor disse
to former fonematisk er ens bortset fra kvantiteten, f. ex.
hun (hund: hunden), det vil sige, at vi i målet har en kvantitativ acc. I og en kvantitativ ace. II inden for denne bestemte oidgruppe. Den tonale accent er den samme, nemlig acc. I, hvad
enten ordet har kvantitativ acc. I eller kvantitativ acc. II.
Resultaterne af aflytningen og udsporgningen af meddelerne
bekrwftes af de instrumentalfonetiske målinger. De foregik på
den måde, at typeordene fra grammofonpladen ad elektro-akustisk
vej overfortes tul en kymograf, en såkaldt Kettererschreiber, hvor
en skrivearm afsatte lydsvingningerne på en roterende valse, hvis
fart var 500 mm i sekundet. Disse svingninger omsattes derefter
ved hjwlp af en Meyer-Schneidersk tonehojdemåler til tonehojdekurver, idet der måltes een dobbeltsvingning ad gangen (om fremgangsmåden ved de instrumentalfonetiske målinger i ovrigt se
Felstedmålets tonale Accenter p. 14 med litteraturhenvisninger,
samt fig. 2 her). Een ting må bemserkes: da afspilningshastigheden
for en grammofonplade kan vxre storre eller. mindre, kan tonehojden variere for de forskellige afspilninger, idet hurtig afspilning
ved udmålingen giver en hojere beliggende tonehojdekurve end
langsom afspilning. I de statistiske beregninger nedenfor over
accenternes omtrentlige beliggenhed i toneskalaerne og det omtrentlige interval indiern de forskellige punkter i toneforlobet er
derfor kim medtaget ord, der er afspillet med samme hastighed.
Ordene er normalt indtalt med leksikalsk betoning, det vii
sige som svar på et twnkt ,sporgsmål. Dog viser tonehojdekur-
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verne, at visse ord, som ved indtalelsen afsluttede en ordrakke,
må vare indtalt med en anden tonegang end de foregående. Jeg
formoder, at denne afvigende tonegang må stå i forbindelse med
ordets placering i ordreekken og eventuelt vare en slags »afsluttende» tonegang. At en sådan findes fremgår af Kallstenius's
bemarkninger i Värmländska bärgslagsmålets ljudlära § 28, 38
og 40, hvor han taler om, at der i »frasslut förekommer ett portamento nedåt, som i regel är för örat ouppfattbart», og som
»saknar språklig betydelse».
En forudsatning for den rette bedommelse af tonehojdekurverne
er kendskabet til de forskellige konsonanters indflydelse på toneforlobet i ordene, idet toneforlobet ved lang vokal regnes som
norm. Der er i Felstedmålets tonale Accenter p. 18-33 givet en
redegorelse derfor, som uden afvigelse geelder også for neerveerende
materiale, og jeg henviser dertil, idet jeg blot her anforer konklusionerne af undersogelsen, nemlig at en ustemt konsonant har
en tilbojelighed til at have tonen i omkringstående stemte lyd,
mens en stemt konsonant er tilbojelig til at seenke tonen i selve
sit forlob og som oftest også i begyndelsen af en folgende vokal.
Disse havninger og seenkninger har imidlertid ingen indflydelse
på o p fatt e Isen af accenterne, idet den horende ubevidst tager
hensyn til dem ved forarbejdelsen af horeindtrykket, så at opfattelsen bliver den samme.

Acc. I og acc. II i enstavede ord
Der skal i det folgende gives en beskrivelse af de to tonale
accenters manifestationer i enstavede ord, idet accentforlobet i
disse betragtes som de to accenters hovedvarianter, og derneest
af varianteme i to- og flerstavede simpleksord samt i to- og flerstavede komposita.

Acc. I
Af tonehojdekurverne fremgår, at den tonale acc. I i enstavede
ord i hovedsagen er en stigende usammensat tonebevagelse. Den
kan indledes med et ganske ringe fald i begyndelsen og afsluttes
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som regel med en lille nedadgående tonebeveegelse, se fig. 2-4.
Det ringe fald i tonen i begyndelsen og faldet mod slutningen
af ordet er imidlertid uden betydning for den horendes opfattelse
af accenten, idet denne opfattes som en acc. I uafhwngigt af
disses tilstedeveerelse. En fra den nu beskrevne variant af acc. I
lidt afvigende variant kan eksemplificeres ved sg. best. form af
enstavede maskuline og neutrale substantiver med tonal acc. I,
hvor bestemt form bortset fra kvantiteten er lig ubestemt form,
f. ex. hutt (hund), se fig. 5-7. Accenten opfattes tonalt som en
acc. I, selv om faldet mod slutningen synes at veere storre i denne
bestemte type af substantiver end i den ovenfor beskrevne acc.
I-variant. Heller ikke Kallstenius anser det storre fald mod slutningen i disse substantiver i bestemt form for sproglig relevant,
idet han i ord som f. ex kan, mun sffltter den sidste tone i parentes, da den »saknar språklig betydelse» (Värmländska bärgslagsmålets ljudlära p. 71).
Derimod er der en kvantitet sforskel mellem bestemt og ubestemt form af den omtalte art substantiver (jfr. ovenfor p. 5), idet
de i bestemt form har storre kvantitet end i ubestemt form
(sammenlign fig. 2 og 5, den forneden i fig. indtegnede linje er
en tidslinje, hvor hver af de afsatte enheder betegner 1 hundrededelssekund). Ifolge Kallstenius (Värmländska bärgslagsmålets
ljudlära p. 49-50) forleenges i bestemt form den af ordets lyd,
som ikke er lang i forvejen, således at ord på lang vokal + kort
konsonant får forlmngelse af konsonanten, mens ord på kort vokal
+ lang konsonant får forlwngelse af vokalen. Da det ikke var
muligt på kymogrammerne at skelne mellem et ords forskellige
fonemer, har jeg ikke kunnet bestemme fonemgreenserne og har
derfor heller ikke kunnet udmåle de forskellige fonemers kvantitet
i ubestemt og bestemt form. Kanstenius's ord må derfor stå tul
troende. En sammenligning mellem fig. 3 og fig. 7 f. ex. kunde
tale for deres rigtighed, idet tonehojdekurverne for de to ord har
samme lwngde. Da ordene har lang vokal, skal man ifolge Kallstenius i den bestemte form. vente forleengelse af konsonanten,
som i dette tilfwlde er ustemt, hvorf or en forlffingelse ikke kan
ses på tonehojdekurven. På den anden side rummer sammenlig-
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ningen imidlertid ikke noget • afgorende bevis for rigtigheden af
Kallstenius's påstand.
'En tredje variant af acc. I i accentuelt enstavede ord kan
eksemplificeres ved verber med tryksvagt prEefiks, f. ex. beskriv
(beskrive). Stigningen synes her at vare noget mindre end i de
ovenfor beskrevne varianter af acc. I, og noget fald mod slutningen
forekommer ikke i de målte ord. Da toneforlobet i sådanne ord
imidlertid opfattes som en acc. I, må det betragtes som en variant af acc. I ved siden af de to ovenfor beskrevne varianter, se
fig. 8-9.
Acc. II
Af tonehojdekurverne fremgår, at den tonale acc. II i enstavede
ord er en faldende-stigende tonebevagelse, se fig. 10-20. Den
hojeste tone i ordet nås umiddelbart efter ordets begyndelse. Derfra falder tonen til lavtonen, ordets tonale minimum, der ligger
omkring eller lidt efter midten af ordet, for at stige til ordets
tonale andentop. Forstetoppen ligger i de målte ord ved A 1/2 (jfr.
teksten til fig. 10-20 slutningeny, lavtonen ligger mellem C og E
1/4 og ahdentoppen mellem D 1/4 og A, idet gennemsnitsfaldet
fra forstetoppen til lavtonen i de målte ord ifolge materialet er
3, 82 (mellem 2 3/4 og 5 toner), mens gennemsnitsstigningen fra
lavtonen til andentoppen er 1,53 (indiern 1/4 og 3 1/2 tone). Hverken her eller i det folgende må imidlertid tonehojdeangivelserne
opfattes som absolutte, da accenthojden kan variere fra person
til person og for den samme person fia det ene tidspunkt til det
andet. De er blot resultat af målinger af nogle enkelte accentmanifestationer, men disse manifestationer er af en sådan art, at
de ikke opfattes som afvigende fra det normale blandt de mennesker, som taler sproget. De må således ligge inden for variationsbredden for accenternes normale manifestationer, og de udmålte
tonehojder kan folgelig tages som en illustration af, hvordan accenterne kan manifesteres.
De udmålte tonehojder for forstetoppen grupperer sig i de målte
ord omkring middelvaerdien A 1/2 (se fig. 21), mens de udmålte
varclier for lavtonen og andentoppen ligger spredt over et ret
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stort toneområde (se fig. 22-23). Det skyldes sandsynligvis, at
der ved udmålingen på tonehojdekurverne ikke kan tages hensyn
til de forskellige konsonanters indflydelse på tonegangen, som den
horende ubevidst tager hensyn til ved horeindtrykkets forarbejdning.
Mens forstetoppen i alle de målte ord falder i en vokal, ligger
lavtonen i flere af ordene ved overgangen fra vokal til stemt
konsonant og andentoppen i disse tilfwlde i den stemte konsonant,
hvorfor der ved målingerne kommer et unojagtighedsmoment ind,
hvorved også gennemsnitstallene for fald og stigning bliver unejagtige. Man kan ved at se på tonehojdekurverne konstatere toneforliabets faldende eller stigende karakter, men man kan kun tilnEermelsevis beregne storrelsen af fald og stigninger.
Den i fig. 21-23 anvendte statistiske beregningsmåde, anskueliggj ort ved tallenes anbringelse i et koordinatsystem, hvor tallene
grupperer sig omkring en middelvierdi, er i ovrigt her kun benyttet i ringe udstr2kning (se fig. 32 og 33), idet materialet inden
for de enkelte ordtyper er for lille. Denne metode er udformet
af E. og K. Zwirner i »Grundfragen der Phonometrie» (1936) ud
fra den teori, at en norm ikke manifesteres helt ens hver gang,
men hver manifestation afviger fra den foregående og den folgende,
dog således at alle en norms manifestationer ligger inden for den
til normen horende variationsbredde. Sådanne manifestationer af
en bestemt norm vii ved af bildning i tilstraekkelig stort antal give
en kurve, der helt eller delvis falder sammen med Gauss's kurve
for tilfw1clig variation (jfr. Zwirner, Grundfragen der Phonometrie
p. 112 og Felstedmålets tonale Accenter p. 37).
Ved en sammenligning mellem et enstavet ord med ace. I, f. ex.
fig. 4, og en tilsvarende fonemforbindelse med ace. II, f. ex. fig.
11, kan man, foruden forskellen i tonebevwgelse, iagttage en lignende forskel i kvantitet som den, der findes mellem kvantitativ
acc. I og kvantitativ am. II ved tonal ace. I (se ovenfor p. 7).
Sammenlign f. ex. også fig. 2 og fig. 16. Den kvantitative forskel
mellem en fonemforbindelse med ace. I og en tilsvarende fonemforbindelse med aec. II er imidlertid ikke nogen selvstwndig aceentforskel, den kan vxre storre eller mindre, uden at det synes
at spille nogen rolle for forståelsen, og den må snarest opfattes
som ledsagefaanomen til den tonale forskel. På nejagtig samme
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måde forholder det sig i Felstedmålet (se Felstedmålets tonale
Accenter p. 49).
Derimod findes der måske ordadskillende kvantitetsaccenter i
henholdsvis bestemt og ubestemt form af .enstavede ord med acc.
hvor de to former er ens bortset fra kvantiteten. Det instrumentalfonetiske materiale tillader ikke at konstatere dette, da
samme enstavede acc. II-ord ikke forekommer i bestemt og ubestemt form.
De i det foregående beskrevne varianter af acc. 1 og acc. II
i enstavede ord svarer tu Noreens »jämna» og »brutna tonfallet»
og tul Kallstenius's stigende modulation og faldende-stigende modulation. Juden for de enstavede ord, som ikke har acc. II, forekommer imidlertid ifolge Kallstenius den stigende modulation kun
i de to ovenfor omtalte typer af enstavede ord, bestemt form af
visse substantiver og verber med pra3fiks, mens de ovrige enstavede
ord, som ikke har acc. II, ifolge ham har jievn modulation. Men
man kan ikke betragte den variant af acc. I, som Kallstenius
kalder jwvn modulation, som en selvstwndig ordadskillende accent
ved siden af varianten i de to andre typer af enstavede ord, som
ikke har acc. II. Det instrumentalfonetiske materiale viser, at
toneforlobet er det samme, blot sammentrxngt på grund af ordets
ringere udstrwkning i tid (sammenlign fig. 4 og fig. 6), og dette
modsiges ikke af Kallstenius's instrumentalfonetiske materiale, som
jeg har haft lejlighed tul at se på Landsmålsarkivet i Uppsala.
Dette stemmer på alle wesentlige punkter overens med nwrmrende,
så vidt en sammenligning nu kan foretages mellem tonehojdekurver, der er optaget og udmålt med forskelligartede instrumenter.
Selv om Kallstenius har tolket sit materiale på anden måde, må
det foretnekkes at regne med een og kun een tonal acc. I, idet
den af Kallstenius som selvsttendig accent opfattede variant af acc.
I, som han kalder jwvn modulation, ikke har selystwndig ordadskillende funktion over for den anden variant af acc. I, som Kallstenius kalder stigende modulation, mens de derimod begge som
varianter af acc. I har selvsta3ndig ordadskillende funktion over
for acc. II, Kallstenius's faldende-stigende modulation. — I det
nordlige accentområde i Värmland (se kortet fig. 1) anseetter Kallstenius i Värmländska bärgslagsmålets ljudlära p. 64-69 antallet
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af tonale accenter til fire. Jeg har ikke haft lejlighed til ved udsporgning af folk, der taler en dialekt fra dette område, at konstatere, hvor mange af disse der har sproglig funktion ved at ware
betydningsadskillende. Adolf Noreen bestemmer i Dalbymålets
ljudlära antallet af ordaccenter til to, acc. I, det »fallande tonfallet», som falder fra grundtonens terts til grundtonen, og acc.
II, det »stigande tonfallet», som stiger fra grundtonens terts til
grundtonens kvint. Der synes ikke at Imre noget i vejen for at
opfatte Kallstenius's tonehojdekurvemateriale fra det nordlige område, som jeg ligeledes har haft lejlighed til at se på Landsmålsarkivet i Uppsala, som illustrationer af de to af Noreen opstillede
accenter for Dalbymålet, idet de der forekommende fire »accenter»
uden vanskelighed kan opfattes to og to som varianter af henholdsvis en i hovedsagen faldende acc. I og en i hovedsagen stigende acc. II.
Acc. I og acc. II i to- og flerstavede ord
Det er forholdsvis sja31dent, at simpleksord med flere end een
stavelse holdes ude fra hinanden ved den tonale accentforskel
alene. Men også disse ords toneforlob kan opfattes som varianter
af de samme to accenter, som vi har fundet i enstavede ord (se
for acc. I's vedkommende fig. 24-28, for acc. IT's vedk. fig. 2931, 34-36.) Tonebevanelsen er blot spredt over et storre tidsrum,
og det interval den gennemlober synes at vtere storre. Ved acc.
II er f. ex. gennemsnittet for faldet fra forstetoppen til lavtonen
4,53 i to- og flerstavede ord, mens det var 3,82 i enstavede ord.
Gennemsnitsstigningen mod andentoppen synes derimod at vtere
den samme, 1,53. Også med hensyn til de tonale accenter i Felstedmålet viste de instrumentalfonetiske målinger, at det interval
tonebevanelsen gennemlober er storre, jo 1a3ngere ordene er (jfr.
Felstedmålets tonale Accenter p. 72, hvor det af beregningerne
fremgår, at det gennemlobne interval ved acc. II i enstavede ord
er 1,65 toner, ved acc. II i tre- og firstavede ord 2,61 toner).
Endvidere synes den hojeste tone i ordene at ligge hojere, jo
leengere ordene er, uden at dette dog spiller nogen rolle for opfattelsen af accenterne.
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Anstiller man en sammenligning mellem acc. 1 og acc. II i en-,
to- og flerstavede simpleksord i Fryksdalsmålet, således som de
to accenter er beskrevet i det foregående, fås folgende resultat:
1°. Acc..I er en usammensat tonebevzegelse med den hojeste tone
tu sidst, acc. II er en sammensat tonebevtegelse med den hojeste
tone i begyndelsen + en hojtone i slutningen. 2°. Acc. 1 ligger
lavere end acc. II, idet den hojeste tone ved acc. I i de undersegte ord oftest ligger mellem G 1/2 og A 1/2 (se fig. 32), mens
den hojeste tone ved acc. II oftest ligger mellem A 1/2 og c (se
fig. 33). 3°. Et enstavet ord med acc. II har sterre kvantitet end
det tilsvarende enstavede ord med acc. I. — Dertil kommer muligvis en ekspiratorisk forskel mellem de to accenter, jfr. p. 13.
Heller ikke inden for de samme nsat t e ord spiller intonationsforskellen nogen stor rolle som ordadskillende accent. Sammensatte ord kan have acc. I (se fig. 37-40). I sammensatte ord,
som ikke har acc. I, mener jeg at måtte skelne mellem to forskellige intonationsvarianter, nemlig en almindelig acc. Il (se fig.
41-46) og en sammensat acc. II, bestående af en reduceret acc.
II + en acc. II (se fig. 48-51), og disse intonationsvarianter
synes betingede af sammenstetningsleddenes accent som simpleksord, idet 1°. acc. 1 + acc. I (f. ex. vedträ) og acc. II + acc. I
(f. ex. stugbrunn) i de undersogte tilfselde synes at give en enkelt
acc. II, sidste del er dog muligvis en acc. I, så vi har acc. II +
en (swnket) acc. 1 i disse ord (se fig. 46-47); det kan ikke ses
af tonehojdekurverne, idet acc. I i sit forlob har stor lighed med
forlobet i sidste del af acc. II. Jeg mener at hire en enkelt acc.
Il i sådanne ord, men det er muligt, at jeg indhorer mit eget
accentsystem fra Felstedmålet, som i min generations udtale har
en enkelt acc. II i den slags ord, for den xldre generations vedkommende haavder Nik. Andersen accentueringen acc. II + acc.
(se Nik. Andersen, Den musikalske akcent i Ostslesvigsk, Dania
4, 1897, p. 167).
2°. acc. I + acc. II (f. ex. trindkavle) og acc. II + acc. II (f. ex.
bondstugor) synes i de und.ersegte tilfx1de at danne en accent
bestående af en reduceret am. II + en swnket almindelig acc.
II. Når den forste del af ordintonationen betragtes som en reduceret acc. II, skyldes det, at forlobet i de undersegte tilfzelde er
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hg forlobet i en almindelig acc. II med manglende slutning, sammenlign •f. ex. begyndelsen af fig. 49 med fig. 17. 1 fig. 51 ses
tydeligt en fuldstaandig acc. II i forste del, mens sidste dels acc.
II er sammentreengt. En fuldsteendig, men i sin forste del seenket
acc. II i sidste del af et ord med acc. II + acc. II ses f. ex. fig.
49. Sammenlign også fig. 52 og 53, fig. 54 og 55.
Ekspiratoriske »accenter»
Fryksdalsmålets ekspiratoriske »accenter» skal ikke behandles her.
Jeg kan ikke opfatte dem nojagtigt med ord, og der findes endnu
ikke apparater tul bekvem og nojagtig måling af ekspiratorisk accentuering. Det er muligt, Kallstenius har ret i opstillingen af
fire forskellige ekspiratoriske accentueringer inden for simpleksordene, men hvis der er forskel på den ekspiratoriske accentuering
af ord med tonal acc. I og kvantitativ acc. I over for ord med
tonal acc. I og kvantitativ acc. II, så må forskellen snarest betragtes som et element i den kvantitative accentforskel, idet denne
opfattes som den afgorende. På samme måde må, hvis der er en
ekspiratorisk forskel mellem enstavede ord med tonal acc. I og
tilsvarende enstavede ord med tonal acc. II, denne forskel snarest
betragtes som et i de tonale accenter indgående ekspiratorisk
element, idet den tonale forskel og den (i forhold dertil underordnede) kvantitative forskel opfattes som den afgorende betydningsadskillende forskel mellem de to ordtyper.
Inden for de sammensatte ord må man sandsynligvis regne
med et ekspiratorisk accentsystem helt forskelligt fra det eventuelle
ekspiratoriske accentsystem i simpleksord, idet storrelser som f. ex.
hoved-, bi- og svagtryk her spiller en rolle (se Kallstenius, Värmländska bärgslagsmålets ljudlära p. 54-56).
Am. I og see. II i ordforbindelser
De to tonale accenter, der i det foregående hele tiden er opfattet som ordaccenter, kan i visse tilfeelde brede sig ud over en
forbindelse af flere ord, nemlig et• tryksteerkt ord + et eller flere
tryksvage, idet ordforbindelsen får det trykstamke ords tonebevw-
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gelse. Det galder ordforbindelser af folgende art (de under samme
tonebeva3gelse horende ord er forbundet med en kort streg): 1.
verbum + objekt, når dette er et personligt pronomen, f. ex.
'mot-a — (jeg har) modt hende : 'mot-a — (jeg skal) mode hende.
lägg-et — lag det! : 'lägg-et — (du skal) hegge det. 'hämt-en —
hent den! : å 'MIM-en — at hente den ('betegner acc. I, acc. II).
trykstarkt adverbium + tryksvagt adverbium, f. ex. hann
är int 'upp-änn — han er ikke oppe endnu. hann är int 'hämmänn — han er ikke hjemme endnu.
praposition + styrelse, når denne er et personligt pronomen,
f. ex. i'/r6-mig — fra mig : 'ätter-mig — efter mig.
trykstarkt ord + en folgende kort relativ satning, f. ex. det
är 'ja-som-har-gjort-et — det er mig, der har gjort det : det är 'bonden-som-har-gjort-et — det er bonden, som har gjort det.
Det samme feenomen, at de to accenters manifestationer kan
hvile på en ordforbindelse af et trykstarkt ord + et eller flere
efterfolgende tryksvage ord kendes i Felstedmålet (se Felstedmålets
tonale Accenter p. 79-81). Et lignende fienomen er for ostnorsks
vedkommende beskrevet af Olaf Broch i Traveaux du Cercle
linguistique de Prague 8 p. 116 ff. og »Mganges Pedersen» p. 308,
men tendensen tul at danne accentgrupper er i ostnorsk langt
videregående, idet sådanne findes ikke blot i satningsudlyd, som
i Felstedmålet og i de her navnte tilftelde fra Fryksdalsmålet,
men også inde i seetninger. Dette er muligvis også tilfeeldet i
Fryksdalsmålet, men mit materiale, som er samlet ved udsporgning
efter skemaet for de tonale accenters manifestationer i ordforbindelser i Felstedmålet, oplyser ikke noget derom.
Acc. I og acc. II ved afaluttende tonegang
I slutningen af en opremsning f. ex. findes sarlige varianter af
acc. I og acc. II, som må antages at vare de pågaldende accenter
under indflydelse af en satningsintonation, der betegner, at en
mening er afsluttet (modsat en sa3tningsintonation, der betegner,
at en mening ikke er afsluttet). Acc. I er her sveevende, mens
acc. II synes at have en forholdsvis lavt beliggende andentop (se
fig. 56-61). Men forskellen mellem de to accenter opretholdes
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stadig, og de opfattes stadig som acc. 1 og acc. II. Også i ostslesvigsk
wndres accentemes fonetiske manifestationer under indflydelse af
sEetningsintonationen, idet slutningen af dem ved afsluttende seetningsintonation ligger lavere end ved fortswttende attningsintonation, mens den ved sporgende aetningsintonation ligger hojere (se
Felstedmålets tonale Accenter p. 83-85).
Ophaevelse af forskellen mellem acc. I og acc. II
I tryksvag stilling i swtningen opha3ves forskellen mellem acc.
I og acc. II, idet den sammensatte tonebevwgelse iklre forekommer
i tryksvag stilling, men her erstattes af den usammensatte tonebeveegelse. Det hedder f. ex. hann hann 'tal — han kan tale, men:
hann hann 'int tal 'rent — han kan ikke tale rent (med usammensat tonebevwgelse på det tryksvage tal). Nojagtig det samme er
tilfa31det med den tonale accentforskel i ostslesvigsk i tryksvag
stilling, jfr. Felstedmålets tonale Accenter p. 102-104.
Den tonale accentforskels funktion
I dette afsnit skal gives en kort oversigt over de bojningsskemaer i Fryksdalsmålet (Fryksändedialekten), hvor de tonale accenter
fungerer på samme måde som bojningsendelser, idet ord kan flekteres blot ved, at den ene accent ombyttes med den anden.
luden for sub stantiverne har den tonale accentforskel betydningsadskillende funktion ved at holde nominativformer og vokativformer ude fra hinanden, f. ex. vok. 'ulla — Ulla! : nom.
— Ulla. vok. 'gösta — Gösta! : nom. 'gösta — Gösta. vok.
'jänter — jenter!: nom. 'jänter — jenter.
Inden for adjektiverne har den tonale accentforskel betydningsadskillende funktion ved at holde sg. ubest. form (i mask.
og fem.) og pl. ude fra hinanden, f. ex. 'fin — fin : 'fin — fine.
'go — god : 'go — gode. 'klen — spinkel : 'klen — spinkle. 'snäll —
artig : 'snäll — artige. Endvidere skiller den tonale accentforskel
mellem ubestemt og bestemt form af adjektivernes superlativer,
f. ex. 'finast — finest : 'finast — fineste. 'renast — renest : 'renast
— reneste. Det samme gelder sandsynligvis adjektiver i sg. ubest.
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form (i mask. og fem.) over for sg. best. form, men jeg har ikke
noteret noget eksempel på dette.
Inden for de pers onlige p r onominer holdes sg. mask. og
pl. ude fra hinanden ved den tonale accentforskel i ordene min,
din, sin, f. ex. 'min — min : 'min — mine.
Inden for v e r berne skiller den tonale accentforskel mellem
infinitiv og imperativ, f. ex. 'hämt — hent! : 'hämt — heute, samt
mellem prxteritum og supinum, f. ex. 'spelt — spillet : 'spelt — spillede. 'krop — krob : 'krop — krobet.
Inden for s te dsa dv er bier ne skelnes ved hjffllp af accentforskellen mellem tilsteds- og påstedsadverbier, f. ex. 'inn — ind
: siinn — inde. 'upp — op : 'upp — oppe. 'hörn hjem : 'hörn — hjemme.
för'bi — (gå) forbi : förbi — (vEere) forbi.
Accentforskellen spiller også en rolle ved at sondre mellem enstavede substantiver og dertil horende verber i infinitiv, f. ex.
fisk — fisk : 'fisk — fiske, vb., 'takk — tak : 'takk — takke, og da
det påga31dende ordstof er ret stort, nxvnes det her, selv om accenterne i dette tilfe31de ikke er kendetegn på bojningsformer af
et ord.
Interesse for et fremmed mål, der viste så udtalt lighed med
mit eget modersmål, fik mig tul at forsoge en beskrivelse af et
lille område inden for dette fremmede mål, dets tonale accenter.
Jeg har måske taget fejl i mangt og meget i min opfattelse af
de tonale accenter i Fryksdalsmålet, men måtte jeg hermed kunne
inspirere en fryksdalsbo tul, at give den rette udforlige beskrivelse
af sit sprog, som den kun kan gives af en, der taler det!
Fig. 1. Der findos i värmlandsk to forskellige tonale accentsystemer, det
ene i et nordostligt område, det andet i et sydvestligt område. Den ene
linje danner den omtrentlige greense mellem de to områder. Den anden
linje danner den omtrentlige gramse mellem et nordligt område med apokope,
hvor det hedder f. ex. ett (de), og et sydligt område uden apokope, men
med sveekkelse af endelsevokalen a tul e, hvor det samme ord hedder eetd.
Man kunde måske have formodet en sammenheeng mellem forskellen i tonalt
accentsystem og forskellen apokope : ikke-apokope, men grmserne falder
altså på intet punkt sammen. (Kortet efter Kallstenius, Värmlands svenska
dialekter, 1927, pl. 3, Sv. Lm. XXI. 2, rettet af arkivarien Richard Broberg,
Uppsala.)
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Analyse af tonehojdekurverl
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Fig. 2.
Fig. 2. Tonehojdekurve over et enstavelsesord med am I. Det er det nederste punkt i de små lodrette streger, sem angiver tonehojden. De på langs
af kurven indtegnede vandrette linjer betegner beliggenheden af toneenhederne i toneskalaen. De er indtegnet efter en skabelon, som er fremkommet
ved inddeling af afstanden mellem en, oktavs to' endepunkter efter forholdet
inellem logaritrnerne til intervallerna mellem de reelle •svingningstal for de
enkelte tonen Den her anvendte skabelon er teglet efter fig. 6 i Stilke:
Theorie des Tonhöhen-Messapparates, Vox 1913. Afstanden mellem en oktavs
to endepunkter er forskellig alt efter indstillingen af tonehojdeugleren. I
»FeLstedmålets tonale Accenter», hvor der eller» er anvendt samme fremgangsmåde, er målingeme udfort med tonehojdemåleren på 10, hvorfor oktavbredden der er storre end hen hvor målinåerne er udfort med tonehojdemåleren på 5. -- Den ovenfor i fig. 2 indtegmede linje med afsatte måleenheder
er en tidslinje, hvor hver enhed betegner 1 hundredelesekund. — Toneforlobet
ved am. I ses tydeligt på fig. 2 med et lille hurtigt fald i tonen i begyndelsen, derefter langsom stigning mod den hojeste tone i ordet og tul slut et
ringe fald.

0

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 3-4. Toneforlob i fonematisk forskellige ord med acc. I. I fig. 3 afbrydes toneforlobet på hojdepunktet, i fig. 4, hvor der folger en stemt konsonant efter vokalen, falder det mod slutningen af ordet.
1 De undersökta dialektorden (se vidare s. 33) ha under tonhöjdskurvorna återgivits i en efter riksspråksortografien anpassad beteckning.
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Fig. 5-7. Toneforlob i den p. 7 omtalte type af acc. I-ord. Faldet i tonen
mod slutningen af ordet spiller ikke nogen rolle for opfattelsen af accenten
som en acc. I. I fig. 7 afbryder den ustemte konsonant toneforlobet. De
to-tre sidste lave tonepunkter her kan vare udtryk for fejlagtig indstilling af
tonehojdemåleren, idet svingningeme ofte kan vfflre uregelmwssige ved overgangen fra et fonem til et andet, men de kan også vxre udtryk for et pludseligt stwrkt fald i tonen.
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Fig. 8-9. Toneforlobet ved am. I i verber med prwfik-s. Disse ord er accentuelt enstavede, se teksten p. 2. Toneforlobet består i en ja3vn stigning uden
påfolgende fald.
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Fig. 10-20. Toneforlobet ved acc. II i fonematisk forskellige ord. Karakteristisk for forlobet er i samtliga tilftelde den faldende-stigende tonebevwgelse.
I et ord med stumt konsonant efter vokalen er faldet tilsynela,dende dybere,
end det er i ord uden stemt konsonant efter vokalen, se fx fig. 12, 16, 18 og
19. Det skyldes den stemte konsonants indflydelse på tonegangen, men opf attelsen af accentens forlob er den samme i begge ordtyper. Ofte indtrxder en
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uregelmaassighed i forlobet ved overgangen tul den stemte konsonant, se fx
fig. 11 og 12. Toneforlobet i r-lyden fig. 20 har bortset fra en enkelt tone i
begyndelsen ikke kunnet måle,s. — Ved beregningen af tonehojden på de f orskellige punkter i aecentforlobet er af praktiske grunde indfort en fiktiv storrelse, kvarttoner, idet mellemrummet mellem heltoneme twnkes delt i fire,
mellemrummet mellem halvtonerne i to lige store dele (jfr. Felstedmålets
tonale Accenter p. 36 f.).
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Fig. 21-23. Illustrationer af forstetoppens, lavtonens og andentoppens heliggenhed ved ace. II. Trods det at antallet af målte ord er meget lille, ses i
fig. 21 tydeligt en gruppering af de målte storrelser omkring en middelvierdi,
idet antallet er storst i midten og aftager udefter, mens fig. 22-23 viser en
mere ligelig spredning af de udmålte storrelser over et stort område.
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Fig. 24-26. Toneforlobet i tostavede ord med acc. I. Den for acc. I karakteristiske stigning foregår hovedsagelig i sidste stavelse, mens forste stavelse
har en svagt faldende tonebevwgelse, der svarer til det ringe fald i begyndelsen i enstavede ord, sammenlign fx med fig. 2. I fig. 24 ses tonebevsegelsen
i hele sit forlob, mens fig. 25-26 kun viser dele af toneforlobet på grund af
de pågseldende ords fonematiske struktur. I fig. 24 synker tonen forholdsvis
meget i forste stavelse på grund af nasalen, men dette fald wndrer ikke opfattelsen af accenten som en acc. I.
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Fig. 29-31. Toneforlobet ved acc. II i tostavede ord er Hg forlobet i enstavede ord med fald fra forstetoppen til lav tonen og stigning mod andentoppen,
men det interval, inden for hvilket tonebevwgelsen foregår, er storre på grund
af ordenes atom lwngde.

Fig. 32.

Fig. 33.

Fig. 32. Den hojeste tones beliggenhed ved acc. I. Trods det lille antal grupperer de målte tonehojder sig omkring en middelvwdi; denne ligger nwr ved A.
Fig. 33. Den hojeste tones beliggenhed ved acc. II. De udmålte tonehojder
grupperer sig omkring raiddelveerdien H.
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Fig. 41-44. Toneforlobet i sammensatte ord med am II. Forlobet er lig forlobet ved am. II i to- og flerstavede ord med andentoppen beliggende to
eller flere toner under forstetoppen. Dersom sidste del af de dialekttalende
opfattes som en ace. I, er den stenket i forhold til aco. I's normale leje i
toneskalaen, men er ellers i sit forlob hg denne, se fig. 41-47.
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Fig. 52-55. Sammenligner man forlobet i sidste led af fig. 53 med forlobet i
fig. 52, som er det samme ord som simpleksord, ser man, at ordet er forkortet som sidste led i sammensmtningen, og denne forkortelse medforer tillige
en sammentmengning af tonebevsegelsen. Det samme fremgår af en sammenligning mellem fig. 54 og sidste led i fig. 55.
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Fig. 56-59. Toneforlobet ved acc. I under indflydelse af afsluttende soatningstone. Faldet i begyndelsen er her det samme som i de ovenfor beskrevne acc.
I-varianter. Tonen holdes derefter sveevende, se fig. 56 og sidste del af fig.
58 og 59; uregelmwssighederne i fig. 59 skyldes den stemte klusil, og man
mit nok regne med, at tonen opfattes som veerende af omtrent samme hojde
bele vejen igennem. Sammenligner man hermed fx fig. 8, 38 og 39, ser man,
at tonen heller ikke i disse stiger ret meget, men den ligger i et flere toner
hojere leje. I fig. 57 folger et langt fald mod slutningen efter den sveevende
tone, betinget af ordets leengde og den stemte konsonant til sidst. Sammenlignes denne accentmanifestation med acc. I-manifestationen i fig. 24, ses tydeligt forskellen. Begge opfattes imidlertid som acc. I, jfr. teksten p. 14.
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Fig. 60-61. Toneforlobet ved oxe. II under indflydelse af afsluttende scetningstone. Begyndelsen af denne variant af aee. II er den samme som i den normale ace. II, men slutningen synes at ligge lidt lavere, sammenlign fx fig. 60
med fig. 12, fig. 61 med fig. 29.

De medelst tonhöjdskurvorna i fig. 2-20, 24-31 och 34-61
belysta orden äro följande (transkription till landsmålsalfabet av
arkivarie R. Broberg):
2. NrYr 3. fot 4. for 5. her 6. hun 7. tak 8. betar
9. fas* 10. sht 11. fr 12. titt 13. skåt 14. stig 15. grc_tv
16. tdb• 17. hål 18. fin 19. ån 20. bän 24. bhar 25. Mar
26. Mak 27. bånrcin 28. ft4trån 29. &kid r 30. bian 31.
hånar 34. jieutcin 35. sttgdn 36. pthin 37. Mån 38.
köhån 39. kisOn 40. mcktdpn 41. t,VH 42. bröd/c 43.
hietdk 44. smcfibhuar 45. yårktön 46. saybrål 47. brYn 48.
tårriarMtar 49. bönstegar 50. trinkåvak 51. hiv stop 52. spcklr
53. ,gtsp ekir 54. kg 55. skrkg 56. bercbt 57. fler 58. fao
59. Otfqgan 60. ån 61. skåta
Den av fil. lic. R. Broberg intalade grammofonskivan (se s. 3)
finns i ULMA, som n:r 1478 A.
Red.
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Svenska Landsmål 1952

Två landsmålsdikter 1697 och 1 744
Utgivna av MAGNUS VON PLÅTEN
Med språkliga anmärkningar av MANNE ERIKSSON
1.
Denna ej tidigare uppmärksammade landsmålsdikt ingår i en
visbok, som bevaras i Linköpings stifts- och landsbibliotek under
signum W. 44. Dess ägare är okänd, dess avfattningstid kan
gissningsvis sättas till omkring sekelskiftet 1700. Om kontrahenterna, som hyllas i bröllopsdikten, har följande inhämtats.
DANIEL SPERLING var son till logarvaråldermannen i Stockholm Niklas Sperling och Margareta Storm (Bouppt. 1674: 714.
SSA). Född i januari 1672, sannolikt i Stockholm, tjänstgjorde
han vid Likvidationskommissionen, där han avancerade till
kamrerare (se A. Munthe, »Likvidationskommissionen» i Meddelanden från svenska riksarkivet för år 1931). Han dog den 21
augusti 1735 på sin frälsegård Torsberga i Södermanland (han
tillhörde dock ej den kända adelssläkten Sperling). Hans hustru
CHRISTINA PRINTZ dog den 9 juli 1712 enligt Nikolai församlings
dödbok (SSA).
En språklig analys — se i det följande — gör det sannolikt att
dikten skrivits på den dialekt, som talas i södra Uppland eller
norra Södermanland, möjligen från trakten av Södertälje. Det
vore därför av intresse att utröna om någon av kontrahenterna
haft förbindelser med denna trakt. Visserligen vet vi intet närmare om Christina Printz, men vi kan ändå avvisa henne som den
sökta förbindelselänken, ty dikten är inte riktad till henne utan
till Daniel Sperling. Det framgår tydligast i slutrepliken, där en
mera direkt hänvändelse till brudgummen görs; där har f. ö. det
dialektala dämpats och diktionen gjorts högtidligare. Slutraderna avslöjar också att »Järker» representerar Sperling och
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»Pälle» författaren. I övrigt har den okände skalden valt —
som vanligt är i landsmålsdikter — ett fritt tema utan anknytning till bröllop och kontrahenter.
Nu framgår av bouppteckningen efter Daniel Sperlings far, som
dog 1685 (Bouppt. 1685: 631. SSA), att Daniel ärvt »den lösa och
fasta Egendommen i Söder Telgie», medan de övriga syskonen
får dela hus och ägodelar i Stockholm. Enligt samma källa har
den äldste brodern Niklas bott i Södertälje. Dessvärre kan inte
närmare besked inhämtas om i vad mån familjen och enkannerligen David varit bofast på platsen, då stadens arkivalier för
tiden före 1719 förstördes vid ryssarnas härjningar. Men för vårt
sammanhang är tillräckligt att konstatera, att Daniel Sperling
har ägt hus i Södertälje och att det heller inte är uteslutet att han
varit bosatt där under åren före sitt äktenskap. Uppenbarligen
är bröllopsdikten skriven av en god vän från Södertälje, som
hyllar honom på ortens mål.
Bondeglam

då CarTaarskrifwarn i Kongl. Liqvidations Commission. Ehreb.
Wälb:de H: DANIEL SEERLING och Ehrb. dygdälsk. J. CHRISTINA
PRINTZ äkta förbund ingik db. 25. Jul. 97.
Pälle.
Go qwäller Järker, så ska Ja däg här nu råka?
Wäl wa, Ja fäck däg fat, Ja wil nå mä däg språka.
Kåm, Kärä Järker, Kåm, å fölg • mäg giänast in,
Å lät åss glamma nå, å ta iän sup brän-win.
Järcker.
Å, kärä Pällä, ät Ja silu ä så trojän,
Så kåm du fölg mäg åt hjt giänast in ,på Krojän.
Gussfrä hiär inne nj, gien hit dä bästa Ölä
såm Ja siänst drack utaf, då Ja täl häddär kiölä
Jän halspan Malt. å Pårs, hä smaka hisli bra:
Gotår Päll; ta i frä, drik män wi tidär ha.
Ja ha int lång riespit te slånka hän mä däg;
ty Ja ska jän där dan åsta å giffta mäg,
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Pälle.
Å Järkär, hwa ä åt, dä du så grymt wil hasta?
ska du åsta i skins, äl härgåls båtän lasta?
Äl hwa inspintingar tro du i skallen har?
Jnt sitter någån fast, kan du int töfwa qwar?
Järk.•
Was blätting, ä dä hast, Ja ska te Stoklom fara.
Fast int i härrgåls skius, läl måst Ja kringer wara;
Ja ries man bara sta på män ägän kunsion,
J härgåln ha Ja läit bå Båt å alla don.
Ja ha bå hö 4 halm å wödden mä til lasten,
Å nåra spänner Sä ha ja glömt ner wä masten;
För däm så tänkär Ja assint i Tullen gi,
ty opsyns kärar lä däm intä kunna sj.
Pälle.
Hwa ska du mä di alt i Stoklom, Järker, giöra,
Kär Järkär säg för mäg, å lä mäg dä- få höra;
Jnt tro Ja du ska sta å skaffa däg qwinfålk;
då sku du mä däg ha jän BönMan äl jän tålk.
Järk.
Hå, så för knäflän wal, du wil wist bönman bruka,
när du ska gifta däg; twij wall tåekän kruka, I
som int siälf wåga tör åt 'stint'« gläfsa fram
sin miening rä rient ut; twij wall tåekän skam.
Näi, du ska wieta hä, Ja ha korasi fria
Te Grannas Märjo wån; hin tåekän snutter pija;
Å där föl ska Ja sta åt kiöpstan giänast nu,
Å kiöpa hiäm alt hä såm Ja ska gie män Bru.
Pälle:
Nå hä wa wilt å bra, dä wi nu kåm i glammä;
Så höl ja hä dä du alren däg hålli frammä;
säi, kära Järk, föl mäg, när du först skulle sta, <
hur bar du däg då åt, hur fäck du Märjos Ja?
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Järk.
.
Jo du ska wieta hä, Ja mäg rä wisli skicka:
Först giäck ja in pån kroi, å ga mäg rä til dricka,
Å när ja där ha fåt i skallän jän go styl;
så blal ia i mät tal så spitsug som jän sijl.
stras så giäk Ja hiäm, dro på mäg Jäckon röa;
Då ska du si ja had assintä någån möa,
Ja fnaska mäg te wägz täl -nästä grannas gål;
där begynt Ja strass mäg kröka såm iän ål...
Kårsera kun ja mä, å iämmerli krammasa,
så alla grannars 'fåne för mäg begyntä fasa,
giänast ja fäk si hon där du talte åm;
så myste ja på mun, å sa: kär Märjo, kåm,
sittän hos mäg nier, ja wil mä häddär prata
nedärst hjärtans grund; Ni må mäg intä rata:
Ja ha iän långan ti haft häddär i män håg,
Alt siän ja första gång jer mjuka ögon såg.
Skogziällän wållär hä, dä ja täl häddär kåmmär,
hä ä män wålig Bön, dä ni nu ä så frommär;
ha jän tåckan håg täl mäg som ja täl jär,
Ja swär we alt jert fä, dä ja har häddär kär.
Dä ä nu fölla ti, för mäg te få jän qwinna,
Å snoka ha ja kring, hwar ja dän skullW finna;
Män hwar ja wari ha, ha ja läl ingän fåt,•
som wari mäg te pas. Nu ha ia hit åt gåt.
Hä ä bå wist å sant, dä •hwarjä grannars stinto
Mot häddär liknas må, såm gråstien mot go flinto;
Ja, bäträ snäfio fins nu intä i wån By,
fast de å giöra af säg allär Så stort gny;
hwa tyckäl ni åm mäg, no kännän i män stäa;
bå hurdan ja ä fat, .å hwariäst ja ä hiämma; •
Jnt wil ia skräppa. åf; Ja assint skräppa kan:
Män lisla Märjo säg, wil ni ha mäg täl Man? •
När Märjo hölä hä, så ga hon mäg dä swarän;
Hä ja sku språka först åt Morän å åt farän.
Hä giolä ja å stras, ja hisli bra forsto,.
i så hskr.. väl ble
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Hä snäfjon had behag täl mäg å wa mäg go.
Mä Gubbän gynt ja stras så å mä kärngän språka;
Män du ska wieta hä ja kim bå wänn å åka,
dässkurssän föl ja fram å dän så grufli wäl;
så sluger wa ja. mä, ia dro fram alla skäl.
Ja spintisera no å mäg kawatär skicka,
så at bå far å mor di rapa å di hicka;
så talför wa ja då å snidugt ja dåm ba,
Å därföl fäk ja åg åf dåm jät hyggli Ja.
Ja stanna hit mä di, å mä dän kapriolän,
Ja taltä miera siän, dä wa lut sämstä olän;
Te stinton wänd ja mäg å fråga hänna stras:
Åm hon höl mäg så go såm grannas Pär äl Mas.
Män dä wa intä no, på lifvä ja na smiekte,
J barmen tog ja mä, å kärlie miäna liekte;
å där mä såg hon föl ja gåt alfwar ha;
å rä i flykta mä så ga hon mäg sit: Ja.
Ja hisli tackana å sat mäg siän hos gubbän,
dro så ur böxon fram tobakä å fälnubbän;
Jäldonän had ja mä å dåm såm flinka wa,
dåm skänkt ja gubbän stras å där åt blefän gla.
Ur tobaksdosån män framto ja jän sälringär,
dän ga ja Märjo män på hännäs snätra fingär;
Å då wa kiöpä giort, hon tykte alt wa bra,
träktärä ble ja mä å fäk hwa ja wil ha.
Män största wånda wa, då ia sku gå från Märjo,
Män hy forskapa ble å fek jän ara färjo,
ja ha rä giärna sit, dä ia fåt wari qwar
hos snutta snäfian män såm mäg så hygli war.
Tiärlieken höl mäg fast, så när ha ja lut kummä
twärtöfwer wäg där frå, ja sto rä som iän dummä,
Ä gråtän wa så stark i strupån på oss twå,
så ingen wil från an dän qwällän giärna gå.
Pälle.
Hå Järkär, hwa ja höl, så ble du stras förlipa,
åt unga Brua dinl hon skriek wäl såm iän wipa,
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Å wil du sku bli qwar å ligg i syskiån säng?
Jo, jo, hå tror ja föl, du ä föl tåckän dräng.
No kan du stål däg an, du ha iät got otyekio,
Å därför ha du mä i hwarjä By dän lyckio,
dä stintår hål af däg, såm af dän bästa gröt,
såm kokas af gåt raiöl å sups mä miölka söt.
Ha tak män kärä Järk, du jär jän trofast dränger
såm sagt för mäg hä alt, kär glamma litä länger,
Å lä mäg höra få hwa du ska kiöpa däg
När du korner i stan, kiär Järkär säg för mäg.
Järk.
Föl wil ja säi för däg, hwa ja i stan ska kiöpa,
Män du måt tija stil å assint där mä löpa;
Ja åm hå intä för wån gamla wänskap wor,
sku du int wieta få, hwa mäg i magan bor.
P älle.
Förskapi han såm ska iät ol för någån gläfsa
. Å då ska stå däg frit mäg såm du -wil sielf näfsa;
Näi ja ska tija stil å spricka för i tu,
Än ja nå tala ska åm däg äl om dän Bru,
Järk.
Först ska Ja kiöpa hiäm iät häfwert sliessingsstyckä,
Å bröllops klär åt Bru, dåm kåsta hisli myckä;
Hä ska wa Siäntyg, såm tas af feta får,
Å så wäl spunni mäl, så näpli syns jät hår.
Än räfgars strumpor å skoriemar mä alt ara,
bå bjäfs å hanska mä, å binkebanda rara,
Gulglittär, å än mier, åf messing iän . gulkie
dän kåstar föl 3. Mark å kanskiä miera tä.
Ja wigselringen ska af Mässings gullä giöras;
Män dän lä wara dyr så ja -lä näpli töras,
På honom falka kiöp; då töl ja å föl tro,
Dä2 han kusta iän mark om han ska wara. go.
Diämantär å halsband åf idäl äkta stiena,
2 Hskr.: Då
1 Hskr.: må
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Dåm töl föl kusta bra haldalär . dåta alliena;
Flugfläkta ska föl å män Märjo hafwa mä,
Dä ä på stort manier åm pungin hindär tå.
När matin tas af bol då sättes fram kånfäkta,
Tobakän mienar ja å rå dän såm ä äkta,
Kritpipor waeker hop, tåk kommär alt på mäg,
Ja grufwar mäg för alt å löper rä män wäg.
Wår Lärfar ska .ja gie för lysninga når slantar,
för wigslän ljka så; tänk hur ja •föräpantar.
Män assint hinnär Ja nu glamma åm alt hä,
Jän ungkär då ska ha å wist må. wara mä.
Drik Pälle åm iän gång å lä mäg sean fara,
Ja sinkar så män ti mä på din frågor Swara,
När Ja iändera dan frå Stoklom kommin ä,'
Så få wi bätträ ti the glammas mera wä.
Pälle.
Gotår män goa Järk, dän skål å Märjos dina,
Ja wånda' Ni wo gifft, å då du, låge ina,
lä si du biudär mäg å så wån grandräng Mass,
så få wi iän kopet i wån hufskallaplas.
Ja önskar iär alt godt, såm fins i wida wäla,
Å däg go lyeko mä på fram å återfäla,
Gu gier ier lyeko tål bå får å större fä,
te giättär, höns å giäs å suggekretur mä.
så när ha iag fögät the önska däg då bästa,
dän frukta Märjo gier då du bori ligga nästa,
Jän storan barnaskåk åt minstån jät hwart år,
Å så iän långan ti, tåls du fult tiågä får.
Så önskar ja bå däg å al i hop däm ara,
Som på iän låfli wäg te Äktenskappe fara!
Gu gie dåm öl å mat å hopär slantar mä,
Ja vet nu intä mier te önska dåra än hä.
La Fin
Bröllopsdikten SPERLING-PRINTZ 1697 har språkligt stora likheter
med vissa av de hos Hesselman, Bröllopsdikter på dialekt, tryckta dik1

Hskr-: vända
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ter, som antas stamma från Uppland (eller Södermanland), särskilt t. ex.
H. nr 13, 14, 19 samt 72-74 och 88. Lika litet som övriga hithörande
bröllopsdikter har denna skrivits på »ren» dialekt. Den har i varje fall
starka inslag av riksspråk. Några av de mera framträdande grammatiska
egenheterna i dikten skola här beröras.
Vad ljudläran angår påträffas drag, som ännu förekomma allmänt i
delar av Uppland och norra Södermanland. I fråga om vokalismen kan
påpekas, att a kvarstår framför id i för kneilkin wal »wåld», men har övergått till å i wållär; före nk har a> å i skinka »gå och driva», likaså i ord
som å/ »av»; före kk går a till ä i jäckon »jackan» och före r i kär, ungkär.
I obet. stav. kvarstår i regel -a i slutlj.: qwinna, kruka, äkta (und. 'sämstä olän pl.!), prata, rata, rapa o. s. v. samt adv. hiämma, giärna; före -r:
kärar, al/war, slantar; före -5: grannas, töras och före bortf. -d: förlipa
»verliebb, skicka »skickade» (und. träktärä »trakterad»). Långt e återges
dels med ie (je), t. ex. riespit »respit», ries »reser», rient, skoriemar, miening, jer »er», nier »ner», sien »sedan», gråstien, stiena, miena »med henne»,
manier, alliena, jert fä, sliessing- >mässing, schlesiskt linne», undantag
endast feta, vet, alren (gulkie är väl skrivn. f. utt. -te); dels med iä jä
t. ex. jän, jät »en, ett», hiär »här», Järker, Järk, siänst, hiäm, hiämma,
skogsiällän, hwarieist, siän »sen, sedan», jäldonän, jär v. »är» och pron.
»er, eder» (kanskiä väl skrivn. för -fe, jfr dock T. Ericsson, Grundl. s. 75
kansk); i några fall har e övergått till i: sj »se», si/u »ser du», gi (och gie)
»ge», (1. kvarst. fr. ä. giva); e motsvaras av ö efter v i wödclen »veden» (men
wä »vid») och av ä i fall som i trä, gussfrä, ät »efter», öl »eller», Utklär
»eder», jfr hö »det», hän (isl. Urna). I svagt, skrives rspr. e (och i) oftast
med ä: i änd. -er t. ex. drängeir, ticlär, hindär, (men äv. Järker, qtväller);
i änd. -en t. ex. feanubbän, krojän, skallän, kärngän, okin (men äv. skallen, matin, i änd. -et t. ex. ölä, gulki, liwä, assintä, kiöpä (men äktenskappe)
och tobak& (jämte tobakein); i slutljud -e, t. ex. &iträ, kiölä, köld, iän
dumntä, jfr twij wali, wari.
i motsvarar i regel rspr. med vissa karakteristiska undantag, t. ex.
i enstaviga ord, där det övergått till ä: m/ig, dög, män, dän, tie, tät (även
tul en gng), t,ä/s, wä »vid», läck och några flerstaviga, t. ex. dässkurssän,
allär (jfr härom för Sdml. T. Ericsson, Grundl. s. 95). / kvarstår i vissa
ändelser, t. ex. pungin, matin, spunni (men kummä). Ett inskjutet i (j)
finnes i syskiån säng, lyckio; jfr otyckio.
Växling mellan å och u finnes i kåsta, kasta; rent å kvarstår som i v.
ö står för u i fälla, föl adv. = väl; ö — o växlar vid r /
Uppl. i håg,
(ur äldre y), t. ex. fölg men boni »börjar» (jfr H. nr 12 börj); ö ur y även i
böxon.
I fråga om konsonanterna märkes att d faller i inljud mellan vokaler
och i slutljud i nätan samma utsträckning som i nutida mål i s. Uppl.—n.
Sdml. (men oftare än i n. och ö. Uppl.), t. ex. ba, go, sä, wä, sta »åstad»,
mä, ti, i frei, bru, sto, försto (och förlipa, traktärei); goa, möa, män »medan»,
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klär, siäntyg, gulkie, sean, röa, brua, ara; däremot med kvarst. d: tidär,
häddär, wödden: -dg- övergår till -vg- (eller bortf.) i räfgars strumpor
»redgarns-»; i förb. -nå- är ofta d assimilerat till -nn-, t. ex. kun, wänn,
hanska, binke- »bindika-»; -nå- kvarstår i -banda, halsband, wänd »vända»;
-d- inskjutes i hindär »hinner», wånda »vånnar». Likaså assimileras d i
förbind. -1d-: wal, wållär (som rspr.), -iällän, jäldonän; -dl- övergår till 1:
wålig. Förb. -rå- övergår till tjockt 1: härgåln, twij wali, hölä, kiölä
»körde», giolä, fälnubbän, föla, wäla, bol, olän, silu »ser du».
I slutljud faller g: dro, no, framto (men tog); det övergår till j i säi
pija, tija, kroi, krojän (jfr H. nr 12 krojen men H. nr 13 krogin, plogin);
g står kvar i mäg, dög, säg, men har fallit tills, med t i förb. gt: hisli,
tvisli, hyggli, jämmerli, näpli, 141i (men smidugt). I förb. -rg- färjo »färg»,
trol. också i förb. -1g- > y, t. ex. fölg (-rg- och -1g- bevara g-ljudet i större
delen av Uppl. i nutida mål, särsk. i n., blott i s. Fjärdh. vanl. med överg.
lg, rg > 1j, rj).
H-tillskott blott i ordet häddär »eder» (även i dikter som ej äro från
Roslagen); k skrives (och uttalades väl) som g i åg »ock», ks har övergått
till ss i strass (ny. Uppl. trast o. d.); 1 bortfallet i ska och sku; n fallet i
räfgars strumpor »redgarns-» (jfr n. Uppl. o. Häls. järspett, järkje »järnkedja»); i best. f. sing. står -n ofta kvar som i v. Uppl. och Södert.: hon,
jaekon, snöhon, snäfian, stinton, kärngän, tobaksdosån, böxon, strumpon,
morän; i några fall har dock -n fallit, t. ex. frå, brua, klär åt bru »åt bruden» (!), må mjölka söt, kånfäkta, lysninga, väta, fäla, frukta, nästa »näst
henne»; r har fallit i något enstaka fall i nom. pl. mask. stiena och i pres.
av verben int tro ja, han kusta jän mark, den lä vara dyr, ha ja korasi,
ja vari ha; vidare har r övergått till tjockt ii fall som: säi föl mäg »säg
för mig», där/öl »därför», köl, töl, tyekäl ni. 1 nä/sa har ps> fs.
I slutljud faller -t normalt: ölä, gullä, tiågä, hyggli, lä mäg (men smidugt, häftvert); a övergår till si: Usla. Vidare faller v i slutljud: ble, ja ga
mäg til, samt i förbindelsen lv: haldalär, halspan, sälringär.
I fråga om kvantiteten kan man lägga märke till att orden tvödden,
häddär och äktenskappe ha konsonantförlängning (jfr för sistnämnda ord
T. Ericsson, Grundl. s. 70). Däremot står i olikhet med stora delar av
nutida Uppland kort vokal i stanna; vanligare är kvantiteten i stämma
och hämma, i riemar vokallängd före m. Avvikande accent har, som versschemat visar, ordet bränwi'n, toba'kän.
Dikten har ett stort antal ex. på apokopering, som dels kan vara dialektens, delvis även licentia poetica, t. ex. allär, assint, begynt, gynt, boni
»börjar», föl »förde», på din frågor, Järk, kiär, kun, når, måst, ligg, jän där
»endera», sat, st/il, Päll, sku, ät »efter», öl »eller», tåk »tocken», åt minston,
ja had, wänn »vända», wo, wor »vore».
Även formläran har en del former av intresse. Särskilt anmärkningsvärd är den rikliga förekomsten av långstaviga svaga fem. på -å, -o, -ån,
-on i dikten, i vilket avseende den står nära t. ex. R nr 12-17, 72-74
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och 88 (Rosi.), fastän dessa vanligare skriva -å, -ån än -o, -on. Följande
ex. på obest. f. finnas i dikten: Märjo »Maria» (mycket vanl. form i bröllopsdikterna, jfr även 0. von Dahlin, Vårvisa), stinto, flint°, snätio
»flicka», färjo »färg» (i rim med Märjo!), otyckio »starkt tycke, väl
*ofpykkia), lyckio, lycko. Ex. på best. f. äro jäckon, snäfion, stinton,
böxon, tobaksdosån, i strupån (jfr Hesselman, Sveamålen s. 8 o. 17 f.
och i Uppl. II, s. 517 f. samt Levander, Dalm. II, s. 127 f.). Däremot
med -a: stintan, pija, kruka, möa, kvinna, wipa, flug fläkta. Best. former
av starka fem. ha som ovan under behandl. av -n dels former med -n,
t. ex. körngän, morän och dels utan -n, t. ex. brua, bru, mjölka, väta, konfäkta, lysninga.
Mask. har i nom. sing. både mera vanliga ord på -er, t. ex. Järker, tidär
(och ti), qwäller och ovanligare, som kunna förklaras ur rimtvång, t. ex.
sälringär (rim med tingar) och dränger (rim med tänger). I best. f. stå
former som skallän, -en, gwällän, gråtein, magan, pungin, matin, härgåln,
farän »fadern». I pl. står dels -r, t. ex. -riemar, kärar, dels har det fallit,
t. ex. stiena, hanska.
Neutra stå i best. f. utan -t, t. ex. kiöpä, old, ölä; pl. best. f. har swarän,
olän men binkebanda.
Adjektiven ha nästan i samma utsträckning som i nutiden nom. på
-er i mask. krin ger, sluger, kawatär och likaså i fem. snutter »nätt, liten»,
frommer (jämte t. ex. spitsug, go m. fl.). Äldre ack. på -an står i iän
långan ti, iän storan barnaskeik. I dikten belagda pron.-former äro: ja,
mäg, män, oss, wån; du, däg, dän, 1, jär, heiciclär, ni; han, säg, sän, blef-än,
hon, känna, ina, tacka-na, näst-a samt van!. däm (1 gng dåm,).
I fråga om verbens former märkas pres.: ä, iär, ska, ha, wil, får, må,
lä »lär», tö/ »tör»; boni »börjar», önskar, biudär, tyckäl, får, höt, »hör», swär,
ries »reser», gier, wet; imp.: lät »låt», kåm, fölg, säi, drick. Passivformer:
fins, liknas, kokas, giöras, töras, syns. 2 pers. pl.: kom sittän hos mäg,
kännän i män stämma, gien hit.
Ordförrådet i dikten har också många beröringspunkter med den
ovan nämnda gruppen i Hesselmans utgåva. Nämnt är redan skogsiällein
i bet. »kärleken» (jfr H. nr 12 Skogzjäls Tånckar). Vidare förekomma
några förvrängda lånord som korasi »kurage», kunsion, »kondition»,
kapriol, kårsera »kåsera?», riespit, spi ntisera »utgrunda» (se Dahlgrens
Gloss.) inspintingar »infall» (?) samt kraftuttrycket was blätting (väl av:
»vars (Herra) beläte», jfr SAOB blätten). Hit hör väl också kramasa »styra
ut med grannlåt» e. d. (till kramas »grannlåt», se SAOB o. Rz 349).
Av dialektord böra nämnas binkebanda (se Dahlgren, Gloss. Bindika
»band»), förskapi (anv. som kraftuttryck), jfr män hy förskapa ble »förvandlades» (jfr äv. förskrapi dän — — Hesselm. 12, och skrapi Hesselm.
17), hisli »hisklig» (vanl. i dial. dikterna, äv. Schroderus m. fl.), heilwert
»gott, bra» (Ihre, Dial. lex. uppger hävlig, häl fr. upl., enl. Rietz 287
rä adv. ifall som rä
utbrett fr. Vbotten t. Smål.), kopet »sup»? (acc. —
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rient ut, rei wisli, d ya mäg rä tul dricka, sto rä som iän dummä, å rei i flykta,
rö giärna, löper rä män weig, jfr häls. och norduppl. ra väg; snutter, snutra,
snätra (väl fel för snåtra!) »liten, nätt» (jfr H. nr 12), snäljo, snö, jan

»flicka» (se Ihre, Dial. lex, som uppger ordet fr. Simtuna hd, Dahlgren
cit. fr. Kolmodin, Qv. Speg.), stinta »flicka», nu i Häls. och n. ö. Uppl.,
?vitt å bra grundf. n. till komp. viller »bättre» (jfr Hesselm. nr 14, s. 45 wi/t).
M. E.

2.
Föreliggande landsmålsdikt har påträffats i arkivet å Esplunda,
där handskriften ingår i ett konvolut med påskriften »Verser m. m.
från landshövdingen, greve Adolf Mörners tid» [1705-66]. Dikten
är inte blott av värde för språkforskaren såsom ett relativt tidigt
prov på upplandsmål utan även av intresse för historikern och
litteraturhistorikern. Den tillhör nämligen den vittförgrenade
kategori av artificiellt folklig lyrik, som kallas 'den politiska
visan'. Genren ägnas en grundlig undersökning av Isak Fehr i
hans avhandling »Studier i frihetstidens vitterhet. Den politiska
visan» (1883). Detta poem har dock varit okänt för honom. Det
målar på ett intressant sätt — både direkt och omedvetet — den
spända och ovissa situation, som rådde i Sverige vid tiden för
dess tillkomst, år 1744.
Som Fehr påpekar (s. 15) förekom att den politiska visan skrevs
på landsmål. Man förstår lätt varför: det dialektala förlänade
detta ofta cyniskt utnyttjade propagandainstrument ett drag av
troskyldighet och gammaldags redbarhet. I föreliggande fall tillkommer ytterligare ett skäl: dikten är direkt anlagd på allmogen.
Den börjar nämligen med. att propagera för den nyvalde tronföljaren, Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp, och det var nödvändigt att framställa honom i en fördelaktig dager i synnerhet
inför de breda lagren. Böndernas sympatier hade varit för hans
medtävlare, den danske prins Fredrik, och bondeståndet hade
officiellt och på det kraftigaste understött dennes kandidatur.
Dikten söker att lugnande besvara de frågor, som gemene man
ställde beträffande den nye, mindre önskade kronprinsen.
Han hade anlänt till Sverige i oktober 1743, och den okände
författaren porträtterar honom här påpassligt vid ett av hans
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första framträdanden: när han den 24 januari 1744 anlände till
Uppsala på ett officiellt besök. Festsaluten och den rika illuminationen till hans ära omnämnas (jfr Annerstedt: Upsala Universitets historia 3:1, s. 175). I fortsättningen understrykes Adolf Fredriks svenska påbrå; han är av »gamle hastas slagin». Hans mor
var dottersondotter till Karl IX och han hade ytterligare släktförbindelser med Sveriges kungahus genom sin farbrors hustru
Hedvig Sofia, Karl XII:» syster, samt sin fars faster Hedvig
Eleonora, Karl X Gustafs gemål.
Den initierade 'Pär Larson' kan också lämna lugnande besked
i en annan politisk fråga. Efter det olyckliga kriget mot Ryssland
och den oväntat förmånliga freden i Åbo förde hattpartiet en
ryssvänlig politik, som Pär Larson givetvis är varm anhängare
av. Beträffande den ryska armékår, som hade förlagts i hjärtat
av Sverige — vid Norrköping, Nyköping och Stäket — och
som väckt folkets förtrytelse, säger han förtröstansfullt: »De resa
giärna hem, och lemna oss i roo». Däremot svävar han åtskilligt
på målet när Hustru Karin kommer med pockande frågor om
dansken och dalkarlen. Det var de två stora orosfaktorerna i
dagens situation, den ena den risk för krig mot Danmark, som
valet av Adolf Fredrik dragit med sig, den andra den revoltstämning bland allmogen, som ett halvår tidigare blossat upp i
'den stora daldansen'. *Frågorna var för aktuella för att kunna
förbigås, de måste ställas. Men besvara dem kan Pär Larsson
inte, och hans tystnad är ett vältaligt uttryck för ovissheten på
högsta ort. Han kan blott rekommendera vad som stått som
idealtillståndet för varje regim i orostid: att var och en sköter sitt
utan att diskutera och spörja.
Bonde-glamman mellan Pär Larson å hustru Karen
Hustru Karen.
Wån Pälle ha du hört nå nytt som ä beskäli,Så säg mäij jag har ock, at lön däij sagun mä,
Dom ha så mycket .spräck när oss som är försmäli
Du är en wislen dräng å snackar som du skä.

46

MAGNUS V. PLÅTEN

Pär Larson.
J ottes kom full jag från siusen som de ara,
war jag lycklen wist, som kiöl för Printzen wån,
Han for til kula, hä geek så frist the fara,
Kan tro iag koksa pån, å kiännern wist som nån,
En fijner man är han, bland alla herre männer
alri nån för ner å så på likligt sätt
Jnt ä han gåsse ung, å intet aldrig swänner,
Jnt ä han hasklig lång, män spänslin just å rätt
när wij kom til Staan, då bar hä te å prånga
Hä small så stora skott, dom ock, dom re, och geck
Profässars härrar, å Studint mun serer många
Å mycken stutzlig folck, som buga på sitt skieck
Sen bar hä täll om qwäln mä juli åtten tä pråla
Had lius i alla wrår, å mycken krångel mer
Dom spela åt och drack i alla hus och gåla
Jag geek mäg på en krog at supa med maner.
Hustru Karin.
Nå Nå så ha du sedt ny Kungien som dom kalla
Han kom från Ryssens land men har en frommer far
Som drog til Turkiens wåld, fast han skull hetas falla
Å dö i Norje, men han ä i lifwe qwar
Få si, om han nu sielf får komma till sitt rikie
Häll om han låter son sän styra alt i lag
må Kung Fr edrieks hielp så wara far sins likle
At redlen man blir häl å oförätt får slag.
Pär Larson.
Du talar tokut nu, som bättre weta måtte,
Jnt är wår Prints en Kung, när Kungien lefwer än
Jnt ä han son åt dän som ingen hustru åtte
Wån Carl ä långsen all, det wet så mången swän
Men leka ä han wist tåf gamla hiöstas slagin
Så skyld som Carl han war, å sensta drottning wån
På swenska går han klädd, har samma wis och lagin
Som hemma födder prints, å wislin Konungs Son.
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Hustru Karin.
Wa är han då en Ryss, å har han want präster
Som sämre lära har än wij i wårat land
Hwar skall han hustru ta, hell är han redan fäster,
Hwarföre ha han hafft hit Ryssen til wår strand.
Pär Larson.
Å intet är han Ryss fast ryssar är hans wänner.
Jnt heller wigder präst, å effter deras sed
Han har wån rätta tro, män flickan iag int kiänner,
Som hustrun hans ska bli, det går oss intet wed
Jnt skä wi leskas wö, te nåra Ryssar hysa
De mena oss alt wäl, där om skä wi däm. tro
Når Gud gier fred och lungn, så få wij feller lijsa
De resa giärna hem, och lemna oss i roo.
Hustru Karin.
Hur tro mä danskien blir skä han på swerie krigia
Ån dalkaln då, wet du om han nu trogen bier
Må herrana ä sams, eij iag må rätt nu tiga
Du bannar mig kanske om iag däij frågar mer.
Pär Larson.
Jnt ä iag herdagsman, som farit kring i wälan
Hur skä iag wetta tåf hwa danskien tenker på
Hwa herrar språkas wö, om dalkarn glömmer fälan
Jag redlen poicker ä å det will iag bestå.
Hä tror iag ä full wist om kung å prinsen löfwa
J sämio med hwaran, å alla Swenska män
Så ha wij ingen nö, fast wi sku nåje töfwa
Her bier full bättre lell en gång i lande än
Å ä nu leka bäst, at bonden änsar plogien
At Bärsman bryter malm, och Byter hafte dehl
Soldaten har C or a s, å Kålarn rycktar skogien
Å lemnar Kung å råd te bota rikets fel:
Hofskrifwen daan effter pålsmesdan på det nya året som dom
Per Larson i Uplan
kalla 44
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»Bondeglamman» uppges vara »hofskrifwen» 1744 av »Per Larson i
Uplan» och den åsyftar tydligen att återge något slags upplandsmål.
Några säregna dialektformer, som skulle kunna användas för en närmare
lokalisering innehåller den dock inte, utan huvudsakligen mera allmänna
drag. Påfallande är dock förekomsten av talrika adj.-former på -lin,
-len (för -hg): lycklen, wislen, wislin, spänslin, redlen (Hesselman, Sveamålen s. 11, n. o. v. Uppl., jfr Levander, Dalm. II, s. 142 och 201). Ett
annat drag, som numera blott återfinnes i n. delen av Uppland, är den
förmjukning av g och k i inljud, som tycks åsyftad genom skrivn. kungien,
plogien, skogien, slagin, lagin, krigia, nåje »något» och likie, rikie, danskien,
turkien. Apokope och annat vokalbortfall är också påfallande vanligt i
dikten, t. ex. att lön däij »löna», kiöl »körde», had, skull, int,. tål »utav».
Rätt talrika äro nom. sing. mask. på -er av subst.: swänner »sven», präster,
poicker; i adj. förekomma ju former på -er alltjämt i dial. motsv. diktens
fijner, kommer, lödder, fäster, vigder. Egendomligt i jämf. med nutida
uppl. dial. är också att g> j i orden mäij, däij (dial. mäg, däg). I best.
fem. sing. står -n kvar: sagun, flickan, wälan, fälan, vilket tycks utesluta
Uppland ö. om Uppsala som den åsyftade dialektens ursprungsort.
Mera allmänna drag äro den i Uppland vanliga överg. av i> e i geck
och mindre vanl. i bier, skieck »skick» samt sän »sin», vidare överg. i (e) >
ö i wö »vid» (men på annat håll i dikten wed) och i det ovan!. löfwa »leva»
(i rim med töfwa, annars äv. lefwer; ang. ö-formen av detta ord jfr Hesselman, Uppland II, s. 531, som anser löffwa hos Celsius, Comoed. de
Disa 1687, vara uppsalamål; formen vanl. även i Södermanland, T.
Ericsson, Grundl. s. 91). Egendomlig är skrivningen juli åtten »julottan»
med å (men i ottes). I fråga om konsonanterna (jfr om -n ovan) följande
ex. på d-bortfall: mä, örsmäli, re, wö, nö och de ara, men d står kvar i
med, råd, sed, wed »vid»; däremot är det givetvis borta i fall som buga
»bugade», spela »spelade»; t har fallit i 42,å »något», i lande, iii/we men står
kvar i intet, mycket, rikets; 1 faller i skä, te och r i gåla (men snackar, lefwer
etc.), ha du hört, ha han (men jag har ock). Orden Alsala och hofskrifwen
visa övergång ps> fs.
Inte heller ordförråd och böjning visa några lokala särdrag. Ä. former
visa ock, pret. av åka och åtte, pret. av äga. Komp. som sensta »senaste»
är vanl. i dial. dikt. (t. ex. Hesselman nr. 18) och finnas ännu i dalm.
Egendom!. i ordförrådet äro också huvudsak!. arkaismer, som påträffas
på åtskilliga håll i ä. litt.: spräck »rykte», (fsv. spräk av Ity. spreke, se
Dahlgren, Glosa.), hasklig »faslig», snacka, »yta, prånga »pråla» (ty. prangen),
leskas wö »förargas över», änsa »sköta», skyld »släkt», all »död», häl »lycklig», stutzlig (väl samma ord som Dahlgrens stutselig »sprättig?» från
Colerus). Van!. uppsvenska äro adverben full, 'eller »väl» och leka »likväl».
M. E.

Lulelapparnas byxtyp en nordisk-arktisk
reliktföreteelse
AV BIRGIT LAQUIST
Den karaktär av ålderdomlighet, som vid hastigt påseende framskymtar i lapskt dräktskick, har föranlett många dräktforskare på
nordiskt område att i det lapska dräktmaterialet söka jämförelsepunkter, för att därmed i olika avseenden belysa äldre nordiskt
dräktskick. Forskning med utgångspunkt från lapskt material når
i sin tur inte långt utan att taga hänsyn till det omgivande nordiska materialet. Den sistnämnda satsen belyses redan så tidigt
som 1672, när prosten Johannes Tornaeus i Torneå skall beskriva
de lapska byxornas utseende: »Alla lappar», säger han, »bruka ena
handa klädebonat, såsom långa håsår, där både Strumpor och byxor
sammanhängja, äfwen som dalekarle byxor, dock icke så wijda».1
Beträffande dessa dalkarlarnas långbyxor har Sigfrid Svensson i
sin tur bl. a. med stöd av Tornaeus ovan anförda citat visat, att
dessa begagnats på 1600-talet i Dalarna, och att de sålunda icke
påverkats av det franska revolutionsmodet, utan varit en byxtyp,
som med obruten tradition kvarlevat i Dalarna sedan forntiden.2
Den långa byxan (bild 1) anses ju som bekant ha upptagits av
germanerna redan under folkvandringstidens början, genom påverkan österifrån.3 Från nordiskt område visa bl. a. fynden från Thors1 Johannia Tomaei Berättelse om Lapmarckerna och deras tillstånd, Sv.
Lm. XVII 3, 1897, s. 51.
2 S. Svensson: Dalarnas folkdräkter, Årsbok för Hembygdsvård 1932, s.
28 if. samt Förhist. och medeltida traditioner i Nordisk bondedräkt, Nordisk
Kultur XV, 1941, a. 134.
3 Jfr G. Girke: Die Tracht der Germanen 1—II, Leipzig 1922, Poul Norlund: Klwdedragt i oldtid og middelalder, Nord. Kultur XV, 1941, s. 36 samt
I. Henschen-Ingvar i Sv. Uppslagsbok (Klädedräkt).
4 — 527055 Svenska Landsmål 1952
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Bild 1. Forntidens germaner voro klädda i långa byxor vid tiden för Kr. f.
Redan på Herodotos tid uppträdde meder, perser och skyter i långa benkläder. Cicero talar också om galler och germaner som »de byxklädda folken»
(bracatae nationes) i motsats till romarna. — Bilden föreställer en byxa från
Thorsbjerg (framsidan t. v.), daterad till 300-talet e. Kr. — Schleswig-Holsteinisches Museum, Schleswig. Efter Karl Schlabow: Trachten der Eisenzeit aus
Moorfunden in Schleswig-Holstein.

bjerg, Damendorf och Dietgen i Slesvig1, att långa byxor varit
vanliga här omkring år 300 e. Kr. Även avbildningar som bronsplattan från Torslunda på Öland och andra liknande tyda på
användningen av dylika plagg redan mycket tidigt. Den långa byxan
försvinner emellertid ur allmänt bruk ute i Europa under medeltiden på grund av nya modeströmningar, men kvarstår som reliktföreteelse i folkligt dräktskick på avsides orter.
Anna-Maja NyMn har från Vingåker påvisat den förhistoriska
långbyxans användning ännu under 1700-talet samt förekomsten
av densamma i övriga trakter av Södermanland ännu vid 1600talets mitt.2 Något bevarat exemplar finnes dock icke från dessa
trakter, varför byxans skärning ej kan följas i musealt material.
Från Dalarna, närmare bestämt Sollerön (bild 2), finns byxan däremot bevarad.»
1 Norlund, a. a. s. 37 samt bild 30-32.
2 Anna-Maja Nyl6n: Folkligt dräktskick i Västra Vingåker och Österåker.
Kap. Byxor s. 97-99.
3 Gunnel Hazelius-Berg: Dräkttradition och modenyheter i Gruddbo på
Sollerön, Festzkr. t. S. Erixon, Sthlm 1938, bild 1 och 13, samt Svensson:
Dalarnas Folkdräkter s. 29 ff.
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Bild 2. Byxor av leggingtyp, från Mora sn i Dalarna. Foto Nordiska museet.

Ifrån de baltiska länderna och Finland, där dessa plagg varit
i användning hos allmogen in i senaste tider, kan däremot bevarat
material av varierande snitt redovisas.'
Även från Norge känner man till långbyxan i relativt sentida
avbildningar ifrån trakter med reliktartad allmogekultur. En akvarell av Mattis Ibsen från 1717 visar en bonde från Bergenstrakten
iklädd ålderdomlig dräkt med långa, ganska snäva byxor.2 Från
Kinservig i Hardanger ha vi likaså en bild från 1817 av en bonde
iklädd långbyxor.3 Bergens museum äger ett antal dockor från
1 0. Heikel: Die Volkstrachten in Ostseeprovinzen und Setukesien, Hfrs
1909, T. VII samt U. T. Sirelius: Suomen kansanpukujen historia, Journal de
la soc. firmo-ougr., 31-32, Hfrs 1916 T. VII: 9, 11, 12, s. 155.
2 K. Visted: Vor gamle bondekultur, Kristiania 1923, s. 77, bild 70.
3 Einar Lexow: Joh. F. L. Dreiers Norske Folkedragter fig. 7 sid. 5. Teckning av prost N. Herzberg i Kinservik.
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Bild 3. Byxa av svart vadmal från Gellivare i Lule lappmark. Av nordlapsk
typ med trekantig kil fram och dragband genom dragskon.
Foto Nordiska museet.

Bild 4. Baksidan av föregående byxa, med sidsömmarna synliga på byxans
utsidor. Typiskt för den nordlapska byxan är det smala rektangulära stycket
uppe på byxan. Foto Nordiska museet.
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1700-talet iklädda folkdräkter, av vilka fotografier publicerats av
Lexow.1 Ett par av dockorna bära långbyxor (fig. 45, 46, 92), där
skärningen förefaller att vara densamma, som den av Hatt formulerade »leggingtypens», till vilken jag senare återkommer. Av de
andra kan man endast se nedre delen på grund av den långa kolten.
Av bevarat material från medeltiden ha vi endast ett enda byxfynd, nämligen det i Skjoldehamn i Nordnorge funna exemplaret
från medeltidens sista skede.2 Dessa byxor nå ner till anklarna
och äro sålunda enligt medeltida nordisk benämning s. k. Qkulbrwler.3
De medeltida grönländska dräktfynden redovisa däremot endast
hosor (tygstrumpor med sula, leistr) men ej byxor, och till Bockstensmannens från Halland dräkt hörde likaledes endast ett par
hosor, vilka voro väl bevarade. Dessa hade ovan knäet fastsydda
läderremmar, varmed hosorna häftades vid ett bälte eller möjligen
någon kort tröja eller skjorta, som burits under kolten, varav man
likväl här ej funnit några spår.4
Norlund anför den åsikten att de långa byxorna skulle hört
samman med den korta kolten och bibehållits under medeltiden
företrädesvis som arbetsdräkt, men »da Kjortlen i Middelalderen
blev läengre, skrumpede Brogene ind, medens Hoserne voksede i
Lxngde, saaledes at de däekkede hele Benet».5
Beträffande de äldre långbyxornas snitt framhåller Svensson° »att
varje byxben utgjordes av ett stycke tyg med sömmen placerad
på benens insida. I sin enklaste form bestodo dessa byxor följaktligen blott av två ihopvikta och sammansydda tygstycken.»
Det medeltida Skjoldehamnsfyndets byxor torde enligt Gjessing
också ha bestått av två dylika »benstycken», ehuru de märkligt nog
1 Lexow: Jorgen Garnaas og Nordmansdalen, Bergens Museums aarbog
1916-1917, fig. 5 och 72.
2 Gutorm Gjessing: Skjoldehamnsdrakten. En senmiddelaldersk nordnorsk
mannsdrakt. Viking 1938.
3 Poul Norlund: Klmdedragt i oldtid og middelalder, i Nordisk Kultur XV,
1941, s. 38-39 samt Hjalmar Falk: Altwestnordische Kleiderkunde, Kristiania
1919, sid 118-119.
Albert Sandklef : The Bocksten find, Acta Etnologica II, 1937, s. 1-64.
5 Norlund, a. a. s. 38.
6 S. Svensson: Förhistoriska och medeltida traditioner i nordisk bondedräkt, Nordisk Kultur, XV, 1941, sid. 134.
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Bild 5. En skinnbyxa från Lule lappmark, framifrån och bakifrån. Obs, det infällda skrevklädet samt sömmarna på benens baksida. Foto Nordiska museet.

ha sömmarna på utsidan, liksom nordlapparnas byxor. Gjessing har
dock lett i bevis att Skjoldehamnsbyxan icke kan ha varit lapsk.1
När G. Hatt 2 i sin analys av byxtyperna hänför den nordlapska
1 G. Gjessing: Skjoldehamnsdrakten, Viking 1938, s. 38, 47 ff., 64 ff.
2 Gudmund Hatt: Arktiske Skinddragter i Eurasien og Amerika, Khvn
1914, s. 150 ff. samt s. 218.
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Bild 6. Ritning av föregående byxa med markering av sömmarna.

byxan (bild 3 och 4) till den arktiska breech-cloth-typen, ställer
han denna i typologisk motsättning till en sydlapsk byxa, som till
sin typ är den nordiska långbyxan eller legging-typen, som han
kallar den. Denna senare har enligt hans utredning en vidsträckt
utbredning västerut, förutom att den förekommer hos Jämtlandsoch Västerbottenslapparna, hos vilka den, enligt hans åsikt, torde
vara mycket gammal. Lapparna äro för övrigt de enda av de arktiska folken, som ha byxor, vilka nå ända ner till anklarna.
Hatt omnämner även en intressant blandningsform mellan leggingoch breechcloth-typen, som har påträffats hos de förryskade infödingarna i Markova i Anadyrdistriktet, beläget söder om Tjuktjerhalvön kring Anadyr-floden, som flyter ut i Beringshav. Han beskriver
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denna byxa på följande sätt: »Det midterste Parti udgerres af eet
Stykke Skind, som foran og bagtil naar op tul Lobegangen og
med en kileformet Spids straekker sig ned i den indvendige Side
af hvert Bukseben; dette er Breechcloth-Typen. Dertil slutter sig
nu paa hver Side et Legging-Parti, der ikke alene danner Buksebenene men ogsaa utger meget af Brogens ovre Del og naar op
tul Lerbegangen foroven>>.1
En liknande byxa, som den nyss beskrivna förekommer även på
centrallapskt område, närmare bestämt hos Lulelapparna. Dock
saknas här de ovanbeskrivna kilarna, som från mittersta partiet
fortsätta ner på insidan av byxbenen.
Den lulelapska byxan (bild 5, 6), som fortfarande tillverkas i
såväl barkat skinn som vadmal, består av ett skrevkläde, som här
har en särskild benämning, nämligen hijhtam. Detta går från framsidans linning mellan benen och upp till ryggsidans linning. Själva
benbeklädnaden har också sin särskilda benämning, påuhsåh (pl.).
Ett citat från 1800-talets förra del från Lule lappmark, vilket
belyser betydelsen av denna senare benämning, återgives på följande
sätt av Sigrid Drake: »Påusah, vadmalsbyxor (eg. »det som är
kring låren>>)».2
Dessa påuhsåh gå från ankeln upp till linningen på höftbenen,
ha vanligen söm, på benens insida, någon gång även på ryggsidan
utefter vadorna, och äro upptill på sidorna sammansydda med
skrevklädet (jfr bild 5 och 6). Upptill är byxan vikt utåt till en
omkring 2,5 cm bred fåll, genom vilken ett skinnband (för tygbyxorna vanligen ett flätat eller vävt ylleband), kallat fiehtars, är
1 G. Hatt, a. a. sid. 159. — Henny Harald Hansen har i sin bok Mongol
Costumes, Khvn 1950, där hon behandlar dräktmaterial från östl. Mongoliet,
visat att byxorna här huvudsakl. tillhöra leggingtypen. En byxa tillhörande en
brottarkostym utgör dock ett undantag med ett »centralt mittparti, som dock
på insidan av låren går ända ner till byxbenens nederkant», bild 99 och 101.
2 Sigrid Drake: Västerbottenslapparna under förra hälften av 1800-talet,
Uppsala 1917, s. 173.
3 Enligt H. Grundström, Lulelapsk ordbok, är fiehtar ett »band varmed
man binder fast byxor om livet, för att de icke skola falla ned». Detta lulelapska ord, lieh,tar, används även i de nordliga dialekterna och T. I. Itkonen
framhåller dess släktskap med det finska vyötärö livband, skärp, och anser det
vara ett senare finskt inflytande i lapska språket. Jfr Suomen Lappalaiset

LULELAPPARNAS BYXTYP EN NORDISK-ARKTISK RELIKTFÖRETEELSE

57

Bild 7. En skinnbyxa från Lule lappmark av modernare snitt. Byxan knäppt
med knapp och förlängd upptill, så att den ej längre hänger så lågt ned på
höfterna. Skrevklädet är även bredare framtill. Sömmarna äro på insidan av
låren. Norrbottens museum, Luleå.

draget, på så vis rynkande ihop de upptill rätt vida byxorna och
sammanhållande dem. Dessa byxor finnas bevarade i sin här beskrivna enklaste form i ett par exemplar av barkat skinn på Nordiska museet. De tillhöra museets tidigast insamlade föremål och
hade av den kände lappforskaren G. von Diiben anskaffats under
hans resa i Lule lappmark i slutet av 1860-talet. Byxor av samma
typ, dock något moderniserade, samt från långt senare tid, finnas
i Nordiska museets och Norrbottens museums samlingar. Man har
sålunda bl. a. försökt förlänga uppåt de framtill mycket lågt sittande byxorna, antingen genom insättning av sidstycken upptill i
del II, s. 585 (Hfrs 1948). Även Drake, a. a., s. 173 från Lule lappmark:
»Fiettar, ett band fastsytt eller infållat i hitam, fastknytes och löses framtill;
såsom varmare och bekvämare ha några vissa förnämare börjat bruka linning,
öppna och försedda med knappar fram, vilket de lärt i prästgården (Kvikkjokk)». Jfr bild 7. Västerbottenslapparna benämna samma band falde, vilket
i sin tur är av nordiskt ursprung. (Jfr Qvigstad, Nordische Lehnwörter fin
Lappischen.) Hatt omnämner emellertid i a. a. s. 151 att »I nyere Tid er dog
meget sjseldent at den gammeldags faldie-m,ouga (Brog med Lobesnor foroven)
forekommer hos Sydlappene».
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påuhsåh eller genom tillskarvning av hijhtam eller skrevklädet.1
(Bild 7.)
II. Grund ström definierar i sin »Lulelapsk ordbok» 2 ordet hijhtam
som »våd från bakre övre kanten och mellan benen i en lapsk byxa»
samt hijhtam-påuhsåh som »byxor med sådan våd» och han tillägger
inom parentes »vanlig lapsk modell», härmed givetvis menande
lulelapsk modell. Detta omdöme bekräftas också av traditionsuppteckningar från Lule lappmark.3
Grundström nämner emellertid även ett annat slag av byxor,
nämligen skähkök, plur. skåhkåkah el. skåhkåk påuhsåh, byxor med
glip, d.v.s. utan sådan hijhtam för kvinnor och barn, som även synes
ha haft motsvarighet i andra lappmarker.4 Jfr bild 8 av barnbyxor.
Den äldre litterära traditionen rörande Lule lappmark, här främst
representerad av Samuel Rheen i hans relation av år 1671, har
följande att anföra: »och hafwa quinfolcken byxor om winteren lijka som manfolcken, men om sommaren bruka quinno kiönet allenast strumpor och inga byxor».3 Strumpor i nuvarande bemärkelse
får man icke räkna med här utan något slags holkar utan läst 6,
ty samme författare framhåller ett stycke längre fram att »I sine
skoor bruka the inga strompor, uthan allenast hö».7 Om dessa av
1 Nordiska museet, inv.nr 4.200 samt 4.209 äro av äldre typ, moderniserade
former äro inv.nr 227,761 c samt bild 7, Norrbottens museum. — Efter uppsatsens inlämnande till tryckning har jag i Norrbottens museum funnit ett
par mans- och ett par kvinnobyxor från Arjeplog (Inv.nris 3295 b samt
3296 b) av vadmal med samma snitt som bild 5 o. 6, vilket tyder på att
denna typ av byxor är gemensam för centrallapparna i gemen.
2 Grundström, a. a. s. 84.
3 Kati Länta och Sigga Åstot gm 0. Lindgren 1952.
4 Gjessing nämner en motsvarighet härtill, näml. faltek en överdragsbyxa,
som når till knäna och är öppen baktill, numera använd endast av småbarn
i treårsåldern, men användes även förr av kvinnor. En traditionsuppt. från
Karesuando omnämner även faltehat lik barnbyxorna »upfäste med ett smalt
band kring midje». Jfr även Qvigstad: Norclische Lehnwörter im Lappischen,
s. 144.
5 Samuel Rheen, En kortt Relation om Lapparnas Lefwame och Sedher . . .
Sv. Lm. XVII. 1, 1897, s. 62.
6 Jfr Åke Campbell, Om fot- och benbeklädnad hos allmogen i Norrland.
Rig 1942, s. 101-102, där han bl. a. indelar fot- och benbeklädnaden i strumpor, benholkar, damasker och fotlappar.
7 Rheen, a. a. s. 63.
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Rheen omtalade strumpor skola vara de samma, som de här omtalade skåhkacah, lämnar jag därhän. Det kan naturligtvis även betyda
vanliga benholkar av tyg, liknande dem man påträffat i en lapsk
kvinnograv från 1700-talet i Jukkasjärvi kyrka, Torne lappmark.1
Eva Bergmans rapport härifrån omnämner en lappkvinna iklädd gråvit kolt av vadmal samt »Damasker 48 cm av grön vadmal, hopsydda
bak. Sluta vid fotknölen».
De lapska benämningarna på byxans delar visa, synes det mig,
otvetydigt på tvenne tidigare självständiga plagg, som numera vuxit
samman till ett enda. Påkså, pl. påuhsåh, byxa, är ett nordiskt
lånord 2 medan hijhtam, skrevklädet, förefaller att vara ett gammalt
lapskt ord. Gjessing3, som även uppmärksammat beteckningen &i' tamah i nordlapskan, förmodar just på grund av denna benämning,
att lapparna tidigare skulle ha använt en kort byxa av breechclothtyp, och han stöder sig på Qvigstad, när han framhåller ordets
ålderdomlighet, sådant det framstår i den enare-lapska formen ikktameh (pl.), vilket i denna dialekt endast skall beteckna bakstycket
i byxan. Men så vitt jag förstår förekommer här icke något särskilt skuret bakstycke, det skulle i så fall vara det smala översta
stycket nedanför linningen, som vi se å bild 4.
Härledningen av ordet skåhkäk känner jag icke, men så som
plagget har beskrivits, påminner det mycket starkt om de tidigare
omtalade medeltida hosorna.
Sigfrid Svensson har i sin uppsats »Förhistoriska och medeltida
traditioner i nordisk bondedräkt» bland annat beskrivit en mansdräkt från Färöarna.4 Därvid har han alldeles speciellt fäst sig vid
1 K. Vitterhetsakademiens arkiv. Rapport från undersökning av kistor bisatta i Jukkasjärvi kyrka, upprättad av Eva Bergman 1947. Kista R 7.
2 J. K. Qvigstad: Nordische Lehnwörter im Lappischen, Christiania 1893,
a. 121.
3 Gjessing: Lappedrakten. En skissa av dens ophav, Oslo 1940, s. 62-63.
Itkonen har icke denna benämning i Suomen lappalaiset.
4 Sigfrid Svensson: Nordisk Kultur XV, 1941, s. 134-135. — Även Thale
Gjessing har i sin bok om Gudbrandsdalens Folkedragter fäst sig vid färöbyxan och sammanställt skrevklädet med det fornnordiska setgeiri, som av
Falk förklaras som ett »keilförmiges Hinterstiick» på mannens byxor. Han
omtalar även å sid. 120 *en lestebrok av skinn» från Island, efter Anders
Sandvig.
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Bild 9. Ritning av byxa från Färöarna. Efter skiss och måttuppgifter av dr
Holger Rasmussen, Nationalmuseet i Köpenhamn.

byxorna som han karaktäriserar som »ensamstående i nordiskt folkligt dräktskick» enär »mellan byxbenen är insatt ett särskilt, kring
skrevet vikt tygstycke, så att byxan kommer att bestå av tre i
stället för två huvuddelar; sömmarna följa benens insidor och man
skulle kunna tro att denna byxtyp uppstått ur medeltidens lösa,
ända upp till skrevet nående långa hosor». Han tillägger emellertid
att redan byxorna i Thorsbjergsfyndet dock visa en likartad tillskärning. (Jfr bild 1 och 9 här samt fig. 30-32 hos Poul Norlund, a. a.)
Vi ha här en märklig överensstämmelse i snittet mellan Färöbyxan
och den byxa, som alltså än i dag användes i Lule lappmark. Den
av Sigfrid Svensson beskrivna färöiska byxtypen finns bl. a. bevarad i Nationalmuseet i Köpenhamn och är liksom den här avbildade
Lulelapska byxan av barkat skinn.
En på Färöarna uppväxt dansk prästman, Thomas Tarnovius,
har i en 1669 författad beskrivning av Färöarna bland annat omtalat dräktskicket sådant det var därstädes på hans tid.1 Beträffande
byxorna säger han: »Deres buxer ere oc af sort fin Valmel huilcke
de Hefte for kneene, oc de henge paa deres hofte been. — — —
Men udi Norderecerne bruge de ocsaa et andet slags som ere huid
1 Thomas Tarnovius: Fercers Beskrive1ser, utg. av Håkon Hamre, Khvn
1950, i verket Faeroensia textus & investigationes, Vol. II. Kap. 16 och 17 avhandla dräktskicket, sid. 69-72. För anvisning till detta arbete tackar jag fil.
lic. Åsa Nyman.
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valmel huilcke kaldis broger oc samme broger ere saledis gjorde
at hoser oc buxer ere i hin ander.>> Utgivaren har tillfogat en anmärkning, att dessa byxor skulle vara av medeltida typ samt att
liknande byxor icke nämnas av senare författare.1
Av allt att döma torde vi här ha föregångaren till den i Nationalmuseet i Köpenhamn bevarade skinnbyxan från Färöarna med
traditioner långt tillbaka i tiden.
Färöarna ha ju som bekant befolkats ifrån norskt område. Det
första landnamet skedde under Harald Hårfagers tid.2 Huvudmängden av inflyttarna synes ha kommit från Sor- och Vestlandet
främst kuststräckan från Aust-Agder till Hordaland.3 En ny invandring förefaller att ha skett omkring år 1200 bl. a. från Rogaland.4 Vi ha sålunda all anledning att förmoda att det äldre dräktskicket på Färöarna varit någorlunda överensstämmande med det
norska dräktskicket på de orter varifrån öborna härstammade,
främst Vestlandet alltså, där f. ö. ålderdomligt dräktskick hållit
sig kvar längre än på många andra håll i norska bygder.
Vestlandets stora betydelse för Nordnorge redan i mycket tidig
tid, har omvittnats av flera forskare, bl. a. G. Gjessing och Th.
Petersen, vilka hävda att kolonisation har skett från Vestlandet till
Hålogaland redan i 4-6 århundradet e. Kr.4 Och här uppe kommo
lapparna snart inom norrmännens intressesfär. Halvdan Koht 6 har
visat, att det icke så mycket var fisket, som i förstone lockade
norrmännen hit upp utan pälshandeln. Genom beskattningen av
lapparna, främst då lapparna i nuvarande Norrbotten, försågos de
med rikliga mängder av råvaror för denna handel. Även senare,
när pälshandeln upphörde på grund av bristande tillgång, fortsatte
fjällapparna vid sin vistelse på somrarna vid norska kusten att
1 Tamovius : a. a., noterna av Håkon Hamra s. 90.
2 Jfr Det norske Folks Liv og Historia gennem tiderna, Fra oldtiden til
omkr. 1000 e. Kr. av H. Shetelig, s. 184.
3 Sverre Stove og Jacob Jacobsen: Foaroyane, Oslo 1944, s. 147.
4 Stove, a. a. s. 149-150.
5 Gutorm Gjessing: Mere om ophavet til Håloygjarlenes rike. Haaloygminne
årg. 11, hft 1, 1930, s. 99-106, Th. Petersen: Problemer i det nordenfjelske
Norges bosetningshistorie i D. K. N. V. 8. i Trondhjem Forhandlinger 3, 1931.
6 Halvdan Koht: Gråfelden i norsk historia, s. 19-20 i Norsk Historisk Tidskrift 1930.
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förse sig med smycken, tyger och annat, som de förut varit vana
att byta sig till.
I de lapska dialekterna äro benämningarna på tyger och kläder,
särskilt de av tyg, i de flesta fall av nordiskt, för att inte säga
norskt ursprung. Collinder har betonat den starka frekvensen av
urnordiska lånord från »närmast då norrmännens språk» i lapskan. 1
Från nordiskt håll ha vi sålunda starka påverkningar på klädedräktens område. Exemplen härpå äro många.
Frågan är om man kan tänka sig någon slags påverkan från lapskt
håll på de omgivande grannarnas klädedräkt. Gjessing anser det
ej otroligt att en viss inverkan från lapskt håll gjort sig gällande
på Skjoldehamnsbyxan: *Felleskapet mellom lappebrokene og Skjoldehamnsbroken kan imidlertid også delvis skyldes påvirkninger fra
lappebroken. Det gjelder det korte livet — at broken henger helt
nede på hoftebeina, noe som er vanlig på arktiske broker. Torsbjergbroken og også en rekke nordeuropeiske broker fra senere tid
har sommen langs buksebeina på innsidan. Det samme ser ut tul
å vaere det vanlige på den sorlappiske broken. Både de fleste nordlappiske broker og Skjoldehamnbroken har imidlertid denne sommen
og dermed også splitten på utsiden».2
Skjoldehamnsdräktens fyndort är belägen på en ö i Vesterålen,
nordväst om Ofotenfj orden, och gränsar sålunda närmast till nordlapskt område, medan Lulelapparnas sommarland voro belägna
söder om denna fjord vid Skjomen, Tysfj orden, Folden och Sagfj orden.
Mellan nord- och centrallapparna föreligger en olikhet såväl i
språkligt som etnologiskt hänseende. Jag har i en tidigare uppsats
visat på en sådan olikhet på ett klädedräkten närstående område,
nämligen bandvävnadsteknikens, där förfaringssättet hos lapparna
i Torne lappmark väsentligt skiljer sig från Lulelapparnas. 3 Vid
båda förfaringssätten är det likväl fråga om kulturpåverkan från
1 B. Collinder i företalet till En nomad och hans liv av Anta Pirak, Sthlm
1937, samt samme förf., The Lapps, PAnceton, N. J. 1949, s. 37 f.
2 Gjessing, Lappedrakten, s. 61.
3 Laquist, B.: Iakttagelser rörande de svenska lapparnas bandvävning, Norrbotten 1946, Luleå 1947, samt Observations concerning the bandweaving of
the Swedish Lapps i Ethnos 1947: 3.
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nordiskt håll, ehuru influenserna skett från olika nordiska områden.
En, liknande företeelse möter oss hos de lapska byxorna. På den
ovan omtalade nordlapska tygbyxan ha vi överst på baksidan ett
infällt rektangulärt stycke (jfr bild 4), vilket av Gjessing har framhållits som ett nordiskt drag och som redan kommer till synes i
Thorsbjergbyxan1, och även återfinnes i Skjoldehamnsbyxan. Detta
stycke saknas emellertid helt hos den lulelapska byxan 2, SOM i stället har ett skrevkläde hiihtam draget från den bakre övre kanten
i byxan till den främre, medan själva benbeklädnaden når ända
upp till höftbandet på lårens yttersidor, och oftast om ock ej alltid
ha sömmen på insidan av låren, det senare alltså ett nordiskt drag.
Det arktiska i denna typ skulle företrädas av skrevklädet samt
den mycket lågt nedanför midjan sittande dragskon.
Varifrån härleder sig lulelapparnas byxtyp och hur förklara likheten mellan denna och Färöbyxan på det nordiska området, samt
den av Hatt beskrivna byxan från Markovadistriktet i östligaste
Nordasien? På svenskt område i övrigt har ingen liknande byxa
påträffats och även om det äldre bildmaterialet icke visar snittet,
tyder dock allt på att dessa byxor äro av leggingtyp samt ha ihopsytts med en söm, som går mitt fram och bak på bålen, samt
vid benens insidor. — Från norskt område saknas likaledes material. Vissa likheter erbjuda onekligen de tidigare omnämnda myrfynden från Thorsbjerg och Damendorf 3 med sina i skrevet insatta
stycken, ett bredare rektangulärt bak, och ett kilformigt fram.
Thorsbjerg- och Damendorf-byxorna äro emellertid vida mer utvecklade till snittet och de förstnämnda försedda med leistr. Icke
heller på lapskt område finns direkta motsvarigheter annat än hos
Lulelapparnas närmaste grannar Arjeplogslapparna (jfr sid. 59 not 1).
Däremot har en av Tilke omnämnd mansbyxa från Iran onekligen en
mycket stor likhet med den lulelapska byxan av reproduktionen att
döma.4 Tyvärr saknas här dock en närmare beskrivning av föremålet
1 Gjessing, Lappedrakten, s. 61.,
2 Gellivarelappama, som även tillhöra Lule lappmark, ha dock åtminstone
numera den nordlapska byxtypen.
3 Norlund a. a. s. 37, 38.
4 Max Tilke: Kostiimschnitte und Gewandformen, Tiibingen 1948, Tafel 74,
bild 12 samt s. 36.
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(det enda som omnämnes är »Hose aus filzigem ,Tuch mit Kattungurt») varför jag endast kan visa på möjligheten av förefintligt
material.
På grund av den lulelapska byxtypens geografiskt oerhört glest
spridda förekomst torde man sålunda endast kunna draga den slutsatsen att det här är fråga om en säkerligen uråldrig reliktföreteelse.
Jag kan i denna fråga blott ansluta mig till John Granlunds uttalade åsikt, att det inom den arktiska jägar- och fiskarkulturen
finns ett ålderdomligt skikt, »som trotsar försöken att attribuera
olika beståndsdelar till bestämda långivande eller låntagande
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Studier över »dämpade» vokaler i svenska
folkmål. II
Av BENGT HOLMBERG
Detta avsnitt utgör en direkt fortsättning av framställningen i
Sv. Lm. 1949 s. 1-52. Materialet framlägges enligt samma principer
som tidigare. För att ge en klarare belysning åt utvecklingen inom
det kortstaviga materialet har jag emellertid nu anfört former även
från Skiptveit i Ostfold, Norge, och från ödsmål, Inlands Nordre
hd, grannsocknen på fastlandssidan till Långelanda och Stala
socknar.
Av de förkortningar, som använts i denna uppsats, må här nämnas:
Abrahamson = Erik Abrahamson, Västsvenska ordstudier, Uppsala
1936.
Björseth = Bertil Björseth, Dialekt och riksspråk i en bohuslänsk
socken. Göteborg 1946.
Hoff = Ingeborg Hof f, Skjetvemålet. Oslo 1946.
Janzen = Assar Janzen, Studier över substantivet i bohuslänskan.
Göteborg 1936.
Lindberg = K. H. Lindberg, Skeemålets ljudlära. Göteborg 1906.
Nilen = N. F. Nilen, Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden. Stockholm 1879.
Torp = Alf Torp, Nynorsk etymologisk ordbok. Kristiania 1919.
I = Bengt Holmberg, Studier över »dämpade» vokaler i svenska folkmål. I. Sv. Lm. 1949.
L — Långelanda och Stala socknar, Orust östra hd.
Sk = Skee socken, Vette hd.
Skj = Skjetve (Skiptveit) i östfold, Norge.
Sö = Sörbygdens hd.
T = Torps socken, Orust östra hd.
Ö = ödsmåls socken, Inlands Nordre hd.
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Beläggen från Sk, Skj, Sö och Ö ha tagits ur de nu nämnda
arbetena av Lindberg, Hoff, NiMn och Björseth. De norska formerna ha transkriberats till Lundells ljudskrift (av tryckningstekniska skäl).
Alla siffror hänvisa till sida, om ej annat angives.
E. Utvecklingen av äldre kort y
1. Kortstaviga ord

g > u framför d(< t): sku till m. fvn., skyttel, skötel 1700-talssv.;
Skj, fog Sk, xöttel Sö, sk&dal ö, skådal Tjörn; skådal m.
'skyttel' L T. — hnot f., pl. hnotr fvn., not, nut, nyt, pl. nyter,
noter fsv.; net f. Skj, flad, pl. nddar Sk, nadd el. näd, pl. ndddar
Sö, nut f. Ö; nud f. 'hasselnöt' L T; håslanåd 'd:o' L. Vokalen
kan formellt återgå på fi men härrör sannolikt från plur. Jfr
Janzå. 298. p > framför g(< k): mykr m. fvn., myk no., mog da. gödsel;
mok Skj, möga 'cacare' Sö; ~We m. 'gödselsläde' T. — mykin
fsv.; mya (< mykyt) Skj, mkqa 'mycket' Sk, mon 'mycken' Sö,
min 'mycken' Ö; mbn 'mycken' L T; mOalgd f. 'myckenhet' L.
Vokalen är lång på grund av ersättningsförlängning. — nykill m.
fvn., nykil fsv.; nplsyl Skj, nplsal Sk, nökkel Sö; nbgal ö; nhgal
m. 'nyckel' L T; må2nhya/ m. 'gullviva' L; nhlsbhdk n. 'nyckelhål'
T. Om växlingen g:k se Janån 185.
> si framför 3: bygill m. fvn., böghil ä. nsv.; bp el. byla Skj,
bY la Sk, böjjel Sö, btal ö; b4,2al m. bygel T. — tygill m. fvn.,
tygil ä. nsv.; Qla el. tWa Skj, Ola Sk, tåyje/ Sö, t6,29/ Ö; JO/
m. 'tygel' L T.
,7) > u framför n: hlynr m. fvn., lön m. ('?)fsv.; lun f. Sk, lunn
f. Sö, lun f. Ö; lun f. lönn L T.
y > 0, u framför r: fyrir fvn. fsv.; Ara Skj, fara Sk, före Sö,
fira ö; fira 'innan' T. — tyr(v)i fvn., tyre 1600-talssv.; tYry el.
tjy m. Skj, tåra Sk, tårre 'torrved' Sö, tåra ö; tåra bf. if_cn m.
'tjärved' T. — fiyrill m. fvn., pyrd fsv.; tbral, tizal m. Bohusl.
(Janz6n 203), tåra m. 'törel, kärnstav' Ö; Mtitra/ m. 'kärnstav'
T. Jfr V. Ekenvall i Sv Lm 1946 s. 64.
> 0 framför v: ? hobel mlty., hävel Ity., hyvel, hubel mty.,
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bibel ty. dial.; ltdval Sk, htivvel Sö, hkel ö; h6val m. 'hyvel' L T;
håvla v. 'hyvla' L; skröphhval m. 'skrubbhyvel' L; hOvalbc'egk m.
'hyvelbänk' L; hirvalttin f. 'hyveljärn' L. Hesselman har utgångsformen hyvil (Kort i och y 99). Ordet kan dock möjligen vara
inlånat med ö-vokal. Jfr Hedström a. a. 138 och Wigforss a. a. 57.
— klyfsapul m. fsv.; kliv 'börda på en klövjesadel' Sö; kkOvseda
m. 'klövjesadel' T. Jfr Janzå. 252.
2. Ord med konsonant som följts av f
rycl.ja fvn., rypia fsv.; rOct Skj, ry böt 'rödja
>ø framför
undan' Sk, rlijja 'röja' Sö, riva ö; ro, ror, råda, rot 'röja (i
marker)' L T. — stAja fvn., stypia fsv.; sta Skj, sto Sk, stä Sö;
sto, AM, stot v. 'stödja' T. Stamvokalen uppvisar ersättningsförlängnirig i dessa båda ord.
dylja fvn., dylia fsv.; dgja.Skj, didja Sk,
y > i framför
diam Sö; ~ja, clidyar, du, dut 'dölja' L; fudid (fördolt' T;
d4s,m4Z n. 'något som skall hållas hemligt' L T; g dom 'i hemlighet' T. — h/ja f. fisl., följa sv. dial.; fid1a f. ö; fidya f. 'fölunge, ungsto' L T. Jfr Hesselman a. a. 118. — miila f. 'stryk'
L. Jfr no. mylja 'mulde, smuldre, knuse, gni i stykker' (Torp).
Det dentala 1-et förefaller egendomligt. — nita" m. 'multratt,
tvärvigg' T. Troligen besläktat med no. mylen 'surmulende'. No.
mylja bet. 'smuldre' men också 'mumle, knurre' (Torp). Om det
j, som här kvarstår i ordslutet, se Janån 230. — midja f. 'mängd'
L. Jfr no. mylja f. 'rore, masse' (Torp), Ingjut f. 'rett av fett og
flatbrod' Skj samt mylla 'askmölja' (Hesselman a. a. 121). —
skylla v. fsv., skylja v. no.; fi_da v. Skj, skida v. ö; skida, skgar,
T 'skölja'; skidana n. 'sköljande,
skåda, sk y,t L skidar,
skvalande' T. Enligt Björseth 24 kan formen delvis gå tillbaka
på ett äldre *skula. Jfr även E. Noreen, Ärtemarksmålets ljudlära 110 not 5. Sannolikare är väl, att presensvokalen överförts
från pret. och part.; se Hoff 127.
y> ø framför ni: drynja v. no.; dröna v. 'raute sakte' Skj,
drima v. 'dröna, söla' Sk, dritnna 'råma sakta; stöna; vara overksam' Sö; drOna, drhar, drOnta, dront v. 'råma sakta' T; drOnara
m. 'drönare' L. Om dessa ords form och betydelse se vidare
Hesselman a. a. 117, Wigforss a.a. 73 och Renqvist art. drönare.
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— stynja v. fvn., slynia v. fsv.; stöna v. Skj, stia v. Sk; stena,
stenar, stenta, stint v. 'stöna' L T.
y > u framför
byrja v. fvn., byHa v. fsv.; bårja v. Sk,
bårja v. Sö, bårja v. Ö; bira 'börja' L. — (eld)myria f. fsv.,
da.-no.; blmhrjut f. Skj, mår» f. Sk, mårja f. Sö, mitaa f. Ö;
mårja f. 'eldmörja' L T. — smyrja v. fvn., smyria v. fsv.; smbrja
v. Skj, smårja v. Sk, smårja v. Sö, smårja v. Ö; smårja v.
'smörja' L; smårja f. 'smörja' T; blågsmårja, inismåria f. 'blank-,
h.julsmörja' L. — spyr,ja v. fvn., spyria v. fsv; spbrja v. Skj,
spåra Sk, spårra v. Sö, spåra v. Ö; spåra, spåda, spytt v. 'spörja'
L T. — syrja f. fvn., sörja f. 1600-talssv.; åts.kasårja f. nviesårje,
f. 'ask-, mjölsörja' f. L. — ya m. 'stoj, spring av folk' T. Jfr.
no. yrj a v. 'vrimle, myldre' (Torp). — Yva f. 'snöyra' L T. Jfr
no. yrja f. 'vedvarende blaast med taaket ver el. fint regn' (Torp).
— yrja sej v. 'vara alldeles ifrån sig' L. Jfr Rz yrjoter 'yster,
överdådig' och no. yra v. 'ophidse, gjore forstyrret' (Torp).
> ø framför 4: drysja v. no.; drb,9 v. Skj, dres m. 'mängd'
Sk, drösa v. 'falla i mängd' Sö; dresa v. 'strö' T; en liga dres
'en hel mängd' T. Jfr SAOB art. drösa.
> u framför
bråkas v. 'brottas (oftast på lek)' T; brkkateg
n. 'bryttag (vid brottning)' T. Jfr no. brytja 'arbeide dygtig'
(Torp) och formerna hos Natan Lindqvist, Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning, Lund 1947, vol. 2, karta 30. — fi'ytja v.
fvn., flytia v. fsv.; fibta v. Skj, « Påta v. Sk, Påta v. Ö; Påta
v. 'flytta' L T; flåtakalds n. 'flyttkalas' L. — gytje da.-no.,
gyttja f. 1500-talssv.; jiitja f. 'gyttja' T. Sannolikt lån från riksspråket. Det genuina ordet är 3årma f.; så i Sk och Sö. — nytia
v. fsv., nytie v. ä. da.; nbta v. Skj, nåta v. Sk, nåtta v. Sö, nåta
v. Ö; nittp v. T nåta, nåtar, nåta, nut v. L 'nyttja'. Betr.
formen från L jfr Wigforss a. a. 62 not 9 och Hedström a. a. 144
not 4.
3. Ord med enkel konsonant (dock ej likvida eller nasal)
+likvida eller nasal

>

u framför si: brysla v. 'vissla' L T. Oklar härledning.
Kanske en tillfällig ljudhärmande bildning. — pyssla v. 1700talssv., pusla v. ä. nsv., pysle, pusle v. da. dial., pussla v. no. sv.
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v. 'syssla, arbeta lite' L T. Stamvokalen kan här
dial.;
också ha utgått från ett äldre ii. — pysling m. no., pusling m.
da.; pelag m. 'pyssling' T. Jfr Hesselman a. a. 94.
y >0 framför w/ ( < 31): no. nygla f. (tap, prop i bunden av
baat' (Torp); Ti/Ma f. 'träpropp' Sk; nifwa bf. f. 'öppningen på
bandkvarn, urtappningshålet i en båt' L. Jfr Hesselman a. a. 149.
y > y, 0 framför 3n: lyghn f. fsv., lygn f. no.; lon f. Skj, lugn
f. Sk, lögn f. Sö, /ogn f. Ö; /ogn f. 'lögn' L T; lågnågda m. 'lögnhals' L. — lyghna f. 'ljungeld' fsv., lygna f. 'lyn' no. (Torp);
?ögna v. Skj, (jöngna v. 'blixtra' Sö); lYgna v. L lOgna v. T
'blixtra'.
y > 0 framför kn: sykn fvn., sykna-, sökna-dagher fsv.; sok') f.
Skj, sbkknedä m. Sö; sagan f. ö; shIsna f. 'sökken' L T. Jfr Hellgnist art. sökken, Wigforss a. a. 60 och Björseth 150.
y> ø framför pn: ypna, öpna v. fsv.; hpna v. 'öppna' L T.
Sannolikt inlån från riksspråket. Jfr Björseth 151.
Sammanfattning av utvecklingen i kortstaviga ord och i ord med
förbindelsen enkel konsonant + i samt enkel konsonant (dock ej
likvida eller nasal) + likvida eller nasal

Kvantitetsförhållandena uppvisa här ej samma regelbundenhet
som i orden med gammalt kort i. Jfr I, 6 o. 21. Tendensen till
konsonantförlängning är dock även i detta material klart framträdande. Den torde vara starkare än i Ostfold. Jfr Hoff 40 if.
§ 50 ff. Vokalen förlänges emellertid i vissa kombinationer, där
i-materialet uppvisar lång konsonant: drOna, ståna, fra, dråsa,
IdOvsetla men sina 'sena', Jen, gZeson 'gles', rev 'rev'. Denna skillnad
kan knappast avfärdas enbart med hänvisning till inflytande
från riksspråket eller från västgötsk dialekt. Ty varför skulle då
i-materialet ha undgått att röna samma inflytande? Men naturligtvis kan möjligheten finnas i enstaka fall: drOna, ståna heter
i Sk dritna, stinta, Sö har drånna, och dessa båda senare former
torde vara de genuina; Björseth anför inga ex. på fonemet on
från Ö. Ett äldre drysja (Skj drösa) heter däremot dr/gsa både i
Sk, Sö och T.
Vid bortfall av konsonanten uppträder regelbundet ersättningsförlängning: ro, sto.
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Även vokalkvaliteten varierar mera än inom i-materialet. Äldre

y övergår:
till u framför d(< t), kakuminalt 1, n, r, l , 4, 4, si;
till o framför g (< k), 3, v, di, ni, s, wl (< 31), 3n, hk (< ti)
(i brOtas 'brottas'), kn, pn;
till o framför r i ordet fira;
till tt i orden milag (oklar anledning), yr', itrja inja sa) (ställning i uddljud), brygla (ljudhärmande ord).
4. Ord med gammal lång rotstavelse

> y framför dd: Enda exemplet är lånordet kria f. 'krydda'
L T (fsv. krydda). Om sms krypar etc. se under äldre långt y.
> a framför f-förbindelser: dråfta v. 'dryfta, rensa säd genom
skakning i såll' L T. Jfr Wigforss a. a. 66 not 1.
håfsa v. 'hyfsa' L; hårs m. 'hyfsning, städning, rengöring' L T;
4thårsat 'ohyfsad' L. — haft f. 'höft' L — k4flta f. 'klyfta' T;
Net 'klyftig' L — låfta n. 'löfte' T — låta, låtar, låta, lut v.
'lyfta' L T; lut n. 'lyft' T — skålla v. 'skyffla' L T — såpa v.
'syfta (kaffe)' T — vilikftl 'vidlyftig, ostyrig' L.
> i , y, o framför g-förbindelser: bryga v. 'brygga' L; bryg
n. 'brygd' T; brygara m. 'bryggare' L; — brygari n. 'bryggeri'
L; bryghtits n. 'brygghus' L — bryga f. 'brygga' T — byga v.
'bygga' L T; byga n. 'bygge' L; bygg f. 'byggande' L T; bygnag
f. 'byggnad' T; bygna m. 'byggnad' L; bygamMar m. 'byggmästare'
L — hOgali 'hygglig' L T — mog n. L mig n. T myga f. L 'mygg,
mygga' — ryg m. L T ryg m. L 'rygg'; krögrYgata 'krokryggig'
L; rpgds m. 'ryggås' L; råga v. 'plöja de första fårorna på en
åker' T — skkga v. 'skygga' L; skkgan L skyg T 'skygg, blyg';
skffigletp m. 'skygglapp' L — skffiga m. L skitga f. T 'skugga'. Med
y från verbet; jfr da. skygge. sty2 'ful' L T — Formerna med
kvarstående y torde representera det genuina uttalet. Jfr Björseth
165 och Lindroth STOD II, 35.
> o framför 3d: bold f. 'bygd' L T; håldagZcint n. 'bygdeglam,
skvaller' L; böttabtbd f 'bondbygd' L — dold 'dygd' f. L T;
Iltdd f. 'odygd' L T; tsydrAidi 'odygdig' L.
> ø framför k-förbindelser; flott f. 'flykt' L — knok m.
'knyck' L — kråka f. 'krycka' L T — thlsa, 141tar, lista, lolst v.

STUDIER ÖVER *DÄMPADE» VOKALER I SVENSKA FOLKMÅL

73

'lycka igen, stänga' L; filat sa de låtta )(Ya 'fullt så det fullständigt täckte jorden' T; lulvralhka f. 'mindre havreåker' L. —
låta f. 'rosett' L; låtaknihd m. 'löpknut' L — 14ka f. 'lycka, tur'
L T; Wstrckf m. 'lyckträff' L; ialhka f. 'olycka' L; lias v. 'lyckas'
L T; Wall 'lycklig' L — /ålssa f. 'råglosta, Bromus secalinus' L T
— lhkta f. 'lykta' L T — måksa n. 'lat och otrevlig person' T;
han va et rålstlt måksa 'han var lat och otrevlig' L; han helt e
ftl måtsapr&ka 'han baktalade folk så förskräckligt' L. Väl av
*mykse n. med oklar härledning. nhlstar 'nykter' L T — råka v.
'rycka' L T; fur,* 'förryckt' L; rok n. T råkana n. L 'ryck'. —
råkta v. 'rykta' L T; rålsta n. 'rykte' L; ber/listat 1. åtdråktat 'beryktad' L. — stålp n. 'stycke' L T; edsclaståka n. 'axelstycke' (i
skjorta)' L. sykla v. 'cykla' T. Sent lån; uttalet är »uppsnyggat»
tog v. L tåka, titta,
riksspråk. — trålsa v. 'trycka' L — ti/a,
tut v. T 'tycka'; anjthlst 'omtyckt' L. — ysnat 'brunstig (om ko)'
L T. Jfr RZ 778 yksna v. 'vara tjurgalen', no. yksna 'lope efter
tyr (om ku)' (Torp). Vokalkvaliteten talar för att övergången
> sn är tidigare än övergången yk > ök. Någon säker slutsats kan dock inte dras på grund av stamvokalens ställning i
uddljud.
I ord med dentala /-förbindelser övergår y till y framför 11,
till u framför 1 + annan konsonant: bidta n. 'bylte' L T; bidta
v. 'bylta ihop' L. — fyla v. 'fylla' L T; f f. 'fylla, rus'
L T; fia n. 'fyllnadsmaterial' L T; Mack m. 'födelsedag' T; bit.g'bukfylla' T. grålla v. 'grymta' T. Jfr no. gryna 'grynte'
fla
(Torp) och Rz 215 grollta, grullta, gryllta. — hitla f. 'hylla' L T;
bimhYla f. 'bokhylla' T. — hyla v. 'vårda, omhulda' L T; hidna
m. 'vård, omhuldande' T. hyla v. 'lägga på hullet' T; hep 'vid
gott hull' T. Om suffixet -ogher, -ugher i bohusl. se Abrahamson 45.
hitla n. 'fläder' L — ila v. 'smickra; skina med gult sken
(om solen vid dess nedgång)' L T; furs& v. 'förgylla' L.
pisa f. 'pölsa, grynkorv' L T; håkapitlsa f. 'hackpölsa' L; bg).pitlsa
f. 'blodkorv' L T. — skåda, skullar, skiula, skådat v. L skfula,
skdclar, skfulda, skwlt v. 'skylla' T. Vokalen ut från subst. skut
'skuld'. Jfr fsv. no. skulda v. — skylo 'skyldig' L T. Jfr hido —
skylt 'besläktad' L T — bmskidd 'skyddad för efterräkningar' T
sniatra v. 'snylta' T. Jfr no. snyltra (Aasen). bknitltra f. 'berg-
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gylta (fiskart)' L. Troligen en folklig omtolkning av fisknamnet i
anslutning till verbet snåltra ovan. — såta v. 'sylta' L; sea
f. 'sylta' L. — ølt m. 'skylt' T. Vokalen påverkad av rspr-uttalet.
sj cdt n. 'bästa delen av en hästhud' T. Sö har häste-xölt n. 'det
bästa lädret på hästhud'. Från riksspråket och skomakarnas yrkesspråk, som upptagit ty. rosschi/d såsom översättningslån. Jfr
SAOB art. Hästskylt. — 141n, lidt 'yllen, yllet' L. Vokalen ut från
subst. ua ull. — hdled n. 'halvylle' L.
y > ii framför kakuminalt / + konsonant: Mot f. 'bölja' L T,
fnord. bylghia. — fia, fåear, fiak,f v. 'följa' L T; fu , fas,
Mas, fucy, v. 'följas (åt)' L; Mia n. 'följe, sällskap' L; fnord.
fylghia v.
månara m. 'mjölnare' L T
pta f. 'köld' L T.
Vokalen visar hän på en icke omljudd utgångsform. Jfr fsv. kulde,
fno. kuldi, da. -no. kulde. — yåna f. 'kölna, ugn för malttorkning' L T.
> framför m-förbindelser: bepionor n. 'bekymmer' L; be94919rat 'bekymrad' L — gram 'ful' T
krånda v. 'om det ljud som
uppstår då man går i våta skor' T. Jfr no. krymta 'sich räuspern'
(Falk-Torp). — 1499191 m. 'lymmel' T — lapsk 'lömsk' T —
skårga v. 'skymma' L
sonin m. L ssmn m. T 'sömn'. Formen
från T är troligen påverkad av verben skina, ska 'somna, sova';
jfr Björseth 111. Formen från L tycks vara rspr-påverkad.
> y eller a framför n-förbindelser: bes4n919 'besynnerlig' T —
Pustar n. 'fönster' L T; gelpfanstar n. 'fönster med gångjärn' L. —
fu,rmintara m. 'förmyndare' L; farnninAsketb n. 'förmynderskap' L
— heirmant 'harmynt' L — nusta.dg 'myndig' L; ignviindl 'omyndig'
L — mitneg m. 'mynning' L T — mo 'vänlig, gemytlig' L T.
Jfr no. mynja 'ynde, holde av, gjore vel mot' (Aasen). Om avi.ändelsen se Abrahamson 45. — ~star n. 'mönster' L T; manstra
v. 'mönstra' L — mynt n. 'mynt' T — nåna v. 'nynna' L T —
par/t m. 'spets eller utskjutande berg' T. Så även Sk och Sö.
Hoff 115 anför pst ni. Ordet är östfrisiskt lån. — skylia v.
'skynda' L T — san f. 'synd' L; krasat/ f. 'arvsynd' L — såna,'sönder' L T — sckida ni. 'söndag' T; pedniskda m. 'palmsöndag'
L. Troligen rspr-påverkade former. Jfr Hesselman a. a. 190. —
§livar 'mjölkkor' T. Se JanMn 127 f. — pitn.smcbs m. 'kyndelsmässa' L T —
n. 'okynne' L
yyjska y. 'önska' L. Jfr
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no. ynskja (Torp). Skj har bnska, Sk puska, Sö Ynske eller bake
Ö buska. L-formens y torde bero på ställningen i uddljud.
Exemplen lämna inget klart besked om huruvida n eller u är
det genuina slutresultatet av vokalförändringen.
> y,ø framför n + g-förbindelser: da f. 'dynga, gödsel' L; da
v. 'gödsla; lorta ned' T; skrigradYga f. 'avskräde' L — Ugn, lygn f. el.
n. 'ljung' L T. Fvn. lyng, fsv ljung. Om denna troligen obrutna form
se Janz6n 241 och där anförd litteratur. — js/hga f. 'slunga' T. Jfr
no. slyngja f., slynge f. (Torp) — Aga/ m. 'påse, liten säck' T L.
Dim. till pung; se Rz 513. --- syga v. L såga v. T 'sjunga'. Jfr no.
syngja (Torp); ågara ra. 'sångare' T; sal m. 'sångröst' T. —
tyga v. 'tynga' T; han kom såna te tyga 'han kom socknen till
last' L. — ysZa v. 'yngla' L — ogs etv v. 'föryngras' T.
p > u framför 23-förbindelser: kricpleg(a) m. 'krympling' L T —
skråpZig m. 'skröplig människa' L — snbpala 'snöplig' T — yvall
'ypperlig' L. y kvarstår troligen på gr. av ställningen i uddljud.
Framför r-förbindelser varierar utvecklingen.
> u framför rö: bida f. 'börda' T; bideg m. 'invånare i en socken': en stillbgeg 'en inv. i Stala socken' T; 4tdbideg m. 'utböling' L.
— mgola v. 'mörda' T. Vokalen är rspr-påverkad. — skgd. m.
'skörd' T. Vokalen är rspr-påverkad. Jfr betr. detta och föregående
ord Björseth 147.
y > u framför rj(< r3): sitrja v. 'sörja' T; fu,szirja v. 'försörja' L
y > u framför rh: murk, mut 'mörk, mörkt' L T; bgm, h4lndit,
nb,nitt 'beck-, halv-, nermörkt' L; miorkar n. 'mörker' L; m(k)mitma v. 'mörkna' L. — stitrk9 m.
ina f. 'mörkningen' L;
f. 'kyrka' L T; bbaprka f. 'bönkyrka, bön'styrka' T —
krake' L.
g > u framför rm: jicrma f. 'dy' T; jitrma v. uppgrumla T. Jfr
no gyrma f. 'grums, berme, dynd, mudder' (Torp).
y > g, y framför rn: hi bf. hk« n. 'hörn' L T. Jfr Wigforss
a. a. 77 anm. 4 och Hedström 168. — §ina v. 'omtröska (mest
om korn, för att avlägsna de långa borsten' T. Jfr no. kyrna (<
*kurnian till korn) 'omtrxske korn' (Torp), Hoff 49 kyna och
Hedström a. a. 164 och 167.
> u framför rp: )iirpa f. 'gyttja, smuts' L T. Jfr no. gyrpa
f.; se vidare Abrahamson 59 f. — sirpa f. 'mjölröra' L T; hbaszirpa
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f. 'hönsröra' T. Se Abrahamson 60. — snårpa v. 'snörpa' L T;
de va snårp dinnimcela 'det var oenighet mellan dem' L T.
> 0, tt framför rr: dor f. 'dörr' L T; des)rab6m m. 'dörrbom
(innanför ytterdörren)' T; ni216ra f. 'köksingången (kallas ofta så,
även om den ej ligger åt norr)' L; han e inta dljtrafir 'han kan
inte öppna dörren' T; dra sej v. 'reda sig, kunna gå själv efter
att ha varit sjuk' T. Jfr Rz 105 döra sej 'gå utom dörren att
göra sitt tarv'. — Pluralformen tidigt brukad som sing.: fvn. fsv.
plur. tant. dyrr; se Janz6n 286. Jfr även Wigforss a. a. 77 anm.
6. — for adv. 'förr' T. Jfr Wigforss a. a. 77 anm. 6. — fu,stårat
'galen, tokig' L T. Jfr da. forstyrret.
g > u framför rs: fa,5t 'först' L T; pet fktan 'i början' T; jek:tape'l
'i början' L; fktntio jek de bra 'i början gick det bra' L. —
tut 'törstig' L T; tkta m. 'törst' L.
> u framför rt; fått 'fyrtio' L. Jfr Wigforss a. a. 74 not 1.
— mut m. 'mört' L T — skut n. 'skört' L skåta m. 'skjorta L.
Jfr isl. skyrta. — victar f. T vut m. L 'vört'. Se Janz6n 70.
y> u, y framför s-förbindelser: bleongtg m. 'ett slags fisk' T.
SAOB art. mussla anför formerna mys(s)la och mussla. Jfr da.
musling 'mussla'. — blreirntsjlti; m. 'frusen människa' T. Troligen
sammanblandning av föregående ord och no. mys/ing 'stymper,
stacker' < isl. m9sling < mfis (Torp). — bryst 'bröst' L T; brkstaviirk m. 'bröstvärk' L. Utgår möjligen från en äldre form med
g <il. Jfr Wigforss a. a. 64 not 1 och Hoff 143 § 174. — biegt
f. 'bössa' L T; dibabka f. 'dubbelbössa' L — bilsa v. 'vyssja'.
Jfr no. byssa 'synge for barn til sovn' (Torp). — bksa f. 'kabyss'
T. Ä. nsv. har formen kabyssa (Hellquist). — ggsgs itj. 'lockord
till svin' L T; giisa ra. 'svin' T. — hys n. 'hyss, upptåg' T —
hyg f. 'hyska' L T — hi4ksta v. 'hysta, kasta' L T; hMstabid m.
'gummiboll som man hystar med' L. Knappast genuint i målet.
Sk och Sö har &steka, håska 'hysta', varom se Abrahamson 148.
hiusta kan vara en kontamination av hysta och huska. — pot
adv. 'just' T — kniUstra v. 'knysta' T. Jfr SAOB art. knystra och
no. knystra (Torp). Vokalen tyder på en form med äldre it. —
krys n. 'kryss, kors' L T — kråsta v. 'krysta' L T; krit4tabid m.
'boll av avfallet efter mald potatis' T. — k/kkik itj. 'lockrop till
kalv' T; kisa m. 'kalv' L T. Jfr Torp art. kusse. — Maka v. 'löska,
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gå sakta' L T. — låstan 'lysten' L T; de va låstan kist 'det var
angenämt' L T. — mas m. 'kyss' T; måsa v. 'kyssa' T. Jfr Wigforss
a. a. 80 mys 'kyss'. — måsa f. 'mössa' L T — nita n. 'nystan'
L; Måsta n. 'garnnystan' L; nitsta v. 'nysta' L. — rus f. L ria
f. T 'ryssja'; horns f. 'korgryssja' L. Om dessa former se närmare I. Modeer, Den nordiska ryssjans ursprung och ålder, Uppsala
1939, ss. 63, 68, 70 if. och 93 ff. — no m. 'rund korg, flätad
av ene' T. Jfr SAOB art kolryss. — ritshåga m. 'brandhake; resolut
person' L — såskan n. 'syskon' T; 141såskana n. 'halvsyskon' L.
sitar f. 'syster' L T — tu,5t 'tyst' L T; tustmarkar n. 'skymning' L T. Jfr da. tusmorke (Falk-Torp). — 'as m. 'kyss' L T — 4sta
v. 'ysta' L; ista n. 'ystningsarbete' T — listar 'yster' L.
Utvecklingen till a torde vara regel. y kvarstår i uddljud, i
lockord och liknande bildningar, i ställning efter h samt i vissa
lånord.
> a, y framför t-förbindelser: båta f. 'bytta' L T; kidabåta f.
'kullerbytta' L; esgabitta f. 'kullerbytta baklänges' L. — dåta v.
'täcka över, stoppa igen' T. Jfr no. dytta 'teette, tilstoppe' (Torp).
fitta v. 'tända på' L T. Rz 172 anför från Västergötland futta
på 'tända på'. Jfr da. futte 'auflodern, heftig brennen' (Falk-Torp).
Troligen en onomatopoetisk bildning, vilket gör vokalväxlingen
förklarlig. — hitta f. 'hydda, stuga' L T — hitta v. 'hytta med
näven' L T — nåta f. 'nytta; cunnus' L T; de e te fetnåta 'det är
till ingen nytta' L; gåenått 'avelsduglig' L. plyt m. 'liten pojke'
L T. Enligt Hellquist art. plutt ung hypokoristisk bildning. Jfr no.
platt 'liten gut' (Torp). — pyt m. 'pys; spets, topp på berg; liten
fisk' T. Jfr no. pit m. 'liten tynd pinde', pita f. 'liten fisk' (Torp)
och Hesselman a. a. 166 pytt, pitt 'penis'. — pita m. 'bröstvårta'
L T. Jfr föregående ord. — pitta v. 'dia' L T. Jfr föregående ord.
pittagrcin 'mycket litet grand' L — pittra v. 'dela ut i småportioner' T. Jfr no. pilla 'phikke, gaa med korta skritt'; pitra
'sproite frem i en tynd straale' (Torp). — puts m. 'pyts' T —
skåta m. 'skytt' T — snitta: hut ga snyta 'hon gav di' L T. Väl
parallellform till snyte (se Hellquist). Jfr no. snyta f. 'grand', snyt
m. fremstickende spids el. top' och snytta f. 'spids, top' (Torp).
p kvarstår i vissa ljudsymboliska ord och liknande bildningar
samt efter h men utvecklas f. ö. till u.
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> 0 framför yr i ordet: hbvra n. 'obändig person'. L T. Kan
möjligen sammanställas med no. hyvre n. 'den del af hesteselen
som hviler paa ryggen' (Torp); hovre 'i seletny' (Hoff 238).
Sammanfattning av utvecklingen i långstaviga ord
Det långstaviga i-materialet (1, 22 ff.) uppvisade inga exempel
på vokalförlängning. Inom y-materialet finna vi däremot förlängning av vokalen framför ln (Ona, mitnar9), rå (Na, möda, skod),
rr (der, for) och rn (h42).
Vokalkvaliteten har förändrats på följande sätt:
g > u framför f, 1- (ej 11), Z, m-, p-, r- (ej rn och rr i der, for),
8- och t-förbindelser.
g > 0 framför k-, 3d- och v-förbindelser.
g > y, y, .0 framför g-förbindelser. Enligt Lindroth SIOD 2, 35
och Björseth 165 har norra Bohuslän och Orust y-former, medan
Inland har övervägande 0.. De former med o, som materialet uppvisar, äro sannolikt påverkade av andra mål eller av riksspråket.
p > it framför dd och 11.
> y eller u framför n-förbindelser. Såvitt jag kan finna, tilllåter materialet icke några bestämda slutsatser rörande anledningen till denna variation.
Undantagen från de här framlagda reglerna ha diskuterats i
exempelsamlingarna.
F. Utvecklingen av äldre
I nedanstående exempel övergår äldre iä till fy, vars första
komponent antingen faller eller sammansmälter med föregående
konsonant till ett enhetligt ljud. Den senare komponenten övergår till y: ptils 'tjock' L T; j42,›Yls 'jämntjock' L — ppp. m. 'tjog'
L T — §yga 'tjugo' L; §y,tpana 'tjugonde' L.
Utvecklingen går här parallellt med sydhalländskan; jfr Wigforss
a. a. 342. I norskan möta vi formerna tjukk, tjog och tjugo. Orden
/yen 'ljung', /yena 'blixtra' och syea 'sjunga' torde däremot i
likhet med de norska motsvarigheterna återgå på obrutna former.
Se exempelsamlingarna ovan under 3n och n + g.
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G. Utvecklingen av äldre långt y

Äldre långt y övergår till y, vid förkortning till y :
'berömvärd, förtjänstfull' L, 'fin, prydlig, bra' T. Oklar härledning.
Rz 29 anför från Västergötland formen beruteligt 'nätt och väl
gjort'. — bZytp n. 'bly' L T. Fsv. fvn bly < *bliwa. Enligt Hellquist möjligen gammalt kulturlån. Janån 240 ansluter sig till
Pippings åsikt (Xenia Lideniana 165), att ordet kan vara lån, och
anser, att slutkonsonanten beror på lågtyskt inflytande: mlty. bli,
blig. Ordslutets w kan dock vara ett inskott av samma typ som
g i snöga 'snöa', då givetvis ursprungligen tillhörande den bestämda
formen. Se Björseth 168. Tendensen till vokalförkortning framför
iv <3 är allmän i Bohuslän. — Vilan m. T Mganspdrta m. T
NYwanspc'eKta m. L 'blyertspenna'. Jfr no. blyant. Formen från L
visar attraktion från bZyw 'bly'. — bZkvcin n. 'blyvatten' L. Här
väl påverkan från riksspråket. bry, bryr, bry, bryt, v. 'bry' L;
han vaitta britcla pat 'han var inte hågad för det' T; håvabrit n.
'huvudbry' L. — bryna, brgnar, brynta, brynt v. 'bryna, vässa'
L T; brYnasUka f. 'brynliesticka' L; brY926.5t m. 'brynost' L; bryna
n. 'viss tidsperiod' T. Jfr Sö brynsle n. 'tiden mellan varje gång
man skärper lien.' bg, bij 'vyss, vyss (då barnet vaggas)' T —
f. 'regnby' L T; hetwaZbit f. 'hagelby' L. — byda, bdar, byta,
byt v. 'byta' L T; bda n. 'byte' L; Nylig m. 'byting, liten pojke;
penis' T; båtbgAg m. 'bortbyting' T. — brom m. 'byrå' T. Folklig
förvrängning av lånordet. — dy n. 'dy' L T 'tö, slask' T; heegadit
n. 'gungfly' T. — dyga, dggar, dikta, dykt v. 'dänka kläder' T;
ya pet «gan 'gå på dansbanor om kvällarna' L. — dyr, digt 'dyr,
dyrt' L T. Om den neutrala formen se nedan. — An: han sto
dgn, stil 'han stod fullkomligt stilla' T. Jfr Rz 113 dyrande full
'till brädden full' m. fl. uttryck av förstärkande art. — dgval n.
'tvist' T; dyvalstrk n. L dyvaldrca n. T 'dyvelsträck'; «valk&
f. 'lussekatt' L T; kg-ör:Utval m. 'kanalje' L; tbdgval m. 'tordyvel'
L T; dyvla v. 'disputera'. L; 4vadYv/a v. 'överbevisa' T. Av mlty.
dilwel djävul. — fly n. 'klo på ankare' T. Jfr SAOB art. fly,
sjöterm. •— fly, flyr, MO, fZyt v. 'fly' L T —in« n. 'gungfly'
itj. 'fy' L; mera
pat 'vara
T; rt'vefk 'stark regnskur' L
nogräknad med det' L. — fyr m. 'eld; lustigkurre' L T; hlsafity
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'helvete' L; pelskafir ra. 'påskeld' L; Arastelsa f. 'tändsticka' L;
Ara v. 'fyra, elda' L. — furhån.tgspdp m. 'förhydningspapp' L.
Förvrängd form av lånordet. — g4y n. 'narr, spektakel' T. Jfr
Rz 202 gly n. 'gäckeri, gyckel' och Fritzner glb n. 'glädje'; gky,
yr, gZYcla,gi v. 'göra narr av' L T. — ggsa, gZ4sar, gista,
gZy- st v. 'lysa; ljusna' L 'lysa svagt' T. Jfr Rz 199 glysa, fisl. glys n.
'Glimmer, hvad der glimrer' (Fritzner). och da. glyse (Falk-Torp). —
gry n. 'gry' L gåt gni, 'gott gry' L — gryda f. 'gryta' L T; bnagriida f. 'böngryta; navel' L — grisa, gnisar, grysta, gnist v.
'rysa' L T. Jfr no. 'grysja 'gyse' (Torp) — hy, hyr, hua, hyt v.
'piska upp, klå' T. Jfr no. hyda 'hudstryke, piske' (Torp) — hyba,
lapar, hiptd, hypt v. 'draga ihop, dra åt' T. Enl. Abrahamson 37
utgår det sydbohusl. *hypa från ett *hilpiön 'samla i hög'. —
htibckk 'ett slags kortspel' T. Jfr SAOB art. hybbika el. hybika.
hybal n. 'tillhåll, ställe dit man går mycket' T. Jfr fnord.
hyboli, da. hybel — hilda v. 'hyla, tjuta' L — loot 'skicklig till
något, kvicktänkt' T. Jfr no. hynt 'fortrolig med, vant med'; avi.
av hjon (Torp) — hyra v. hyra L — *Kira f. ohyra L T —
f. 'fiskrom (hos torsk, långa m. fl.)' T. Jfr no gyta f. 'utgytt rogn'
(Torp). — layb f. 'klyka' L T; rålsaldYba f. 'trägaffel fäst å spinnrock vid blån-garnsspånad' L. Jfr no. -klypa f. 'redskap at knipa
med' (Torp). — Nys n. 'ankarklys' T — kvara m. 'klyvarsegel'
- v. 'gny, beklaga sig' L T. Jfr no.
LT — kny, knyr; kng, kn gt
knya (Torp). — knyda, kmidar, kngd, knådat v. 'knyta'; kn4da
n. 'knyte' L; — km'anctva - m. 'knytnäve' L T. — kry 'kry' L;
krykircl ra. 'rustibuss, L T — krypaar m. 'kryddpeppar' få; krykdst
m. 'blomkvast' L. Jfr fsv. krgde n. 'örter, kryddor, sidoform till
krydde n. av mlty. kriide (SAOB) — ftir,,94/zg f. 'förkylning' L —
"kval-a m. 'tunnbindare, laggkärlsmakare' T. Jfr kypare 'tunnbindare' (nu utdöd betydelse) av ä. ty. kiiper (SAOB) och no. kiper,
kyper 'tunnbindare'
foreld. Knudsen-Sommerfelt, Norsk riksmålsordbok). — l , lyr, nick, lit v. 'lyssna' L T
lya f. 'lya'
T — lyda, bidar, litc, lyt v. 'lyda' L T; hicit lydig L — Ma n.
'lyte' LT — lyra f. 'lyrtorsk' T — lysa, lysar, lysta, lyst v. 'lysa'
T; paNst 'pålyst' L; alist 'avlyst' L; lt adj. 'lytt' i - my n.
'litet kryp' T; ta skipnar e de et jekitzt mi 'av stjärnor är det en
faslig mängd' L. Jfr no. my 'mygg' (Torp) — my v. 'myllra; gå
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sakta; koka smått' T. Jfr Rz 449 mya 'kräla i myckenhet (om
myror); hvimla (om foglar)'. — mr f. 'myr, mosse' L T; tirrynnig
f. 'torvmyr' L —. myra f. -'myra' L T; mitraståls •m. 'myrstack' L
— mysa, mysar, mysig, myst v. 'mysa' L T —.ny, nit 'ny' L;
niga» 'nyfiken' L; nitar n. 'nyår' L; hut j or nytida 'hon pratar
om allting' L; ny n. 'nytändning' L T. — 2 neeligla 'i närheten'
L T. Rz 409 har frasen han i niirlydda 'han är i granskapet
(der folk bor)'. Jfr SAOB lyd m. eller lyde n., fsv. liuder, lyder,
pl. lydir m. 'folk, människor, samling människor' och Torp lyd
m. 'd:o' — parapnil m. 'paraply' L T — plyr m. 'sank mark med
mer vatten än vid gungfly, vanligen beväxt med vitmossa' L.
Kontamination av plurr 'vattenpuss' och pyr (se nedan) — p/ys
m. 'blus' T. Möjligen föreligger här en folketymologisk omtydning
av lånordet blus i anslutning till ä. sv. plys 'plysch', en i dial.
vanlig form; jfr t. ex. Wigforss a. a. 80 plys, Peterson, Ordb. ö.
Valldamålet plyshatt 'cylinderhatt' — pryl m. 'pryl' L — pryl
m. 'prygel' T; prla v. 'prygla' T — pyr m. 'tjärn, mindre kärr'
L T. Jfr Rz 174 pyr m. 'stort kar, med vattenblandad höns- och
hundgödsel, hvaruti lädret lägges att pyra (v. a. utdraga kalken)',
Hedström a. a. 178 'd:o' — ta te rafiria 'ta till schappen' T han
to rafyria 'han tog till benen' L. Förefaller att vara folklig förvrängning av något franskt lånord. Man vore frestad att sammanställa ordet med ffra. rafuir (Fr. Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue frangaise etc. bd 6: 555), nfra. fuir 'fly' — rita f.
'rya' T — rinna v. 'rymma' L T. u på gr. av tidig förkortning;
se Kock Sv Ljudh. I 464 och jfr Björseth 164 — skryda, skrtidar,
skred, skrot v. 'skryta' T. Dalin har formen skrytt 'skrutit' —
sky 'skygg, rädd' T. Jfr da. sky (Falk-Torp) — sky, skyr, skilda,
skyt v. 'sky' T — 'sky f. 'sky, moln' L T; skybdek m. 'Molnbank'
.L; skya åta v. 'mulna' L. smy/a v. 'upphöra (om regn)' T. Jfr
Hellquist och Falk-Torp under smul (om vatten). Rz 638 anför
formen smylta 'lugnas, blifva stilla: om väder'. Sö har smg/ n.
'lugn, stillhet (efter föregående buller och oro)' — snyda n. 'snyte,
näsa' T — spifinwa f. 'spyfluga' T — styra, styr, stiuta, stzut
v. 'styra' T. Om formerna med ut se nedan — ftr n. 'förstyre,
ledare' L; Misstitra n. 'plogstyre' L — betestigi 'bångstyrig' L.
— shivar m. 'styver' L T — sy, syr, sgcla, syt v. 'sy' L T — sida,
6 - 527055 Svenska Landsmål 1952
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Mar, sa, st v. 'sköta' L; slya f. 'syssla' L T. Jfr fsv. syta
'sörja för, vårda', fvn. sta /tem Omsorg om'. Se vidare Abrahamson 69 f. — skga m. 'syl' T — syn f. 'syn, ansikte' L T;
brentsYn f. 'brandsyn' L; *Mig 'osynlig' L
matesiga f. 'magsyra' L — sela v. 'fodra kreatur' T. Om betydelsespecialiseringen
— belagd även i Ö — se Hellquist. — trYna n. 'tryne' T — ty,
tyr, tycla, tyt v. 'räcka till' T. Jfr fisl. Oja 'hjälpa' — bet,
bett v. 'betyda' L T; Mala 'tydlig' L T — ty n. 'tyg' L T;
f4t4 n. 'fartyg' L; ilt4 n. 'illtyg' L — skrimstY n. 'rackartyg' L;
spetålsalstY n. 'något som är besvärligt att dras med' L; *lokatt'',
n. 'd:o' L; tictiin n. pl. 'ohyra' L; de va t4a (n. pl. b. f.) tej 'det
passar utmärkt' L
tiigan 'tyken, påflugen' T. Jfr Hedström
a. a. 179 — Hoas v. 'tyna bort' T — telm m. 'lingon' L T.
Väl av *tytling ; jfr no. tytebxr till tyta f. 'liten knort', avl. av
tut (Torp) — *tara m. 'ytterrock' L. Jfr Sö Åder-nick, Sk *danareik. Troligen attraktion från *da 'ute' — yr 'yster' T — yyd m.
fiskrom (mest i stor fisk). Väl av *kfitr 'vad på benet; fiskrom'.
Se Åbrahamson i Fil. Samf. Minnesskr. 3, 169 (Göteborgs Högskolas Årsskr. 1925, bd 31:2). Jfr även no. kyta f. 'bule, fremstaaende fold, iswr om kjeftbuler paa fet krop' (Torp, som efter
Boss trol. felaktigt sammanställer ordet med tjota 'tude') — 4stkZata
'kylig' L; „sigskin 'kylslagen' T; §ifatrit 'kallt, kyligt' T; furpilla
sej v. 'förkyla sig' L. Ordens härledning oklar: se Hellquist art
kyla och Torp art kjol m. 2 och Arkiv 24:93. Men målets vokal
synes dock förutsätta äldre g som övergår till ut. Jfr Björseth 164.
Utvecklingen tycks vara regelbunden. Undantag från huvudregeln äro orden Hala 'hyla', stinta, sty44 'styrde, styrt', dytt 'dyrt',
syd 'syl', p* Zata 'kylig'. g har här övergått till tu efter kakuminaler
på samma sätt som i västgötska mål. Jfr Björseth 164. 1 ordet
råma 'rymma' beror avvikelsen på tidig förkortning av vokalen.
IL Utvecklingen av äldre
Äldre iii
rn övergår i nedanstående exempel till jjy", vars första
komponent antingen faller eller övergår till j eller sammansmälter
med föregående konsonant till ett enhetligt ljud. Den senare komponenten övergår till y, vid förkortning till y: Mul) adj. blyg L T
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byr, b1d, bid v. 'bjuda' L T;
— britcla v. 'bryta' L T —
v. 'erbjuda' T; furb, furbijr, furbgf, farbfit v. 'förbjuda' L.
drgbar, drgb, dribat v. 'drypa' L; dryb n. 'liten droppe'
L T; en drtib ;mak L: Jfr da. dryb n. 'dn:ib'. Sö har dryb in. och
n. 'droppe' — dm) 'dryg' L T; k_dritis 'odryg' L; drippa v. 'dryga'
L; dritapsal 'drygseP L; nuildritlp m. 'mjöldryga' L — fgda v.
'flyta' L T — inga v. 'flyga' L T, 'sticka till (om värk)' T; fhip
n. 'flygvärk' L. — fritsa v. 'frysa' L T — fitga, Agar, fgg, fhgat
v. 'duggregna' L; flo n. 'fint regn' T. Jfr da. fylle, no. fyke, no.
och sv. dial. fiuka — filrfåta f. 'ödla' L. Sö har fir-föda f. Jfr
da. firfisle (Falk-Torp) och no. fjorfotla (Torp). Smaalenene har
även formerna fjorfit, firfåt m. — Arsicckft 'fyrskäft (om väv)'
L; Arastkrar m. 'fyra styver' L — gryn n. 'gryn' L T; pbtotagritn
nba f. 'nypon' L T; light«, 'nyponbuske'
n. 'potatismjöl' L
L. Jfr da. hyben — nb, piet 'djup, djupt' L T; etnaMb 'alnsdjup'
— pir n. 'juver' L T — Nya v. 'klyva' L; laivastdsa f. 'pärtsticka' L; Niiva9ctr2g 'ställ för pärtstickor' L — kriba v. 'krypa'
lit n. 'ljud' L T; .riatit n. 'öronljud' L;
L T; losb n. 'kryp' L
'ropa
i
himlens
sky' L; lijpjra m. 'ljudpinne (i fiol)'
roba htsikt avalg
— liihilt(a) 'lyhörd' L — lzjs adj. 'ljus' L T; NNs 'halvljus' L;
kis n. 'ljus' L T; iiidalits n. 'julljus' L; nsa f. 'norrsken' L;
litsna v. 'ljusna' T — bkka m. 'ljumske' L T — bidar n. el. f.
'ljuster' L T; Utdra v. 'ljustra' L — 14.51ra v. 'lystra, lyssna' T —
kipa v. 'ljuga' L T — mig 'mjuk' L T; mitkna 7. mplsna 'mjukna'
L T — nitba v. 'nypa' L T — Insida v. 'njuta' L T — nitdaiz 'vänlig'
L. Jfr da. nydelig — niya f. 'njure' L T — niga v. 'nysa' L T
88274 rba 'sova en stund i skymningen' L T. Bildat till v.
drypa med en gammal bet. 'luta böja sig framåt, luta huvudet'.
Se Abrahamson 130 ff. — nyla v. 'ryta' T — riffla v. 'ryka' L T
ritsali 'ryslig' L T — skilda v. 'skjuta' L; snda f. 'gevär' T
skya, sk47ar, skiyda, skild v. 'skyla, dölja' L. Om vokalen
se ovan s. 81 — skys m. 'skjuts' L T; skiabåna in. 'skjutsbonde'
L; skioa v. 'skjutsa' L — skitipa v. 'skjuva, skjuta framför' sig
T — smitzpa v. 'smyga' L T — striffla v. 'stryka' L T; striigara
m. 'strykare, luffare' L; stritgatit 'stärksaker' L — ståjfår m. 'styvfar' L T; st4pn4r f. 'styvmor' L: stionår 'd:o' T; stgbcht, n. 'styvbarn' T; stå, Mar f. 'styvdotter' T. Förleden synes :förutsätta ett

84

BENGT HOLMBERG

äldre stggh < stfigh. Jfr Hellquist och Söderwall som anför fsv.
former på styg-: stygmodhir. Äldre belägg för denna ordgrupp
visar stor oregelbundenhet — n (föråldrat; nu vanl. §ut) 'sju' T
— sy/abta 'sju eller åtta' L T; sytan 'sjutton' L
syg 'sjuk' L T;
s4sYg 'sjösjuk' L; syga m. 'sjuka, sjukdom' L; v.nastirga m. 'ett
slags nervös sjukdom' T; syli;Ze 'sjuklig' T; sylsZig m. 'sjukling' L;
sylsna v. 'sjukna' L — trigla v. 'tryta' T — *la v. 'tjuta' L T
m. 'kyckling' L T — pir n. 'tjuder' L T; „sijra v. 'tjudra'
L — py n. 'tjur' L T; „silraprirt. m. 'mindre tjur' L — rop m.
'tjuv' L T — bZirMipa f. 'blårtjuga (på spinnrock)' L; htsima
f. 'hötjuga' L.
Utvecklingen tycks vara regelbunden. Äldre -ifigh- övergår till
by), dripo, fZippa, lytva„9kywa, pytsa. 1 skywa (fsv. skifwa)
och gylp (fsv. pifiver kan gv ha ombildats efter mönstret av orden
med äldre -ifcgh-. Ett undantag utgör stb,2m4r m. fl. sms., varom
se exempelsamlingen.
I. Utvecklingen av äldre

Förbindelsen
övergår till ittv i följande exempel: diam,
«war, dog, dogt v. 'duga' L T — ftgipa f. 'fluga' L T; »Osaswitrm in. 'bisvärm' L; Mima f. 'bi' L.
Förbindelsen -fcgh- övergår till uzp i följande exempel: sippa,
sop, sowat v. 'suga' L T; bZösYteara m. 'blodsugare, blodigel' T. —
trfitua v. 'truga' T.
J. Utvecklingen av äldre kort i i vissa ord, där vokalen har
labial omgivning

kipa v. 'klippa' L T; Eitveg f. 'klippning' T; tkZitvara m. 'tillskärare' L — ss/ el. shivar n. 'silver' L T. Jfr da. solv, ä. da.
solver <fnord si/fr — kiv m. 'spets, topp' T; tiLvata 'toppig' T;
misatke m. 'nästipp' T. Jfr sv. tipp (Hellquist) och no. tipp (Torp)
titl m. 'titel' L. (Ä. nsv. titu/.) — §bosabckr n. L giesabckr n. T
'körsbär'. (Fsv. kyrse-, kirsebeer, da. kirsebwr.) Jfr Wigforss a. a.
64 och Hedström a. a. 77 — ynogrein n. T imagritn n. L 'litet
grand'. Jfr Björseth 54 och Valldamålets ynnegrann 'ss. måttsoch tidsbest.: en ringa mängd; ett ögonblick'. Förleden är väl en
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ljudsymbolisk variant av ynka <inka < einka 'enda' (Hellquist).
Om in> yn se Kock, Sv. Ljudh. I, 67 — yytp m. 'ympkvist' T. Jfr
Hedström a. a. 77 och Björseth 166.
K. Utvecklingen av äldre långt i i vissa ord, där vokalen har
labial omgivning

dyrk m. L durk m. T 'dyrk'. Lty. dirk. Jfr Kock, Sv. Ljudh.
I, 458 — fyrk m. 'fyrk' L. Jfr Kock, Sv. Ljudh. I, 458 — Egga,
No), Iditvat v. 'kliva, klättra' L T. Jfr fsv. kliva, klyva — lgstOlsa
n. 'livstycke' T — smila, singlar, smglta, smitit v. 'smila' T; smy/
adj. 'inställsam' T — styv 'styv' L. Jfr Wigforss a. a. 57 anm. 5 —
sicina, sitinda, samt v. 'simma' L T. Jfr Sk Sin». Wigforss a. a.
45 har formen shia — sena, snar, Mia, synt v. 'sina (om kor)' T;
/alka .siina sej 'kon slutar mjölka' L. Jfr Valldamålet a. a.: syna —
stiga f. 'syrsa' T. Jfr Wigforss a. a. 53 — pgda, <Mar, pta, sj zit
'banna, träta' T; pgdar f. pl. 'bannor, snubbor' L T. Orden belagda
även i Sö och Sk. Jfr Jönsson, Oldnordisk Ordb.: kita v. 'träta,
munhuggas', Rz 317: keta, kjyta och Torp art. Kyta.

Anm. 1. En övergång ø> y föreligger i följande ex.: bpgka v.
'krusa' L T; bygk m. 'bjudande, trugande' T. Väl frekventativ
bildning till böna 'bönfalla'; jfr Da. Ordb. 3:280 bonke — dygn n.
'dygn' L. (Fisl. dogn, fsv dyg(h)n) — pktana: han yola at Pktana
spieliga 'han gjorde ett uppehåll i spelningen' L. Jfr Rz 852
ökt — pgna v. 'ögna' L — peka v. L Ogka v. T 'ynka, ömka'
(fisl. aumka fsv. ömka, ynka); pgkali 'ynklig' L; ogk 'medömkan' T.
Anm. 2. En övergång ö> y föreligger i y gb eg m. 'så mycket
man kan ta med båda händerna (t. ex. av mjöl)' T. Jfr Sö föbeng
el. äbeng m. 'dubbel göpen, två händers mått, två händer fulla'.
Se Hellquist art. göpen; j kan ha bidragit till palataliseringen.
Anm. 3. ,ga emsgs 'gå mellan, samma ställen i motsatt riktning
men på skilda vägar' L T. Jfr SAOB art. Omsonst. som bl. a. anför
formen ä. ty. umsiis katan hspar målssii.s. 'katten hoppar över händerna på någon' L T. Oklart; jfr Rz 426 mak-syss, mak-syrs. '
Anm. 4. y står i obetonad stavelse i orden: hybatels n. 'hypotek'
T — myndlsana s. pl. 'pengarna' T. Trol. en folklig förvanskning;
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jfr Da. Ordb. art. Moneta-, Monikser. — tytyjånta f. 'sjåpigt fruntimmer' L. Möjl. besläktat med tytta f. 'gammal ogift flicka' (Rz 770).
Sammanfattande diskussion av det framlagda materialet
Det material, som framlagts i detta avsnitt, synes berättiga till
följande slutsatser.
I målet kvarstående långt y erhåller — oavsett ursprunget
— alltid dämpning oberoende av den efterföljande konsonantens
kvalitet. Velar eller velopalatal konsonant verkar i detta fall icke
hindrande på dämpningen.
Om långt y förkortas, behåller det i regel sin y-kvalitet och
dämpas. (Enstaka undantag ha diskuterats i exempelsamlingen.)
De velara eller velopalatala konsonanterna g, k, g förhindra
icke dämpning av kort y i samma utsträckning som betr. kort
i. Jfr I, 46. I kortstaviga ord ha vi övergången y > o framför
g(< k), vidare i ord med kombinationen gn(< 3n). I långstaviga
ord övergår g till o framför k-förbindelser. Framför g-förbindelser
övergår g till g eller kvarstår odämpat. Men framför g-förbindelser,
där g kvarstår i stor utsträckning, göra sig dämpningstendenserna
ganska starkt gällande: bYga, ryg (vid sidan av ryg) etc. Härmed
kan jämföras Borgströms iakttagelse, att g får en mer eller mindre
utpräglad dämpning framför g, k, g: laga, ståka, res men bygd,
myko, tygda (Borgström, Askersmålets ljudlära 35 ff.).
Bortsett från i föregående punkt angivna inskränkningar
dämpas varje i målet kvarstående y, oavsett ursprunget.
Den antydan till dämpning, som man ibland kan höra i vissa
ord, där vokalen utgått från äldre g, t. ex. sud 'syl', dta 'dyrt',
sav 'synd', tast 'törstig', ,4s9bc'er 'körsbär', är såvitt jag kan finna
enbart sporadisk och kan ej regelbindas.
Den omständigheten, att man överallt måste utgå från ett
klart artikulerat g, för att dämpning skall inträda, talar för att
dämpningen av g inträtt i målet vid samma tid och efter i stort
sett samma linjer som dämpningen av Se 1, 50 ff.
ett kommande avsnitt ämnar jag ge en översikt av de dämpade
vokalernas geografiska utbredning i vårt land. Jag hoppas att
senare även kunna närmare diskutera dämpningens fonetiska natur.

Insamlingen och ordnandet av Estlands
folkminnen'
Av OSKAR LOORITS
Från äldre tider föreligga mycket sparsamma uppgifter om estnisk folklore (i visitationsprotokoll o. dyl.), och blott några enstaka
samlare ha gjort smärre anteckningar därom. Ett större intresse
för Estlands folkminnen väcktes först vid 1800-talets början i de
s. k. est ofilernas krets under en tid, då det förtryckta estniska
folket självt ännu ej alls kunde deltaga i samlandet. Endast några
få bildade ester som Fählmann och Kreutzwald arbetade hand i
hand med de tyska estofilerna, och de grundade år 1838 »Gelehrte
Estnische Gesellschaft» i Tartu (förkortat G- E G). År 1842 grundades vidare i Tallinn »Estländische Literärische Gesellschaft» (förk.
E L G-). I de båda sällskapens arkiv föreligga endast något över
5 000 sidor i deras 3 809 folkloristiska handskriftsenheter. Dessa
innehålla dock tyvärr i många fall rätt utpräglat oäkta folkminnen.
Den värdefullaste samlingen från denna tidsperiod efterlämnades av
pastorn A. F. J. KNtiPFFER (1777-1843) från Kadrina, vilken upptecknade över fem hundra gamla äkta folkvisor från den estniska
folkkulturens kärnområde Virumaa.
Eftersom estofilerna publicerade sitt material på tyska, har det
hittills varit det lättast åtkomliga för utländska forskare och därför också oftast citerat, fastän dess vetenskapliga värde är av
mycket mindre betydelse än de under senare årtionden gjorda folkloristiska jättesamlingarna, vilka dock, enär de endast förelegat på
estniska och därtill blott i handskrift, varit nästan fullständigt
okända och oåtkomliga för forskare i utlandet. Av de estofiler, som
sysslade med utgivning av Estlands folkminnen, voro de mest framträdande J. H. ROSENPIANTER2 (1782--1846), A. H. NEus3 1795
—1876) och ledamoten av Vetenskapsakademien i S:t Petersburg
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F. J. WIEDEMANN" (1805-1887). Men deras publikationer innehålla så mycket oäkta folklore, att man allvarligt måste varna
forskare för att citera dem. De mest tillförlitliga arbetena äro de
som utgivits av C. Russwuum5 (1812-1883) och J. B. HOLZMAYER6
(1839-1890). En vetenskapsman som L. VON SCHROEDER7 (1851
—1920), ledamot av Akademie der Wissenschaften i Wien, har
verkat ända fram mot vår egen tid, men även hans arbeten äro
delvis föråldrade. Av esterna själva ha FR. R. FÄHLMANN8 (1798
—1850) och FR. R. KREUTZWALD6 (1803-1882), som arbetade i
samverkan med estofilerna, varit upphovsmännen till de mest omfattande källorna för estnisk pseudo-folklore vid sidan av KR. J.
PETERSONS (1801-1822) tyska översättning av Gananders »Mythologia fennica».1° Det har nedlagts mycken möda på att genomarbeta
och kritisera dessa tre mäns källpublikationer för att bland de individuella fantasierna och utgjutelserna finna äkta folkdiktning."
Den nationella väckelsen bland folket och den samhälleliga och
ekonomiska utvecklingen följdes av ett systematiskt samlande av
våra folkminnen. Som den genialiske ledaren av detta arbete framträdde doktor JAKOB HURT (1839-1907). Redan under sina studentår hyste han ett varmt intresse för Estlands andliga skatter
och medvetet inriktade han allmänhetens intresse på insamlingen
av olika folkrainnestyper och deras varianter. Tillsammans med
några vänner grundade han år 1872 »Estnisk författareförening»
(Eesti Kirjameeste Selts). Genom denna uppmuntrade han till samlandet av folkminnen samt förvärvade sig medarbetare över hela
landet bland lärare, bönder och lantarbetare. Det växande trycket
av förryskningen under Alexander III gjorde, att ivern för samlandet av folkminnen blev allt större i slutet av århundradet. Folket deltog massvis däri och åstadkom därigenom ett storartat resultat: det estniska folket räddade självt sina kulturskatter. Hurts
medarbetarkrets utvidgades till över ett tusental personer ur alla
skikt och samhällsklasser, från Estlands nyuppvuxna bildade klass
till brottslingar i fängelserna och från åldringar till skolbarn. Trots
detta uppstod lokala skillnader i samlandets intensitet. De mera
utvecklade länen och socknarna räddade sina folkminnen i mycket
större omfattning än de kulturellt efterblivna bygderna. Hurt efterlämnade som resultat av ett livs arbbte till sitt estniska folk och till
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den internationella vetenskapen en manuskriptsamling på 122 317
sidor, vilka innehålla omkring 50 000 folkvisor och lekar, över 75 000
ordspråk och talesätt, över 44 000 gåtor, över 17 000 sagor och sägner,
mer än 73 000 skildringar av folktro, seder och bruk. Tillsammans
innehåller samlingen inte mindre än 261 854 enheter av upptecknat
folkloristiskt material. Samtidigt som Hurt mästerligt instruerade,
övervakade och ledde insamlingsarbetet, nedlade han också ett förtjänstfullt arbete på att ordna materialet geografiskt och kronologiskt. Han har till uppteckningarna fogat noggranna uppgifter
om varifrån, av vem och när materialet erhållits. Härigenom utgör Hurts samling en orubblig grund och en manande förebild för
de följande generationernas fortsatta arbete."
Vid sidan av Hurt uppträdde även andra samlare. Dr M. VESKE
(1843-1890) samlade själv en mängd folkvisor, men hans manuskript ha delvis gått förlorade, så att endast 1 234 nummer (främst
folkvisor) på 3 212 sidor ha bevarats. En medtävlare till Hurt och
en ivrig samlare var M. J. EISEN (1857-1934), som dock var mindre
kritisk och mera dilettantisk, varför hans samlingar stå på en
mycket lägre nivå än Hurts. Eisens samlingar innehålla över 23 000
folkvisor och lekar, över 24 000 ordspråk och talesätt, över 17 000
gåtor, över 26 000 sagor och sägner, mer än 68 000 skildringar av
folktro och folksed osv. — sammanlagt 163 759 enheter på 98 433
sidor. I samlingsivern sände många medarbetare samma material
såväl till Eisen som till Hurt, varför många ordagranna dubletter
och åtskilliga något omredigerade texter ha uppstått. På sin ålderdom nedtecknade Eisen ytterligare tusentals sidor av material, som
han erhållit av skolbarn och som delvis är mycket otillförlitligt."
Efter Hurts död fortsattes och utvidgades hans systematiska
samlande av Estlands förste doktor i folkminnesforskning, OSKAR
KALLAS (1868-1946), som stod i nära förbindelse med sina finska
vänner och kolleger. Jämsides med insamlingen av folkvisor har
Kallas även insamlat folkmelodier över hela landet med hjälp av
särskilt utbildade stipendiater. Han har tillvaratagit över 13 000
melodier, över 19 000 visor och lekar osv. — samnianlagt 35 396
nummer på 20 902 sidor, som bevaras i Estniska studentföreningens
samling (Eesti elibilaste Selts, förkort. E tY S) och är försedd med
dess formella signum." Detta arbete avbröts av det första världs-
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kriget. Under den estniska republikens första år sköts intresset för
folkminnena undan för andra, aktuellare frågor, och samlandet
fortsattes endast i ringa omfattning av några organisationer, som
fullföljde de gamla traditionerna (Estniska Litteratursällskapet, »Eesti
Kirjanduse Selts», förkort. E K S, med en samling på 2 688 sidor,
Estlands Nationalmuseum, »Eesti Rahva Muuseum», förkort. E R M,
med en samling på 9 397 sidor, samt några mindre samlingar på
andra håll). Den tyske vetenskapsmannen dr WALTER ANDERSON
(f. 1885), som 1920 utnämndes till professor i folkminnesforskning
vid universitetet i Tartu, tog initiativet till insamling på ett nytt
område, som tidigare ej hade uppmärksammats, nämligen tillvaratagandet av barnsånger och i allmänhet av barnens folklore genom
barnen själva inom skolorna. Som resultat av denna aktion samlades 160 000 nummer material av mycket olika innehåll och växlande kvalitet, omfattande tillsammans 58 832 sidor.
En mycket intressant och i jämförelse med det övriga Estland
starkt särpräglad värld utgör landskapet Petseri eller Setumaa vid
ryska gränsen, bebott av grekiskt-katolska setuk e s e r.15 Här ha
folkmminnena hållit sig kvar i full livskraft ända fram till våra
dagar. Här improvisera folksångarna ändlöst långa poem, här berättas strålande sagor och legender. Här behållas folkminnena i fullt
bruk i det dagliga livet såväl som vid festerna i familje- och samhälls livet, i hemmet och byn, både vid arbetet och som tidsfördriv
under vilostunderna. De setukesiska folksångerna utgöras vanligtvis av hundratals, ja, stundom till och med tusentals verser långa
kontaminationer av olika motiv ur repertoaren, och de enskilda
sångarnas produktion kan uppgå till över 80 000 verser. För att
rädda de s. k. »sångmödrarnas» repertoar började år 1926 ecklesiastikrådet i Petserimaa SAMUEL SOMMER (1872-1940) bland ungdomen värva medarbetare, som i byarna upptecknade de olika
sångmödrarnas diktning från år till år. Tyvärr höll sig Sommers
intresse huvudsakligen inom sångrepertoarens gränser och utvidgades först under de senaste åren till sagorna, medan övriga folkminnen endast tillfälligt uppträda i hans samling. Denna omfattar
124 648 sidor, men det antal enheter den innehåller är endast
9 895 visor och sånger, 3 608 sagor och sägner, 2 320 gåtor, 623
skildringar av seder och bruk, 18 lekar osv. — sammanlagt 19 972
enheter.
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Bild 1. Personalen vid Eesti Rahvaluule Arhiiv i mars 1939. Arkivehefen
fil. dr Oskar Loorits i mitten av den sittande raden.

Under tiden växte .i allt hastigare takt behovet att få de stora
handskrivna samlingarna ordnade och göra dem åtkomliga både
för in- och utländska forskare och även för studiearbetet. På så
sätt förverkligades år 1927 planen att grunda ett arkiv för estniska folkminnen och Eesti R ahval uul e Ar hiiv (förkort. E RA)
började sin verksamhet den 24 september. Arkivets ledning och
organisation anförtroddes från dess början åt författaren av dessa
rader. Hit sammanfördes främst våra folkloristiska manuskript såväl från Estland som från Finland. Som resultat av de föregående
årtiondenas arbete övertogs ett material på 250 000 sidor, och från
och med år 1928 satte arkivet självt i gång ett planmässigt samlande, som det utvecklade i tre riktningar.
Till att börja med sändes särskilt för uppgiften utbildade studenter som stip e n di at er ut till de socknar, där dittills mindre
omfattande eller dåligt material samlats. För det andra organiserades över hela landet ett nät av i orterna bosatta medarbetare,
s. k. korrespondenter, som med ledning av arkivets instruktioner år efter år fortsatte att uppteckna folktraditionerna i sin
omgivning, så grundligt och detaljerat som vars och ens förmåga
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och förutsättningar medgåvo. Före att underlätta deras arbete, som
de ej fingo ersättning för, erhöllo dessa ortsmeddelare från arkivet
papper och övrig materiel samt ersättning för frimärken. För att
uppmuntra medarbetarna utdelades till de bästa samlarna folkloristisk litteratur och sedan år 1935 även mindre penningpremier.
Medarbetarna premierades av statspresidenten och deras namn proklamerades på nationaldagen, varigenom de bästa folklivssamlarna,
vunno anseende hos folket.
För det tredje bad man även skolornas lärare att samla folkloristiskt material från barnen, men med hänsyn till de föregående årens negativa erfarenheter endast ytterst försiktigt och byggande på omsorgsfullt förberedda frågeformulär. Då man vid tidigare samlande av folklore bland barnen inte haft uppmärksamheten
på de gestalter, som man brukar skrämma barn med, började arkivet insamla just sådant material genom folkskolorna under tillsyn av lärarna, och därigenom tillvaratogs ett stort material, som
också har ett kulturhistoriskt och sociologiskt värde. Även lekarna
saknades i stor utsträckning i de äldre samlingarna, därför att
man tillvaratagit enbart sånglekarnas texter. För att fylla denna
lucka anordnade arkivet tävlingar skolorna emellan och erhöll som
resultat av dessa över 15 000 lekbeskrivningar. Ett ännu bättre utbyte gav en systematiskt förberedd och genomförd tävling i att
samla lokalsägner från olika orter. I den tävlingen deltogo över
1 000 unga och gamla, och arkivet utökades härigenom med 16 251
berättelser, som utöver sitt folkloristiska innehåll återspegla vårt
lands natur, bebyggelsehistoria, samhällsliv och lokalhistoria.16 Samtidigt uppnådde arkivet ett kvantitativt rekord: under det enda
året 1938/39 insamlade det 43 041 sidor nya manuskript. Till slutet
av år 1941 hade arkivets egna samlingar under loppet av ett dussin år ökats med sammanlagt 252 180 sidor, så att arkivet vid
denna tidpunkt ägde sammanlagt 711 573 sidor manuskript, däribland alla ovan omtalade samlingar.
Under årens lopp förbättrades kvalifikationerna hos arkivets stipendiater och medarbetarekrets så, att insamlingsresultatet ej bara
kvantitativt utan även kvalitativt nådde en sådan höjd, att de,
som hade uppgiften att utforska Estlands folkkultur, hade all
anledning att känna verklig glädje och stolthet över resultatet.
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Bild 2. Ett hörn av chefsrummet i ERA med registret över samlingarna
och M. J. Eisens byst.

Glädje över att det väldiga material vi äga om folkkulturen skulle
möjliggöra de mest ingående undersökningar, och stolthet över att
vi i Estland kunnat genomföra det kollektiva samarbetet mellan
vetenskapsmännen och folkets stora massa i största möjliga omfattning. Materialets höga kvalitet nåddes främst genom systematisk skolning och en allt grundligare instruktion av medarbetarna.
Hurt gjorde början genom att publicera upprop, frågelistor och redovisningar, och denna tradition fortsatte hos oss genom årtionden."
Arkivet utvidgade detta arbete ytterligare och har sedan år 1936
för sina medarbetares räkning utgivit en särskild bulletin (Rahvapärimuste Selgitaj a, »Folkminnenas upplysare»). Denna bulletin
bjöd bl. a. utom på detaljerade frågeformulär även på specialinstruktioner för insamlingen, den gav upplysningar om begreppet
»folkminnen», om traditionens livsvillkor, lagar, funktioner och miljö
osv. Den skildrade också motsvarande aktioner i grannländerna
och gav slutligen en systematisk• översikt över insamlingsarbetets
nuvarande förhållanden och tidigare historia, lämnade meddelanden
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om de bästa samlarna, sångarna och berättarna m. m. Bulletinen
strävade med andra ord medvetet att åstadkomma en levande kontakt mellan folkrninnesforskningen och det praktiska livet.
Vidare har resultatet av detta samarbete vunnit i kvalitet genom
den ständiga personliga kontakt, som rått mellan arkivets personal
och medarbetarstaben. På arkivets tioårsdag 1937 inbjödos alla
bättre korrespondenter till ett samkväm, och en kurs, som räckte
i några dagar, anordnades för dem. Sedermera anordnade arkivets
föreståndare och hans ställföreträdare liknande kurser för medarbetare i olika län. Vid dessa kurser instruerades deltagarna systematiskt och erhöllo upplysningar om vad och hur man skulle samla.
Genom dessa kurser har medarbetarnas material förbättrats kvalitativt, och de ha t. o. m. i fråga om den språkliga utformningen uppnått en mycket hög nivå, så att samlingarna representera också
folktraditionens framställningssätt fullt äkta och exakt, vare sig det
är fråga om tal eller sång. Även de handlingar och rörelser, i vilka
folktraditionen uttryckes, har man försökt fånga och återge så noggrant som möjligt. Man har således allt oftare använt sig av fotografering, medan folkvisorna och musiken upptagits på fonograf och,
under de senaste åren, även på grammofonskivor. Tyvärr ha arkivets tillgångar varit så små, att det helt enkelt varit omöjligt att
i större utsträckning använda tekniska hjälpmedel. Således har filmning i folkminnesforskningens tjänst kunnat verkställas alltför sällan,
ehuru arkivet upprepade gånger haft den frågan uppe. De bristande
ekonomiska möjligheterna ha således kroniskt hämmat arkivets verksamhet i detta avseende såväl som på andra områden.
E R A har vid uppteckningsarbetet använt transkription till
skriftspråk och har icke som språkforskarna brukat fonetisk skrift.
För att beteckna dialektala olikheter, och skiftningar förorsakade
av sångsättet, har man dock fastställt vissa hjälpbokstäver och bitecken till tjänst för stipendiaternas och de bättre ortsmeddelarnas
verksamhet. Dessa tecken ha även använts i arkivets publikationer
för att göra de värdefulla dialektala texterna tillgängliga för språkforskningen. Men det största värdet hos arkivets texter ligger likväl i deras innehåll. Här har man inom alla områden av folkloren
uppnått de högsta resultat. Detta kullkastar den gängse fördomen,
att tiden för insamlandet av folkminnena oåterkalleligen skulle vara
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förbi. Man har således först under de senaste åren kunnat fastställa det sätt varpå de gamla estniska folkvisorna föredrogos, och
detta har tvingat oss att frångå den tidigare härskande teorien
om skanderingssättet.18 Däremot har det varit svårare att få reda
på de villkor, under vilka de gamla visorna tillkommit och fortlevat. Sålunda har man först efter arkivets tillkomst börjat samla
mera detaljerade uppgifter om de gamla folkvisorna liksom överhuvudtaget om folktraditionens bärare, deras personliga förhållanden, livshistoria samt deras funktioner och uppgifter i den ursprungliga miljön. Å andra sidan har man avsiktligt betonat även folkminnessamlarens insatser och uppgifter, förberedelse och betydelse
vid uppteckningar om vardagslivets förhållanden. Som motvikt mot
den tidigare typologiska ensidigheten har man fäst särskild uppmärksamhet vid varianternas problem. Man har upprepade gånger
upptecknat olika sångares och berättares repertoar och kontrollerat
den, markerat olikheterna med märken och med olikfärgat bläck,
utrett de individuella och tillfälliga elementens roll osv., samt analyserat kontaminationernas ytterst invecklade problem. Man har
även sökt få grepp om de orsaker, som åstadkommit förändringar
i folktraditionens beståndsdelar och i repertoaren i fråga om folkvisor, sagor, sägner och anekdoter. I synnerhet har den intressanta
frågan uppmärksammats om, hur övergången sker från en äldre till
en nyare repertoar och vilka faktorer, som inverka därvidlag och
påskynda eller hämma utvecklingen eller bestämma dess riktning.
Noggranna iakttagelser ha gjorts om folkminnenas funktionella
sida och om deras nuvarande och tidigare förekomst. På den folkliga berättelsens område har man iakttagit särskild noggrannhet
vid insamlingen av s. k. memorat samt sökt finna de första spåren
av dessa berättelsers uppkomst och samtidigt sökt leva sig in i
den sinnesart, som ligger under de olika folkminnena och därigenom få klarhet om deras lagbundenhet. Man har särskilt ägnat
mycken uppmärksamhet åt folkets livsåskådning och livskänsla, dess
föreställningar och begrepp, dess etiska normer och estetiska smak.
Samtidigt började man som ett nytt område systematiskt utforska
och samla rättsliga och sociologiska folktraditioner, vilket område
tidigare försummats. I fråga om den historiska traditionen har
man i stället för krigshistorien, som tidigare stått främst, mera be-
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tonat bebyggelsehistorien och ortnamnen, ekonomi, sociala reformer
och bildningsliv samt andra detaljer i samband med dem. Då den
estniska folktraditionen främst levat hos bondeståndet och vi nästan fullständigt saknat folklore från de högre klasserna, var det
angeläget att undersöka de spår, som kunde finnas av olika samhällsklassers folklore, och söka få fram vad som stammar från våra
städers borgare, från arbetarklassen och militären, från de bildade
och andra grupper. Därvid har man ej ens glömt bort de lägsta
skikten, utan insamlat folklore även bland fängelsekunder, gatflickor, landstrykare osv. Som motvikt mot det tidigare insamlingsarbetets romantiska prägel, betonade E R A från början nästan demonstrativt nödvändigheten av en objektiv protokollering av vardagslivets förhållanden och inte bara högtidernas. Vidare betonades
vikten av att inte vid utforskandet av verklighetens positiva traditioner glömma bort dess negativa sidor. Arkivet har därför också
upptagit kampen mot idealiseringen av det förflutna, mot heroiseringen av äldre tiders människor och mot alla former av pseudofolkloristisk originalitet lika väl som mot den nationella chauvinismens överdrifter och dess strävan att framhäva folkets »egenkultun
och egendomligheter. Arkivet har strävat efter att påvisa de nationella och internationella beståndsdelarnas harmoniska samverkan
i folkkulturen. För att nå detta mål har arkivets föreståndare upprepade gånger tagit till orda såväl i pressen som i radion, såväl på
läraremöten som på ungdomsorganisationernas sammanträden.
På samma gång har E R A från början ansett det som sin plikt
att inte enbart samla estnisk folklore utan ägna sitt intresse även
åt de inom Estlands territorium bosatta minoriteternas folkminnen
samt dessutom lära känna dessa hos nationaliteter utanför Estlands
gränser för att kunna utreda deras förhållande till varandra och
därigenom även främja det internationella samarbetet. I synnerhet kom man att ägna intresset åt den ryska minoritetens folklore, vilken tidigare ej alls hade uppmärksammats. För undersökningar bland den ryska folkgruppen anställdes både stipendiater och
lokala medarbetare. Som resultat av detta arbete innehåller arkivet
numera över 10 000 sidor ryskt material. I mindre omfattning finnes även material rörande tysk, svensk, judisk, lettisk, polsk och
ingermanländsk folklore" samt rörande zigenarna. T. o. m. litauisk
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folklore har man samlat, och de två band denna samling omfattar
ha deponerats i det litauiska folkloristiska arkivet i Kaunas. Vidare
har arkivets föreståndare själv samlat över 12 000 enheter av livisk
folklore från livernas utdöende folkspillra i Lettland. Allt liviskt
material förvarades i ERA och stod till forskarnas förfogande liksom alla övriga samlingar.
Vid sidan av arbetet att rädda de »gamla» och utdöende folkminnena har E R A ägnat mycken uppmärksamhet åt frågan om
hur ny folklore uppkommer och ihärdigt sökt samla uppgifter om
de moderna folktraditionernas uppkomst och första spåren av dem.
I detta syfte har man sökt iakttaga de faktorer, som främja traditionernas uppkomst inom de sociala skiktens olika miljöer (t. ex.
i fabriker, ämbetsverk, skolor, militärförläggningar, i studentkretsar
osv.) och registrerat de slagord och vändningar, skämt, spådomar,
schlagers etc. som äro på modet. Arkivets ledare har därigenom
kunnat spåra upp den moderna vidskepelsens spridare och motarbetat spågummors, astrologers och andra sådana personers verksamhet, vilken sedermera blivit offentligt förbjuden. Under den se
naste tiden tyckes särskilt det politiska skämtet ha nått en mycket
kraftig blomstring, och arkivet har tämligen rikligt utökats med
samlingar av sådant, och även för detta ämne intresserade enskilda
personer lära ha upptecknat sådant i sina samlingar.20
Till sist kan man konstatera att det för närvarande liksom under
tidigare årtionden i Estland finnes många privatpersoner, som med
största iver själva eller med sina vänners hjälp samla rikhaltigt
material inom folkminnesforskningens olika områden, vilket ur kommande forskningsarbetens synpunkt otvivelaktigt är ett glädjande
tecken. Främst bland alla privatsamlare tyckes f. n. V. RANDMETS
stå, vilken enligt uppgift lär äga 100 000 sidor nya sånger, verser
ur poesialbum m. m. Tyvärr saknas säker statistik över privatsamlamas materialinnehav, men vi misstaga oss säkerligen inte, om vi
uppskatta alla de handskriftssamlingar berörande estnisk folklore,
som finnas i Estland, till sammanlagt långt över 800 000 sidor —
på en befolkning av 1 100 000 invånare.
Inalles äga vi alltså i Dorpat och här i exilen ca 220 000 folkvisor (ej bestående av fyra rader som hos letterna utan ofta av
flera, ja, ända upp till 100 och flera verser) som i tryck säkerligen
7-527055 Svenska Landsmål 1952
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skulle utgöra ca 200 band. När komma vi att kunna ställa dessa
200 band till vetenskapens förfogande? För den internationella
forskningen vore det emellertid värdefullare om alla varianter av
sagor, sägner, anekdoter m. m. bleve tryckta. Vi äga omkring 90 000
sådana, vilket är något alldeles ovanligt, ty så många upptecknade
sagor och sägner äger inget annat folk i världen, och ej utan orsak sade vår engelska kollega Coote Lake på etnologkongressen i
Köpenhamn 1938, att Estland är en stormakt på folklivsforskningens område.
Dessutom ha vi samlat 140 000 varianter av barnvisor, härm och
korta strofer, 40 000 skildringar av lekar och danser, ca 145 000 ordspråk och talesätt, 90 000 gåtor, 20 000 folkvisor och 300 000 uppteckningar över folktro, seder och bruk, sammanlagt alltså över
en million notiser eller en poäng på var och en av landets invånare.
Detta är emellertid intet världsrekord, ty våra stamfränder liverna
ha samlat ca 10 notiser per person. Det är särskilt smärtsamt att
påminna härom, eftersom det liviska folket ej mera finns till utan
helt och hållet utrotats av kommunisterna.
Arkivets material är systematiskt ordnat och till stor del även
kopierat. Våra kataloger och specialregister kunna här ej närmare
behandlas, men jag vill endast omnämna att vår begreppsmässiga
klassificeringsmetod och kartoteksanordning även tillämpats på andra
folkminnesarkiv. För att läsarna skola få en föreställning om kartotekets omfång räcker det att nämna att folkviseregistret upptog
ett rum för sig, likaså sagor och sägner ett rum, uppteckningarna
över seder och bruk en stor sal osv. Arkivet besöktes av många
in- och utländska forskare och journalister, men särskilt ofta förstås av studenter som skulle lämna sina folkloristiska arbetsuppgifter till arkivet. Under tiden från 1927-1940 ha icke mindre än
800 studenter lärt sig vetenskapligt behandla materialet. Deras bästa
arbeten publicerades i vårt arkivs och universitets serieskrifter och
i några samlade verk. Eftersom vi just hade börjat med kritisk
granskning av materialet och publikationerna kunde forskningsresultaten ännu ej vara särskilt beaktansvärda. Dessutom hade vi
metodiska svårigheter att kämpa med och måste frigöra oss från dilettantiska traditioner för att komma till noggrannare kriterier i fråga
om vissa motivs datering och geografiska utbredning. Religions-
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och visforskningen måste tyvärr också brottas med rent språkvetenskapliga problem, särskilt med de olösta semasiolog-iska och språkgeografiska. Men vi strävade principiellt efter samarbete med andra
vetenskapsgrenar för att vinna vidgade perspektiv och komma till
en pålitligare syntes. Därför ha vi vårdat våra kulturhistoriska och
folkpsykologiska intressen, undersökt folktraditionernas miljö och
tagit hänsyn till olika handlings- och tänkesätt, folkkaraktärer m. m.
Tyvärr ligger nu det mesta av detta material otillgängligt »bakom
j ärnridån».21
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(VGEG XX: 2, 1900); Die Wiederholungslieder der estnischen Volkspoesie I (Memoires de la Societe Finno-Ougrienne XVI 1901); Kraasna
Maarahvas (Suomi IV: 10, 1903); Die Krasnyjer Esten (VGEG XXI: 1,
1904).
Om set uk e serna se ivaja Stanna 1890/91 1:1, 31-62 och
1897/98 I: 3, 37-47; Etnografiöeskoje Obozrenije LXII: 3 (1904), 7177; 0. KALLAS i SbGEG 1894 (81-105); J. FIuRT, Cher die pleskauer
esten od. sogenannten setukesen (Anzeiger der Finnisch-Ugrischen Forschungen III 1903, 185-205); Seto lugömik (1922); Kodotulö' (1924).
Urvalet av dessa ortsägner publicerades av R. VIIDALEPP, Valimik muistendeid koolide kogumisvöistluselt 1939 (ERAT 10, 1939).
Den sista och fullkomligaste handboken för samlare sammanställdes av R. VIIDALEPP, Tööjuhiseid rahvaluulekogujaile (ERAT 13,
1940).
H. TAMPERE, "(Iber das Problem des Rhythmus im altestnischen
Volkslied (Acta Ethnologica II 1937, 65-78).
P. ARISTE, Nichtestnische Sammlungen des Estnischen Volksk-undlichen Archivs (SbGEG 1930, 122-134). De e stland s v enska
handskriftliga samlingarna ha överlämnats i Svenska Litteratursällskapets i Helsingfors förvar.
P. ARISTE har samlat mycket av de inom Estlands gränser boende
svenskarnas, judarnas, zigenarnas och voternas folkminnen och publicerat: Folkloristische Miszellen aus dem Gebiete der Schweden Estlands (SbGEG 1931, 1-18); Etleche jidie folkslider in dem Liderrepertuar fun die estn (Iivo-bleter III: 2, 1932, 148-157); Romenge
paramik (1938); Votische Sprachproben (SbGEG 1933, 1-85); Vadja
rahva usundist (Virittäjä XXXVI 1932, 127-145); Vadja keelenäiteid
(ACUT, B XLIX, 1942).
Vot er n as folklore behandlades även av A. HAAVAMÄE, Vatjalaisia
kuolemaan ja hautaamiseen liittyviä tapoja ja uskomuksia (Virittäjä
XXXVIII 1934, 435-446); D. TSVETKOV, Vadja stinni-, pulma- ja
matusekombeid (Eesti Höim IV 1931, 52-59; V 1932, 18-21, 4648, 53-54); E. Eiss, About the Customs at Childbirth among the
Ingers and the Votes (VGEG XXX 1938, 538-564); E. Eiss, Death,
Burial and Life beyond the Grave with the Estonian Ingers and the
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(VGEG XXVIII 1936); Liivi rahva mälestuseks (1938); Liivi usundi
kultuurilooline taust (Virittäjä 1945, 248-259); Liivi usundi mandumisprotsess (Virittäjä 1945, 432-438); Das livische Kalendarium (Arv
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Russen und Setukesen in Estland (SbGEG 1938, 259-330); 0.Loonns,
Jurjev denj v narodnoi tradicii russkogo naselenija Estonii (ACUT, B
L: 2, 1941).
Till och med från Italien har samlats och publicerats folkloristiskt
material: W. ANDERSON, Novelline popolari sammarinesi 1-III (ACUT,
B X: 5, XIX: 3, XXXI: 2, 1927, 1929, 1933).
20) Om det estniska folkloristiska materialets vetenskapliga bearbetning, dess problematik och principer se H. HELMINEN, Kansantietouden harrastajan huomioita Virosta (Virittäjä XXXIV 1930, 1926); 0. LOORITS, Eesti rahvaluuleteaduse tänapäev (öpetatud Eesti
Seltsi Kirjad I 1932, 7-34); 0. LOORITS, Estonian Folklore of Today
(Acta Ethnologica I 1936, 34-52); 0. LOORITS, Eesti rahvaluuleteaduse päevaprobleemidest (ERK V 1937, 174-181).
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21) De viktigaste Periodic a, i vilka materialier och• forskningsresultat angående estnisk folklore äro publicerade, äro följande:
ACUT, B = Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Serie
B). I (1921)—
Eesti Kirjandus I (1906)—
ERAT = Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused (Commentationes
Archivi Traditionum Popularium Estoniae) I (1935)—
ERMAr = Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat I (1924)—
SbGEG = Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1861—
VGEG = Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft I
(1840)—
Öpetatud Eesti Seltsi Kirjad I (1932) och III (1935).
Bibliografi över estnisk folktro och folkminnen, se »Anzeiger der
Finnisch-Ugrischen Forschungen» I (1901) ff. och »Jahresbericht der
estnischen Philologie und Geschichte» I (1918) ff.
Estniska Folkminnesarkivets skrifter (ERAT) innehåller följande
arbeten:
1 (1935): 0. LOORITS, Das misshandelte und sich rächende Feuer I.
2 (1935): W. ANDERSON, Studien zur Wortsilbenstatistik der älteren
estnischen Volkslieder.
3 (1935): 0. LOORITS, Pharaos Heer in der Volksilberlieferung I.
4 (1935): W. ANDERSON, Zu Albert Wesselski's Angriffen auf die
finnische folkloristische Forschungsmethode.
5 (1935): H. TAMPERE, Eesti rahvaviiside antoloogia I (se anm. I).
6 (1937): 0. LOORITS, Some Notes on the Repertoire of the Estonian Folk-tale.
7 (1937): W. ANDERSON, Kettenbriefe in Estland.
8 (1938): R. PÖLDMÄE ja a TAMPERE, Valimik eesti rahvatantse (se
not I).
9 (1939): 0. LOORITS, Gedanken-, Tat- und Worttabu bei den estnischen Fischern.
10 (1939): R. VIIDALEPP, Valimik muistendeid koolide kogumisvöistluselt 1939 (se not 16).
11 (1939): 0. LOORITS, Endis-eesti elu-olu I. Altestnisches Leben
und Weben = Fischer- und Seemannsleben.
12 (1940): 0. LOORITS, Ununevast kultuurimiljööst. Mit einem Referat = Aus verschollenem Kulturmilieu.
13 (1940): R. VIIDALEPP, Tööjuhiseid rahvaluulekogujaile (se not 17).
14 (1940): 0. LOORITS, Das sog. Weiberfest bei den Russen und
Setukesen in Estland (se not 19).
15 (1941): 0. LOORITS, Endis-eesti elu-olu II. Altestnisches Leben
und Weben = Wald und Jagd.
16 (1941): R. PÖLDMÄE, Eesti rahvanaljandid I. Estnische Volksschwänke.

Dalskt åmå-ät 'hack i häl' — ett

*håm-och-häl?
AV BROR LINDAN
Bland några i Isunda by i Mora socken häromåret upptecknade
ord och uttryck, som av ortsbefolkningen betraktades såsom ålderdomliga dialektegenheter, var även adverbialuttrycket ömo-Or 'hack
i häl', brukligt i t. ex. frasen an km 7)mo-ce1 eter mi 'han kom
hack i häl efter mig'.'
Det synes tämligen klart, att detta uttryck närmast bör sammanställas med nsv. och sv. dial. i hamn och häl 2, där hamn motsvarar äldre ham 'baklår' i sv. dial. hamboge 'knäveck' fvn. hgm
(gen. hamar) f. 'lår på en häst' osv.3 Prepositionsuttrycket i hamn
och hål visar sig också vara upptecknat inom Dalmålsområdet, nämligen från Boda socken och i formen i kim a hrgr.4 Naturligtvis
får åmå- )22w- i Morauttrycket uppfattas såsom ett sammangånget
åm-å dvs. (h)åm-å, och dettas senare led kan mycket väl vara ett
fdal. ok 'och'. Frågan blir nu emellertid, hur å-vokalen i åm- (h)åmskall förklaras. Med hänsyn till att (h)åm-å kommit att uttalas
som ett tvåstavigt, kortstavigt ord — detta tack vare betydelsefördunkling — läte det sig tänkas, att förstavelsens å-ljud kunnat
uppkomma genom assimilatoriskt inflytande från efterstavelsens å
eller m. a. o. genom vokaltilljämning.3 En annan möjlighet vore
att i åm- se en gammal u-omljudd ordform, direkt motsvarande
1 Jfr nu ULMA acc. 21806 = B. Lindén Ord och uttryck från Österdalarna, särsk. Ovansiljan, upptecknade 1939-52.
a I nusvenskan mindre vanligt, jfr Östergren Nusv. ordbok: hamn 1.
3 Jfr SAOB H 216: hamn sbst.2, Hellquist Svensk etymol. ordbok:
hamn 2.
4 ULMA:s Dalmålsordbok konc. 8:o: 11111 am.
5 Om tilljämning a—å > å—å på berörda område se Levander Dalmålet 1 s. 88 ff.
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fvn. km (jfr även no. horn i hombot f. 'kna3hase'1); och ett sådant
uppfattande av ordet torde vara att föredra. Dalmålet uppvisar
ett icke ringa antal ord med å-vokal, som måste antagas återgå
på forndalskt g (jfr Levander Dalmålet I s. 113 f.), och bland dessa
märkas åtskilliga starka feminina substantiv med ö-stamböjning i
fornvästnordiskan: dågg 'dagg', lågg 'lagg', grån 'gran', mån 'man'
m. fl. Till gruppen skulle då alltså även kunna höra ett äldre *håm
f. 'baklår, knähas'.
Nu kännes ju från västnordiskt håll också ett annat ord med
närstående betydelse, som man i sammanhanget kanske bör erinra
om, nämligen fvn. hå,nuit nisl. håna& (humått) n. och f. 'hälled' i
uttrycken fvn. fara i håmöt(it) 'fylgja hakk i hl' och nisl. fara
el. ganga i hårnöt (humcitt -ina) å eftir e-m 'folge en i Hwlene'.2
Detta ord är sammansatt av möt 'möte, fog' 3 och ett med häl
besläktat *hå 'häl' 4, som även ingår i fvn.-nisl. håsin 'has, hälsena'
och nisl. håband samt fsv. h5bwndi n. 'band som bindes om hasarna
isynnerhet på får' 3, m. ra. Vad man då kunde ifrågasätta, vore,
om i dalm. (h)åmå-(h)äl möjligen skulle föreligga en kontamination
av fvn. i håmöt-it och sv. dial. i ham(n)-och-häl? Jag finner dock
denna fråga böra besvaras nekande, då det är föga sannolikt att
ett fdal. -möt- skulle ha utvecklats till -må- i en tänkbar förbindelse
*hä-möt-htd(e).
Moramålets åmå-g bör alltså enligt min mening förstås som ett
håm-och-häl. Och vi ha att som dalsk motsvarighet till fvn. h2m
nsv. ham(n) f. 'baklår' notera ett äldre ovansilj. Mm (med u-omljud)
jämte nedansilj. ham (utan omljud).
1 Aasen

Norsk Ordbog s. 298.
Heggstad Gamalnorsk Ordbok, Blöndal Islandsk-Dansk Ordbog.
3 Jfr fsv. lidhamöt ledfogning, led, lem' nsv. ledamot.
4 Se Torp Nynorsk Etymol. Ordbok: haabin d a; och jfr D. 0. Zetterholm i NTU 9 s. 63.
3 Schlyters Ordbok till Samlingen af Sveriges Gamla Lagar.
2

Bengt Hesselman
1875-1952
Professor Bengt Hesselman var i sin vetenskapliga gärning främst
dialektforskare. Hans studier i nordisk språkhistoria bygga på en
fast grund av omfattande kunskap om alla Nordens folkmål, som
han grundligare än någon samtida forskare kände. Detta betydde
ingalunda att han därför åsidosatte andra grenar av språkstudiet.
Han var mycket väl förtrogen med äldre och yngre svensk litteratur liksom med fornvästnordisk och nynorsk, och han drog
vid tolkningen av dialekternas utveckling flitigt in dessa källor som
jämförelsematerial. Som estetiskt kräsen litteraturkännare var han
vidare lyhörd för språkets stilistiska sida. Härom vittnar tidskriften
»Språk och Stil», som han gav ut åren 1901-1920.1 Namnet innebar ett program, som jämväl fullföljdes av tidskriftens senare serie
»Nysvenska Studier». Hans utgåvor av sådana 1600-talskällor som
de båda arbetena av Samuel Columbus, »En swensk Orde-skötsel»
(1908) och »Mål-roo eller Roo-mål» (1936) få kanske närmast ses
som uttryck för hans strävan att låta äldre skriftspråk och dialekter belysa varandra. Om ett mera renodlat filologiskt intresse
vittna däremot utgåvorna av både den äldre och den yngre nysvenskans första stora företrädare, av Olavus Petris »Samlade skrifter»2
och Olof von %dins »Then Swänska Argus» 3.
Under sina studieår i Uppsala hade han också gjort sig väl förtrogen med klassisk filologi och dess metoder, då han läste gre1 Språk och Stil utgavs av honom tills. med Olof östergren och Ruben
G:son Berg; Nysvenska Studier (från 1921) tills. med Olof Östergren.
2 Olavus Petris Samlade skrifter 1—IV, 1914-1917 (med undantag av En
swensk eröneka i bd IV, som redigerats av J. Sahlgren). En planerad femte
del med redogörelse för utgivningsprinciper, kommentarer m. m. blev aldrig utgiven.
3 Then Swänska Argus 1—III, 1910-1919, utgavs tills. med Martin Lamm.
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kiska för 0. A. Danielsson och latin för Per Persson, båda ämnena
för högsta betyget. Trots detta kom han att välja nordiska språk
som sitt egentliga fack. Det berodde kanske främst på Adolf Noreen,
som var lärare i detta ämne och som med sin inspirerande undervisning magnetiskt drog till sig lärjungar. Att han valde dialekterna till specialstudium berodde väl också på att Noreen och den
forskarriktning han tillhörde så starkt betonade vikten av att studera de levande dialekterna. Men man tar säkert inte miste, om
man sätter detta ämnesval i samband också med det allmänna intresset under 1890-talet både för det nationella, det genuint folkliga
och det provinsiella (Heidenstam, Zorn, Fröding). När år 1896 genom Styrelsen för undersökningen av Upplands folkmål under Axel
Erdmanns ledning i Uppsala den första moderna undersökningen av
ett helt landskaps dialekter påbörjades, lockade detta företag till
sig en rad intresserade studenter från landskapet. Bengt Hesselman
var visserligen stockholmare, men han drogs också med, och betecknande nog valde han som arbetsfält de mest avlägsna och språkligt sett ursprungligaste delarna av Uppland, där han säkrast kunde
vänta att möta det naturvuxet folkliga i levande tal.
Liksom övriga deltagare fick han en förberedande skolning i uppteckningsteknik hos J. A. Lundell, blev förtrogen med landsmålsalfabetet och de ljudfysiologiska teorierna bakom detta samt med
dennes impressionistiska metod att endast anteckna vad man hörde,
»vad vi värkligen säga». I utrustningen ingingo de av Lundell sammanställda mindre »typordlistorna», ett slags miniatyrupplaga av
Noreens berömda »Fryksdalsmålets ljudlära» från 1877, som alltjämt
var mönstret för varje god dialektundersökning, vilken ännu främst
borde samla språkmaterialet som illustrationer till ljudläran. Någon
sådan monografi över ett enstaka sockenmål, som t. ex. hans uppländska samtida mulforskare Elias Grip och G. A. Tiselius snabbt
blevo färdiga med, nöjde sig Hesselman inte med att göra. Han
ville se sakerna i större sammanhang. Under somrarna 1896, 1898
och 1899 gjorde han grundliga dialektstudier i den traditionella stilen
särskilt i de båda längst ute i nordost liggande kustsocknarna Hållnäs och Öster-Lövsta, men han medhann samtidigt att göra värdefulla uppteckningar också i Dannemora, Film, Tegelsmora, Morkarla
och Västland samt vid Österby och Lövsta Bruk. Resultatet av
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de tre somrarnas arbete blev 11 ifyllda typordlistor, bortåt 8,500
ordlappar samt något hundratal sidor texter, sägner, visor och annan folklore. Det viktigaste resultatet var dock den grundliga förstahandskännedomen om mellansvenska allmogemål, som blev hans
fasta utgångspunkt för kommande insatser i svensk dialektforskning.
Hesselman ställde sig rätt kritisk mot dialektmonografier av
nyssnämnda art, vilket kanske ej var förvånande med den erfarenhet han hade av huru »monografier» åstadkommos (jfr hans opposition mot Grip 1901). Han sökte efter andra vägar i sin forskning,
mera givande än de mekaniska jämförelserna mellan fornspråk och
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nutidsdialekt, vilka inte tillfredsställde hans krav på språkhistorisk
metod. Han ville komma åt mera närliggande utgångsformer för
nutidsdialekternas ljud- och formbestånd. Han synes redan tidigt
ha kommit fram till den uppfattning, att dialekternas geografiskt
betingade olikheter i rummet i viss mån återspeglade deras historiska olikheter i tiden, som han i definitiv form framställt i sitt
sista arbete 1948. Förebilder i metodik fann han kanske främst hos
norrmannen Amund B. Larsen i dennes »Lydlwren i den solorske
dialekt» (1894), som han alltid satte stort värde på, samt hos finländaren 0. F. Hultman i dennes översiktsarbete »De östsvenska dialekterna» (också 1894), vilket behandlade en dialektgrupp, som stod
de av Hesselman undersökta uppländska målen nära. I Hesselmans
börjande självständiga gärning som språkforskare blev sistnämnda
arbete den närmaste utgångspunkten, både positivt och negativt.
Ytterligare en nordisk forskare räknade Hesselman själv bland sina
egentliga lärare, nämligen lundensaren Axel Kock. En del av sin
tacksamhetsskuld till denne, vilken liksom Larsen och Hultman
uteslutande verkat på honom genom sina skrifter, har han avbördat
sig i sin minnesteckning över företrädaren i Svenska Akademien.'
Mot dennes teorier kom han liksom i fråga om Adolf Noreens att
ställa sig kritisk i många stycken. Han hade nog lärt sig väsentliga ting från »junggrammatiken» i dess modifierade svenska former,
men med sin skeptiska läggning kunde han inte okritiskt godtaga
dess grunduppfattning. Den motsatsställning Hesselman på detta
sätt kom att intaga gentemot sina värderade lärare, kändes säkert
ibland pinsam för honom. I sin nekrolog över Adolf Noreen2 säger
han, att denne var i hög grad sårbar för kritik, som vändes mot
hans läror; själv var ju Hesselman den som särskilt företrätt de
nya, kritiska idéerna. Och i den nyssnämnda minnesteckningen över
Kock antyder han fint motsättningarna dem emellan genom att
anföra dennes ord vid ett personligt sammanträffande i Lund, när
de, båda starkt botaniskt intresserade, gemensamt beundrat de skånska trädens skönhet: »Här äro docenten och jag av alldeles samma
mening!»
Noreen och Kock byggde ju, liksom hela den skola de tillhörde,
2

Tr. i Svenska Akademiens Handl. 46, 1937.
I ANF 42, 1925, s. 95.
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på en teoretisk språkuppfattning, som sammanhängde med dåtida
naturvetenskap. De hoppades att den nya metoden skulle göra
också språkvetenskapen till en exakt vetenskap: »Målet som den
exakta grammatiken till varje pris vill uppnå är ju detta: undantagslösa ljudlagar», säger Hesselman litet gäckande.1 Och han talar
i nekrologen över Noreen om överskattningen av metoden: »Man
glömde att metoden hade utbildats med hänsyn till materialet i
den komparativa linguistiken med dess säregna beskaffenhet och
att den kanske icke utan modifikationer lät sig överföras på ett
språkligt material av annan beskaffenhet. Man förbisåg att ett intimt inträngande i det individuella historiska förloppet nödvändigt
måste visa otillräckligheten av alla 'allmängiltiga' metoder.»2 I fortsättningen talar han också om Noreens svagheter i fråga om det
rent historiska betraktelsesättet, vilket »icke var det som låg närmast
till för hans lynne eller begåvning». Detta betraktelsesätt var däremot i hög grad utmärkande för Hesselman själv. Han var därför
inte villig att med Noreen i språkutvecklingen alltid erkänna den
starkares rätt i darwinistisk mening, så att en segrande språkform
alltid är »den bästa». Motsättningen dem emellan visade sig också
t. ex. i rättstavningsfrågan, där Noreen som radikal nystavare ville
ha talet som norm, medan Hesselman åtminstone senare hårt höll
på traditionens rätt och genom sin installationsföreläsning i Uppsala 19193 åstadkom en nyttig besinning hos många stavningsreformatorer.
Hesselman var rädd för de skenbart klara och schematiska lösningar, som föregående generation i diskussionen av språkhistoriska
frågor kommit med, delvis på grund av bristande materialkännedom och saknad av förundersökningar, men också beroende på
»metoden». Han reagerade redan 1901 mot gängse definition på »ljudlag», vilket begrepp han i de flesta fall ville utbyta mot det försiktigare »ljudregel», och ville formulera varsammare än dittills skett.4
Hesselmans språkliga sensibilitet och känsla för historisk tradition
1 Stafvelseförlängning

1902, s. 33.
ANF 42, 1925, s. 94.
3 Ortografiska reformer i språkhistorisk belysning, SoS 19, 1919, s. 121 f.
4 Skiss öfver nysvensk kvantitetsutveckling, SoS 1901, s. 22, jfr Stafvelseförlängning s. 34: »Hultmans regler - - - både för begränsade och för vida.»
2
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tog sig i hans dialektundersökningar formen av en mer verklighetsnära uppfattning av de betydelsefulla detaljer, som stundom gäcka
alla regler. Han arbetade styckevis intuitivt, »på känn». Det var
åtminstone det intryck man ofta fick under hans föreläsningar, där
han inte alltid kunde — och kanske inte heller ville — uttrycka
sig så entydigt och klart som god pedagogik skulle fordrat. Han
var för samvetsgrann för att vilja förenkla ens ur pedagogisk synpunkt. Att detta drag inte bara var en brist hos honom utan en
princip, kan man säkert läsa ut ur hans nekrolog över Adolf Noreen
(s. 90), där han på tal om de eleganta, matematiskt klara formuleringarna i Noreens »Altisländische» och Sievers' »Angelsächsische
Grammatik» säger: »Om det är sannt som det har påståtts att klarheten i en språkhistorisk framställning i grunden är en misstänkt
egenskap, eftersom det språkhistoriska skeendet till sin natur är
dunkelt, vagt, svårgripbart, då höra sannerligen dessa båda böcker
till det mest misstänkta». Hesselmans motvilja mot den populära
förenklingen framgår också ur ett annat yttrande i samma minnesteckning, då han på tal om Noreens läroboksskrivande och föreläsningsverksamhet säger, att de frestade dill en viss benägenhet för
exakta, skenbart slutgiltiga formuleringar även i frågor som långt
ifrån alltid voro tillräckligt utredda» (a. a. s. 90). Själv var Hesselman i motsats härtill ytterst försiktig i sina formuleringar — först
i sitt sista arbete »Huvudlinjer» törs han ge definitivare uttryck
för sin mening — och i sina föreläsningar underströk han ständigt
vad som ytterligare borde utredas, vilket inte alltid underlättade
åhörarens möda att följa med i de ofta anakolutiskt uppbyggda
meningarna. Till hans säregna arbetssätt hörde antydningar och
skisser med undvikande av definitivt ställningstagande genom alltför klara linjer. I fråga om Noreens »Altschwediche Grammatik»
påtalar Hesselman bristen på intim kännedom om källorna — i
sitt eget arbete sökte han såvitt möjligt akta sig för sådana brister.
Denna strävan efter fullständighet i materialet bidrog jämte hans
starka självkritik i övrigt att hindra honom att arbeta snabbt.
Ovan har antytts att Hesselman under sina somrar som upptecknare i norra Uppland särskilt visade intresse för växtnamnen.
Detta intresse sammanhängde tydligen med hans skoltids flitiga
botaniska strövtåg i Stockholmstrakten och på Gotland, en lin-

BENGT :FIESSELMAN

113

]Aansk tradition, som han odlade genom hela sitt liv. Han var en
framstående växtkännare och deltog t. o. m. direkt i botaniskt forskningsarbete. Som lärjunge till sin vän Rutger Sernander deltog han
således i dennes undersökningar av Uppsalatraktens flora sommaren
1921, och under några följande somrar från 1922 till 1927, då han
vistades i Ombergstrakten, gjorde han detaljundersökningar om
växtarternas förekomst och växtsamhällenas sammansättning på
detta berg. Resultatet av dessa sommarvandringar blev hans år
1938 utgivna »Ombergs kärlväxtflora» (i Sv. Botan. Tidskr. 32:1).
Hans intresse för växterna fann också språkvetenskapligt uttryck
i hans fina studier över nordiska växtnamn, från »mura» och »vial» 1
(1914) till det ännu otryckta föredrag, som han vid den nordiska
namnforskarkongressen i Uppsala 1946 höll om namnet »sippa», ett
tema, som han tydligen sysslat med ända sedan år 1909, då han
i arbetet om i och y (s. 189) berörde denna fråga — ett gott exempel på kontinuiteten genom åren i hans arbete.
Frågan är om inte hos Hesselman sambandet mellan botaniskt
intresse och spåkvetenskap visade sig i själva hans sätt att uppfatta språket och dess livsvillkor. Det finns goda paralleller mellan
växternas ekologi och ordens. De senare sprida sig som växtarterna
och finna groningsgrund på nya platser, utveckla sig till lokala
varianter och tävla om livsrum med sina synonymer. Den geografiska synpunkten på utbredningen är också i båda fallen gemensam.
Men språket är ett långt svårgripbarare material, inflätat som det
är i människans själsliga skeende och utgörande en del av detta,
något immateriellt undanglidande. Den gällande riktningen inom
linguistiken gav åt orden och ljuden en påtaglighet, som inte fanns
i verkligheten. Dessa existera aldrig isolerade utan blott som delar
av satsen, deras »ekologiska» miljö. Där gynnas de meningsfyllda
och rytmiskt framhävda delarna av talet på bekostnad av det
logiskt undanhållna och det svagtoniga, som komma i skuggan
och dö bort. Ljudförändringarna ske därför inte genom en i det
abstrakta språket inneboende naturlag, utan bero på en andlig
tradition av samma art som den litterära i dikten eller skrivvanorna
i skriftspråket. Språkvanorna följa bindande normer inom de sär1 Dessa uppsatser och övriga växtnamnsstudier — såväl som hans viktiga
ortnamnsstudier, äro omtryckta i »Från Marathon till Långheden» 1935.
8 — 527055 Svenska Landsmål 1952
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skilda språksamfunden, ljudregler som verka både medvetet och
omedvetet. När stundom, på grund av historiska omvälvningar eller
andra orsaker, de medvetna normerna (språkkänslan) försvagas,
kan den spänning, som alltid i levande talspråk (liksom i allt
mänskligt handlande) finns mellan normen och dess förverkligande,
»slå igenom» och det faktiska, slarviga talet »normaliseras» så att
det blir ny norm. Så skedde vid den urnordiska epokens slut, så
skedde åter, när fornsvenskan vid medeltidens slut avlöstes av nysvenskan. På detta stadium kommer som nytt normerande moment
också skriftspråket in och får en allt större betydelse. Den lagbundenhet, som i detta skeende yppar sig, är tydligen av annan art än den,
som »junggrammatiken» trodde sig om att kunna fånga i »undantagslösa ljudlagar»: den är icke av mekanisk utan av organisk struktur.
Vid behandlingen av växtnamnen visade sig Hesselman vara en
utpräglad realfilolog. Samma sakliga intresse lade han också i dagen
som ortnamnsforskare, där han också kände sin olikhet mot Noreen,
som enligt hans mening i sina ortnamnstolkningar alltför ofta »kommit in på problemen från ensidigt språkliga utgångspunkter». Hans
egna insatser inom denna forskningsgren voro metodiskt förebildliga
och de vittna om hans egen kulturhistoriska orientering och hans
intresse för realia, som också tydligt skönjes i hans uppteckningar.
I den förnämliga raden av hans namnstudier, från »När och Närke»
1914 fram till »Långheden och Hälsingskogen» 1930 eller »Marathon»
1932, strävade han efter att se tingen med de ursprungliga namngivarnas ögon.
Olikheten i kynne och åsikter mellan Hesselman och hans lärare
drev en forskare med hans självständighet till opposition. Utifrån
sin nyvunna helhetsuppfattning av språket, som så väsentligt stred
mot föregångarnas, byggde han upp sin kritik. Hans temperament
ledde honom därvid till att skärpa sina meningar »för att retas
en smula och för att möjligen få den 'kritiske' läsaren att inse,
att jag delvis idkar dialektforskning efter andra principer än de
här i landet gängse», som han skrivit i ett brev från 1902. Föregångarna hade ofta byggt på äldre, bristfälligt material i sina språkhistoriska utredningar. Både i fråga om dialekterna och ortnamnen
ville han föra in det nyare och korrektare stoff, som i riklig mängd
skaffats fram av de senaste årtiondenas flitiga samlande, inte minst
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genom landskapsundersökningarna på 1890-talet, och som han kände
bättre än de flesta. Trots all uttalad principiell uppskattning av
dialekterna som historisk källa, byggde man alltjämt i alltför hög
grad på riksspråkligt material. Innan man använde detta, borde
man grundligare än dittills ta upp frågan om förhållandet mellan riksspråket och dialekterna, varur det förra vuxit upp. Man borde
också mera än hittills beakta skriftspråkstraditionens betydelse härvidlag. Den frågan ville han ge en riktigare belysning, och likaså
ville han rätta till felaktigheterna i J. A. Lundells uppfattning från
1880 om de mellansvenska målens ställning i förhållande till övriga
nordiska folkmål. Det material Lundell byggt på i »De svenska
folkmålens frändskaper* var både otillräckligt och missvisande i
belysning av resultatet från de moderna landskapsundersökningarna.
Och slutligen fann Hesselman, att det nyinsamlade dialektmaterialet
knappast gav stöd åt Kocks teorier om den stavelseförlängning, som
i de flesta nutida mål drabbat fornsvenskans korta stamstavelser.
På det sista problemet kom han tydligen in främst genom bekantskapen med Hultmans »De östsvenska dialekterna», varom ovan
har talats. Här fick han stöd i sin kritik, men framställningen utmanade också själv till kritik. Redan i sin licentiatavhandling 1900
kom han in på sambandet mellan ändringarna i kvantitet och i
vokalkvalitet i ord med fsv. 'i och y. Och i de arbeten om dessa
frågor, som han under de närmaste åren i rask följd gav ut, kom
hans originalitet och självständighet klart till uttryck. År 1901
trycktes hans vetenskapliga förstlingsarbete, »Skiss öfver nysvensk
kvantitetsutveckling», 1902 följd av hans disputationsavhandling
»Stafvelseförlängning och vokalkvalitet i östsvenska dialekter», och
slutligen kom åren 1909-1910 det större översiktsarbetet »De korta
vokalerna i och y i svenskan». Båda de sista arbetena hade undertiteln »Undersökningar i nordisk ljudhistoria» och antydde därmed
författarens syfte att draga in hela Norden i sina undersökningar.
I dessa arbeten upptogs till en grundlig diskussion Hultmans och
Kocks regler för stavelseförlängningen. Hesselman påvisade med
material från uppsvenskt och östsvenskt håll att den senares teori,
att i förbindelsen av kort vokal + kort tenuis i f sv. vokalen alltid
skulle ha förlängts i öppen stavelse, medan konsonanten förlängts
i sluten stavelse, inte kunde vara riktig. Hesselman visade nu,
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att (i motsättning till danskan) alla norska och svenska dialekter
— om de överhuvud taget ha förlängning — visserligen tyckas ha
förlängt rotstavelsen, men att ingen enkel regel funnes för hur
detta skett i detaljerna. För uppländskan och östsvenskan (och i
viss utsträckning riksspråket) kunde han visa, att historiskt korta
stavelser med ä och c'e" nästan undantagslöst fått vokalen förlängd,
medan stavelser innehållande I, p,
(och ö) än förlängt vokalen
och än konsonanten efter regler som växla i olika mål. I Uppland
ha folkmålen i västra delen i viss mån bevarat kortstavighet i
detta fall, medan i norra delen konsonanten har förlängts och i
Roslagen vokalen blivit lång. Därvid ha i och y i regel övergått
till e och ö — med det viktiga undantaget, att detta i sveamålen
i regel icke har skett, när i eller u följt i nästa stavelse. Det enda
överallt gemensamma är, att en förenkling av stavelsernas byggnad
inträtt, som givit färre möjligheter att välja på i fråga om kvantitetsförhållandet än vad f sv. hade, men förenklingen har skett på
olika sätt i skilda trakter.
Det är rätt betecknande, att Hesselman gärna anknöt till meningar, som framställts av en något äldre forskargeneration. I
fråga om riksspråkets kvantitetsförhållanden hänvisade han t. ex.
med gillande till L. F. Läfflers avhandling om konsonantljuden
från år 1874.1 Man möter vidare hos Hesselman rätt genomgående
en kritik mot övertron på att uppteckningar med Lundens landsmålsalfabet skulle vara på något sätt exaktare än äldre, med enklare
beteckning gjorda. Sörmlandssmeden Gustaf Ericssons med grov
beteckning gjorda uppteckningar 2 satte han t. ex. framom det mesta
av de efter 1880 gjorda samlingarna från landskapet med fin beteckning (det var före Torsten Ericssons insatser!). Sina egna uppteckningar, t. o. m. från Norge, har han naturligtvis regelbundet
gjort med Lundells alfabet, men i tryck använder han aldrig finare
ljudskrift i onödan, och han har klart sagt ifrån, att upptecknarnas
val av ljudbeteckning ofta berott mera på »skrivartradition», inlärd
i Uppsala, än på målens eget ljudsystem.3
Som nyss nämnts satte han in sin kritik också mot Lundells inSkiss etc. s. 23.
Delvis tryckta i Bidr. t. Södermani. ä. kult.-hist. 1877 f.
3 De korta vok. i och y, s. 8 f.
2
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delning av de svenska folkmålens frändskaper, som denne, trots
senare framkommet material, i stort sett fasthöll vid och som accepterats även av Noreen och norska forskare. I »Sveamålen och
de svenska dialekternas indelning» (1905) sökte Hesselman ge en
ny och riktigare bild av sammanhanget mellan de svenska målen.
De mellansvenska dialektgrupper, som voro föga kända då Lundell
skrev sitt arbete, påvisades av Hesselman med stöd av det senaste
årtiondets materialsamlingar vara mycket mer originella och ålderdomliga än man tidigare trott, och de s. k. norrländska (eller rent
av »norska») dragen i de nordsvenska målen återfunnos i full utsträckning i nästan alla upplandsmål såväl som i de östsvenska
dialekterna. Den nya undergruppen »sveamål» inom de mellansvenska
dialekterna fick nu sin plats klart bestämd, och resultatet har senare
forskning icke kunnat jäva.
I detta lilla men synnerligen viktiga arbete kom Hesselman
också in på den fråga om riksspråket och dialekterna, som han
redan berört i »Kritiskt bidrag till läran om nysvenska riksspråket»
(1904) och återkom till i »Uppländskan som skriftspråk» (1908).
Han påvisade i dessa skrifter sveamålens betydelse för skriftspråkets
utveckling i nysvensk tid, liksom han senare i »Språkformen i MB I
eller fem Mose böcker på svenska» (1927) gjorde i fråga om västgötska bidrag till skriftspråkets genesis under medeltiden. I alla
dessa arbeten, liksom i den metodiskt eleganta »Giöta KiämpaWisa» (1907) med dess definitiva lösning av ett omstritt författarproblem visar han upp hur ungt »riksspråket» är och hur föga enhetligt skriftspråket var ännu under 1600-talet, så snart man lämnade det religiösa språket och kom in på vardagsorden (Schroderus,
Helsingius, Lincopensen).
Under de ungdomliga kampåren från 1901 till 1914 hade Hesselman hunnit skaffa sig anseende som obestridd auktoritet inom
nordisk dialektforskning. Han hade under dessa år också hunnit
med att ytterligare fördjupa sina kunskaper om norska folkmål,
bl. a. genom en vistelse i övre Gudbrandsdalen sommaren 1903, då
han gjorde värdefulla uppteckningar av ålderdomliga mål bl. a. i Sel,
Kvamm och N. Fron. Anteckningsböckerna från dessa uppteckningar innehålla även teckningar, som visa hans intresse för etnologiska företeelser (se bilden). Få svenskar torde ägt grundligare
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kunskaper om norska mål än han. En aning om detta vetande förmedlade han till sina lärjungar i den introduktion till norskt dialektstudium, som han gav åt den grupp av studenter, vilka hade
förmånen att från hans tillträde till professuren i Uppsala hösten
1919 få följa hans föreläsningar »Översikt över de nynordiska dialekterna», tyvärr aldrig utgivna och tillgängliga för en större krets.
Under det nya årtiondet hade han också dragit in västnordiskt
material i sin granskning av Kocks teorier om vissa omljudsföreteelser och om brytningen, i »Västnordiska studier I—II» (19121913). Han bestred här framgångsrikt Kocks hypotes om att nasalerad ändelsevokal i fornspråket skulle ha förhindrat brytning
samt påvisade, att den äldre a-brytningen »ljudlagsenligt» uteblivit
i kortstaviga ord på västnordiskt område och i vissa östnordiska
dialekter. Att här närmare gå in på dessa arbeten eller på hans
övriga hithörande insatser, främst i hans »Omljud och brytning
i de nordiska språken» (1945) ligger utanför denna minnestecknings
syfte. Ytterligare bör ett par av hans arbeten rörande formläran
nämnas, nämligen »Om användningen av slutartikeln i de östnordiska medeltidsordspråken» (1912) och »Studier i svensk formlära
1: Slutartikeln -en» (1911) och »2: Nominativ och ackusativ i svenska substantiv» (1931).
Till Hesselmans insatser i svensk dialektforskning hör också att
han verksamt deltog vid tillkomsten av de nutida forskningscentralerna. Han, som annars var så skygg för offentliga engagemang
och helst höll sig, till sin privata forskningsuppgift, gjorde här ett
betydelsefullt undantag, som är värt att lägga märke till. Han och
hans vän och meningsfrände Herman Geijer voro, jämte J. A. Lundell, Adolf Noreen och Otto von Friesen samt Sven Lampa initiativtagare till skapandet av Undersökningen av svenska folkmål
(Landsmålsarkivet) i Uppsala år 1914, och i Göteborg där han erhöll en professur 1914, inrättade han samman med Evald LiSn
Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola år 1917. Hans eget fortsatta arbete inom dialektforskningen
skall här ej heller glömmas. Ungdomsårens uppteckningsarbefe i
Uppland upptog han på nytt sommaren 1911, då han sammanförde
en viktig ordsamling (1,280 blad) från Byholma i Väddö. Somrarna
1918-1919 låg han i Häverö, varifrån han gjort en betydelsefull
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En Gudbrandsdalsgiird (Romongard i Sel). Blyertsteckning 1903 av B. Hesselman.

ordsamling på 3,400 blad. Han hade då sedan några år haft uppdraget att fullfölja det arbete, som påbörjats av Undersökningen
av Upplands folkmål, bl. a. genom att utredigera de omfattande
ordsamlingar, som redan sammanbragts till en »Ordbok över Upplands folkmål». Ett provhäfte gavs ut 1915, omfattande partiet
A—arm, men försöket visade honom att materialet ännu inte var
så allsidigt insamlat som önskligt vore. Dessutom kom, med hans
tjänstgöring som professor i Göteborg och (från 1919) i Uppsala,
den tid han hade fri för detta arbete att alltmera inskränkas. Han
lade nu upp två mäktiga foliovolymer på vardera 1,000 sidor, som
han under åren på »lediga stunder» fyllde med excerpter ur alla
tillgängliga källor från 1600-talets bröllopsdikter till ortstidningarnas
annonser om vårauktioner, och naturligtvis ur alla existerande dialektuppteckningar. Detta var ett intresse, som han aldrig släppte,
och sida efter sida fylldes med hans till slut, på grund av det
alltför trånga utrymmet, nästan mikroskopiska stil — tyvärr med
blyerts. Själv fick han aldrig se sitt verk avslutat, och ännu återstår en omfattande kompletterings- och redigeringsuppgift, innan
ordförrådet i Centralsveriges i många avseenden betydelsefullaste
dialektgrupp kan framläggas i bokform.

120

MANNE ERIKSSON

Hesselmans utgivning av uppsalabon E. J. Schroderus' båda ordböcker från mitten av 1600-talet stå också i direkt samband med
hans arbeten i uppländsk lexikografi. »Dictionariura quadrilingine>>
från 1630-talet hade av honom uppmärksammats redan 1908 vid
ett besök i Kungl. Biblioteket i Köpenhamn, där det förvaras i
handskrift (Cod. Thott 2166 4:o), och det utgavs med utförligt
ordregister 1929. »Lexicon latino-scondicum» från• 1637 utgavs i
facsimile-edition med inledning och ordregister 1941. Med hans intresse för dialekterna sammanhängde också utgåvan av »Bröllopsdikter på dialekt från 1600- och 1700-talen» (1937). I denna har han
sammanfört alla då kända dialektdikter av denna typ; ett planerat
kommentarband med ordregister fick han aldrig tid att sammanställa.
Under hans senare år kommo hans intressen mer och mer att
gälla uppgiften att lägga fram de samlade resultaten av hans livslånga forskningar i nordisk språk- och dialekthistoria, som han
tydligen tänkt som ett slags modernt motstycke till Axel Kocks
»Svensk ljudhistoria», men utsträckt till alla nordiska språk. Denna
samnordiska översikt hade tydligen länge lekt honom i hågen; han
hade ju kallat ett par av sina tidigare arbeten »Studier i nordisk
ljudhistoria» (1902 och 1909-1910) och hans serier av föreläsningar
med översiktlig framställning av de nordiska dialekterna kunna
också ses som förarbeten härtill. När därför redaktionen för skriftserien »Nordisk Kultur» 1931 planerade det band som skulle gälla
nordisk språkhistoria, var det naturligt att Hesselman skulle vidtalas
att redigera detta. Men i stället för att dela upp denna uppgift på ett
flertal författare från de berörda länderna, så som gjordes med flera
andra band, ville Hesselman själv skriva hela översikten. Han om
någon hade förutsättningarna att enhetligt gestalta en sådan.
Först efter sin avgång från professuren år 1940 kunde han emellertid någorlunda odelat ägna sin tid åt detta uppdrag. Det blev
en jätteuppgift för den åldrande forskaren: mängder av material
skulle samlas och kontrolleras för att kunna brukas som bevismaterial, från fornspråken till det sista århundradets svällande flod
av dialektskildringar. Och dessutom ortnamn, som av honom framdrogos som det mest vittnesgilla materialet för hur utvecklingen
skett, då den varit som mest ostörd av påverkan från konserverande associationer. Först därefter kunde han börja framlägga sina
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»Huvudlinjer i nordisk språkhistoria». Detta drog ut på tiden även
för den som hade Hesselmans förutsättningar. Och innan första
volymen av arbetet kom ut 1948 började hans hälsa vackla. Han
var redan dödssjuk, fastän han själv kanske inte förstod hur allvarligt det var. Men sin andliga spänstighet hade han obruten,
trots smärtor, som tidvis tvang honom att ligga och hindrade
honom att skriva. Med sin optimism och sega energi fick han dock,
med läkarvetenskapens hjälp, ännu några års frist och arbetsmöjligheter. Den andra volymen, som var någorlunda färdig i manuskript då den första kom ut, underkastade han på nytt en revision
för att få med allt nytt som kommit ut under tiden. Han fick
hela den nya delen uppsatt och därtill omkring hälften definitivt
färdig i korrektur. Han fick bokstavligt talat möjlighet att arbeta
in i det sista, tills döden tog korrekturet ur hans händer. Andra
delen var också i huvudsak klar, när han gick bort.
En tillämnad tredje volym, som först och främst skulle behandlat
ljudutvecklingen i huvudtoniga stavelser, förblev oskriven — en
oersättlig förlust för nordisk språkforskning, då man vet vad han
givit i de färdiga delarna av sitt sista verk. Hela kapitlet om ljudförsvagning och ljudbortfall är dock avslutat, och det ger en klar
bild av detta språkliga skeende, från äldsta tid till nuet och från
alla Nordens dialektområden, så som han såg det. Om än hans
sista insats blev en torso, blev den dock sådan den är en värdig
avslutning på hans långa och lysande forskarbana. Det är ej möjligt att i detta sammanhang göra en slutgiltig värdering därav,
när andra delen nätt och jämt lämnat pressen — på annat ställe
i denna tidskrift har undertecknad förut haft tillfälle att yttra sig
om första delen (Sv. Lm. 1949) — men så mycket är visst, att
nordisk dialektforskning i dag står i stor tacksamhetsskuld till
Bengt Hesselman för detta hans sista verk liksom för hans forskargärning för övrigt.
Vi som haft förmånen att få räkna honom som vägledare in i
den nordiska filologiens labyrinter, minnas dessutom vår ungdoms
lärare som en sällsynt trofast vän genom årens skiften. Hans minne
skall leva, och det förvisso
»ej likt dens som går och snart skall glömmas».
Manne Eriksson.

Meddelanden och aktstycken
kvillra, liten 'lövgren'
I Harry Ståhls doktorsavhandling Kvill och tyll (Uppsala 1950, s.
11 o. 48) anföras bl. a. de gamla skrivningarna (a) Quilldrom (i Morkinskinna s. 215, 220 ed. Unger) för by-, socken och häradsnamnet
Kville i Bohuslän. I en recension av avhandlingen i Sv. Landsmål
1951, s. 101, har Bror Linden sammanställt skrivningarna dels med
ortnamnet Kvillrorna kwUdrutr, som betecknar en del av den stora
Ogströmmen, varest denna uppdelas genom flera holmar, i Venjans s:n,
Dalarna, dels med ett av undertecknad framdraget appellativ kvillra
kvilna plur. kviltiak 'liten gren, grenknippe', från Småland. Det är att
märka hurusom Ståhl s. 11 framhåller Småland, framför allt Emåns
vattensystem, som huvudområdet för ortnamn på kvill.
Angående detta appellativ vill jag här ge några upplysningar, som
i brev ställts till mitt förfogande av nämndemannen Albin Svennung,
f. 1880 i och ännu boende i Möcklarp, Alseda, alltså i Emådalen
(brevutdrag finnes i ULMA under n:r 21978).
Ordet kvillra var vanligt framför allt, när man bröt löv till fåren
och hästarna av asp, ek och al. När träden höggs ner, råkade många
små lövkvistar, 10 å 25 cm långa, bli avbrutna och liggande på marken. Dessa kvillrer plockades upp för att komma till nytta och stoppades i de stora lövkärvarna. Även när man plockade körsbär, faller
det ner många kvillrer på marken. »Däremot», säger A. Svennung,
»användes inte ordet för t. ex. björklöv, då det var mera segt och
icke bröts sönder som de förut nämnda, som var mera spröda eller
'klöka'.» Ej heller användes ordet om tall- eller grankvistar. Man har så
fått intryck av att huvudvikten läggs på löven. Ordet har förekommit
åtminstone i hela östra härad jämte delar av norra Kronobergs län
såsom Äseda, Nottebäck, Sjösås, enl. ett flertal namngivna sagesmän,
födda på 1860-80 talen. Det användes ännu.'
I Landsmålsarkivets i Lund Alsedasamling finnas sedan 1952 flera exempel
på här behandlade ord. En äldre uppteckning med formen kvilath (pluralis),
vilken är alldeles okänd för ovannämnda sagesmän, har meddelaren, enl. vad
han upplyst, numera återtagit.

J. Svennung.

Anders Kullander
Komminister Anders Kullander (t 1890) har lämnat flera värdefulla bidrag
från Västergötland till denna tidskrift (jfr Sv. Lm. XI. 10. 1896; Arsh. 1904,
s. 68-70; Arsh. 1906, s. 24-51; Arsh. 1918, s. 45-66). Om hans härkomst,
miljö och märkliga levnadsbana lämnar här nedan Linnar Linnarsson, Alingsås,
en initierad skildring av största intresse för dem som ha anledning att vetenskapligt nyttja det traditionsmaterial som Kullander samlat.
Red.
Anders Kullander var född den 21 juli 1826 i Hudene. Fadern var
en soldat med namnet Sund, men efter en tids bekantskap svek denne
sin fästekvinna, Maria Nilsdotter, och emigrerade till Amerika. Denna
uppgift bekräftas av Hudene församlings dopbok så till vida att sonen
där står antecknad som född »oäkta». Lämnad ensam med sitt barn nödgades Maria Nilsdotter stanna kvar i föräldrahemmet, ett litet torpställe med namnet Åsen eller Kullelida ås under gården Kullelida i
Hudene socken. Hon ingick sedermera äktenskap med en man vid namn
Magnus Larsson', vilken samtidigt därmed övertog torpet Åsen. I detta
äktenskap föddes 1837 en dotter, som i dopet fick namnet Johanna.
År 1871 ingick Johanna äktenskap med soldaten Johan Mood, vilken
alltså blev svåger med Anders Kullander. Mood var född 1848 och uppnådde den höga åldern av 93 år. Följande uppgifter grundar sig huvudsakligen på vad denne sällsynt minnesgode man hade att berätta.
Under många år var Maria Nilsdotter ensam om att försörja ej
blott sitt barn utan därjämte en åldrig moder. Det skedde genom att
biträda med arbete i gårdarna, då man behövde extra hjälp., såsom
vid slakt, lak, brygd och bak samt i slått och skörd. Hon innehade
visserligen torpet, men på detta kunde man nätt och jämt vinterföda
en enda ko. Sådana dagar, då Maria Nilsdotter var upptagen av arbete hos bönderna, var det mormodern som tog vård om gossen. Så
snart denne blev så pass, att han kunde göra modern sällskap, fick
han följa med i arbetet på åker och äng. Något äldre hjälpte han till
med det lilla, han kunde. Han blev på så sätt tidigt förtrogen med
ortens arbetsliv liksom med den tidens seder och bruk.
Konsten att läsa i bok lärde Anders av sin mormoder, som var en
ovanligt begåvad kvinna och vid vilken gossen var varmt fästad. Hon
torde ha betytt mer än någon annan för hans utveckling. När den
gamla på grund av ålderdomskrämpor inte kunde lämna sängen, satt
Anders ofta dagen lång på »sängapallen» och läste för henne ur bibeln,
psalmboken eller en postilla. På så sätt kom han att läsa igenom hela
bibeln från pärm till pärm tre gånger, innan han »läste fram» dvs.
1 Detta äktenskap ingicks förmodlingen 1836, men uppgift härom saknas i
församlingens kyrkböcker.
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konfirmerades. Och vad han en gång läst, det mindes han.. Även skrivkonsten lärde han av mormodern. Bläck tillverkade man i den tidens
hem — i brist på bättre — av ekäpplen och rostiga spikar; och att.
forma en skrivpenna av en gåsfjäder var ingen konst för en händig
pojke. Värre var det med papperet, som var svåråtkomligt och dyrt,
men även i det fallet var det mormodern, som visste råd: man kunde
skriva på björknäver. Insamling av näver tillgick på så sätt att man
skar ut en lagom stor fyrkant och drog loss den från stammen. Av
varje sådan bit erhöll man genom klyvning tre till fyra blad.
Pojkens intresse för läsning och bokliga kunskaper bedömde grannarna som utslag av barnslig fåfänga. Modern och mormodern borde.
förstå bättre, menade man, än att nära en sådan »vurm», ty vad en.
fattig pojke skulle lära sig var att arbeta och ingenting annat. Den,
som var född i backstugan, var slagen till slant — det var livets lag.
Den ende, som förutom moder och mormoder förstod pojken och
intresserade sig för honom, var hans konfirmationslärare, kyrkoherde
Carl Risbeck i Södra Björke. Han lånade honom böcker och gav anvisning om vad han i första hand borde läsa för att han skulle ha
framtida gagn av sin läsning. Men vad som betydde mer än så för
den ensamme och försagde pojken var, att han fick någon att anförtro sig åt. Den gode kyrkoherden blev i mer än ett avseende hans
andliga stöd.
Året efter konfirmationen — förmodligen 1842 — skaffade Kullander sig ett litet lager varor, som lämpade sig för gårdfarihandel. Och
efter två år hade han på så sätt sparat samman 200 daler (:66 kr.).
Med denna summa började han studierna. Han sökte och vann inträde
vid det då nyligen upprättade folkskollärareseminariet i Skara. Under
lärotiden gick han den fyra mil långa vägen hem till Åsen varannan
lördag. När han på söndagseftermiddagen återvände till Skara, fick
han med sig en ask, som rymde vid pass 1 skålpund (425 gr.), fylld
med smör samt 8 å 10 kakor grovt havrebröd. I regel gick han till
Vinköl på kvällen, alltså en vägsträcka på något över tre mil. Den
återstående milen gick han följande morgon i så god tid att han var
framme i Skara till skolans början.
Efter två års studier kunde Kullander avlägga examen som folkskollärare, och därmed var första etappen på studiebanan tillryggalagd.
Nu gällde det att genom arbete spara samman pengar till fortsatta
studier, ty det mål han allt ifrån första början föresatt sig var att
bli präst. Efter ett kortare vikariat erhöll han ordinarie anställning
vid Eriksbergs folkskola (i Gäsene), där han tjänstgjorde intill 1852,
då han lämnade lärartjänsten för att fortsätta studierna, denna gång
vid Skara läroverk. Under en treårig tjänstgöring hade han sparat
allt vad sparas kunde. Lärarlönen, som den tiden huvudsakligen utgick i spannmål och andra naturaprodukter, hade han omsatt i pengar.
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En folkskollärares lön var emellertid helt obetydlig, och det lilla sparkapitalet var snart förbrukat. Ingen hade han att låna av, och ogärna
ville han avbryta studierna, följaktligen fick han umbära och försaka.
Den enda hjälp, han erhöll, var matdagar hos domprosten Jonas Torin
och lektor Björkegren.
År 1856 kunde Kullander avlägga studentexamen, vilket skedde i
Uppsala, och efter tre års studier vid därvarande universitet var han
'färdig med prästexamen och kunde låta prästviga sig, vilket skedde
i Skara domkyrka 1859. Han tjänstgjorde därefter som »hjälpepräst»
i Nårunga, Torbjörntorp och Herrljunga. År 1864 erhöll han komministraturen i Stengårdshult i Mo härad, och fyra år senare valdes
han till kom,minister i Segerstad, där han förblev verksam till sin död
år 1890.
Vad eftervärlden framför allt bör vara Anders Kullander tacksam
för är att han upptecknat sina minnen rörande hembygdens seder och
bruk m. m. Dessa uppteckningar sammanfördes efter hans död till en
skrift med titeln »Några drag ur det forna skogsbyggarelivet i Edsvedens skogstrakter», vilken ingår i band XI (1896) av Svenska Landsmål. Kullander berättar här om ortens första bebyggare, olika folktyper, bostaden genom tiderna, bylivet, sådd och skörd, årets högtider
och familjefester m. m. Då man vet vad den gamla mormodern betytt
för Kullander, kan man med ganska stor sannolikhet antaga, att det
är hon, som varit den förmedlande länken mellan den framfarna tiden
och författarens egen.

Linnar Linnarsson.

Korgmakaren Red Olof Andersson, Våmhus
Den 28 januari 1953 förlorade dalmålsundersökningen vid Uppsala Landsmålsarkiv en av sina trognaste ortsmeddelare. Då avled den nära 80-årige'
korgmakaren Hed Olof Andersson i Indors by i Våmhus socken. Han föddes
den 24 februari 1873 i Indor, och förblev således, med undantag av kortare
tids hantverksresor ute i landet, sin
bygd och by trogen.
Hed Olof Andersson var till sin läggning stillsam och försynt, och han hyste ett
varmt intresse för sin hemtrakts gamla
arbetsliv och språk. Redan tidigt blev
han en av fil. doktor Lars Levanders
förnämsta medhjälpare i denna del av Ovansiljansbygden. När de
båda en junidag 1923 sammanfördes av folkskolläraren och älvdalskarlen Johannes Back, stod Levander mitt uppe i ett intensivt insamlingsarbete för sin stora grammatik över dalmålet. Hed Olof satte
sig snabbt in i vad saken gällde, och på upptecknarnas många märkvärdiga frågor gav han uttömmande svar. Därefter följde han dem
till andra lämpliga personer i tre grannbyar och till sist även upp
till ett närliggande fäbodställe, Indnäs, dit några hushåll redan flyttat
för sommaren. Under detta Levanders första besök i Indor offrade
Hed Olof nio dagar av sin egen arbetstid! På samma sätt har han
sedan genom åren »med aldrig svikande intresse och alldeles utan
hänsyn till egen bekvämlighet gjort Landsmålsarkivet i Uppsala stora
tjänster av alla möjliga olika slag» (Levander, Våmhusfjärdingen 1944,
s. 309).
Så snart insamlingsarbetet för den nämnda grammatiken omkr.
1926 led mot sitt slut, engagerades Hed Olof i uppgiften att med
hjälp av Landsmålsarkivets frågelistor i olika ämnen uppleta och
förteckna ord och fraser, som tidigare ej påträffats i våmhusmålet,
samt att meddela skilda drag ur socknens gamla liv och arbete. Som
samvetsgrann och god bygdekorrespondent tillförde han på så sätt
arkivet ett material, omfattande 32 svar på frågelistor och därutöver
uppteckningar av annat slag samt ordregister på tillsammans 859
blad. Man finner emellertid av hans kommentarer till det insamlade,
att han ingalunda alltid varit tillfreds med sin egen kännedom om
dialekt och arbetsformer, utan ofta besökt någon ännu äldre person
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för att kontrollera eller komplettera sina anteckningar. Genom detta
sitt intresse har han lyckats uppspåra ett material, som måhända
eljest skulle ha fått sjunka i glömska.
Hed Olof blev således i sin stilla nordliga bygd en forskningens
vägröjare och på samma gång ett ovärderligt stöd, när det gällde
att uppspåra resterna av det gamla döende språket och att samla
och bevara minnena om en gången tids arbetsliv i Våmhus. Vad han
under detta arbete påträffat, togs därefter till utgångspunkt för fördjupade undersökningar av specialister, vilka städse hade förmånen
att i honom äga den utmärkte förmedlaren med bygdens folk. Det
är här som hans insats till sist ter sig som allra störst. I hans stuga
samlades alltid intresserade och vänliga sagesmän, som med allvar
och humor togo del i diskussionen och lämnade sina bidrag till besvarandet av de många besvärliga frågorna, vare sig det var Le- •
vander eller någon annan forskare, som gjorde ett besök i byn.
Knappast någonstädes har man mött ett sådant intresse som där.
När slutligen ett stycke in på 40-talet Lars Levander på uppdrag
av ingenjör Anders Diös i Uppsala började samla och sammanställa
materialet till en bok om dennes födelsebygd Våmhus och dess folk
inför den nya tidens genombrott, kom helt naturligt en betydande
del av arbetet med manuskriptet till denna bok att knytas till Hed
Olof. Under dess tillkomst vistades författaren i Indor, och i Hed
Olofs stuga samlades som alltid ett helt litet kollegium av intresserade och kunniga personer, vilka om kvällen fingo höra på och
kritisera »alla de delar av manuskriptet, som vila på muntlig tradition» (a. a., s. 318). Med hänsyn till dessa Hed Olofs stora insatser
finner man det med Levander vara alldeles i sin ordning att nämna
honom en av de högt skattade och flitigt anlitade »historiker», som
Indors by fostrat (a. a., s. 309).
För alla dem, som i ett eller annat forskningsuppdrag kommit i
kontakt med den gamle korgmakaren i Indor och njutit hans stöd
och hjälp, är det en kär angelägenhet att med dessa hågkomster få
erinra om hans bestående gärning och samtidigt ägna hans minne
en tacksam hyllning.
Stig Björklund.

Litteratur
Olof Thorell, Fem Moseböcker på fornsvenska. En språklig undersökning på grundval av de bevarade handskrifterna. Ak. avh. Uppsala 1951.
236 s. (= Nordiska texter och undersökningar utgivna i Uppsala av Bengt
Hesselman, 18.)
I sin skrift »Språkformen i MB I eller fem Moseböcker på svenska, tolkade och utlagde vid medlet av 1300-talet» behandlade Bengt
Hesselman år 1927 den märkliga fornsvenska text, som brukar gå under
namnet Pentateukparafrasen. Han visade där, hur man genom att jämföra de båda bevarade handskrifterna Cod. Thott 4, 4:0, kallad MB
I A och utgiven av Klemming i SFSS 9, och Cod. Holm. A I, kallad
MB I B (ännu outgiven), skulle kunna få en rätt god uppfattning av
språket i originalet, MB I. Det förhåller sig nämligen så, att de bägge
handskrifterna gå tillbaka på en gemensam, originalet ganska närstående
förlaga, varvid MB I B, som skrevs av en nunna i början av 1500talet, betydligt trognare bevarat förlagans språkformer än den nästan
hundra år äldre MB I A. Gynnsamt nog finns även annat bevarat,
som härrör från dessa båda skrivare. Nunnan å ena sidan har gjort
en avskrift av översättningar av ytterligare några bibelböcker, även
denna utgiven av Klemming och vanligen kallad MB II. A-handskriftens skrivare å andra sidan är den s. k. hand 2, som skrivit delar
av Cod. Holm. D 4. Detta gynnsammma läge för en bestämning av
originalets proveniens utnyttjade Hesselman i sin lilla undersökning och
påvisade bl. a. — främst i MB I B — en mängd västsvenska, särskilt
västgötska drag, som måste härröra från MB I. Men hans arbete var
inte avsett annat än som en förberedelse till en stor och grundlig undersökning av språket i MB I. Han angav blott riktlinjerna för en sådan
och antydde dess resultat.
Det har blivit en av Bengt Hesselmans lärjungar, som nu utfört
denna undersökning. Olof Thorell har i sin avhandling företagit en synnerligen omsorgsfull granskning av språket i de båda bevarade handskrifterna och med utgångspunkt från denna nått viktiga resultat beträffande originalets språkform.
I två kapitel i början av boken redogör författaren för språket i
MB I A och MB I B. Han har ju därvid en möjlighet att kunna urskilja,
vilka former som böra anses som karakteristiska för respektive skrivare och vilka som kunna tänkas härröra från förlagan, genom att
jämföra A-handskriften med vad hand 2 skrivit av Cod. Holm. D 4
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och B-handskriften med språkformerna i MB II. För att kunna bestämma de båda skrivarnas proveniens söker författaren, så ofta det
går, att anknyta deras karakteristiska språkformer eller ord till modernt
dialektmaterial. Men han når på grund av materialets svårbedömbarhet knappast något säkert svar på frågan, varifrån skrivarna härstamma.
A-handskriftens dialekt har, även sedan typiska Vadstenaskrivningar
gallrats ut, några drag, som tyckas tala mot att den skulle vara typiskt
uppsvensk (lopte 'lyfte' och thokte 'tyckte', som numera ha ö-former
blott i vissa av de uppsvenska ytterområdena). Men då det enda landskap, som har säkra belägg för alla de av författaren såsom tillhörande
A-skrivarens dialekt behandlade orden just är Uppland, vill denne söka
skrivarens hemort »i trakter, som stått i nära förbindelse med detta
landskap». Han tänker därvid dels på Finland, dels även på Stockholm
men stannar för Västmanland, närmast »trakten kring Mälarens västligaste del» (s. 31). — Ännu mindre tillåter materialet i MB I B några
säkra slutsatser angående B-skriverskans proveniens. Författaren kan
stödja sitt antagande, att hon skulle stamma från Småland, blott på
några få företeelser i hennes språk. Men han uttalar sig också med
stor försiktighet i denna fråga.
Efter detta följer så undersökningen av språket i MB I, sådant
detta går att urskilja genom en jämförelse mellan handskrifterna. Utförligast redogör författaren för växlingen u: o i stamstavelse samt för
behandlingen av palatalt r. Vidare tar han bl. a. upp ändelsevokalernas
växling och konstaterar — liksom redan Hesselman gjorde — spår av
en reglering av dessa enligt vokalharmoni, som måste härröra från
originalet.
Man skulle möjligen beträffande dessa avsnitt kunna rikta en anmärkning mot författarens sätt att välja ut jämförelsematerialet. I
kapitlet om växlingen u: o i stamstavelse jämför han MB I:s former med
motsvarande former blott i de av Hultman undersökta f orn väst g ötska
skrifterna samt med »dialektmaterial från södra och västra Småland,
norra Halland och Västergötland, d. v. s. från de trakter, som närmast
kunna komma ifråga som hemort för författaren till MB I» (s. 46, noten).
Men är inte detta att utgå från det, som skall bevisas? Några farligare
följder får emellertid inte denna i och för sig riskabla metod. Författaren
har nämligen säkert rätt i att MB I härstammar från västra Sverige.
— Efter sin utförliga redogörelse för växlingen u: o i stamstavelse
anser sig författaren, med stöd av jämförelser med modernt dialektmaterial, vilja söka MB I-skrivarens hemort i södra delen av Älvsborgs län.
För behandlingen av palatalt r i MB I redogör författaren mycket
utförligt. Han bedömer därvid materialet enligt Hultmans principer men
följer ifråga om dispositionen i stort sett Valter Janssons uppställning
i Fornsvenska legendariet. De av Hultman genomgångna handskrifterna,
9-527055 Svenska Landsmål 1952
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liksom ibland också MB I, uppvisa i vissa kategorier självfallet stundom
mycket få exempel på ord med från början palatalt r. Beträffande
några av Hultmans mindre kategorier gör kanske detta förhållande, att
författarens jämförelser mellan MB I och de av Hultman undersökta
urkunderna ibland kunna synas ge ett något osäkert resultat. Som ett
allmänt omdöme måste dock sägas, att författaren har lyckats väl med
dessa jämförelser särskilt beträffande de kategorier, där materialet är
rikare. Resultatet har blivit, att författaren anser MB I stämma »väl
överens med de uppsvenska och västgötska urkunderna, framför allt
med SdmL I, VmL, DL, YVgL KB och YVgL» (s. 133).
Den del av avhandlingen, för vilken jag hittills redogjort, behandlar
ju huvudsakligen ljudhistoriska frågor. Det är givet, att ett sådant ämne
fordrar en mycket stor mängd beläggcitat. Som författarens egen opponent vid disputationen har jag haft tillfälle att kontrollera en del av
dessa citat. Såväl handskriften till MB I B som de tryckta fornsvenska
texterna har författaren citerat med synnerlig noggrannhet. Den som
sysslar med fornsvenska, språkliga problem, finner därför ett mycket
värdefullt material i denna del av avhandlingen.
Men att detta arbete recenseras i Svenska Landsmål, beror väl framför allt på innehållet i dess senare del, avsnittet »Ordförråd». Här framlägger författaren nämligen ett omfattande ordmaterial, behandlat ur
dialektgeografiska synpunkter. Det är inte mindre än 48 ord, som torde
härstamma ur MB I, vilkas nutida utbredning på detta sätt blir utredd.
Stor nytta har författaren vid hopbringandet av materialet haft av
Natan Lindqvists samlingar för arbetet »Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning 1—II». Många av orden ingå nämligen i dennes ordgeografiska frågelista. Vidare har författaren excerperat dialektordsamängarna i Uppsala, Lund och Göteborg. Det är givetvis många belägg,
som han måste anföra, och antagligen för att koncentrera framställningen anger han i de olika artiklarna i allmänhet icke, varifrån beläggen äro hämtade. Man kan visserligen i stort sett få reda på detta
genom en del anvisningar i inledningen, men kanske hade han på ett
enkelt sätt i texten kunnat markera åtminstone vilka belägg som härröra från den ordgeografiska frågelistan.
Frånsett svaren på Natan Lindqvists frågelista, där ju materialet är
lätt åtkomligt, ha nog källorna ibland kunnat vara svåra att påträffa.
Våra landsmålsarkiv innehålla ju ofta en mängd fristående samlingar,
bland vilka det kan vara lätt att förbise någon. Dessa utökas ju också
ständigt, varför nytt material kan ha tillkommit, sedan excerperingen
avslutats. Det är därför självfallet, att författarens beläggsamling i vissa
avseenden kan kompletteras. Beträffande en del av orden har jag undersökt, om inte ytterligare belägg kunde påträffas i Uppsala landsmålsarkivs samlingar, delvis på anvisning av några av dess tjänstemän.
Jag skall här blott nämna några exempel på dylika kompletteringar.
— Författaren anför (s. 140) några belägg från Småland för ordet föla
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'känna'. Hylten-Cavallius har det från Värend, och i övrigt anges det
från de sydligaste delarna av Sunnerbo, Allbo och Kinnevalds hdr,
alltså nära gränsen mot Skåne Betydligt nordligare är då ett belägg,
som jag har påträffat i J. E. Lagergrens samlingar från Östbo hd
1861, nämligen »föla = känna, märka. Han fölar intet» (acc. 14807).
— Frodher m. 'groda' (s. 137) hör till de ord, för vilka författaren
har haft stor nytta av svaren på den ordgeografiska frågelistan. Angående belägg från Södermanland heter det, att sådana saknas från
öknebo hd och Södertörn. Men Jirlow har 1914 upptecknat ett källfrö i Huddinge i norra Södertörn (acc. 114:3). Vidare skall ordet saknas i
en del härader i Värmland, bl. a. Älvdals hd. Där är emellertid frö 'groda'
väl belagt med två belägg från vardera Dalby sn och Norra Ny sn
(acc. 517:453, 17576, 19118, 19512). — Moderna dialektformer av fornsvenska bradhna 'smälta, upplösas' anför författaren från Dalarna och
Jämtland (Frostviken). Men ordet förekommer även i värmländskan:
brdin, Östmarks sn och då brånar, Borgviks sn (acc. 18750, 2485:1).
— Från Dalarna har författaren inga belägg på de bildningar på musk-,
som utförligt behandlas s. 143 ff. Men i dalmålsordboken finnas flera
substantiv, adjektiv och verb, som äro avledda av denna stam. — Även
för artikeln enthrar 'envis, halsstarrig' (s. 163) har dalmålsordboken en
del att säga. Författaren upptar från Dalarna endast avledningen entrden. Men dessutom finns — och det är ju intressantare — det icke
avledda entrd i några socknar. 1 Venjan heter det bl. a. je-trdr — och
det är ju gammalt enthrar med bevarad nominativändelse — i Malung
åtrå och i Äppelbo och Floda ntre't. (Belägget från Äppelbo har författaren felaktigt uppfattat som utgående från entrden.) — Författaren
har fått de flesta beläggen — kanske stundom också i fullt tillräcklig
utsträckning — ur svaren på Natan Lindqvists ordgeografiska frågelista. Men detta material hade kanske i enstaka fall något bättre kunnat
kompletteras ur Uppsala landsmålsarkivs samlingar. Det bör dock framhållas, dels att de belägg, som författaren förbigått, i intet avseende
väsentligt kunde ha påverkat resultatet av undersökningen, dels än en
gång att det torde vara så gott som ogörligt att uppnå fullständighet
i så stora dialektmaterialsamlingar.
Detta dialektmaterial behandlar författaren uppdelat i tre olika kapitel: »Götalandsord», »Sydvästsvenska ord» och »Västsvenska ord». Mot
denna indelning kan kanske sägas, att en del av orden i dessa kapitel
mindre väl låta sig föras in under respektive rubrik. Tydligast gäller
detta för en del ord, som äro belagda även i de östsvenska dialekterna.
För de i kapitlet »Sydsvenska ord» behandlade fsv. //os n. 'fiskfjäll,
utväxt på huden', gatugardher m. 'på båda sidor omgärdad väg' och
illxte n. 'jämmer, klagan' finnas nutida belägg från östsvenskt område.
Men trots detta säger författaren om bl. a. dessa ord (s. 179): »det är
dock av intresse att konstatera dessa ords och ordformers övervägande
västliga utbredning i de svenska dialekterna*. Även för ett par ord,
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som redovisas under rubriken »Västsvenska ord» anför författaren moderna belägg från Finland och Gammelsvenskby, nämligen för fsv. brxdha 'bestryka med tjära eller smält beck' m. m. och skotna 'avtaga,
minska'. Alla dessa ords här anförda östsvenska belägg äro väl snarast
att uppfatta som relikter från en tid, då orden hade en allmännare
utbredning över svenskt område. De säga i så fall knappast något om
hemorten för MB I:s skrivare.
Författaren anför som resultat av denna sin ordgeografiska undersökning, att den som skrev MB I snarast torde ha härstammat från
»(syd)västra delen av Älvsborgs län» (s. 180). I det närmaste samma
slutsats kunde ju författaren draga ur sin undersökning av växlingen
u : o i stamstavelse.
Redan Hesselman hade iakttagit, att MB I och Fornsvenska legendariet ha en del gemensamma drag särskilt i ordförrådet. Thorell tar
upp frågan och tolkar detta förhållande så, att likheten mycket väl
kan bero på att de sällsynta ord och ordformer, som MB I och Legendariet ha gemensamma, tidigare ha funnits både i Västergötland
och i sydvästra Östergötland, den del, där Legendariet enligt Valter
Jansson skall ha tillkommit. — Hesselman antyder även, att en jämförelse mellan MB I och de fornnorska bibelöversättningarna skulle
kunna vara givande. I kapitlet »MB I och Stjörn» undersöker Thorell,
om några tecken finnas, som tyda på att författaren av MB I har haft
hjälp av Stjörn vid sin översättning av Moseböckerna. Han finner, att
så har varit fallet. Han stöder detta antagande på ett antal textställen,
där enligt hans mening den norske och den svenske bibelöversättaren
ha gjort samma avvikelser från den latinska texten eller där svensken
tycks ha missuppfattat sin västnordiska förlaga. Att en sådan förbindelse mellan Stjörn och MB I har existerat, betvivlades emellertid vid
disputationen av fakultetsopponenten, docent Fritz Askeberg. Denne
gav därvid andra förklaringar till likheterna och påpekade vidare, att
även litteraturhistoriska skäl talade mot att den fornsvenske översättaren hade sökt ledning i den gamla norska bibelöversättningen. Denna
hade nämligen en helt annan karaktär än det om stor lärdom vittnande fornsvenska bibelarbetet, ty den var i sitt ursprungliga skick ett
ganska naivt arbete, som gjordes utan någon lärd ambition.
I de två följande kapitlen tar författaren upp ordförrådet ur andra
synpunkter. I det ena, kallat »Engångsord», anför han moderna dialektformer av några ord, som av Hesselman »icke kunnat beläggas ur andra
nordiska källor». I det andra, som har rubriken »Lexikaliskt», kompletterar han med en del nya ord och rättar i några fall Söderwalls ordbok.
Arbetets sista huvudavsnitt behandlar kortfattat några drag ur ordbildningen.
I det sista kapitlet får läsaren en sammanfattning av resultaten.
Det påpekas bl. a., att MB I, som ju förmodligen inte var ett original
utan en avskrift, dock troligen stod originalet så nära, att de flesta
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språkdragen däri få anses härröra från detta. »Författaren till den fornsvenska Pentateukparafrasen har alltså, enligt min åsikt, varit västgöte
och sannolikt härstammat från sydvästra Västergötland», heter det (s.
215). Vem denne lärde man var — man har gissat på magister Mattias
och västgötaabboten Svenungus — anser författaren vara omöjligt att
avgöra genom en rent språklig undersökning och vill därför inte yttra
sig därom.
Olof Thorell har på ett värdigt sätt fullföljt den språkliga undersökning av vårt äldsta svenska bibelarbete, för vilken Bengt Hesselman
drog upp riktlinjerna i sin skrift »Språkformen i MB I», och han har
på ett omsorgsfullt och redbart sätt givit svar på de frågor och problem, som där uppställdes. Nu vill man endast hoppas, att han efter
detta skall utge den unga B-handskriften, som genom sitt ålderdomliga
språk har visat sig så givande, då det gällt att tränga tillbaka till
originalet. Även på denna punkt kan han vinna uppmuntran genom
vad Hesselman säger i sin lilla skrift: »Pentateukparafrasen i Cod. A I
folio är otvivelaktigt trots handskriftens ungdom en av våra förnämsta
fornsvenska språkkällor och förtjänar i hög grad och ur olika synpunkter
att utgivas fullständigt och efter Fornskriftsällskapets mest minutiösa
principer».

Sigurd Fries.
Sever Pop, La dialectologie. Aper9u historique et mähodes d' enqugtes
linguistiques. Louvain-Gembloux 1950: I. Dialectologie romane. LV + 7338.
— II. Dialectologie non romane. IV + 599 s.
Sever Pöp är rumän och romanist. Han studerade under 1920-talet
dels i Cluj (Klausenburg, Kolozsvår) i sitt hemland Ardeal (Siebenbiirgen) och dels hos Jules Gillieron, Mario Roques och Antoine Meillet
i Paris. Redan som ung student knöts Pop till det av Sextil Pu§cariu
nystartade folkmålsinstitutet Muzeul Limbii Rometne i Cluj, och under
åren 1927-1942 svarade han såsom ensam upptecknare och utgivare
för den ena huvuddelen av den stora rumänska språkatlas, »Atlasul
Linguistic Romån» med »Micul Atlas Linguistic Romån», som under
Pu§carius ledning utgavsl från nämnda institut i Cluj. Pop har också
publicerat studier över rumänsk dialektgeografi och rumänska ortnamn,
principiella utredningar om dialektforskningens metoder i fältet och om
kartläggning av språkliga företeelser samt en rumänsk grammatik. År
1942 knöts Pop som biträdande direktör till den Rumänska akademien i Rom, men lämnade denna ställning 19472, och fann följande år
en fristad som »visiting professor» vid Louvains katolska universitet.
1 Utgivningen avbröts av kriget.
2 »då jag blev tvungen välja mellan troheten mot min egen livsåskådning
och åtgärder av en 'överhet', som ville tvinga på mig sina egna åsikter» (La
dialectologie s. xvra).
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Om en landsflyktig folkmålsforskare gäller att han måste känna sig
uppryckt med roten i dubbel måtto — som människa och som vetenskapsman. Såsom romanist och språkgeograf med utpräglat intresse
för dialektologiens allmänna metodfrågor och med en måhända karakteristisk rumänsk kärlek till betraktelsesätt och frågeställningar som
rör hela det romanska språkområdet har Sever Pop emellertid inte
behövt växla in på ett helt nytt arbetsområde i landsflykten. Den
rumänska språkatlasen har han visserligen måst lägga på hyllan. Men
i det digra verk »La dialectologie. Aper9u historique et methodes d'enquetes linguistiques», som Pop nyligen har givit ut från Louvain, fullföljer han också, fastän i en annan riktning, linjerna från det ungdomsarbete »Buts et methodes des enquetes dialectales»1, med vilket
han på sin tid meriterade sig för arbetet på språkatlasen.
»La dialectologie» syftar till att ge ingenting mindre än en sammanfattande överblick över dialektforskningens universella historia och
en kritiskt refererande och resonerande framställning av de metoder
som kommer till användning för insamling och publicering av dialektmaterial2 runt om i världen. Däremot har förf, ur sitt arbete uteslutit den tillämpade dialektologien, dvs, arbeten som tolkar av andra
eller i andra sammanhang insamlat och sammanställt dialektmaterial
(s. mu). Denna inskränkning, som för övrigt alls inte är genomförd
med alltför sträng hand, var utan tvivel nödvändig. »La dialectologie»
var i alla fall en jätteuppgift, som det tog över sex år att fullborda
(s. xvm). Den första delen innehåller förord, en inledande historisk
översikt över dialektologiens utveckling och avsnittet om romansk dialektologi, som omfattar inte mindre än 733 sidor. 1 den andra delen
följer det betydligt kortare avsnittet om icke-romansk dialektologi
(397 sidor), en avslutande sammanfattning, kronologiska tabeller över
viktiga data i dialektforskningens historia, personnamns-, ortnamnsoch sakregister samt innehålls- och bildförteckningar.
Det bör först som sist erkännas att »La dialectologie» är ett storverk. Det vittnar om en hängivenhet för dialektforskningen i alla dess
former och nationella avtoningar och en beläsenhet och kunnighet i
ämnet, som sannolikt saknar motstycke. Bara att tillägna sig verkets
massiva massa av fakta, att sätta sig in i dess många resonemang
och ta del av dess argument och synpunkter är något av ett mammutarbete. Som uppslagsverk bör »La dialectologie», med dess frikostiga och lättfunna referat och citat, dess utförliga bibliografiska
uppgifter och dess omfattande register, i fortsättningen höra till varje
dialektologs arbetsverktyg.
1 11161anges

de l'6cole roumaine en France, 1926:11, Paris 1926, s. 1-217.
Ordet dialekt (fr. dialeete) här fattat i dess vida betydelse 'språkart (i allmänhet)' till skillnad från det ifråga om betydelsen snävare avgränsade bygdemål (fr. patois).
a
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Huvudparten av sitt verk ägnar Pop som nämnts åt den romanska
dialektologien med den naturliga och riktiga motiveringen, att han i
första hand vänder sig till romanister (s. xii ). Men därutöver hävdar
förf. också den romanska dialektologiens företrädesrang framför andra
språkgruppers och språkfamiljers (s. XII, xxm passim), ett påstående som
sett från en utom-romansk utsiktspunkt inte ter sig helt motsägelsefritt. Håller vi oss bara inom Norden, så kan vi inom dialektologiens
äldre historia peka på sådana vart och ett för sin tid enastående
företag och arbeten som Gustav II Adolfs program för utforskandet
av Sveriges bygdemål och ortnamn (1630), ärkebiskop Erik Benzelius'
stora dialektundersökning (från 1726), Johan Ihres bägge lexikon (1766
och 1769) och Ivar Aasens grundläggande grammatiska och lexikaliska
arbeten (1848 och 1850). Från tiden för den moderna dialektforskningens genombrott räcker det att anföra ett par svenska exempel,
Adolf Noreens »Fryksdalsmålets ljudlära» (1877) med dess många efterföljare och J. A. Lundells tidskrift »Svenska Landsmål» (1878—), för
att visa att Norden höll sig väl framme. Med dessa kan i Frankrike
i viss mån jämföras Jules Gillierons »Patois de la commune de Vionnaz»
(1880), l'abbe Rousselots »Les modifications phonetiques du langage
etudiees dans le patois d'une famille de Cellefrouin» (1891) och dessa bägge
forskares tidskrift »Revue des patois gallo-romans» (1887-1893).1 Pop
har inte förtigit dessa data2 och han har reserverat sig för den germanska dialektforskningens äldre, nutida och eventuella framtida inflytande
på den romanska (s. 736). När han i alla fall sätter den romanska dialektologien främst, så är det därför att han betraktar oss övriga dialektologer såsom i metodologiskt hänseende efterblivna (se för Norden
s. 836 överst och 903 nederst).
Den dialektologiska metod som Pop sätter framför alla andra är
den dialektgeografiska, sådan den i början av detta århundrade utformades av den schweiziskfödde forskaren Jules Gillieron och sedermera utvecklades vidare av katalanen Antoni Griera, schweizarna Karl
Jaberg och Jakob Jud, rumänen Sever Pop själv m. fl. För Pop framstår Gillieron som den store läromästaren: »Må det tillåtas mig att i
egenskap av en av hans sista elever (som var närvarande vid hans
sista föreläsning) berätta att den lilla salen i gcole des Hautes fitudes
(längst in i korridoren) var den oförglömliga mötesplatsen för den franska och i synnerhet utländska ungdom, som hade lockats dit av lärarens lysande föreläsningar, föreläsningar av stor vetenskaplig betydelse,
som i nästan alla länder har framkallat anmärkningsvärda resultat på
dialektforskningens område» (s. 182). Säkert är att de stora språkatlas1 Albert Dauzat nämner dock Antoine Thomas' arbete om målen i Creuse
(1877), som den första fonetiskt tillfredsställande dialektundersökningen på
fransk botten. Jfr Le Fran2ais Moderne, 19, 1951, s. 227 f.
2 Jfr dock nedan s. 139 med not 3.
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företagen av Gillieron'sk typ, »Atlas Linguistique de la France», »Atlas
Lingiiistic de Catalunya», »Sprach- und Sachatlas Italiens und der Siidschweiz», »Atlante Linguistico Italiano» och »Atlasul Linguistic Roman»
(för att bara nämna de viktigaste), i utomordentligt hög grad har
tryckt sin prägel på vårt århundrades romanska dialektologi. I Pops
framställning står de i centrum. Hans utförliga redogörelser för de
olika atlasernas tillkomsthistoria och metodik är värda att läsas och
begrundas inte minst av utom-romanska dialektologer. Det man beundrar
hos denna språkgeografiska skola är inte bara dess stränga krav ifråga
om metodiken utan också dess förmåga att utan tvång samordna
dialektforskningen över stora delar av det romanska språkområdet
och att ställa och lösa sina jätteuppgifter inom det möjligas gränser
och nå sina mål inom en rimlig tidrymd.
En kritisk bedömning av Pops framställning om romansk dialektologi måste anm. av naturliga skäl hänskjuta till romanisterna — så
när som på ett par randanmärkningar. Att Pop någon gång har varit
tvungen att plöja lite för fort och grunt till och med i hemkända
åkrar framgår av hans sätt att avfärda en rad nyare franco-provengalska dialektmonografier med en simpel bibliografisk uppräkning, som
egendomligt nog har hängts på i slutet av ett kapitel med överskriften »Les debuts des recherches» (s. 173 f.). Till de arbeten som på så vis
har malträterats hör Bengt Hasselrots »gtude sur les dialectes d'011on et
du district d'Aigle (Vaucl)» (1937), fastän det borde ha fångat den
för uppteckningsmetodik särskilt intresserade Pops intresse. Denna
avhandling är nämligen den första på franco-provengalskt område som
i huvudsak grundar sig på ett dialektmaterial insamlat genom passiv
avlyssning och inte genom utfrågning (jfr Hasselrot s. 19 f.). Det bör
också påpekas att Hasselrot (i Studia Neophilologica, 11, 1938-39)
är rätte upphovsmannen till den karta över det franco-provengalska
området, som Pop (s. 156) anför efter Oskar Kjellen.
Sever Pop saknar inte temperament. Bara en aptitfrisk och dynamisk
herre kan orka med en sådan jätteuppgift som att skriva »La dialectologie». Men man kunde kanske av ett översiktsarbete som detta
ha önskat, att förf. i behandlingen av enskilda företag och enskilda
forskare mer strikt hade hållit sig till sin huvuduppgift att referera
och sparat sin kritik till de olika avsnittens och hela arbetets avslutande sammanfattningar. Särskilt häftigt drabbar Pops polemiska udd
fransmannen Albert Dauzat — också han Gillieron-lärjunge! — och
dennes 1939 igångsatta stora atlasföretag »Nouvel Atlas linguistique
de la France par regions» (Pop s. 136 ff.). Motsättningen mellan de
bägge antagonisterna kan i korthet beskrivas så: Sever Pop håller
mer doktrinärt fast vid Gillierons strängt likriktade och impressionistiska uppteckningsmetod (varom nedan s. 143). Albert Dauzat följer
däremot en friare linje, som ger upptecknaren frihet att föra en
dirigerad konversation på grundval av frågelistan, arbetar med re-
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gionalt differentierade frågelistor förutom med den för hela landet gemensamma, godtar mer än en upptecknare för varje delatlas, kräver
att flera sagesmän utfrågas på varje ort och förkastar det första
svaret om det är uppenbart felaktigt. Dauzat står väl inte ensam
bland romanska dialektologer på någon enda av dessa punkter. Men
Pop har utvalt honom att i första rummet kläda skott för dem
som alltför mycket avlägsnar sig från Gillierons doktriner. Anm. återkommer längre fram (s. 144) till en del av de här ovan berörda principfrågorna.'
Medan del I av »La dialectologie» är disponerad efter språk — franska, franco-provengalska, provengalska, katalanska osv. — så har
förf. valt att gruppera den icke-romanska dialektologien i första hand
efter språkgrupper — germanska språk, keltiska språk osv. — men
i andra hand inte efter språk utan efter politiska gränser — under
germanska språk: Tyskland, Schweiz, Luxemburg, Belgien och Nederländerna osv. (jfr s. xii). Denna kompromiss mellan två helt skilda
indelningsgrunder har haft olyckliga resultat, inte minst för Nordens
vidkommande.2 Lapskan har — liksom baskiskans — på grund av dispositionen fallit mellan två stolar. Den ägnas visserligen ett kort avsnitt (s. 905-908), men det har hängts på i slutet av kapitlet om
Norge och redovisar till övervägande del de norska forskarnas insatser.
Sådana namn som Harald Grundström, Israel Ruong, Frans Äimä,
Toivo Itkonen och Paavo Ravila saknas helt i detta sammanhang,
och Björn Collinder och Knut Bergsland är förvisade till en fotnot.
Samma öde har drabbat färöiskan, som avfärdas med några få rader
dels under Danmark och dels under Norge (s. 843 f. och 902). Nyisländskan, som ändå är ett språk med politisk självständighet, får
nöja sig med dryga två sidor instoppade i kapitlet om nyare norsk
dialektologi (s. 900 902). Och — sist men inte minst — svenskan i
Finland och Estland har Pop alls ingenting att berätta om! 0. F.
Hultman, Herman Vendell, V. E. V. Wessman och Olav Ahlbäck, för
att bara nämna några av de mest kända namnen inom den livskraftiga
finlandssvenska dialektologien, saknas i hans arbete. Hans framställning ger i stället läsaren den uppfattningen, att svenskan i Finland
bara har spelat rollen som officiellt språk (s. 998). Den för varje
1 Den intresserade hänvisas förutom till Pop och de av honom (s. 136 och
147) anförda uppsatserna också till Dauzats redogörelse för den nya atlasens
principer i Archivum Lingui,sticum, I, 1949, s. 44-51, och till hans skarpa recension av »La dialectologie» i Le Frangais Moderne, 19, 1951, s. 225-232. I
den senare pekar Dauzat även på luckor i Pops presentation av fransk dialektologi.
2 Å andra sidan är Dauzat heller inte nöjd med Pops sätt att dela Frankrike efter språkområden (Le Frangais Moderne s. 226).
3 1 förbigående berörd s. 280, 382 och 386.
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nordisk dialektolog välkända kartbild som visar gränsen mellan svenska
och finska hade väl fyllt sin plats i »La dialectologie».
Trots dessa missöden måste det erkännas, att Pop har gjort Norden,
inräknat Finland och Estland, rättvisa i förhållande till andra ickeromanska länder. Rikstysk dialektforskning är t. ex. betydligt snävare
behandlad. Den på språkatlasföretag mer inriktade nederländska dialektologien sätter förf, däremot främst i »norra Europa» (s. 800). Pop
läser tydligen de romanska språken, tyska, engelska och ungerska
— men inga nordligare språk — flytande. Hans framställning om
nordisk, lapsk och östersjöfinsk dialektologi bygger därför nästan uteslutande på direkta upplysningar från nordiska forskare och på de
översikter, sammanfattningar eller mera sällan originalarbeten som finns
tillgängliga på något av de nämnda språken.' Detta förhållande har
inte kunnat undgå att ge en i vissa delar subjektiv och tillfällig prägel
åt den bild som Pop ger av nordisk och lapsk dialektologi.2 Förutom
redan nämnda luckor kan påpekas att förf, också har gått förbi så
pass viktiga svenska dialektgeografiska arbeten som Johan Götlinds
och Samuel Landtmansons »Västergötlands folkmål» (1940-50, med
128 språkkartor), Ivar Modeers »Studier över slutartikeln i starka
femininer» (1946)3, Ernst Wigforss' »Södra Hallands folkmål» (Sv. Lm.
B. 13, 1913-18), Petrus Envalls »Dala-Bergslagsmålet» (Sv. Lm. B. 47,
1930-47), Assar Janzens »Studier över substantivet i bohuslänskan»
(1936), den under Bengt Hesselmans ledning utgivna samlingsvolymen
»Ordgeografi och språkhistoria» (Nordiska texter och undersökningar
9, 1936), Gunnar Hedströms småländska »Ordstudier» (Skr. utg. genom
Landsmålsarkivet i Lund, 7, 1948), osv.
Åt romansk växtnamnsforskning ägnar Pop flera intressanta avsnitt (s. 106-112, 501-504 och 643-645). Svensken Linne är visserligen inte helt bortglömd (s. 107), men i övrigt har förf. gått förbi
nordisk och lapsk växtnamnsforskning med tystnad. H. Jensen-Tuschs
1 I första rummet J. A. Lundens artikel »Dialectologie scandinave» i Revue
des Patois gallo-romans, 1887, Alf Sommerfelts talrika recensioner av arbeten
rörande nordisk dialektologi i Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris,
Harry Andersens och Poul Andersens »Bibliography of Scandinavian Philology»
i Acta Philologica Scandinavica, denna tidskrifts sammanfattningar på franska,
fransmannen Achille Burguns arbete »Le döveloppement linguistique en Noryke
depuis 1814», 1919-21, norsk-amerikanen Einar EIaugens »Norwegian Dialect
Studies since 1930» i The Journal of English and Germanic Philology, 1948,
och (för finskan) ungraren Elemör Bakös »A finn nepnyelykutatås» i Magyar
Nöpnyelv, 1939.
2 Dialektforskningen på östersjöfinskt område lämnas i fortsättningen åt
sidan. — Jfr f. ö. förf:s reservationer s. = och 735 f.
3 Innehåller bl. a. två kartor utarbetade för »Atlas över svensk folkkultur»,
som alltså ger förhandsupplysningar om detta hos Pop (s. 864) omnämnda atlasföretags arbetsmetoder.
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»Nordiske Plantenavne» (1867), August Lyttkens »Svenska växtnamn»
(1904-15), Ove Arbo Höegs ännu outgivna atlas över norska växtnamn och J. K. Qvigstads »Lappiske Plantenavn» (Nyt Magazin for
Naturvidenskaberne, 39, 1901) är t. ex. inte nämnda. Likaså saknas
svensken Bengt Hesselmans och norrmannen Rolf Nordhagens till stor
del på eget material grundade studier över nordiska växtnamn.'
Av vad som hittills har anförts kan man redan ana att Sever Pops
inledande översikt över dialektforskningens historia lämnar en del övrigt att önska. Att tillfredsställa alla nationella och principiella skolor
inom denna månggrenade vetenskap hade väl varit hart när omöjligt
(jfr förf:s reservation s. xxx). En nordbo efterlyser för sin del den
förste isländske grammatikerns arbete från 1100-talet, Johannes Buren»'
egenhändiga dialektuppteckningar från omkring år 16002, Carl von Linnes
»Iter Lapponicum» (1732), Johan Ihres »Swenskt dialect lexicon» (1766),
Ivar Aasens »Ordbog over det norske Folkesprog» (1850), Adolf Noreens
»Fryksdalsmålets ljudlära» (1877)3, 0. Ryghs »Norske Gaardnavne»
(1897-1936), Svenska Ortnamnskommissionens tillkomst (1902), Bengt
Hesselmans »Sveamålen» (1905), Uppsala Landsmålsarkivs tillkomst
(1914), Lars Levanders »Dalmålet» (1925-28) och Amund B. Larsens
»Sognemaalene» (1926). I huvudsak samma arbeten och data saknas
likaså i Pops kronologiska tabeller (s. 1179-1198).

*
De synpunkter på dialektforskningens mål och metoder som Sever
Pop för till torgs i förordet, i den sammanfattande avslutningen, i de
rikliga kommentarerna till referaten av andra forskares arbeten, liksom också i viss mån genom själva urvalet av stoff i »La dialectologie», inbjuder till en omfattande principdiskussion, som i det följande
dock måste inskränkas till några få väsentliga punkter.
Vad är dialektologi? är en fråga som självmant inställer sig vid
Från Marathon till Långheden (Nord. texter och undersökn. 7, 1935), resp.
Motiver i nordiske navn på skinntryter og blåbwr (Vaccinium uliginosum og
V. Myrtillus) (1946), och Hjortron og hjortinger (Nysv. St. 27, 1947). — Jfr
också Nordhagens bägge nyligen publicerade arbeten: Mikkelsbasr, mikkelsfisk og Mikkel rev (1950), Lushatt og tyrihjelm, de botaniske motiver i nordiske navn på Aconitum septentrionale (Norveg, 1, 1951).
2 Dessa båda är överhuvudtaget inte nämnda i »La dialectologie». För den
förre jfr senast Einar Haugen, First grammatical treatise (Language Monograph, 25, Supplement to Language, Journal of the Linguistic Society of
America, 26, 1950) och för den senare »Sumlen» (Sv. Lm. B. 12, 1886).
3 Alls inte nämnd i »La dialectologie». Däremot finns »Dalbymålets ljudoch böjningslära* och »Fårömålets ljudlära» (bägge 1879) med (s. 854).
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studiet av Pops stora arbete. Förf, svarar inte med en definition, men
till en del lämnar hela hans framställning svaret: I våra dagar är den
språkgeografi som arbetar med kartläggningar efter i huvudsak Gillierons
principer den enda gren av lingvistiken som i praktiken är värd namnet
dialektologi (jfr s. x och 736 passim). Anm. hyser som redan sagt stor
respekt för Gillierons skola. Men att — såsom man gör på en del
håll — medvetet eller omedvetet sätta likhetstecken mellan en vetenskaplig disciplin och en metod inom den disciplinen måste alltid innebära en tvetydig och därför farlig och förkastlig terminologi. Pop
har inget illvilligt uppsåt; det måste genast tilläggas. Men det behöver
framhållas att dialektologien är en månggrenad vetenskap, också sedd
från vår utsiktspunkt, som är mitten av det tjugonde seklet, och att
den ena metoden eller skolan kan vara lika så mycket värd som den
andra. Ljudhistorien är väl t. ex. det byggnadsskelett som varje dialektgeograf — också Gillieron — måste mura ikring, så snart han
vill nå de djupare skikten under de nutida sammanhangen. Och den
utförliga dialektmonografien är på långa vägar ännu inte förvisad till
lärdomshistoriens museikabinett. Om språkatlasen med sitt nödvändigtvis begränsade urval av undersökta företeelser och mer eller mindre
lättfotade sätt att insamla materialet ger oss en rad tvärsnitt av ett
större områdes dialekter vid en viss tidpunkt, så skänker oss monografien ju i stället en fullständigare och fullkomligare bild av målet
i en begränsad och i huvudsak enhetligt språkmiljö Utan dialektmonografier skulle dialektologien stå sig illa, och att fler behövs är
åtminstone en svensk erfarenhet.
Även mellan den deldisciplin av dialektologien som kallas språkgeografi och Gillierons skola är det naturligtvis fel att sätta likhetstecken. Språkgeografi kan bedrivas på många vis. Det gäller inte
minst om kartläggningsmetoden. Dels måste rimligtvis arbeten sådana
som Herman Geij ers »Tilljämningens ock apokopens utbredningsvägar»
(Sv. Lm. B. 18. 1921), Torsten Buchts »Äldre il ock ö i kort stavelse
i mellersta Norrland» (Sv. Lm. B. 22. 1924-25) och Olav Ahlbäcks
»Studier över substantivböjningen i Finlands svenska folkmål» (1946)
räknas som språkgeografiska, fastän de — tyvärr — helt saknar
språkkartor. Dels kan vi urskilja åtminstone fyra klart åtskilda kartläggningsmetoder för språkligt material, nämligen 1) den som likt
Bennike & Kristensens »Kort over de danske folkemål» (1898-1912)
och D. 0. Zetterholms kartor över supradentala och kakuminala n-ljud
(Sv. Lm. B. 37. 1939) m. fl. utmärker olika dialektala företeelsers geografiska utbredningsområden genom olika färger eller skrafferingar,
2) den som liksom Ernst Wigforss i »Södra Hallands folkmål» (Sv.
Lm. B. 13. 1913-18) drar gränserna för olika företeelsers utbredningsområden medelst linjer av olika färg eller utseende, 3) den som i
överensstämmelse med den Hesselman'ska samlingsvolymen »Ordgeografi och språkhistoria» (1936) och D. 0. Zetterholms »Nordiska ord-
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geografiska studier» (1937) m. fl. markerar olika former av ett ord,
olika ord för en betydelse, olika betydelser hos ett ord el. dyl. medelst
olikfärgade eller olikformade symboliska figurer för varje beläggort, och
slutligen 4) den Gillieron'ska metoden, i Sverige första gången tillämpad
av Zetterholm för en karta i hans »Nordiska ordgeografiska studier»1,
som i stället för de symboliska figurerna skriver ut själva beläggformerna
på respektive orter.2
Vilken metod man bör välja hänger naturligtvis nära ihop med
undersökningens syftemål. Men man bör hålla i minnet själva iden
med varje karta, som är att i grafisk form framställa en klarare och
mer överskådlig bild av en eller flera sammanhängande företeelser än
vad en text (inkl. materialsamling) kan ge. Sett enbart utifrån den synpunkten är metoderna 1-3 ovan utan tvivel att föredra framför metod 4. Men den grafiska överskådligheten innebär samtidigt en förenkling, en brist på noggrannhet både kvalitativt och kvantitativt
ifråga om detaljerna hos de företeelser som karteras. Hur långt förenklingen kan drivas är en avvägningsfråga som måste besvaras från
fall till fall. Jules Gillieron avsåg med sin till sin syftning strängt
objektiva metod att ge ett synkroniskt tvärsnitt av det levande talet
(la parole) inom ett helt språkområde, — ett råprov, om man så vill,
som så förutsättningslöst som möjligt ställdes till forskningens tjänst.
Därför valde han metod 4, som ju innebär minsta möjliga ingrepp från
kartredaktörens sida i det insamlade råmaterialet. Men var och en
som vill ge något mer än råprovet, som vill framhålla t. ex. en böjningskategoris geografiska variationer eller en ordgeografisk motsättning mellan olika områden, måste gripa till andra metoder.
Man kan alltså med visst fog påstå att Jules Gillierons kartläggningsmetod så att säga ligger i utkanten av kartografiens ide. Steget
till en materialförteckning av traditionell typ är i själva verket inte
långt. Två atlasredaktörer ur den romanska skolan — italienaren Ugo
Pellis och rumänen Emil Petrovici — har också tagit det och publicerat s. k. cartes similaires (jfr Pop s. 1173 med hänv.). Andra direkta eller indirekta lärjungar till Gillieron har gått den motsatta
vägen och fullständigat lärofaderns kartläggningsmetod med något av
de mer utpräglat kartografiska tillvägagångssätten. Till dem hör spanioren Tomås Navarro (Tomås), som i sin atlas »El espafiol en Puerto
Rico, Contribuciön a la Geograffa lingilistica hispanoamericana» (Puerto
Rico 1948), har kombinerat metoderna 4 och 3 ovan (jfr Pop s. 430 ff.).
i Karta 5. Likaså i samme förf:s »Dialektgeografiska undersökningar» (1940),
fig. 6, och i hans kartläggning av ordet stäva (Sv. Lm. 1940, tr. 1942), karta I.
2 Det är naturligtvis också möjligt att kombinera flera av de nämnda metoderna för samma kartläggning. Sålunda kombinerade Bennike & Kristensen
ofta metod 1 och 2 och på »smrkortene» 2 och 4. Wigforss kombinerar likaledes 1 och 2. Jfr också nedan.
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Vidare esten Andrus Saareste, som i sin »Eesti murdeatlas» har placerat små översiktskartor av typ 1 i nedre vänstra hörnet av de
större kartorna av Gillieron'sk typ (s. 1032 f.). Och slutligen Sever
Pop själv, som i en mindre språkatlas, »Micul Atlas linguistic romån»,
på ett föredömligt klart och överskådligt vis med symboliska figurer
(metod 3) presenterar samma material som i sin stora »Atlasul linguistic romån» av Gillieron'sk typ (jfr plansch LH mellan s. 732 och
733 hos Pop).
»Jag har tänkt ut dessa kartor för att kunna ge en snabb och
precis översiktsbild av fördelningen av skilda språkliga företeelser inom
det rumänska språkområdet, liksom också av konservativa regioner,
av novationsområden och spridningsvägar, osv.», skriver Pop om den
lilla rumänska språkatlasen.' Citatet innehåller väsentliga synpunkter
på en språklig kartläggnings uppgifter och på dialektgeografiska arbetsmetoder, men tråkigt nog har förf. inte tagit ut steget och diskuterat
de icke-Gillieron'ska kartläggningsteknikerna lika ingående som den
egne lärofaderns metod. Särskilt tycks det som om den rikstyska dialektgeografien härigenom med viss orätt hamnat i skuggan. Varifrån
har Pop förresten själv fått iden till sin »Micul Atlas»?
Vad som särskilt borde ha framhållits — förefaller det anm. —
är att den viktigaste skiljelinjen mellan de fyra ovannämnda kartläggningsmetoderna inte går mellan kartor med färger och utan färger
eller mellan kartor med inskrivna beläggformer och utan sådana (jfr
Pop s. 1171 f.), utan mellan metoderna 1-2 å den ena och 3-4 å
den andra sidan. De bägge förra redovisar språkliga företeelser som
om dessa i sig själva -- likt land, vatten, jökelis osv. — ägde en
sammanhängande utbredning i det geografiska rummet, ett tillvägagångssätt som i de flesta fall innebär en alltför långt driven och på
otillräckliga kunskaper grundad schematisering av den underliggande
språkliga verkligheten2. De bägge senare metoderna äger däremot den
väsentliga egenskapen gemensamt att de bara redovisar språkliga
belägg vid deras geografiska ursprungsorter, antingen (4) sådana de i
talrika variationer föreligger i fonetisk skrift eller (3) reducerade till
ett antal typer, i viss mån givna av materialet självt men i stor utsträckning — det måste erkännas — utvalda och avgränsade av kartredaktören. Att generellt ge den ena av de bägge sistnämnda metoderna företräde framför den andra är knappast möjligt. Den närmast ideella — men dyrbara och tidskrävande -- lösningen torde
1 La dialeCtologie s. 731, jfr också s. 1172 f. och samme förf. i Revista
Portuguesa de filologia, 1, Coimbra 1948, s. 331 f. och 335.
2 Jfr t. ex. svårigheten att med någon av dessa metoder åskådliggöra lapskans ställning till dess grannspråk. Egenskapen »officiell» hos ett språk kan
däremot — i likhet med en rad andra politiska och administrativa företeelser
— kartläggas som ett fenomen med sammanhängande geografisk utbredning.
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vara att efter Pops eget mönster i de bägge rumänska språkatlaserna
låta dem fullständiga varandra.'
Också ifråga om uppteckningen framstår Sever Pop såsom en övertygad stridsman för Gillierons metod, fastän han i praktiken tillåter
sig rätt många avsteg från den väg som läromästaren har stakat ut.
På samma vis som det kartlagda materialet enligt Gillierons metod
så långt som möjligt bör undandras sovring, systematisering osv, från
kartredaktörens sida, så syftar denna också till att göra själva insamlings- och uppteckningsarbetet till en mekanisk process, så vitt möjligt frikopplad från upptecknarens personliga inflytande. Det är på
denna väg som Gillieron sökte nå objektivitet. Han eftersträvade likformighet i frågesituationerna genom att låta sin upptecknare arbeta
efter en i förväg fastställd frågelista, ställa respektive frågor lika på
de olika uppteckningsorterna och bara godta sagesmannens första svar
som giltigt. Inte heller på urvalet av sina objekt borde upptecknaren
äga inflytande, utan uppteckningsorterna fastställdes efter geometriska
principer redan före hans resa och sagesmännen tycks han ha valt
slumpmässigt. För att så långt möjligt undvika variationer ifråga om
de mänskliga faktorer som oundgängligen måste utöva ett visst inflytande på uppteckningarna använde Gillieron vidare bara en upptecknare (Edmond Edmont) för hela atlasområdet (Frankrike), vilken
i sin tur i regel — men inte fullt konsekvent — bara utnyttjade en
sagesman för varje beläggort. För att upptecknaren vidare inte skulle
gå till verket med förutfattade meningar eller göra sig skyldig till språkvetenskapliga konstruktioner eller korrektioner borde han vara lekman
och företa sin uppteckningsfärd i sicksack, så att orter med närbesläktade mål inte besöktes omedelbart efter varandra. Principen om
en enda upptecknare medförde också att denne var främling inom
större delen av det undersökta området. Själva den fonetiska uppteckningsmetoden skulle vara impressionistisk — systematiserande efterhandskorrektioner var inte tillåtna — och hela insamlingsarbetet slutfördes — för att reducera variationerna i tidsfaktorn — på så kort
tidrymd som möjligt.
På åtminstone tre viktiga punkter har Pop tagit avstånd från
lärarens »mekaniska» metod: Han fastställer inte slutgiltigt beläggorterna före uppteckningsfärden och väljer dem med hänsyn till etniska,
historiska, ekonomiska, sociala och språkliga faktorer (s. 1151 f.). Han
väljer sagesmän som är representativa för den gamla dialekten på
uppteckningsorten• (s. 1158). Han räknar en med landsändans miljö
och mål förtrogen och lingvistiskt skolad upptecknare såsom överlägsen
lekmannen (s. 1143 f.). — I några andra punkter håller Pop i princip
1 Tomås Navarro har däremot inte nått den överskådlighet man kunde önska med sin kombinationsmetod. — Om fördelar och nackdelar hos metod 3
jfr Pops citat efter André Passet (s. 1077 ff.) och Wilhelm Röhr (s. 761 f.).
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fast vid Gillierons metod, fastän med modifikationer: Han lämnar
upptecknaren så stor frihet i förhållande till den fasta frågelistan att
utfrågningsmetoden nästan blir densamma som vid en dirigerad konversation (s. 1136 och 1140). Han håller på det första svaret som
det i regel mest exakta men tillåter i större utsträckning än Gillieron upptecknaren att vid uppenbara missuppfattningar eller felsägningar rätta svaret eller upprepa sin fråga (s. 1143, jfr s. 119). Han
arbetar i princip med bara en huvudsagesman på varje ort (s. 1162)
men finner det i praktiken ofta lämpligt att utnyttja också andra
(s. 726 f.).
En väsentlig synpunkt vid bedömningen av Gillieron måste naturligtvis till sist vara att också han ibland kunde sitta fast i sin tids
surdeg. En påfallande svaghet hos Gillieron och flera av hans lärjungar
är att de vid upptecknandet i så stor utsträckning arbetar med rena
översättningsfrågor. Ett ord eller en mening nämns i riksspråklig form
eller på en för sagesmannen begriplig dialekt och denne svarar med
en översättning till sitt eget mål. Metoden är lättvint men farlig, i
synnerhet i de fall där — som hos Gillieron — upptecknaren inte
kan eller får sovra svaren. Särskilt betänkligt måste det vara att
kartlägga syntaktiska företeelser genom att låta sagesmännen översätta meningar, och följderna av detta tillvägagångssätt snarare
förvärras än förbättras om meningarna i förväg redigeras i överensstämmelse med vad upptecknaren eller frågelistförfattaren tror sig veta
om det dialektala uttryckssättet (jfr Pop s. 1140 och 84 f.). En på
detta vis upptecknad och publicerad icke genuin syntaktisk företeelse
är ju lättare för forskaren att avslöja om den är utpräglat riksspråklig än om den hör hemma i en grannbygd eller ett grannlandskap till
uppteckningsorten. — Sever Pop insåg tidigt riskerna med översättningsfrågor, men han fann det tydligen inte möjligt att helt avlägsna
dem ur sin frågelista för den rumänska språkatlasen.' Språkgeografer
utgångna ur den romanska skolan som klart har tagit avstånd från
Gillieron i denna fråga är Albert Dauzat, Charles Bruneau, Antoni
Griera och germanisten Hans Kurath.2
Tidstypiskt är också det mekaniska draget i Gillierons uppteckningsmetodik, som förutsätter att det är eftersträvansvärt och praktiskt
möjligt att genomföra en objektivt fonetisk uppteckning, som ifråga om
ljudbeteckningen varken medvetet eller omedvetet tar hänsyn till
språkljudens morfologiska funktion eller semologiska innehåll. Upp1 Jfr Mganges de 1Wole roumaine, 1926:11, s. 19, 109 och 198 f., Revista
Portuguesa de filologia, 1, 1947, s. 293 f. och 297, samt La dialectologie s. 714 f.
och 1140 passim.
2 Jfr La dialectologie s. 140, 84 ff., 367 resp. 920, samt Le Francais Moderne,
19, 1951, s. 230, och Hans Kurath, Handbook of the Linguistic Geography of
New England, 1939, s. 45.

LITTERATUR

145

tecknaren-maskinen är emellertid ett ideal som har måst ställas på
avskrivning av de flesta bland våra dagars dialektologer, i viss mån
även Pop (jfr s. 90, 546 f. och 717 f.). I stället äger vi visserligen
numera — åtminstone teoretiskt --- tillgång till allt finare och finare
apparaturer för en rent objektiv mekanisk analys av språkljudens
fysiologiska och akustiska egenskaper, men att lägga ett instrumentalfonetiskt material till grund för en språkatlas i gängse mening är
praktiskt ogenomförbart.
Särskilt ifråga om det geometriska urvalet av beläggorter och det
tillfälliga valet av sagesmän har Gillierons metodik rönt liten förståelse bland hans lärjungar (jfr t. ex. ovan s. 136 f.). Gillieron syftade
möjligen till ett slags objektivitet genom att ge slumpen fritt spel.
Men en statistiskt hållbar sannolikhetskalkyl tillåter hans tillvägagångssätt inte.
Hur vi dialektgeografer än vrider oss i vår strävan efter en objektiv metod, så förefaller det alltså vara omöjligt att eliminera väsentliga subjektiva faktorer i vår beskrivning av verkligheten.' Det
är ett dilemma som vi delar med de flesta humanistiska forskare.
Som en konsekvens av detta erkännande förefaller det mig att vi bör
räkna med den subjektiva faktorn, inte bara som ett ofrånkomligt
faktum utan som en tillgång som kan utnyttjas. Ett klart och skolat
omdöme i förening med ett gott och övat öra måste ännu anses vara
den bästa basen för en god uppteckning. Och motsvarande bör gälla
om kartredaktörens arbete. Upptecknarens och kartredaktörens sovring
av primärmaterialet besparar sekundärforskarna mycken möda och
många annars oundgängliga misstag. Men som ett väsentligt element
i primärforskarnas utrustning måste naturligtvis även ingå medvetandet om den egna subjektiviteten och om var dess mest försåtliga
fallgropar är belägna.
Detta att man erkänner den subjektiva mänskliga faktorns roll i
sin vetenskap behöver och får naturligtvis inte innebära att man ställer
sig likgiltig inför dess principiella och metodologiska problem. Sever
Pops kungstanke är att vi dialektologer måste samarbeta över språkoch riksgränserna i långt större utsträckning än vi nu gör. Vi behöver
diskutera våra principer med varandra, vi har nytta av att jämföra
våra metoder och erfarenheter, och vi borde också mer än hittills
hjälpas åt att blottlägga de dialektgeografiska och med dem nära
förbundna sociala, kulturella och historiska sammanhangen över större
områden än dem som nationalspråken eller de olika språkgrupperna
täcker. För att förverkliga detta samarbete vill Pop (s. xiv, Lv och
1176 f.) skapa ett internationellt centrum för dialektforskning. Och
En helt annan väg till en objektiv s. k. immanent språkbeskrivning har
försökts av strukturlingvisterna. Deras metoder vore det emellertid för omständligt att gå in på i detta sammanhang.
10-527055 Svenska Landsmål 1952
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det har han i skrivande stund redan gjort. Centre International de
Dialectologie Gr6i6rale instiftades hösten 1951 i Louvain. Det ger ut
»Orbis. Bulletin International de Documentation Linguistique», vars
första häfte (tr. i Gembloux) kom ut sommaren 1952.
Som en monumental början till Sover Pops nya institution framstår det här anmälda verket »La dialectologie>>. Ett arbete av dess
art måste naturligtvis alltid bli föremål för genmälen. Det är ju
bland annat dess uppgift att stimulera till en debatt. Att somligt
som borde ha varit med saknas är också ofrånkomligt, när en författare spänner över ett så stort område som Pop har gjort. Särskilt
gäller detta om den andra delen av »La dialectologie». Men det väsentliga är att Sever Pop har givit dialektforskarna världen runt ett
ovärderligt arbetsredskap i händerna. Vi är skyldiga honom tack för
det. Och hans nya dialektcentrum i Louvain är värt all den sympati
och allt det stöd som vi kan lämna.
Karl-Hampus Dahlstedt.

korn Hougen, Fra seter tul gård. Oslo 1947. Utgitt av Norsk arkeologisk Selskap. I hovedkommisjon: Johan Grundt Tanum, Oslo. 364 s.
Olav T. Beito, Norske mternamn. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Ser. B XLV. Oslo 1949. H. A.schehoug (k Co. (W. Nygaard).
XVI + 339 s. + IV kartor.
Det är ett välbekant förhållande, att fäbodväsendet i Norge (seterbruket, steilsdriften) är rikt utvecklat samt har haft och har en stor
nationalekonomisk betydelse. Dess ställning i landets näringsliv synes
även i äldre tid ha varit ännu starkare än den som tillkommit dess
svenska motsvarighet, och det har i än högre grad än denna givit
landets bondekultur dess särprägel. Det är naturligt att denna kulturform i hög grad fångat forskningens intresse. Sedan Instituttet for
sammenlignende kulturforskning 1928 upptog säterbruket på sitt arbetsprogram, ha sätrarna blivit föremål för en omfattande, systematisk undersökning. Denna har redan från början lagts på bred bas
och utföres av erfarna fackmän inom olika discipliner, bl. a. arkeologi
och språkvetenskap. Fältundersökningar bedrevos oförtrutet under 30talet och det insamlade materialet bearbetades under de följande åren
trots de stora svårigheter som kriget förde med sig. Sedan några år
föreligga i tryck resultaten av undersökningarna av fornfynd och ortnamn i två imponerande volymer.
Hur gammalt är fäbodväsendet i Norge? Har det funnits redan i
äldre förhistorisk tid? Vad ha i så fall fornfynden att säga oss om
dess uppkomst och former fram till historisk tid? Det är dessa frågor
den kände arkeologen BJORN HOUGEN tagit till uppgift att besvara
i ovanstående stora arbete om de norska fjällbygdernas arkeologi. Hans
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svar är mycket utförligt och ingående, särskilt i förhållande till fyndmaterialets relativa obetydlighet. Men detta diskuteras med lärdom,
energi och en rörlig fantasi, som ställer samman alla rimligen tänkbara kombinationsmöjligheter och väger dem emot varann. Det är en
framställning med fart och gott humör, som det är en lust att läsa.
Dessutom förträffligt illustrerad med fotos, teckningar och kartor. Hur
pass antagliga resultaten kunna vara, beror i hög grad på hur man
tolkar och värderar de meningar och rön från många skilda forskningsgrenar, humanistiska och naturvetenskapliga, som författaren opererar med. Men detta ligger i sakens natur. Det gäller här avlägsna
tidsskeden, där vår tillgång till objektiva och entydiga fakta är ytterligt begränsad.
Att man i Norge under vikingatidens slutskede hade fäbodar av
i stort sett samma slag som funnits i landet under senare århundraden, är utan vidare klart. Gulatingslagen och Frostatingslagen behandla fäbodväsendet som ett självklart faktum under äldre medeltid.
Men för äldre förhistoriska perioder har man just inga andra källor
att ta till än de fåtaliga fynd, som gjorts i fjällen inom de nutida
långfäbodarnas region, »mterheimen», och som man hittills gemenligen
ansett som lämningar av fångst- och jaktkultur med inslag av primitiv myrjärnshantering. Men dessa fynd äro enligt Hougen snarare att
hänföra till den extensiva boskapsskötseln. Detta gäller även fyndmaterialet från sten- och bronsålder. I Norge liksom i Sverige är det
karakteristiskt, att dessa äldre fynd även i kustbygderna allmänt ligga på
högre nivåer än lämningarna från järnåldern. Stenåldern går längre till
fjälls än järnåldern. Den periodiska bosättningen i fjällen, som de lösa
fynden äro minnen av, sätter författaren i samband med den av den
danske geologen Joh. Iversen framförda uppfattningen att jordbruk och
boskapsskötsel i äldsta tid baserades på svedjeröjningar av väldiga
mått i de lövskogar som i då rådande varma klimat täckte åtminstone södra Skandinavien. Bosättningformen har varit halvnomadisk
med ambulerande boskapsskötsel och kanske även flyttande åkerbruk.
Här må inskjutas, att liknande tankar för Sveriges vidkommande på
sistone energiskt framförts av Mårten Sjöbeck (i Medd. nr XXV fr.
Jönköp. läns hemb.förb.). Denna labila bosättningsf orm fortlevde,
menar Hougen, troligen även under bronsåldern, trots att det då rådande subboreala klimatet tvingade till stallfodring under de dåmera
kalla vintrarna. Boskapen försörjdes med »vintersetring» över stora avstånd, en form för kreaturens utfodring vintertid, som är väl bekant
från modern tid i Norge. Hougen anför till jämförelse de former av
nutida nomadiserande boskapsskötsel, som John Frödin påvisat i centrala och södra Europa samt Turkiet. Till stöd för sin uppfattning
om bronsålderns »setrer uten gård» andrager förf, bl. a. även de äldre
ortnamnen på vin. Här har han förvisso kommit ut över gränsen för
vad den moderna ortnamnsforskningen kan verifiera. Dessa namn torde
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ha kommit till först under romersk järnålder. Se V. Jansson, Nordiska
vin-namn, Lund 1951. Motsvarande gäller om de till sitt ursprung
ovissa och sinsemellan olikartade vist-namnen, som Hougen också tillgriper. Se om dem N. Lindqvist, Bjärka-Säby ortnamn, Uppsala 1926.
Hougen övergår så till järnåldern. Till Sernanders bekanta teori
om fimbulvinter och avfolkning under århundradena närmast före
Kristi födelse intar han en reserverad hållning. Efter en utförlig presentation av de gjorda fynden från de östnorska dalgångarna och
fjällregionerna ifrån romersk järnålder till vikingatid konstaterar förf.,
att j ärnåldersbosättningen i östra Norges fjälldalar, Gudbrandsdalen,
Valdres m. fl. är den bakre tidsgräns som måste sättas för fjällsäterbruket. Det är först från merovingertid (c:a 600-800) som vi från
sätervallar ha fynd, som kunna vara minnen av säterdrift. Men sätringen torde vara samtidig med själva bosättningen, landnamet. Bosättningsformen har varit den ovanberörda halvnomadismen, och den
ha landnamsmännen fört med sig från sina ursprungsbygder. Kanske
ha en del orter med vin-namn varit ett slags »heimstelar», hemfäbodställen vid denna tid. Förf, framhåller att vissa ortnamn med grundord som innehålla betydelsen 'röjning i skog' o. likn., no. och sv.
dial. vål(e) i namn som no. Veder), samt fvn. stoln och stå/r, kunna
vara mycket gamla, särskilt de som uppträda i sammansättning med
vin, en ortnamnstyp som enligt honom skulle nå tillbaka till bronsålder. På så sätt skulle man, åtminstone teoretiskt kunna slå en bro
över de fyndlösa århundradena mellan sten- och bronsåldrarnas nomadiserande svedjebruk å ena sidan och folkvandringstidens å den andra.
Som nyss påpekats, är författarens åldersbestämning av vin-namnen
ohållbar, och därmed rasa också grundvalarna för brons smäckra
bågspann. I närmsta sammanhang med den ambulerande boskapsskötseln stå jakt och fångst — därom vittnar bl. a. det stora antalet
funna pilspetsar — men i motsats mot vissa andra forskare ser Hougen
inte säterbrukets upphov i dessa näringsgrenar. Ett betydande antal
av fyndorterna i fjällen, på c:p, 1000 m. över havet, ha också utvecklats till permanenta bosättningar. Här stämma bebyggelsesägnerna och
fyndens vittnesbörd väl överens. Denna den fasta bygdens expansion
har senare hejdats, och fjällgårdarna ha sjunkit ned till sätrar igen.
Orsakerna härtill vill förf. finna dels i en klimatiskt betingad tillbakaflyttning av den övre skogsgränsen, dels i den av digerdöden vållade,
plötsliga katastrofen vid 1300-talets mitt. Hougen frågar sig till slut,
om inte den sentida vintersätringens upphov är att söka i den kvarlevande traditionen om de permanent bebodda gårdarna i fjället.
Vintersätringen blir kanske stil syvende og sist det yngste skudd på
en stamme som har retter i den eldste bevegelige bosetningsform da
linjerne loper sammen og skälet mellem seter og gård glir i ett mot
synsranden».
Det komprimerade referat som här lämnats kan endast antyda några
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huvudlinjer i Hougens bok. Den är med sin rikedom på fakta, tankar och ideer en fängslande framställning, som man, trots resultatens
hypotetiska karaktär, även bland den nordiska språkforskningens utövare på denna sidan Kölen har all anledning att hälsa med tacksamhet.
Då Hougens bok kom ut, hade språkmannen OLAV T. BEITOS stora
bidrag till norsk säterforskning redan legat tryckfärdigt i två år.
Efterkrigstidens svårigheter i fråga om tryckning och papper försenade
dess utgivning i nära fyra år. Hade Beitos bok förelegat tidigare,
skulle den troligen ha fått stor betydelse även för de arkeologiska
resonemangen. Den är — det ska genast understrykas — ett tungt
vägande bidrag såväl till undersökningen av det norsk-svenska fäbodväsendets historia som till nordisk ortnamnsforskning över huvud.
Beitos framställning är helt annorlunda till art och kynne än Hougens.
Han rör sig också med ett ojämförligt större material. De till landets
alla delar utsända frågelistorna och kompletteringsfrågorna ha givit
inte mindre än c:a 49,000 namn på nuvarande och nedlagda sätrar.
Att på endast något över 300 sidor lämna en ingående men ändå överskådlig redovisning av detta väldiga stoff och därtill underkasta det
en detaljerad analys är redan det en prestation som väcker respekt.
Det är ett mycket stort antal ord i norska språket som kommit
att bilda grundord i namn på fäbodställen, sätrar. Det ligger i sakens
natur, att en landsomfattande ortnamnsundersökning, som inte avgränsas ur språkliga synpunkter utan i stället ur sakliga, där inte
vissa namnelement utan namnens funktion bestämmer ramen, måste
komma att beröra en stor mängd inbördes heterogena namntyper. Om
en hel del wir dem gäller det, att de ha sitt ursprung och sin livsmiljö inom helt andra områden än fäbodväsendets och endast sekundärt kommit att fungera som namn på fäbodställen, t. ex. backe, bol,
brenne, dal, eng, land, rud, sjö, vad, ås m. fl. Men även dessa namn
redovisar Beito i full utsträckning. Det mödosamma arbete detta måste
ha kostat, har, utom den belysning det givit åt fäbodnamnskicket,
även blivit ett välkommet bidrag till den ännu magra litteraturen om
nordiska naturnamn.
Huvudintresset tilldrager sig givetvis behandlingen av de primära
fäbodnamnen, de som företrädesvis ha fäbodväsendet eller därmed samhöriga företeelser att tacka för sin tillkomst. Dit höra i Norge i första
hand namn med grundorden mter, set, stol och sel. I andra hand komma
ord som bu, voll, hus, hamn, trod, kve m. fl. Specifikt norsk är typen
stol (< fvn. st"// 'mjölkningsplats'). Den påträffas huvudsakligen på
Västlandet. De fäbodnamn som innehålla detta ord äro av växlande
ålder. De äldre av dem synas tillhöra Norges äldsta skikt bland f äbodnamnen. Inom samma geografiska område finner man den fåtaliga
typen sel, välkänd från de isländska sagorna. De flesta se/-namnen
finnas på Island, några även i Sverige. Viktigast ur såväl norsk som

150

LITTERATUR

svensk synvinkel äro emellertid de namn som innehålla no. dial. ~ter
fem. De ha den största frekvensen och den vidaste spridningen. De
utgöra ensamma c:a 1/3 av alla Norges fäbodnamn och äro utbredda
över större delen av landet med tyngdpunkten östanfjälls. Smter ingår
dessutom i c:a 850 namn på fasta bebyggelser, gårdar, inom ungefär
samma område, från Telemark—Ostf old i söder över Opland—Hedmark till Trondelag i norr. De gränsa omedelbart till de bygder i
västra Sverige, Värmland—Jämtland, där begreppet fäbodställe i dialekterna betecknas med appellativet säter. Ett huvudproblem beträffande appellativet swter och de fäbod- och gårdnamn som innehålla
detta ord, är frågan om det utgår från fvn. såtr n. eller fvn. setr n.
Beläggen i fornspråkslitteraturen ge härvidlag ingen säker ledning.
Beitos undersökning av hela det norska dialekt- och ortnamnsmaterialet
gör det klart, att så gott som alla fäbodnamn och den stora massan
av gårdnamnen utgå från fvn. sktr, nyno. dial. ~ter. Fvn. setr däremot är grundordet i en annan med sfflter-namnen nära samhörig grupp
av fäbod- och gårdnamn med efterleden -set, -sete, eller, i några få
fall, -seto. Gruppen omfattar sammanlagt c:a 2,600 namn, varav c:a
900 gårdnamn och 1,700 fäbodnamn. Till skillnad från ~ter är typen
icke längre produktiv och finnes endast undantagsvis i osammansatta
namn. Hithörande fäbodnamn ha sin huvudsakliga utbredning inom
ett sammanhängande centralnorskt område, från övre Gudbrandsdalen
i norr till övre Setesdalen i söder. De flesta set-fäbodarna har Hallingdal. Gårdnamnen på set ha östlig—nordlig utbredning. Namnen på
-set ha behandlats i verket Norske Gaardnavne. Man menar där, att
-set i gårdnamn i regel går tillbaka på setr 'Opholssted, Bosted'. I de
fall då gårdarna tidigare varit fäbodar för man dem till'sktr. Då -set
ingår i namn på fäbodar ha dessa troligen tidigare varit gårdar som
lagts ned och degraderats till fäbodar.
Efter en synnerligen ingående diskussion, där språkliga, namnmorfologiska, geografiska och reala förhållanden läggas fram och vägas mot
varandra, finner Beito, att det inte finns någon hållbar grund för en
sådan mening. Både fäbodnamn och gårdnamn på -set(e) utgå med få
undantag från fvn. setr. Att detta ord kommit att bilda dels gårdnamn
och dels fäbodnamn har oftast sin grund i natur- och näringsgeografiska
förhållanden. övergångar ifrån fäbodar till gårdar eller vice versa äro
för huvudmassan av -sete-namnen icke påvisbara. Orterna med -set(e)namn ha varit gårdar, resp. fäbodar så långt tillbaka man känner
dem. I vissa fall måste det dock ha skett en utveckling från fäbodställe till gård. I den mån som setr-namnen alltmera brukades som
namn på fasta bosättningar avtog deras produktivitet som fäbodnamn,
och setr blev obrukligt som appellativ i betydelsen 'fäbodställe'. (Jfr
nedan om orden bodar och vall i Sverige!) Det är främst i de fjällbygder, där naturen satt snäva gränser för den fasta bygdens expansion, som setr behållit sin funktion som fäbodnamn. 1 övrigt efterträd-
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des det av såtr. De till detta ord bildade namnen bära i olika hänseenden yngre drag. Namnen på såtr börja där fäbodnamnen på setr sluta.
Denna utveckling är i det stora hela fullbordad under medeltiden.
Ur svenska synpunkter är det av stort intresse att Beito dragit
upp klara gränser mellan setr och sffltr i norska namn. Det bidrar till
att skapa klarhet i motsvarande frågor på svenskt område där dock
problemen i mångt och mycket ligga annorlunda till. Beitos slutsatser
stämma väl överens med huvudresultaten av den undersökning av de
svenska by- och gårdnamnen på säter, som anmälaren publicerade
1945 (»De svenska ortnamnen på säter»). Denna namngrupp, som har
sitt intensitetsområde på gammal östnordisk botten, i Mälarlandskapen
och Östergötland, visar väsentligen samma karakteristika som de äldre
norska -set(e)-namnen. Appellativet säter 'fäbodställe' och därtill bildade fäbodnamn i bygderna längs norska gränsen, är däremot att
sammanföra med det norska swter (<såtr). Frågan är då i vilken
betydelse ordet setr varit namnbildande. Varken betydelsen 'fäbodställe'
eller den i Sverige påvisade betydelsen 'slåtteräng, skogsäng' är ursprunglig hos ordet, som är en bildning till roten i verbet sitta. För
Norges vidkommande är det, säger Beito med tvekan, naturligt att
tänka sig att ursprunget till setr-gårdarna oftast varit fäbodar eller
dessas förhistoriska motsvarigheter. Detta är dock inte bevisligt. I
Sverige, där både natur och bebyggelse varit av annan art och fäbodarna nått en vida svagare utveckling i historisk tid, ligger det
annorlunda till. Säter-orterna visa ingen anknytning till fäbodväsendet
i den form vi känna det ifrån nyare tid. I stället visa de nära samhörighet med en annan sida av boskapsskötseln, nämligen foderinsamling och ängsbruk. Dessa näringsfång ha på våra breddgrader varit
av lika vital betydelse för bondehushållet som betesgången, något som
nyligen med skärpa framhållits av Frödin i hans senaste bok. Utan
det extensiva ängsbruket skulle boskapen inte ha kunnat övervintra.
Betesgång och foderinsamling ha måst gå hand i hand. Hur dessa
två sidor av den extensiva boskapsskötseln under yngre järnåldern
inbördes varit organiserade i Sverige och Norge veta vi just ingenting om. Här skall endast erinras om hur både Bjorn Hougen i sitt
ovan refererade arbete och på svensk sida Mårten Sjöbeck kraftigt
understrukit bosättningsformens labilitet och bondenäringens starkt extensiva karaktär i förhistorisk tid. Att säter på östnordiskt område
haft en allmännare betydelse, som på skilda håll specialiserats allt
efter lokala förhållanden, visa bl. a. de östskånska ålfiskeplatserna med
namn på säter.
En annan norsk fäbodnamnsgTupp av speciellt intresse för svenska
forskare utgöra de 4,672 namn som innehålla ordet voll motsvarande
svenskans vall, oftast i bestämd form vollen resp. vallen. De äro vanliga i Tröndelag och Hedmark, där de i vissa trakter utgöra över
90 % av alla fäbodnamn. Dessa trakter gränsa omedelbart till Sverige.
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Det intressanta är, att vol/-området har sin fortsättning på svenska
sidan i hela Härjedalen, en stor del av Hälsingland samt angränsande
bygder i Dalarna och Jämtland. På en del av detta område har appellativet vall liksom det norska voll fått betydelsen 'fäbodställe'. Beitos
analys av de norska namnen resulterar i uppfattningen att dessa i
regel äro yngre än namnen på ~ter och set, men i vissa fall gå de
tillbaka till medeltiden. Va/ uppträder ofta i namn på hemfäbodar.
I Sverige är detta inte fallet. Tvärtom ha hemfäbodarna i en stor del
av norra Hälsingland, som åtminstone i början av nyare tid övergått
till jordbruk och blivit ett slags filialer till gårdarna i hembyarna,
s. k. bodland, bibehållit den gamla benämningen buan 'bodarna', under
det att långfäbodarna längre ut på skogen ha namn på -vallen. Här
krävas mera omfattande språkligt-sakliga undersökningar på ömse sidor
om gränsen, för att nå någon slutgiltig lösning av problemen.
För en svensk är det förvånande, att det i Sverige klart dominerande grundordet i fäbodnamnen, bod, i regel pluralt, bodar, är mycket
sällsynt i Norge. Sammanlagt finns det endast c:a 600 namn i hela
landet, de flesta i Telemarks och Buskeruds fylken. Nästan alla ha
singular form. Det osammansatta appellativet bu f., motsvarigheten
till svenskans bod f., har i norska mål inte fått betydelsen 'säter, fäbodställe'. Här föreligger återigen en väsentlig olikhet mellan svenskt
och norskt på fäbodväsendets område. Att döma härav skulle de utvecklingsprocesser som skapat den nyare tidens fäbodväsen i Norge
och Sverige, i väsentliga hänseenden ha förlöpt oberoende av varandra,
I Norge fick begreppet fäbodställe beteckningen swter (< fvn.
i Sverige bodar eller fäbodar. Detta yngre, i särspråklig tid ut vecklade
tillstånd inom den nordskandinaviska boskapsskötseln har, synes det
anmälaren, avlöst ett äldre av annan, mera likartad typ, representerad av de äldre namn som innehålla fvn. setr och dess östnordiska
motsvarighet.
Det ligger tydligen inte för Beito att ge sig hän åt slika vidlyftiga
spekulationer. Han har strängt begränsat sin framställning till det
norska fäbodmaterialet, som han presenterar med — så vitt anmälaren
kan se — skrupulös noggrannhet. Hans mångsidiga, samvetsgrant och
konsekvent genomförda, jämförande analys av varje namngrupp, stor
eller liten, av morfologi, förleder, utbredning, betydelseinnehåll etc.
synes i sitt slag mönstergill. Hans hållning till sitt material präglas
genomgående av kritisk försiktighet Han drar inga slutsatser som inte
ha betryggande täckning i säkra språkliga fakta. För denne lågmälde forskare är intet mera främmande än att ävlas efter vetenskapliga sensationer. Med sitt arbete om de norska fäbodnamnen har Beito
lagt en solid grund för fortsatta forskningar rörande den skandinaviska fäbodkulturen. Även från Sverige är han värd ett uppriktigt
tack för sin insats.
Folke Hedblom.
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John Frödin, Skogar och myrar i norra Sverige i deras funktioner
som betesmark och slåtter. Instituttet for sammenlignende kulturforskning.
Ser. B XL VI. Oslo 1952 (tryckt i Uppsala). H. Aschehoug & Co. (W.
Nygaard). 210 s.
Strax efter de första monografierna i den stora norska säterundersökningen ha vi nu också fått den första volymen av det sammanfattande verk om fäbodväsendet i Sverige, med vilket professor John
Frödin i Uppsala, den svenska fäbodforskningens nestor, sedan många
år varit sysselsatt. Att även det svenska arbetet publiceras i det norska
institutets berömda serie, får väl tas som ett uttryck för gott nordiskt samarbete, förmodligen sett mot finansiell bakgrund.
Frödin har ägnat en betydande del av sin vetenskapliga livsgärning åt fäbodväsendet både i Sverige och på andra håll i världen,
och han har publicerat sina rön i en rad monografier av banbrytande
betydelse. De präglas alla av hans kulturgeografiska grundsyn på företeelserna; den mänskliga verksamheten uppfattas och analyseras i
direkt sammanhang med naturförhållandena, varvid även naturvetenskapliga betraktelsesätt och metoder komma till användning. Detta är
fallet även i föreliggande arbete, som behandlar den nordsvenska allmogens metoder, då den för sin boskapsskötsel utnyttjat den naturliga,
vilda vegetationen. För Frödin är det, för att ta ett exempel, inte
nog att notera att norrlandsbönderna i strid med fackmännens mening
allmänt betrakta fräken som ett ypperligt mjölkdrivande foder, utan han
söker också ta reda på den folkliga uppfattningens naturvetenskapliga
motivering: fräken innehåller större mängder smältbara protein-ämnen
än flertalet vanliga foderväxter. Det är karakteristiskt för Frödin, att
han visar respekt för allmogens hävdvunna erfarenheter.
Den extensiva boskapsskötseln, som helt grundar sig på den naturliga vegetationen, har utnyttjat denna på två sätt: som bete och som
slåttermark, det senare lika nödvändigt som det förra på breddgrader
där man nödgats stallfodra kreaturen mer än halva året. Foderinsamlingen var norrlandsbondens utan jämförelse viktigaste arbete under
sommaren. Frödin behandlar utförligt de olika vegetationstyper som
tagits i anspråk för dessa syften och redogör för växtlighetens botaniska sammansättning. För bete hade man egentligen bara skogarna
att tillgå; det foder som växte på myrar och i de öppna vattenytornas växtsamhällen av starr-, fräken- och sävarter måste så gott som
helt reserveras för vinterns behov. Eftersom det naturliga skogsbetet
är alldeles för magert och inte innehåller den flora som är nödvändig
för djurens försörjning, måste man förbättra det, vilket framför allt
skedde genom bränning. Det är förvånande i vilken oerhörd utsträckning man i äldre tid bränt våra skogar just för att erhålla bete. Betesbränningen har haft en vida större utbredning än svedjandet för rågsådd. Detta är viktigt att hålla i minnet vid tolkningen av våra många
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ortnamn innehållande ord som sved, bränna och fall. Frödin anser sig
i lantmäteriakterna ha funnit en bestämd skillnad i användningen av
termer vari sved(ja) och bränn(a) ingår. De senare skulle blott avse
skogsmark som bränts för att åstadkomma god foderväxt. Uppslaget
är värt att fullföljas av dialekt- och ortnamnsforskare. Inte heller de
vegetationstyper som utnyttjades till slåtter, mossar, kärr, stränder av
sjöar och vattendrag (som med en tämligen misslyckad term kallas
»raningar», <f sv. rudh,ning) samt hårdvallsängar kunde användas utan
vidare. Växtligheten måste kvalitativt och kvantitativt förbättras genom
metoder som på sina håll nått en hög grad av fulländning. Man kunde
heller inte genom rovdrift ödsla med de ingalunda outtömliga naturtillgångarna. De måste tvärtom vårdas och förkovras. Detta skedde
huvudsakligen genom reglering av vattenståndet. Huvudmetoderna voro
här översilning och dämning. Frödin lämnar en detaljerad redogörelse
både för de till slåtter använda vegetationstypernas art och sammansättning och för silnings- och dämningsmetoder av olika slag. Han
behandlar även det i Norrland viktiga moss- eller rättare lav-fodret.
I ett kapitel om de vilda foderväxterna och deras användning lämnas
bl. a. en förteckning över folkliga växtnamn med angivande av latinska namn och förekomstlokaler, något som är av givet intresse för
växtnamnsforskare.
Det må räcka med dessa korta antydningar om bokens rika innehåll. •Att här diskutera den rad intressanta frågor av företrädesvis
etnologisk natur som Frödin behandlar eller berör, ligger utom ramen
för anmälarens kompetens. Avsikten med dessa rader är närmast att
fästa dialekt- och ortnamnsforskares uppmärksamhet på ett arbete,
som även för dem är ett ypperligt hjälpmedel vid ett mera nyanserat
studium av betydelseinnehållet i de, många ord och namnelement som
ha anknytning till betesgång, svedjebruk, ängsskötsel, röjningar, bevattningsanordningar och andra till den äldre nordiska boskapsskötseln
hörande företeelser som ännu i våra dagar ha dröjt sig kvar i norra
Sverige, men i äldre tid med säkerhet gällt även på andra håll. Framställningar som beröra hithörande ting saknas visserligen inte helt.
För Frödin ha i första hand de publikationer som kommit till såsom
resultat av Landsmåls- och Folkminnesarkivets verksamhet varit givande källor. Han citerar flitigt Levanders, Campbells, 0. P. Petterssons och Levi Johanssons kända arbeten jämte arkivets handskriftssamlingar. Men Frödins arbete är det första som ger en samlad framställning av hela denna viktiga del av det äldre svenska bondehushållet. Det tillför vidare forskningen en hel mängd nytt material vunnet genom förf:s egna, mångåriga fältstudier. Av betydelse även för
andra än naturvetare är slutligen hans tolkning av de folkliga metoderna ur naturvetenskaplig synvinkel. Det senare är värdefullt bl. a.
för ordboksförfattare som arbeta med betydelsedefinitioner.
Professor Frödins kommande verk om det svenska fäbodväsendet
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motses med stora förväntningar även av forskare utom geografernas
krets.

Folke Hedblom.

Dalarna, ett vida berömt landskap. Under redaktion av fil. lic. 011e
Veirull utgivet av AB Svensk litteratur. Stockholm 1951; 388 s. text,
126 s. planscher, 1 karta.
Sedan Linnes, Hiilphers' och Arosenius' tid har en rik och mångsidig litteratur om Dalarnas folk och kultur utgivits. År 1903 utkom
öfre Dalarna förr och nu, och ett par årtionden därefter Karl-Erik Foraslunds Med Dalälven från källorna till havet. Sedan har en rad sockenoch byundersökningar följt, vilka vidgat och fördjupat kännedomen
om provinsens natur, historia, språk, traditioner etc. Denna litteratur
har fått ett intressant och omfångsrikt tillskott, betitlat »Dalarna, ett
vida berömt landskap» under redaktion av fil. lic. 011e Veirulf. Flera
av de yppersta kännarna av landskapet medverka i det ståtliga bokverkets tjugosju uppsatser, vilka kompletteras av en utomordentligt
rik illustrering: reproduktioner av kända dalakonstnärer, flygfotografier i färg, översiktskartor m. m. Stoffet är samlat för såväl landsmän
som »vänner och beundrare» av Dalarna, och den röda tråden synes
vara dalfolkets genom historien nedärvda samhörighet, dess vördnad
för fäderna och kärlek till hembygden. Även om härigenom formen
stundom blivit en smula ojämn, har dock ett både intressant och lätttillgängligt resultat vunnits. Utrymmet här medger icke en detaljerad
granskning av de många uppsatserna i verket, utan jag måste inskränka mig till några få axplock.
Professor H. S. Nyberg inleder med en i livliga färger målad bild av
land och folk samt söker i en god analys bland annat finna orsakerna
till den kända dubbelheten i dalkarlslynnet: en paradoxalt konservativ
men på samma gång radikal läggning, en individualism och en kollektivism, som haft verkan icke minst i språket. Efter H. S. Nybergs
uppsats följa några vackra naturskildringar av statsgeologen Gösta
Lundqvist (slättbygden kontra skogsbygden), av den i landskapets kulturliv kände läroverksadj. Backa Erik Eriksson (väderleken) samt av
docenten Hugo Sjörs (växtvärlden). Jaktvårdskonsulent Sam Mellkvist
berör i sin presentation av den högre djurvärlden bl. a. 1800-talets
väldiga folkuppbåd till de stora björnskallen i övre Dalarna. Med en
utblick över Siljan vädjar intendent Carl Fries om skydd för sjön,
vars vatten och fiskestränder böra få förbli ofördärvade av »ortsfrämmande industriella intressen».
Professor Gerda Boäthius bidrar med icke mindre än tre fängslande
uppsatser, i vilka hon behandlar dels den äldsta kulturen (arkeologien),
dels bondekulturen med dess prunkande textilkonst och måleri, dels
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slutligen konstnärer i Dalom samt landskap oh folk, sedda genom
deras ögon. Intendent Gösta Berg berättar om dalfolk på s. k. herrarbete i Rumboland, dvs. Mälarlandskapen, och uppe i Hälsingland
såsom tröskfolk, odlare, stenarbetare, murare, timmerkarlar m. m. Ytterligare kan här nämnas redaktörens, fil. lic. 011e Veirulfs utredning
om hävden av skogsmarker i äldre tid, belyst av flera kartor.
Dalarnas ortnamn avhandlas i en viktig uppsats av docent Bror
Linden, som grundar sin framställning bl. a. på egna mångåriga fältundersökningar av särskilt intresse. Ur dessa kan förf, stundom redovisa ordformer, som veterligen icke tidigare iakttagits inom språkområdet och därför kunna vara av principiell innebörd. I sådana fall hade
det måhända varit av värde att det nya materialet ställts i relation
till vad som framförts i det centrala grammatiska arbetet om övre
Dalarnas folkmål. Jämför t. ex. förf:s s. 150 nämnda dialektform n&
»med tvåspetsaccent», upptecknad i Färnäs by i Mora och återgående
på en äldre obest. sg. dat. *Nore för byn Noret. Förf, har funnit ett
intressant belägg för ovillkorlig ap oko p e, tidigare ej påvisad i detta
område; se Levander, Dalmålet I 222 ff. och särskilt II 194: gövei.
(Färnäs) < fodal. gulve obest. sg. dat. 'golv'. Dock ingår icke detta arbete bland dem, som upptagas på förf:s litteraturförteckning. Hans
tolkningar av namnformerna erbjuda även de intressanta uppslag, vilka
i somliga fall gärna godtagas, men i andra inbjuda till diskussion. Sålunda ville anmälaren här exempelvis föreslå till omprövning förf:s förslag att tolka bynamnet Maggås (i södra Orsa) med hjälp av sbst.
mage 'buk etc.'. Ljudlagsenligt bör detta kortat. sv. maskulinum (nom.
mA91, obl. någei) i förleden ha givit som resultat en form *mkgeis med
stamvokalen ä > (o) enligt regeln för vokalbalans i denna del av Ovansiljan.1 Man kan jämföra med ssgr sådana som Orsa magöv— mcköv
(Älvdalen mögoUov Rättvik måg ethöv) 'förmåga att veta sin mages
mål'; Älvd. Mögolalart 'magsjuk'; Sollerön miketstoZpa 'få magont av
att stå på huvudet' etc.2
Till sist ett par uppsatser, som här förtjäna att särskilt nämnas.
Den ena är rektor Karl Hedlunds »anteckningar» om Dalarna i dikten,
vilken tillhör bokverkets allra finaste partier. En väl avvägd och lyhört exemplifierad belysning från 1500-talet, med dalkarlar i Sturevisan
och i Vasavisan, den senare återkommande 1622 på älvdalsmål i Prytz'
Comedia om Gustav den förste, och fram till vår egen tids poesi med
Kerstin Hed. Den lockar till fördjupade studier! Med tacksamhet vill
man jämväl erinra om de ord förf. ägnar Carl Larsson i By. Den
andra uppsatsen är skriven av fil. lic. Lennart Thanner och meddelar
en fyllig och väl behövlig översikt över vad som döljer sig i Dalarnas
Bo6thius, Orsamålet, s. 92. — A. a. s. 28 äv. metg4s Maggås by.
ULMA, Dalmålsordboken.

1 J.
2
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gamla arkiv och framför allt var i riket gamla papper om Dalarna
finnas förvarade.
Trots den rika belysning detta bokverk ger landskapets många skiftande natur- och kulturdrag, saknar man en redogörelse för det för landskapet så egendomliga och från trakt till trakt växlande språket. H. S.
Nybergs allmänna belysning härav (sid. 11) och de få exempel, som
framgå av Karl Hedlunds litteraturcitat, eller strödda belägg i Bror
Lindens ortnamnsuppsats kunna icke anses överskyla eller komplettera
denna beklagliga lakun. Snarare peka deras uppgifter hän mot densamma och ange klart behovet av en särskild uppsats, behandlande såväl övre Dalarnas folkmål som Dala-Bergslagsmålet. I den ovan
nämnda cirka femtio år äldre boken öfre Dalarna förr o. nu har man
berett språket ett lämpligt utrymme genom en uppsats av Adolf Noreen, likaså i ett helt nyligen utkommet, anspråkslöst men prydligt
arbete »Gagnef-Mockfjärd, en hembygdsbok» (Falun 1952). — Och varför har i bokverket också antropologien satts på undantag?

Stig Björklund.

Hugh Marwick, Orkney Farm-2Vam,es. Kirkwall, W. R. Mackintosh
1952. Price 21I-.
Dr Hugh Marwick har med detta arbete givit ett nytt och betydelsefullt bidrag till vår kännedom om den gamla, numera utdöda nordiska dialekten, nor, på Orkneyöarna. Tidigare har han behandlat
det nordiska ortnamnsmaterialet inom ett mera begränsat område, nämligen på Rousay, det gamla Hrdllsey, strax norr om Orkneys huvudö
Mainland eller Pomona (»The Place-Names of Rousay», Kirkwall 1947),
men denna gång har dr Marwick utsträckt sina undersökningar till
alla av gammalt bebodda öar inom Orkney-området och förtecknat
de nordiska gårdsnamnen socken för socken, börjande med den lilla
ön North Ronaldsay i norr. Härvid har han ävenledes gått mycket
systematiskt tillväga beträffande sina äldre källor och ur jordränteböcker och andra äldre urkunder letat fram alla de ortnamn han funnit vara av nordiskt ursprung. Den viktigaste källan för dessa excerperingar har varit Alexander Peterkin, Rentals of the ancient Earldom
and Bishoprick of Orkney (1820). Självfallet har också Orkneyingasagans ortnamnsmaterial utnyttjats och namnformerna följts fram
i tiden. Det nutida engelska uttalet av namnen har i regel angivits
i de fall namnen ännu leva och nyttjas. Efter namnformerna och angivandet av dessas årtal har dr Marwick framställt sina tolkningar
av namnen. Dessa ordförklaringar äro gjorda med stor omsorg och
som sig bör med aktgivande på fornnorskt och isländskt namnmaterial
och med jämförelser även med shetländska och färöiska ortnamn (J.
Jakobsen resp. Chr. Matras). Det är ett ganska rikt och mycket in-
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tressant namn- och ordbestånd som tillföres nordisk språkforskning
genom detta arbete, och tillsammans med dr Marwicks tidigare ordbok (»The Orkney Norn», Oxford 1929) över det nordiska ordförrådet
i Orkneys skotska dialekt ger hans senaste bok en så fullständig bild
som man för närvarande kan begära att få fram av det gamla nordiska språket på öarna. Sannolikt användes »norn» såsom befolkningens
eget språk ända fram till omkr. år 1600, men på avlägsna platser
torde det individuellt ha levat kvar ett gott stycke in på 1700-talet.
I öarnas nuvarande dialekt lever det endast i form av enstaka ord
och uttryck i dagligt tal och härvid särskilt inom de inhemska näringarnas språk (jordbrukets och fiskets). Men ortnamnsmaterialet visar bättre än något annat dess nära nog allenarådande ställning på
öarna i äldre tid.
Tilläggas bör att dr Marwicks bok också innehåller ett intressant
kapitel om skatter, avgäld och jordindelning (markland, öresland m. m.)
samt till sist också en översikt över de vanligaste namnbildningstyperna och gamla nordiska namnelements frekvens (kvi, setr, land,
gar6r, b6lstaar, staair osv.). Ordförklaringarna äro i regel både försiktigt och kringsynt gjorda men inbjuda i många fall till fortsatt
diskussion eller till helt nya förklaringsförsök. Nordisk språkforskning
står i stor tacksamhetsskuld till dr Marwick både för detta arbete och
för allt vad han tidigare gjort för att tillvarata och vetenskapligt bearbeta Orkneyöarnas gamla nordiska folkmål.

D. S—k.
Didrik Arup Seip, Omstridde sporsmdl i norsk språkutvikling. Oslo,
Fabritius
Sonners Forlag, 1952.
I den föreliggande boken har professor Didrik Arup Seip samlat
ett antal artiklar, som handla om väsentliga frågor i norsk språkutveckling och som nästan alla ha det gemensamt att de beröra ämnen,
som ha aktualitet i den nu pågående striden om ett »samnorskt>> språk.
Den första artikeln heter »Samnorsk» och för läsaren genast in på de
vanskligheter som möta redan då det gäller att från dialekternas skiftande infinitiver på -a eller -e eller -å eller ingen ändelse skapa en
samnorsk normalform. En annan uppsats heter »Om Oslomålet» och
visar hur ett »bymål>> byggts upp; det är framför allt »sorostlandske»
dialekter som här starkt påverkat utvecklingen, men också dels ett
»lässpråk» som byggt på gammalt norskt skriftspråk, dels danskt skriftspråk. I uppsatsen »Om endelsen -else i nordisk» (tidigare tryckt i
Festskrift til Olaf Broch, 1947) gör Seip gällande att suffixet — bortsett från vissa klara lånord på -else — icke är inlånat i nordiska språk
utan bildats utifrån nordiska förutsättningar och uppstått genom metates av -si-. »Metatesen si> is fins i alle germanske språk unntagen
hoytysk og har vesentlig samme grunner overalt. 1 alle språk fins
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også den opprinnelige form si eller med mellomvokal sel» (s. 36). En
annan större undersökning i boken med vida utblickar över språkhistoriska, språkgeografiska och stilistiska frågor är uppsatsen »Boyningsutviklingen av svake verber som kaste, danse, bake i norsk» (s. 75-110).
Till sist skall nämnas att Seip i artikeln »Om navneformene Norge og
Noreg» — varom han tidigare uttalat sig såväl i »Norsk språkhistorie»
(1931) som i »Studier i norsk språkbistorie» (1934) — ytterligare belyser denna omstridda fråga och hävdar (med nytillkommet material
från 1300-talets början) att formen Norge utvecklats i norskt språk
före 1300. »Liksom konun ger nom. entall, konunge dat. entall, konungar,
konungum i flertall, ble sammendradd til konge, kongar, kongum, slik
måtte Noregher, Noreghes og dativen Noreghe, som fra gammelt av
endte på -e, bli dradd sammen til Norge, Norges» (s. 112).
Likasom så många andra undersökningar av Seips hand präglas
även denna bok av författarens enastående förstahandskännedom om
norskt diplommaterial och över huvud taget om norskt språk i alla
dess perioder. Viktiga och omstridda frågor i norsk språkhistoria belysas här på ett både lärt och klart sätt. Säkerligen kommer mycket
att framkalla gensagor och diskussion — kanske framför allt studien
över ändelsen -else likasom frågan om huru långt man kan dra slutsatser ur enstaka skrivningar — men de invändningar som till äventyrs
kunna göras i fråga om vissa detaljer förringa icke det bestående värde
för nordisk språkforskning som dessa innehållsrika och lättillgängliga
studier äga.
D. S—k.

Undersökning av svenska dialekter och folkminnen
1950-51

Landsmåls- och Folkminnesarkivets i Uppsala
årsberättelse 1950-51
AV DAG STRÖMBÄCK

I. översikt över ekonomi, förvaltning och personal
Arkivets stat för arbetsåret 1950/51 fastställdes genom k. brev
den 2 juni 1950. Anslagsbeloppens storlek och fördelning på de olika
posterna framgå av statsliggaren för nämnda år s. 568 ff.
Anslaget till avlöningar till ordinarie tjänstemän har utgått
med oförändrat belopp, 9 700 kronor. Till icke-ordinarie personal utgick 110 000 kronor, vilket i jämförelse med föregående år innebär
en minskning med 800 kronor. — Anslaget till omkostnader däremot har höjts med 1 500 kronor till 11 700 kronor. — Anslaget till
insamling och bearbetning av vetenskapligt material
har oförändrat utgått med 47 300 kronor.
Även detta år har Värmlands läns landsting bidragit till kostnaderna för undersökningen av länets folkmål och folkminnen med
6 000 kronor.
Beträffande medel till den lapska undersökningen se nedan kap.
Styrelsens sammansättning har under året varit oförändrad. Ordförande har varit professor J. SAHLGREN, vice ordförande professor
E. HJÄRNE, sekreterare arkivchefen professor D. STRÖMBÄCK och
skattmästare överbibliotekarien T. KLEBERG. övriga ordinarie ledamöter ha varit professorerna B. COLLINDER, V. JANSSON, I. LUNDAHL
och 0. GJERDMAN. Suppleanter ha varit professorerna C.-A. MOBERG
och J. SVENNUNG.
Arkivets fasta personal har under året utgjorts av:

A. Arkivchef
Professorn i nordisk och jämförande folklivsforskning särskilt folkloristisk vid Uppsala universitet fil. dr DAG STRÖMBÄCK.
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B. Ordinarie tjänstemän
Kontorsbiträden i lönegrad Ca 8: fru GUN BJÖRKLUND och fru
INGRID SCHOENHALS, f. Winkelmann.
C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ce 24
Förste arkivarier i lönegrad Ce 29: fil. dr MANNE ERIKSSON,
arkivchefens ställföreträdare, docenten fil. dr 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. lie. RICHARD BROBERG.

D. Övrig icke-ordinarie personal
Amanuens i lönegrad Ce 23: fil. kand. S. BJÖRKLUND.
Amanuens i lönegrad Ce 20: fil. lic. Åse NYMAN, f. Sjödin.
Arkivbiträde i lönegrad Ce 12: fru DAGMAR HOLMKVIST.
Arkivbiträde i lönegrad Ce 11: fröken ELLA ODSTEDT.
Extra kontorsbiträde i lönegrad Cg 4-6: fröken EVA MASRELIEZ.
Som extra medarbetare med hel arbetstid har under året fil. dr
HARALD GRUNDSTRÖM tjänstgjort vid lapska undersökningen. Med
halv daglig arbetstid har fil. stud. WALDIS ORDAUS, f. Jernström
tjänstgjort vid expeditionen.
För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institutionens
olika avdelningar.

II. Samlingarnas tillväxt och användning
Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av
nedanstående översikt:
lexikaliska ordsamlingar 26 bl. fol. och A 4, 208 bl. 4:o,
8 bl. 8:o och c:a 56 000 bl. 16:o. Härav komma på ordregistret c:a
15 500 bl. och på sakregistret 5 164.
t ex t e r, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnesuppteckningar 128 bl. fol. och A 4, 12 150 bl 4:o, 15 bl. 8:o och
32 bl. 16:o.
grammatiska uppteckningar 49 bl. 4:o och 1 typordlista.
primäranteckningar 34 häften.
övrigt material 302 bl. 4:o.
melodiuppteckningar 89 melodier.
teckningar, skisser, kartor (separata, utom de som ingå i
löpande text) 322 bl.
fotografier 972 st.
11-527055 Svenska Landsmål 1952
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Under året ha 11 volymer ur handskriftssamlingen inbundits och
konserverats.
Gr a mmof onar kivet har under året tillförts 333 originalskivor,
de flesta innehållande svenska dialekttexter samt ett mindre antal
på olika främmande språk. Flertalet av skivorna ha inspelats med
lägre hastighet, 33 1/3 varv/min., ett mindre antal med normalhastigheten 78 varv/min.
Tr y c k sa mling e n har under året tillförts 238 accederade nya
volymer samt årgångar för året av 24 stycken tidskrifter (och 12
häft. av häftesvis utkommande arbeten). Förvärvet har till största
delen skett genom gåvor och byten. 80 volymer i referensbiblioteket
ha under året inbundits.
Antalet besök av forskare icke tillhörande institutionens personal
ha varit 2 721.
Lån inom staden ha beviljats i 71 fall, varvid 181 nr utlånats,
och utom staden i 51 fall, varvid 430 nr utlånats. Hela antalet utlånade volymer var således 611. Av vida större omfång är det material som expedierats till besökande forskare för användning inom
arkivet.

Arkivarbeten och materialbearbetning
1. Allmän översikt
Expeditionen har under året föreståtts av BROBERG. Bland
hans större arbetsuppgifter må särskilt nämnas utarbetandet av detaljerade planer för samlingarnas skydd vid krigsfara. Det under året
inkommande handskriftsmaterialet har registerförts av fru HOLMKVIST.
771 nya enheter ha under året införts i accessionskatalogen och förtecknats i topografiska registret och personregistret. I frågelistregistret
ha utsända frågelistor och inkomna svar antecknats. Fru Holmkvist
har även handhaft in- och utlåning av handskrifter och böcker. Till
arkivets bibliotek inkommande litteratur har katalogiserats av ERIKSSON. HEDBLOM har varit institutionens kassaförvaltare. I kassaarbete,
bokföring och personalärenden har han assisterats av fru ScHoENHALs
och taxeringsinspektör E. LILLIESKÖLD. Fru BJÖRKLUNDS skiftande
expeditionsarbete har bl. a. omfattat korrespondens och renskrivning
samt distribution av genom arkivet utgivna skrifter. Under hennes
tjänstledighet 1/1-30/6 1951 har hennes sysslor övertagits av fröken
MASRELIEZ. Såsom beredskapsåtgärd ha under S. BJÖRKLUNDS ledning
vissa viktigare samlingar fotograferats med speciell apparatur, som
hyrts från firma Documat i Stockholm. Från expeditionen ha under
året avsänts 1 684 brev och 952 andra försändelser.
Or dregistret. Liksom tidigare har arbetet på institutionens allmänna ordregister huvudsakligen bedrivits landskapsvis. För det got-
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ländska registret har GUSTÄVSON excerperat c:a 1 700 bl. 16:o. Ur
Upplandssamlingarna in 16:o har han excerperat c:a 400 växtnamn
samt ett hundratal fågelnamn. För det värmländska registret har
fil. stud. J. JACOBSSON fortsatt sin excerpering av samlingar företrädesvis från de norra socknarna, vilket tillfört registret c:a 10 000 bl.
16:o. Detta omfattade vid årets slut c:a 65 000 bl. 16:o. Fil. kand.
S. SÖDERSTRÖM har även detta år arbetat som excerpist vid det ångermanländska registret, som vid årets utgång uppgick till 8 720 bl. 16:o.
I begränsad omfattning har fil. kand. V. REINHAMMAR fortsatt sitt
ordregisterarbete i samlingarna från Jämtland. Huvuddelen av sin
arbetstid har han dock ägnat utredigeringen av sin egen stora ordsamling från Ströms sn. Docent K.-H. DAHLSTEDT har liksom förut
tjänstgjort som handledare och kontrollant vid det norrländska ordregisterarbetet.
S a kr egistr e t. Excerperingen av arkivets samlingar ur realsynpunkt har fortsatts av fru GERDA GRAPE. Under året har realkatalogen tillförts 5 164 nya registerkort och omfattade vid årets slut c:a
199 400 kort, hänvisningskort ej inräknande. Om den fortsatta revisionen av katalogsystemet se nedan under Folkminnesavdelningen.
Vid de språkliga landskapsunder sökningarna har verksamheten bedrivits efter i huvudsak samma linjer som tidigare.
D alarn e. Fullföljande framlidne dr Lars Levanders arbetsplaner
har BJÖRKLUND fortsatt sin verksamhet vid Dalmålsordboken. Under
året har han på grundval av kortordboken författat artiklar i tryckmanuskript på bokstaven M (partiet metall—mjöling, c:a 355 artiklar). Han har därjämte fortsatt sin i tidigare årsberättelser nämnda
omredigering av det äldre tryckmanuskriptets artiklar till formell
överensstämmelse med det system, som tillämpas av Svenska Akademiens Ordbok, vilket arbete omfattat artiklarna frossa—genomsyn
(c:a 1 250 st.). I anslutning till manuskriptbearbetningen har Björklund uppgjort frågelistor över för ordboken behövligt material, avsedda att besvaras i respektive socknar. Han har vidare i Niss
Hj. Matssons primäranteckningar från Västerdalarne infört uppslagsord
i och för materialets överförande till kortordboken. Björklund har
därjämte granskat nyinkommet material, fört korrespondens med ortsmeddelare och instruerat upptecknare. Som excerpister vid ordboken
ha under året tjänstgjort fil. kand. T. TANNERHAGEN, fil. stud. J.
JACOBSSON och fil. Stud. WALDIS ORDAUS, f. Jernström.
Oktavsamlingen har under året tillförts c:a 350 nya kort. Nya
belägg ha därjämte införts på de äldre korten. Den omfattade vid
årets slut c:a 132 350 kort. Tryckmanuskriptet hade vuxit till c:a
24 540 bl. 4:o.
Gotland. GUSTAVSON har under året påbörjat ett omfattande
arbete, som torde komma att pågå under åtskillig tid framåt, nämligen bearbetning för publicering av framlidne lektor M. Klintbergs
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efterlämnade stora samlingar av gotländsk dialekt och folklore. I
första hand kommer Klintbergs ordboksarbete över Eau-målet att
fullföljas. Sedan de klintbergska samlingarna i juli 1950 anlänt från
Visby, blev Gustavsons närmaste arbetsuppgift att förse orduppteckningarna med riksspråkliga uppslagsord, varav 50 000 medhunnits
under året. Om ordregisterarbetet se ovan.
Hälsing land. Liksom under föregående år har HEDBLOM under
månaderna januari—april kunnat ägna en del av sin arbetstid åt bearbetningen av E. 0. Nordlinders manuskript till en ordbok över
Bergsjömålet. Omredigeringen av ordboksartiklarna har framförts till
bokstaven 8. För besvarande av upprättade kompletteringslistor vistades
Hedblom under 11 dagar i maj i Bergsjö m. fl. snr, se nedan, kap.
IV. I begränsad omfattning har han fortsatt sin analys av grammofontexter från Bergsjö.
Jämtland. Om ordregisterarbetet se ovan.
L a pplan d. Fil. dr K.-H. DAHLSTEDT har under året varit sysselsatt med utarbetandet av en grammatisk översikt över målen i landskapets södra socknar särskilt Vilhelmina. Arbetet kommer att publiceras som fortsättning på hans i fjol utgivna avhandling »Det svenska
Vilhelminamålet I». Dahlstedt har under året granskat uppteckningar
från landskapet och lämnat instruktion åt upptecknare.
Upp lan d. ERIKSSON har granskat inkommet material och instruerat ortsmeddelare. Han har analyserat och utskrivit texter på grammofonskivor från de östra delarna av landskapet i samband med utarbetandet av en uppsats om folkmålet i Roslagen.
Värmland. Arbetet vid den med ekonomiskt stöd av Värmlands
läns landsting bedrivna undersökningen av landskapets dialekter och
folkminnen har under tidigare år i främsta rummet inriktats på fältarbeten på sådana områden som varit svagt företrädda i samlingarna.
Under detta år har man jämsides med fortsatta uppteckningsarbetet
i än större utsträckning än förut genomgått äldre samlingar för att
utröna där befintliga luckor beträffande betydelseuppgifter, sakskildringar
m. m. och utarbetat kompletteringslistor. I samband härmed har också
ordregisterarbetet koncentrerats till de äldre samlingarna. I fältarbetet
ha endast de bästa ortsmeddelarna, 11 st., sysselsatts. Bland större
under året inlösta samlingar må särskilt nämnas läroverksadj. K.
Renckes ordsamling från Köla sn om c:a 7 200 bl. BROBERG har
tjänstgjort som undersökningsledare med fil. stud. J. JACOBSSON som
närmaste man. Till följd av att Brobergs tid i stor utsträckning
måst tagas i anspråk för andra ändamål, har Jacobsson mera än
tidigare fått ägna sig åt granskning, instruktion och korrespondens
med meddelarna. Hans huvuduppgift har liksom tidigare varit ordregistret. Vid detta har också fru ULLA BROBERG medarbetat. Hon
har dessutom utredigerat primäranteckningar från östmarks sn.
Under de fem år undersökningen åtnjutit Landstingets och värm-
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ländska industriers stöd ha värmlandssamlingarna ökat med följandl
material: 544 bl. fol., 12 580 bl. 4:o, 51 464 bl. 16:o, 284 teckningar,.
525 fotografier, 22 häften och typordlistor samt 328 grammofonskivore
Därtill kommer ordregistret om c:a 65 000 bl. 16:o.
Västergötland. Även detta år har f. rektorn fil. dr S. LANDTMÅNSON varit frivillig medarbetare vid västgötaundersökningen. En
av hans huvuduppgifter har varit utskrivning med landsmålsalfabet
av grammofonskivor upptagna i Västergötland. Vid årets slut hade
300 sidor 4:o utskrivits. Han har vidare genomgått och för den västgötska kortordboken excerperat ett antal texter och monografier samt
nedtecknat biografiska uppgifter över äldre upptecknare från Västergötland. Han har därjämte utarbetat en populär beskrivning över
västgötamålen, ordnat vissa kartsamlingar m. m.
V ä st ma nla n d. HOLMKVIST har enligt ingiven arbetsrapport under
året fortsatt en tidigare påbörjad genomgång och omarbetning av
västmanlandsordboken. Arbetet har till största delen varit ägnat dialektens verbbestånd. Gamla verbförteckningar från olika delar av
landskapet ha genomgåtts och mer eller mindre definitivt inarbetats
i ordboken, vilket i många fall lett till betydande utökningar och
omredigeringar. I samband härmed har den grammatiska bearbetningen av de västmanländska dialekterna fortsatts, bl. a. har problemet om konjunktivens förekomst och utbredning upptagits till
utförligare behandling.
Ånger m an land. Om ordregisterarbetet se ovan.
Öst er g öt la n d. GUSTAVSON har granskat inkomna uppteckningar
och renskrivit egna uppteckningar från landskapet. Lektor E. TÖRNQVIST har fullbordat sin framställning av ordböjningen i Östgötamålen.
Den har under året börjat tryckas.
by. Den undersökning av estlandsEstland och Gamsvensk
mal
svenskarnas språk och folkkultur, som med stöd av till K. Gustav
Adolfs Akademien beviljade anslag ur lotterimedelsfonden bedrivits
under åren 1944-50, har under detta arbetsår i brist på penningmedel måst väsentligen inskränkas. Arbetsledaren läroverksadjunkten
N. TIBERG har återgått till full tjänstgöring vid Försvarets läroverk
i Uppsala men ägnat sina ferier och sin övriga fritid åt undersökningen. Någon ersättning härför har dock inte kunnat lämnas honom.
Med stöd av ett till honom ur Humanistiska fonden beviljat anslag
å 4 000 kronor har han satts i stånd att låta sin mångåriga assistent
fru ANNE-MARIE CRONSTRÖM fortsätta sitt arbete i begränsad omfattning. Ortsmeddelarnas verksamhet har måst inskränkas till ett minimum; endast från 7 personer ha fler än en accession inkommit.
Fil. mag. A. LOJT har utfört en fullständig avskrift av Gammalsvenskbys första kyrkbok, upplagd 1783, samt av en personlängd
över byn från 1795. F. rektorn G. DANELL har fortsatt tryckningen
av sin nuckösvenska ordbok.
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Den estlandssvenska kortordboken har under året ökat med inemot
1 500 uppslagskort och drygt 1 000 kort med översättningar och exempel; beläggtätheten har ökat i betydligt större omfattning än antalet nya blad. Sakregistret och ordregistret in 16:o ha måst helt
stå stilla. Övriga specialregister ha som vanligt framförts i samband
med excerperingen för ordboken; se föregående årsredogörelse. Likaså
fortsätter sakregistreringen i form av »nyckelord» i ordboken. Tibergs
huvuduppgift utom excerptkontrollen har varit tryckningen av serien
»Estlandssvenskarnas folkliga kultur» (EFK) del I »Ståndssamhället»;
arbetet har till största delen rentryckts, försetts med ort- och personregister av fru Cronström samt ett alfabetiskt-systematiskt sakregister av Tiberg. En karta till arbetet är uppgjord av professor
A. TAMMEKANN (förut i Reval). Om Tibergs resor se nedan kap. IV,
slutet.
Folkminne sav d e 1 ning e n. Verksamheten, som alltfort letts av
avdelningsföreståndaren CAMPBELL, har bedrivits i enlighet med tidigare gällande arbetsplaner och principer. Som amanuens vid avdelningen har fru NYMAN (f. Sjödin) tjänstgjort. Under Campbells
och fru Nymans utlandsresor i juli 1950 var fil. kand. fru CARIN
H2EGGBLOM förordnad att som vikarie uppehålla amanuenstjänsten,
varjämte HEDBLOM i månadens början hade tillsynen över arbetet
vid avdelningen. Fru GRAPE har ägnat all sin arbetstid åt realkatalogen (ovan under sakregistret) och bistått besökande forskare vid
utväljande av material.
Liksom under föregående år har ett antal nya ortsmeddelare instruerats och påbörjat uppteckningsarbetet i sina respektive hemorter
(Öland, Östergötland, Södermanland, Hälsingland, Medelpad, Jämtland). Tvenne nya frågelistor ha utarbetats, M 194 »Husförhör» och
M 195 »Se i syne» (Nyman). Under året ha 109 st. frågelistor besvarats av ortsmeddelarna, vars antal stigit till 62. Bland dessa må
särskilt nämnas hr Nils Eriksson i Vilhelmina (se nedan kap. IV,
Lappland)
Arbetet med systematisering av arkivets material av folksagor och
sägner har fortsatts i samband med en nyordning av realregistrets
kapitel M: Diktning (Nyman) samt arbetet med sägenmaterial till
»Atlas över svensk folkkultur», folkloristiska delen (Campbell). Under
året har Campbell avslutat och av trycket utgivit sin undersökning
»Det svenska brödet», vartill material hämtats från arkivet och från
flera in- och utländska institutioner samt egna samlingar, som äro
avsedda att överlämnas till arkivet. Till studerande av ämnet folklivsforskning ha tjänstemännen lämnat råd och anvisningar. In- och
utländska forskare ha flitigt besökt och utnyttjat arkivet. Under
senare delen av året har ett ej obetydligt arbete ägnats förberedelserna till en etnologisk och folkloristisk kongress för europeisk och
västlig kultur.
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L ap ska avdelningen. Under året har publiceringen av »Lulelapsk ordbok» av Harald Grundström fortsatts. Fascikel 7 utkom av
trycket den 5 sept. 1950 och fasc. 8 den 22 maj 1951. Ordbokens författare, fil. dr H. GRUNDSTRÖM, har under hela året åtnjutit tjänstledighet från sin prästerliga befattning i Jokkmokk och har med
stöd av till K. Gustav Adolfs Akademien genom nådigt brev den 2
juni 1950 beviljat anslag av lotterimedel kunnat ägna sig åt ordbokens
redigering, korrekturläsning och fortsatt bearbetning av de lapska
manuskriptsamlingarna i arkivet. Av ordbokens 9:de fascikel voro vid
årets utgång fem ark färdigtryckta. I korrekturläsningen har även
prof. B. COLLINDER deltagit. Dr phil. A. WOLF har fortsatt översättningen av manuskriptet till tyska och kontrollerat tryckningen
av den tyska texten. Grundström har dessutom utarbetat en beskrivning över i ordboken förekommande fonetiska tecken och förkortningar m. m. Han har vidare utfört en undersökning över lapskt
namnskick. Till avdelningen inkommande uppteckningar från ortsmeddelare bland lapparna ha granskats av amanuens B. WICKMAN.
Grammofonverksamheten. För fältarbetet med grammofonbilen i de olika landskapen redogöres närmare i kap. IV nedan. I
aug. 1950 reste HEDBLOM i Hälsingland och Gästrikland och i sept.
gjorde BROBERG upptagningar i Västergötland samt för Landsmålsarkivets i Lund räkning i de sydsvenska landskapen. På grund av
vinterns långvarighet kunde vårens upptagningar inte sättas i gång
förrän i maj. Hedblom reste då i Hälsingland och tillsammans med
ERIKSSON i Uppland, där resorna fortsattes i juni. I slutet av månaden besökte Hedblom Södertörn.
Arkivarbetet under vintermånaderna har i större utsträckning än
tidigare bestått i överföring av dialektupptagningar på trådmagnetofon till grammonskivor (Hedblom). Erfarenheterna av detta arbete
ha varit mycket goda, och det har visat sig möjligt att på en gång
framställa två ex. av skivorna, ett arkivexemplar och en arbetskopia.
Broberg och Hedblom ha dessutom för Fonetiska institutionen överfört prov på rikstalspråk från trådmagnetof on till ett hundratal skivor.
De ha vidare katalogiserat sommarens upptagningar och gjort kopior för
utskrivning av text. Skivarkivet omfattade vid årets utgång 3 875
dubbelsidiga skivor och har rönt livligt intresse från forskarnas sida.
På grund av omöjligheten att i erforderlig omfattning göra kopior
av originalskivorna ha dessa beklagligt nog blott i mindre utsträckning kunnat ställas till förfogande. Avsaknaden av särskild personal
för grammofonarbetet gör också, att allt mindre tid kan ägnas åt
den fortlöpande kontrollen av begynnande lagringsskador på skivorna.
— I katalogiseringsarbetet har även fru SCHOENHALS (f. Winkelmann)
deltagit.
Utgivningsverksamheten. Genom arkivet ha under året följande publikationer utgivits: »Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv
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1950», h. 1-4 (h. 258 fr. början, vm, 274 s.), varav s. 1-187 även
ingått i »Dialektstudier tillägnade Gunnar Hedström på sextioårsdagen
31/12 1950», Upps. 1950, med bilagorna: J. SVENSSON och V. IVARSSON,
»Folkminnen och folklivsskildringar från Glimåkra socken i nordöstra
Skåne», utgivna av GÖSTA SJÖSTEDT (B. 53, h. 259 fr. början, iv,
227 s.), Lund 1949. 2. Juirus SWENNING. »Ordförteckning till Folkmålet i Listers härad i Blekinge» (B. 54, h. 260 fr. början, vii, 140
s.), Lund 1949. Vidare har av samma tidskrift utkommit bilaga 1
till årgång 1951: Bror Linden, »Dalska namn- och ordstudier gällande
särskilt Mora tingslag och österdalsområdet I: 2» (B. 55, h. 262 fr.
början, xm, 191 s.), Upps. 1950. Av »Skrifter utgivna genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala» har i serien C utkommit
fasc. 7 av HARALD GRUNDSTRÖM, »Lulelapsk ordbok» (partiet sintsanit—tjabböt, s. 961-1120), Lund 1950, och fasc. 8 av samma arbete
(partiet tjabburit—tuvrås, s. 1121-1280), Lund 1951.
2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet
STRÖMBÄCK har som professor i nordisk och jämförande folklivsforskning vid universitetet föreläst över svenska folkvisor (1 timme
i veckan) och varannan onsdag lett seminarieövningar över valda
folkloristiska problem. Han har också givit den sedvanliga kursen
på våren (april—maj) för dialekt- och folkminnesupptecknare, vilken
kurs avslutats med en utflykt till Stockholm, där kursdeltagarna
under sakkunnig ledning fått bese Nordiska Museet och Skansen.
Som chef för arkivet har han på sedvanligt sätt planlagt och lett
institutionens undersökningar inom skilda områden. Han har granskat
inkommande samlingar och lämnat instruktion åt upptecknare. Under
sommaren 1950 företog Strömbäck (med understöd av statsstipendium)
en studieresa till Skottland och yttre Hebriderna samt deltog i den
s. k. Vikingkongressen på Shetland och Orkneyöarna. Strömbäck
har vidare under året lett redigeringen av arkivets skriftserier, utgivit årgång 1950 av Svenska Landsmål (med bilagor) samt publicerat
följande uppsatser »Språkligt och sakligt. Några lexikaliska anteckningar» (i Sv. Lm. 1950, även i Dialektstudier tillägnade G. Hedström 1950), »Kyrkan och folktraditionerna. Strödda anteckningar»
(i Västerås stift i ord och bild 1951), »Vikingar på Shetland» (understreckare i Sv. D. 31. 8. 50) och »Vikingakongress» (d:o i Sv. D. 20. 9. 50).
ERIKSSON har enligt styrelsens förordnande tjänstgjort som arkivchefens ställföreträdare och i dennes frånvaro handlagt löpande ärenden, frågor rörande personalens tjänstgöring och ledigheter samt vissa
utredningar och skrivelser. Han har skött korrespondensen rörande
arkivets samlingar, som bl. a. omfattat förfrågningar rörande dialektord från Svenska Akademiens ordboksredaktion. Han har givit
handledning åt upptecknare och yngre forskare samt väglett besö-
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kande i arkivets samlingar. Eriksson har varit institutionens bibliotekarie och svarat för inköp, byten, katalogisering och bindning av
böcker. Såsom redaktionssekreterare för tidskriften Svenska Landsmål
har han biträtt arkivchefen vid redigeringen av årg. 1950 och 1951.
Han har vidare deltagit i redigeringen av övriga genom arkivet utgivna skrifter, bl. a. A. Ernviks arbete »Glaskogen», till vilket han
jämte Broberg genomgått kartor och bildmaterial. Eriksson har under
april 1951 vid Stockholms Högskola hållit en kurs om 10 timmar i
det svenska landsmålsalfabetet och dess användning. Av trycket har
han under året utgivit uppsatsen »Nysv. fjäril 'papilio' (i Sv. Lm.
1950, även i Dialektstudier tillägnade G. Hedström 1950) samt »Roslagsmål» (i Sveriges Bebyggelse, Stockholms län, Uddevalla 1950).
Han har vidare sammanställt material till den av prof. Sever Pop
i »La Dialectologie, apergu historique et metödes d'enquAtes linguistiques», (Louvain 1950, del II, kap. Suede) utgivna översikten över
svensk dialektforskning.
CAMPBELL har tjänstgjort som föreståndare för folkminnesavdelningen. Han åtnjöt tjänstledighet för sjukdom under 34 dagar i
jan.—febr. 1951. I egenskap av docent vid Uppsala universitet har
han undervisat i ämnet nordisk folklivsforskning (föreläsningar och
övningar på den etnologiska linjen) och upprätthållit professor Strömbäcks föreläsningsskyldighet under tiden 4/10-31/10 1950. Sommaren
1950 företog Campbell en två månaders resa till Förenta Staterna
med understöd från Indiana University, Bloomington, och New York
State Historical Association varvid han deltog i kongresser för folklore och folkmusik. Av hans föreläsningar har tryckts »Herdsman's
Song and Yoik in Northern Sweden» (Journal of the International
Folk Music Council, III, s. 64 ff.). Han gjorde även studiebesök vid
institutioner och museer i New York, Harvard, Chicago och Philadelphia. Campbell har vidare av trycket utgivit »Det svenska brödet»
(se ovan folkminnesavdelningen) samt »Drag ur uppländsk folkmytologi och dess utforskning» (i Sveriges Bebyggelse, Stockholms län,
Uddevalla 1950).
Om GusTAvsoNs arbeten se ovan under Ordregistret, Gotland och
Östergötland. Han har uppgjort en förteckning över de sagor, sägner
och visor som i koncept föreligga i P. A. Säves primäranteckningar
(UUB R 625: 1-13) och utarbetat en kommentar till Säves gotländska visor. Av trycket har han under året utgivit: »Svenska visor 1,
Gotländska visor samlade av P. A. Säve», h 2, samt »Gotl. 68 'töm'
och dess ordfränder» (i Sv. Lm. 1950 även i Dialektstud. tillägn. G.
Hedström 1950) samt artiklar i Gotlands Allehanda 1951 om gotländska ägonamn.
HOLMKVIST har enligt ingiven arbetsrapport förutom åt västmanlandsundersökningen (se ovan) ägnat sin tid åt sin bearbetning av
bergverksterminologien i Bergslagen, framför allt lånorden i det sven-
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ska bergsmansspråket, särskilt sådana av tyskt, engelskt och franskt
ursprung. Han har under året publicerat »Fsv. svartasmed och hvitasmed» samt »En anmärkning till Upplandslagens manhelgdsbalk XII
§ 5», båda i Arkiv för nordisk filologi, band 65, ävensom »Rättelser
och tillägg II till Bergslagens hyttspråk», Uppsala 1951.
HEDBLOM har enligt styrelsens uppdrag varit arkivets kassaförvaltare. Han har haft ansvaret för bokföring, medelsrekvisitioner, redovisningar och övriga ekonomiska göromål. Han har även såsom föredragande inför arkivchefen handlagt ärenden rörande administration,
personal, anställningsförhållanden och arbetsorganisation, utarbetat
årsberättelse, arbetsredogörelser, skrivelser m. m. De tider Broberg
på grund av resor eller andra orsaker varit frånvarande har han
tjänstgjort som föreståndare för expeditionen. 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 bearbetningsuppgifter se ovan under Hälsingland. Han har under året publicerat
»Sälj et och Bresiljorna» (i Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift
1950, även i Namnstudier tillägn. B. Hesselman 1950) samt »Grammofonupptagning av dialekter och folkminnen i Sverige 1935-1950»
(i Sv. Lm. 1950, även i Dialektstudier tillägn. G. Hedström 1950).
BROBERG har varit föreståndare för expeditionen. Såsom sådan har
han bl. a. haft den arkivtekniska vården om institutionens alla samlingar av handskrifter, böcker och inventarier. En omfattande arbetsuppgift detta år har varit utarbetandet av detaljerade planer för
samlingarnas skydd i händelse av krigsfara. Han har jämte Björklund
deltagit i beredskapsfotograferingen av vissa samlingar. Han har liksom
tidigare varit ledare av Värmlandsundersökningen (se ovan) och svarat
för en betydande del av grammofonverksamheten. Bland hans större
arbetsuppgifter må även nämnas granskning och bearbetning i manuskript och korrektur av A. Ernviks bok »Glaskogen». Vid sidan
av tjänsten har han för utgivning bearbetat 1540 års jordebok för
Värmland.
Om BJÖRKLUNDS arbete vid dalmålsundersökningen se ovan. Han
har i samarbete med Broberg upprättat plan för Dalmålsordbokens
skydd i händelse av krigsfara och svarat för beredskapsfotograferingen av vissa av arkivets samlingar. Vid sidan om tjänsten har
han under året fullbordat manuskriptet till dr L. Levanders i senaste
årsberättelsen omnämnda bok »Älvdalskt arbetsliv». Av trycket har
Björklund utgivit »Raskajt i norra Ovansiljan» (i Sv. Lm. 1950, även
i Dialektstud. tillägn. G. Hedström), »Dalmålsordboken 1950» och
»Fräs Erik Andersson» (i Dalarnas Hembygdsbok 1951).
ODSTEDT har för tryckning färdigställt sitt manuskript till ett
terminologiskt-etnologiskt arbete om folkdräkten i övre Dalarne. En
del av boken förelåg vid årets slut i korrektur. Samtidigt har hon
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också utarbetat ett motsvarande manuskript rörande dalska textilier.
Hon har vidare utredigerat egna folkminnesuppteckningar från Linsens sn i Härjedalen.
NYMAN (f. Sjödin) har skött avdelningens löpande göromål i allmänhet, granskat inkommande folkminnesuppteckningar, instruerat
och värvat nya ortsmeddelare dels genom korrespondens och dels
genom personliga besök samt arbetat med realregistret, där hon bl. a.
nyordnat kapitel M: Diktning. Hon har assisterat vid såväl svenska
som utländska forskares besök samt upprätthållit en omfattande korrespondens med ortsmeddelare. Under Campbells sjukledighet har hon
lett arbetet vid avdelningen. Hon har författat frågelistorna M 194
»Husförhör» och M 195 »Se i syne» samt arbetat med registrering av
avskrifterna av Grundtvigs sagosamling. Om hennes resor se kap. IV,
nedan, Uppland och Öland.
Till studerande av ämnet folklivsforskning har fru Nyman lämnat
råd och anvisningar. Som representant för studenterna i Uppsala har
hon deltagit i en nordisk ämneskonferens i Saltsjöbaden samt under
tjänstledighet med B-avdrag bevistat The Viking Congress på Shetlandsöarna samt studerat universitet och institutioner i Köln, Bonn
och Göttingen.
Om TIBERGS verksamhet vid estlandssvenska undersökningen se
ovan.
Om LANDTMANSONS arbete vid västgötaundersökningen se ovan.
Dr phil. 0. LOORITS har under året varit verksam vid arkivet såsom innehavare av stipendium för flyktingsforskare beviljat av K.
Arbetsmarknadsstyrelsen. Han har utarbetat ord- och sakregister till
del II av sitt arbete »Grundztige des estnischen Volksglaubens» (s.
1-192) och har fortsatt bearbetningen av manuskriptet till del III,
så att §§ 225-252 nu föreligga tryckfärdiga. Han har dessutom sammanställt en översikt på estniska språket över de finsk-ugriska stammarnas mytologiska och kulturhistoriska egenart samt på tyska språket
en översikt över liviska kalendarier.
IV. Resor och uppteekningsarbeten
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.)
Dalarn e. Med ledning av dalmålsordbokens kompletteringslistor
har• fil. mag. S. FRIES under tiden 1/8-28/8 1950 upptecknat dialektala växtnamn i Bjursås, Ål, Djura, Gagnef, Mockfjärd, Floda,
Nås, Järna och Äppelbo. Fil. kand. T. Tannerhagen besvarade språkliga kompletteringslistor i Bjursås och Orsa tiden 21/8-30/8 och
i Gagnef, Djura och Ål den 22/5-29/5 1951. Fröken ELLA ODSTEDT reste under tiden 28/9-12/10 1950 i socknarna Mora, Sollerön,
Orsa, Ore och Gagnef för kompletterande undersökningar rörande
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äldre dräktskick. Fil. kand. S. BJÖRKLUND besökte den 21/10-24/10
1950 Älvdalens sn för fotografering av vissa äldre föremål och för överläggningar rörande publiceringen av dr Levanders ovan nämnda bok.
Under tiden 4/6-14/6 reste han i Malungs och Lima snr för dialektuppteckningar i anslutning till kompletteringslistor.
Dalsland. Fil. mag. G. JONASSON gjorde under sommaren 1950
en större ordsamling i sin hemsocken Lerdal. Skogvaktare N. WIRÉN,
Asphyttan, har fortsatt sina orduppteckningar i Vårviks sn, och fil.
stud. EGON SVENSSON har gjort en ordsamling i Laxarby en.
Gotland. Under tiden 8/7-14/7 1950 gjorde fil. dr H. GUSTAVSON folkmålsuppteckningar i östergarns sn och ombesörjde i Visby
nedpackningen av de stora klintbergska samlingarna för transport
till arkivet. Den 7/11 besökte han Närs sn för instruktion av meddelare. Fil. kand. I. OLSSON har under sommaren 1950 och i jan.—
febr. 1951 fortsatt sitt språkliga uppteckningsarbete på Fårön.
Gästrikland. Fil. dr F. HEDBLOM besökte Hille sn dels den
22/8 1950 för upptagning av dialekt på trådmagnetofon och dels den
2/1 1951 för tillvaratagande av ordsamlingar och instruktion av upptecknare. Fröken VIVI WENDIN har fortsatt sina språkliga och folkloristiska uppteckningar i Valbo och Hille snr.
Hälsingland. Prof. D. STRÖMBÄCK besökte Bollnäs den 8/9-9/9
för tillvaratagande av samlingar och instruktion av upptecknare.
Fröken ELLA ODSTEDT reste till Färila sn den 9/8 1950 för förberedelser till grammofonupptagning. Den 14/8 anlände fil. dr F. HEDBLOM dit med grammofonbilen och upptagningar gjordes följande dag.
Hedblom fortsatte sedan resan till Bergsjö, Harmångers, Jättendals
och Rogsta snr för ytterligare upptagningar t. o. m. 21/8. Den 15/524/5 1951 vistades Hedblom i Bergsjö för kompletterande uppteckningar i anslutning till E. 0. Nordlinders ordbok över bergsjömålet
och upptagningar på trådmagnetofon. För instruktion av upptecknare
besökte han den 25/5 Jättendals sn.
H ä rj ed ale n. Fröken ELLA ODSTEDT vistades under tiden 23/7-8/8
1950 i Linsells sn för uppteckning av folkliv och folkminnen och
instruktion av meddelare.
Jämtland. Fil. kand. V. Reinhammar har under sommaren gjort
en större ordsamling från sin hemsocken Ström samt har även upptecknat i Hammerdals sn. Läroverksadjunkt J. ALDBERG fortsatte
under sommarferierna sin ordsamling i Ovikens sn.
La pplan d. Folkskolläraren N. ERIKSSON har med ledning. av
frågelistor och särskilda arbetsplaner från folkminnesavdelningen gjort
omfattande uppteckningar av folktradition och folkliv på Fatmomakke
lapska kyrkplats i Vilhelmina sn. Fil. kand. T. SKÖLD fortsatte sin
i föregående årsberättelse omnämnda vistelse i Norrkaitums och Sörkaitums lappbyar i Gällivare sn, där han upptecknade lapsk dialekt.
För grammatiska uppteckningar av lulelapskt språk vistades fil. dr
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H. GRUNDSTRÖM den 30/8-3/10 i Jokkmokks sn. Nomadläraren 0.
JOHANSSON har fortsatt sina i tidigare årsberättelser omnämnda fältundersökningar rörande lapparnas offerplatser m. m. i Gällivare sn.
Medelpad. Prof. D. STRÖMBÄCK besökte den 10/9 1950 Fränsta
för att med fil. dr LEVI JOHANSSON genomgå dennes samlingar av
folkloristiska uppteckningar från mellersta Norrland.
Norrbotten. Fil. mag. RIGMOR LUNDBERG gjorde sommaren 1950
dialektupptagningar i Norrfjärdens sn. I samverkan med henne har
folkskollärare E. LUNDBERG under vintern börjat besvara frågelistor
i samma sn. Läroverksadjunkt L NORRBY har gjort orduppteckningar
i överluleå sn, och fru ANNA RÖNNQVIST har upptecknat folkminnen
i Nederkalix sn.
Småland. Fil. lic. R. BROBERG reste med grammofonbilen fr. o. m.
5/9 1950 i Tveta, N. och S. Vedbo, Vista och östra hdr för att
tillsammans med fil. lic. S. BENSON från Landsmålsarkivet i Lund
göra upptagningar för det senare arkivets räkning. Upptagningarna
fortsattes i Skåne t. o. m. den 24/9, då Broberg fortsatte sin resa
i Västergötland. Fil. kand. CARIN H/EGGBLOM har upptecknat folkminnen i Ryssby och Långemåla snr.
Södermanland. Fil. kand. SIGBRIT PL1ENGE JACOBSON har under sommaren 1950 fullbordat sin omfattande folkloristiska undersökning i Bälinge sn. Tillsammans med fil. mag. Gurr NILSSON reste
fil. lic. R. RROBERG den 25/8-1/9 1950 för upptagningar med grammofonbilen i 15 snr i österrekarne, Åkers, Västerrekarne och Oppunda
hdr. Den 26/6-27/6 1951 gjorde fil. dr F. HEDBLOM och fil. kand.
R. OTTERBJÖRK grammofonupptagningar i Sorunda och ösmo snr.
Up plan d. Fil. dr M. ERIKSSON och fil. dr F. HEDBLOM besökte
med grammofonbilen Närtuna sn den 4/7 1950, där upptagningar
gjordes i samarbete med lektor M. ALANDER. Den 21/10 besökte de
Tierps sn för förberedande upptagningar. Dessa fortsattes i maj 1951,
då Eriksson och Hedblom besökte socknarna Tierp, Västland, östervåla och Älvkarleby under tiden 7/5-10/5. Vendels sn besöktes den
1/6, Upplands-Tuna den 5/6, Edsbro den 8/6 och Stavby den 12/6.
Hedblom och fil. lic. R. BROBERG gjorde den 30/5 upptagningar i
Giresta, Gryta och Fröslunda snr. För preliminär undersökning av
den oskiftade byn Ekeby i Vänge sn besöktes denna den 19/10 1950
av doc. A. CAMPBELL, fil. dr M. ERIKSSON och fil. lic. ÅSA NYMAN.
Den senare gjorde den 13/1-14/1 1951 en resa till Gimo för studier
av Knutstraditioner. Fru MÄRTA TAMM-GÖTLIND har upptecknat brukstraditioner i Harg, Gimo, Österby och Ullfors.
Värmland. För upptagning av dialekttexter med grammofonbilen
samt uppteckning av folkmål och instruktion av ortsmeddelare reste
fil. lic. R. BROBERG den 8/7-31/7 1950 i V. Ämterviks, Mangskogs,
Fryksände, Lekvattnets och Östmarks snr. Fil. kand. S. PIHLSTRÖM
har under sommaren 1950 fortsatt arbetet på sin ordsamling från
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Nordmarks sn. För uppteckning av folkmål reste fil. mag. P. HENNINGSSON i St. Kils sn sommaren 1950 och i Gunnarskogs sn under
april 1951. Fil. kand. N. LANDQVIST gjorde sommaren 1950 dialektuppteckningar i Bjurtjärns sn. Under sommaren 1950 och i jan. 1951
gjorde fil. kand. K. VARMLAND uppteckningar av folkmål i sin hemsocken Fryksände. Pastor A. SANDBERG har under resor i landskapet
fortsatt sina orduppteckningar i ett stort antal sur, särskilt i Karlskoga, Gillbergs, Nordmarks och Fryksdals hdr. Författaren L. BRODIN
gjorde i sept. 1950 folkloristiska uppteckningar i Boda sn.
Västergötland. På återväg från sin resa i Småland och Skåne
gjorde fil. lic. R. BROBERG en grammofonupptagning av estnisk dialekt efter en meddelare bosatt i Brämhult och den 28/9-29/9 1950
besökte han tillsammans med folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde,
socknarna Rådene, Ullervad, Ekby, Låstad, Skövde lfs, Tibro och
Gudhem för upptagning av folkmål. Fil. kand. H. TORSTENSON har
under sommaren 1950 besvarat frågelistor i Broddetorps sn och fru
MÄRTA TAMM-GÖTLIND har fortsatt sina folkminnesuppteckningar i
bygden kring Kinnekulle.
Ångermanland. Prof. D. STRÖMBÄCK besökte Multrå den 11/912/9 1950 för att med fil. dr E. Modin genomgå folkloristiska uppteckningar. Doc. K.-H. DAHLSTEDT besökte den 30/6 1950 Viksjö
för instruktion av arkivets ortsmeddelare komminister A. SJÖDIN, som
gjort en ordsamling från Fjällsjö sn, vilken han under året ytterligare kompletterat.
Öland. Fil. lic. ÅRA. NYMAN gjorde under tiden 25/6-2/7 1951
en resa i 18 snr i Gräsgårds, Möckleby, Algutsrums, Runstens, Åkerbo
och Slättbo hdr för folkminnesuppteckningar och instruktion av ortsmeddelare. Fil. kand CARIN HIEGGBLOM har sommaren 1950 upptecknat växtnamn, särskilt i Ventlinge sn.
Östergötland. För undersökningar rörande substantivböjningen
i östgötskan reste lektor E. TÖRNQVIST under tiden 26/6-15/7 1950
i ett 60-tal sur i landskapets samtliga hdr utom Vifolka. Den 11/923/9 besökte fil. dr H. GUSTAVSON Linköping, Vreta kloster, Sjögestad, Skeda, Vadstena och Väversunda för uppteckningar med ledning av sin ordfrågelista. Läroverksadjunkt P. AGGEMARK har under
sommaren 1950 fortsatt sina dialektuppteckningar i Ydre hd.
Est lan ds svenskarna. Enär lotterimedelstilldelningen till estlandssvenska undersökningen upphört, har arbetsledarens, fil. lic. N.
TIBERG, besök hos sina meddelare måst betydligt inskränkas. Han
har under året vid fem tillfällen besökt c:a 12 personer bosatta i
Stockholm och i trakten kring Uppsala. Uppteckningar ha därvid
gjorts från Rickul, Ormsö, L. Rågö, Runö och Nargö.

Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1950-51
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
GOTTFRID CARLSSON, v. ordf., professorerna KARL GUSTAV LJUNGGREN,
IVAR LINDQUIST, SIGFRID SVENSSON, överbibliotekarie GUNNAR CARLQUIST och arkivchefen, 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 51 800 kronor till
avlöningar (inkl. 1 000 kronor till arvoden åt tillfälligt anställda arbetsbiträden samt 4 500 kronor till arvode för iordningställande av
dialektmaterial till en småländsk och en skånsk ordbok) jämte medel
till rörligt tillägg, 5 300 kronor till omkostnader (varav ett tillfälligt
anslag å 3 000 kronor till inköp av skåp för förvaring av ordsamlingar samt till anskaffande av skrivmaskin och möbler) samt 16 000
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. lie. SVEN
BENSON, amanuens, fröken DAGMAR WAHLGREN, arkivbiträde, och fil.
kand. STEN-BERTIL VIDE, 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 efter publicerandet av »Ordstudier till P. M.
Rydholms anteckningar till Långarydsmålet» del I och II: 1 fortsatt
att bearbeta och för tryckning iordningställa manuskriptet till del
11:2 av detta arbete.
En offentlig kurs i landsmålsalfabet och uppteckningsteknik (obligatorisk för fil, ämbetsexamen) har givits av

176

GUNNAR HEDSTRÖM

Redström under april månad. Kursen, som omfattade 16 timmar,
bevistades av 54 personer.
Hedström har företagit tjänsteresa till Stockholm och Uppsala
5/6-8/6 1951.
INGERS har haft ledningen av insamlingsarbetet i Skåne, granskat
och värderat därifrån inkommande material, instruerat upptecknare,
registrerat inkommande samlingar och utredigerat äldre och nyare i
anteckningsböcker och ordlistor föreliggande primärmaterial. Vidare
har han handhaft diverse expeditionsgöromål, tillhandagått forskare
som anlitat institutionen, utarbetat delar av årsberättelsen och biträtt arkivchefen vid uppgörandet av arbetsplaner och kostnadsberäkningar. Å professor K. G. Ljunggrens proseminarium har han
hållit ett föredrag över »Sydsvenskt riksspråk» och i Samfundets för
hembygdsvård folkhögskola i Markaryd ett över »Våra folkmål, deras
undersökning och berättigande», publicerat en uppsats »Där Rietz'
Dialektlexikon blev till» (i Dialektstudier tillägnade Gunnar Hedström;
ingår även i Svenska Landsmål 1950) och recensioner av litteratur
på folkmål i dagspressen.
För ny uppteckning eller för komplettering av tidigare uppteckningar har Ingers företagit följande resor: 11/7-16/7 Raus m. fl.
orter i Luggude hd, 24/7-29/7 Ängelholm och kringliggande orter, 31/76/8 Ystad och kringliggande orter (se vidare under mom. 5). Under
arkivchefens semester har han i 18 dagar varit t. f. arkivchef. Angående resor för grammofonupptagning se nedan mom. 3.
BENSON har under det gångna året lett undersökningen av folkmålen i Blekinge och Halland samt på Öland, granskat och värderat
därifrån inkommet material, anskaffat och instruerat meddelare från
dessa områden samt gjort uppteckningar i Blekinge (Bräkne, Listers
och Medelstads härader) och Halland (Faurås hd). Han har därjämte
handhaft vården av grammofonarkivet, lett arbetet på den blekingska
ordboken och påbörjat utredigeringen av Rietz' blekingska primärmaterial. Han har vidare biträtt arkivchefen i uppgöraiade av arbetsplaner och kostnadsberäkningar, reviderat översiktskartor över
arkivets bestånd av grammofonskivor och sedåsamlingar, fört det
topografiska registret över Blekinge, Halland och Öland samt utarbetat delar av årsredogörelsen. Han har slutligen till trycket befordrat ett arbete om adjektivsuffixet -ot i svenskan samt publicerat
en uppsats betitlad »Studier över v-lösa former av subst. huvud i
södra Sverige» (i Dialektstudier tillägnade Gunnar Hedström, ingår
även i Svenska Landsmål 1950), en kortare artikel, kallad »Några
synpunkter på dialektgeografien» (i Geografiska notiser 1951, nr 1)
och diverse tidningsartiklar rörande dialektinsamling.
Benson tjänstgjorde som t. f. arkivchef under tiden 3/7-15/7.
Resor: 16/7-28/7 till västra och mellersta Blekinge för dialektuppteckning och diktafonupptagning, 1/8-6/8 till Helsingfors för del-
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tagande i nionde nordiska filologmötet, 25/8-16/9 till norra Småland
för grammofoninspelningar, 22/3 till Jämshög för diktafoninspelning,
2/6-5/6 till Bornholm för studier och diktafoninspelning, 9/6-21/6
till Halland (Morup) för uppteckning och diktafoninspelning.
DAGMAR WAHLGREN 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
sedeslappar gamla ordsamlingar från Småland och Skåne, utfört excerperingsarbeten och i stort sett all förekommande maskinskrivning.
VIDE har biträtt vid expeditionsgöromål och utfört excerperingsarbeten, kompletterat växtnamnsregistret genom excerpering av växtnamn ur till Lunds Universitets folklivsarkiv inkomna svar på frågelistan om växters användning, haft vård om biblioteket, handhaft
katalogisering och bokbyten samt upprättat katalog över uppsatser
med språkligt innehåll i hembygdsböcker, festskrifter o. d. Vide har
även katalogiserat grammofonskivor och biträtt vid kopiering av
skivor, fortsatt undersökningen av förhållandet mellan yngre dialekt
(19004. och slutet av 1800-t.) och äldre dialekt (1700-t. enligt Krögers dialektdikter) i Vinslövs s:n i Skåne (V. Göinge) och i tidskriften Nysvenska studier årg. 1951 publicerat uppsatsen »Färskvatten,
j älle, mascherbo och litet annat i Langenfelt, Officersjargong och
manskapsslang» samt haft diverse språkliga artiklar och recensioner
i olika dagstidningar. På seminariet för folklivsforskning vid Lunds
universitet har Vide lett övningar i läsning av uppteckningar och
texter med landsmålsalfabet och med grov beteckning.
Resor: för dialektuppteckning 21/7-31/7 till Markaryd, 1/8-12/8
till Skånes Fagerhult, 13/8-21/8 till Vittsjö, för upptagning av dialektprov på diktafon 7/9-9/9 till Skånes Fagerhult, Vittsjö och
Visseltofta, för studiebesök å Udvalg for Folkemål 29/9 till Köpenhamn.
Extra personal. Fil. dr ERIK BRUHN har som ett förarbete
till en skånsk dialektordbok fortsatt utskrivningen på sedeslappar av
tidigare gjorda dialektuppteckningar från Halmstads s:n i Luggude hd.
Fru BRITA VIDE har fortsatt kopieringen av Blekingesamlingar
(c:a 12 000 bl. 16:o), excerperat Karl Nilssons texter från sydöstra
Blekinge (c:a 8 000 bl. 16:o), kompletterat stickordsregistret för Blekinge samt stämplat och ordnat samlingar. Hon har även biträtt
vid katalogisering av grammofonskivor.
3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård
Ar b etsår ets a cc essio n. Landsmålsarkivets manuskriptbestånd
har under året ökats med 18 h. 8:o, 39 h. 12:o, 1 510 bl. 4:o (Sk.
140, Sm. 349, Hall. 190, Bl. 831) och 50 629 bl. 16:o (Sk. 24 655,
Sm. 6 384, Hall. 1 315, Bl. 12 793, öl. 5482). Manuskriptbeståndet
12-527055 Svenska Landsmål 1952
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utgör nu 16 h. fol., 88 h. 4:o, 259 h. 8:o, 39 h. 12:o och 10 h.
16:o samt 3 270 bl. fol., 67 687 bl. 4:o, 4 676 bl. 8:o, omkr. 1 793 900
bl. 16:o och 52 bl. i växlande format.
Grammofonupptagning. Under tiden 6/9-23/9 utfördes med
biträde av arkivarien vid Landsmålsarkivet i Uppsala fil. lic. RICHARD
BROBERG upptagningar av dialektprov på grammofonskivor i Småland
och Skåne. Inspelningsarbetet leddes i Småland av amanuens Benson
och i Skåne av arkivarie Ingers. Därjämte ha ett antal skivor kopierats, som inspelats av uppsalaarkivet i Kalmar län. Vidare ha
diktafonupptagningar gjorts i Skåne, Blekinge och Halland samt på
Bornholm. Största delen av detta material har överförts till skiva.
De svenska orter, vilkas mål inspelats under året, äro: Mjällby, Öljehult, Jämshög, Säby, Adelöv, Lommaryd, Askeryd, Huskvarna,
ölmstad, Hult, Karlstorp, Blentarp, Lackalänga, Svalöv, Bosjökloster,
Gödelöv, St. Herrestad, Bjeresjö, Barsebäck, Ignaberga, Tottarp,
ö. Sallerup, V. Sallerup, Stehag, Färingtofta, Röddinge, Sk. Fagerhult,
Vittsjö, Visseltofta, Ränneslöv, Gamleby, Lofta, V. Ed, Pelarne, Rumskulla, Kristdala, Mönsterås, Ålem, Fagerhult, Kråksmåla, Högsby,
Långemåla, Morup. Från Statsradiofonien i Köpenhamn har arkivet
som gåva fått mottaga 3 skivor med bornholmska språkprov, och
av universitetslektor Pertti Virtaranta och amanuensen S. Benson ha
44 skivor med finsk-ugriska språkprov skänkts till arkivet. Slutligen
ha några av arkivets äldre skivor kopierats. Arkivets originalserie
har under året ökats med 412 skivor och utgör 1 047 skivor; dess
kopieserie räknar 47 skivor.
Uppställning och katalogisering m. m. Katalogisering och
redigering av samlingar ha 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 ett hundratal nummer.
Gå vor till bibliotek och samlingar ha under året erhållits från
följande institutioner och enskilda: läroverksadjunkt Hugo Areskoug,
Hälsingborg; fil. lic. Sven Benson, Lund; Nils Biarne, Malmö; teol.
lic. Berndt Gustafsson, Lund; lantbrukare Fingal Johansson, Fryele;
professor Sigurd Kolsrud, Oslo; Tor Krantz, Hovmantorp; rektor
Samuel Landtmanson, Uppsala; docent Bror Linden, Uppsala; professor K. G. Ljunggren, Lund; docent Bertil Molde, Lund; fil. mag.
Sven-011e Nilsson, Lund; docent John Svensson, Lund; landsarkivarie
C. G. Weibull, Malmö; professor V. E. V. Wessman, Åbo; lektor Pertti
Virtaranta, Lund, samt AB. Svenska Tobaksmonopolet, Stockholm;
Gilleleje Museum; Landsmåls- och folkminnesarkivet, Uppsala; Lunds
universitet; Scandinavian Studies, Seattle; Svenska Bokförlaget, Stockholm; Svenska Ortnamnsarkivet, Uppsala; Varbergs Museum och Västsvenska Folkminnesarkivet, Göteborg.
1 samband med att nya bytesförbindelser upptagits ha bokgåvor
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i form av äldre årsskrifter erhållits från hembygdsföreningarna i Urshult och Älghult, Kalmar läns fornminnesförening samt Värnamo
Folkhögskola.
Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har under
året uppgått till 583 st.
4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning
De lexikaliska samlingarna ha kompletterats genom excerpering av
äldre och inkommande frågelistsvar och texter från Skåne, Småland
och Blekinge och genom utskrivning på sedeslappar av äldre typordlistor och ordlistor från Skåne och Småland.
Blekingeordboken har under året kompletterats med nya uppteckningar och genom excerpering av texter och frågelistsvar.
Växtnamnsregistret har kompletterats genom excerpering av till
arkivet nyinkommet material och av svaren på av S.-B. Vide utarbetad frågelista över växternas användning (såsom läkemedel och
färgämne o. d.).
Allt inkommande dialektmaterial har genomgåtts och granskats av
Hedström (Småland), Ingers (Skåne) och Benson (Blekinge, Öland,
Halland).
Följande undersökningar och bearbetningar ha under året
fortgått:
fil. lic. HUGO ARESKOUG: Sydöstskånska folkmål; fil. lic. SVEN BENSON: Adjektivsuffixet -ot i svenskan; arkivchefen GUNNAR HEDSTRÖM:
Sydsmåländska folkmål II; Ordstudier i anslutning till P. Rydholms
anteckningar till Långarydsmålet i Västbo 11: 2; fil. dr INGEMAR INGERS:
Skånska ortnamn; fil. kand. STEN-BERTIL VIDE: A. J. Krögers dialekttexter. Äldre och nyare nordöstskånsk dialekt i Vinslövs s:n.
Beträffande skrifter som under året publicerats av arkivets tjänstemän hänvisas till s. 175 ff.
5. Insamlingsarbetet 1950-51
I nedanstående översikt över fältarbeten angives först upptecknaren,
därpå uppteckningsorten och slutligen antalet inkomna manuskriptblad.
Skåne.

Bara hd. I. INGERS, Tottarp 280 bl. 16:o.
Bj är e hd. I. INGERS, Barkåkra 174 bl. 16:o, V. Karup 295 bl. 16:o.
Färs hd. I. INGERS, Brandstad 114 bl. 16:o, Vollsjö 326 bl. 16:o,
Västerstad 101 bl. 16:o.
Gärds hd. NILS BIARNE, V. Vram 1 240 bl. 16:o, ANDERS LJUNG,
Djurröd 264 bl. 16:o.

180

GUNNAR HEDSTRÖM

V. G öing e hd. S.-B. VIDE, Visseltofta 537 bl. 16:o, Vittsjö 1 364
bl. 16:o.
Herrestads hd. I. INGERS, Bjeresjö 611 bl. 16:o, St. Herrestad
319 bl. 16:o, Ystad 1 480 bl. 16:o, oja 177 bl. 16:o.
Ing elst a d s hd. Läroverksadjunkten HUGO ARESKOUG, Ö. Hoby
383 bl. 16:o, Kvärrestad 2 260 bl. 16:o, Löderup 1 754 bl. 16:o,
Simris 137 bl. 16:o, Spjutstorp 543 bl. 16:o.
L ug gud e hd. I. INGERS, Allerum 394 bl. 16:o, Bårslöv 298 bl.
16:o, Kågeröd 238 bl. 16:o, Ottarp 418 bl. 16:o, Raus 612 bl. 16:o,
Välluv 102 bl. 16:o.
Lj unit s hd. Folkskollärare NILS GRIMVALL, Villie 286 bl. 16:o.
0 nsj ö hd. I. INGERS, Stehag 429 bl. 16:o.
0 xie hd. I. INGERS, V. Klagstorp 133 bl. 16:o.
R ö nn eb er g s hd. I. INGERS, Svalöv 379 bl. 16:o.
Skytt s hd. Seminarielärare EDVARD STEINER, Hvellinge 97 bl. 4:o.
Torna hd. I. INGERS, Lund 430 bl. 16:o, S. Sandby 101 bl. 16:o,
Veberöd 404 bl. 16:o.
N. Åsbo hd. KARL CHRISTIANSSON, Riseberga 297 bl. 16:o, I.
INGERS Färingtofta 269 bl. 16:o, Munka-Ljungby 461 bl. 16:o, Tostarp 635 bl. 16:o, Åsbo-össjö 1 286 bl. 16:o, S.-B. VIDE, Fagerhult
1 272 bl. 16:o.
S. Åsbo hd. I. INGERS, Strövelstorp 145 bl. 16:o.
Halland.
F a ur ås hd. Fru HANNA BERNHARDSSON, Morup 39 bl. 4:o, 76 bl.
16:o.
Fj är e hd. ALFRED JÖNSSON, Lindome 13 bl. 4:o, 74 bl. 16:o.
Halmstads hd. Fru Eana LARSSON, Slättåkra 54 bl. 4:o, 245
bl. 16:o.
Hi ml e hd. Sem. stud. TORSTEN ALBERG, Valinge 84 bl. 4:o,
657 bl. 16:o.
Höks hd. Docenten BERTIL EJDER, Ysby 192 bl. 16:o.
Dessutom ha 57 h. primäruppteckningar av ERNST WIGFORSS accederats.
Småland.
Kinnevalds hd. Fru EMELIE LEKANDER, Skatelöv 196 bl. 16:o.
K o ng a hd. TOR KRANTZ, Hovmantorp 2 bl. 4:o, 200 bl. 16:o.
S. Mör e hd. HJALMAR PETTERSSON, Söderåkra 1 216 bl. 16:o.
Stranda hd. BERTIL JOHANSSON, Ålem 2 bl. 4:o, 212 bl. 16:o.
Sunner b o hd. Fr. Ta. BRINK, Pjetteryd 33 bl. 4:o, 321 bl. 16:o,
överlärare KARL SALOMONSSON, Angelstad 48 bl. 4:o, 1 336 bl. 16:o,
S.-B. VIDE, Hallaryd 415 bl. 16:o, Markaryd 585 bl. 16:o.
N. Tjusts h d. Läroverksadjunkten ERIK LÖNNERHOLM, Gärdserum 289 bl. 16:o.
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S. Tjusts hd. HJALMAR ANDERSSON, Hjorted 205 bl. 16:o, GUSTAF
CARLSSON, Hallingeberg 186 bl. 16:o.
Västbo hd. Fru ANNA NILSSON, S. Hestra 627 bl. 16:o.
Öst b o hd. Folkskollärare THURE ANDERSSON, Rydaholm 121 bl.
4:o, lantbrukare FINGAL JOHANSSON, Fryele 141 bl. 4:o.
Blekinge.
Bräkne hd. S. BENSON, Öljehult 490 bl. 16:o, fru ELLEN SATANSTRÖM, Hällaryd 43 bl. 4:o.
Listers hd. OLOF APPELROS, Jämshög 197 bl. 4:o, 1 909 bl. 16:o,
S. BENSON, Kyrkhult 974 bl. 16:o, HUGO NILSSON, Mjällby 525 bl.
4:o, 931 bl. 16:o.
Medelstads hd. S. BENSON, Eringsboda 358 bl. 16:o.
Östra hd. Fil. kand. STIG NILSSON, Jämjö 67 bl. 4:o.
Öland.
Algu t sr ums hd. Läroverksadjunkt NiLs TORSUND, Algutsrum
371 bl. 16:o, Glömminge 156 bl. 16:o, Torslunda 1 594 bl. 16:o, Vickleby 118 bl. 16:o.
Gräsgårds hd. N. TORSUND, Kastlösa 121 bl. 16:o.
Mö c kleb y hd. N. TORSUND, Hulterstad 176 bl. 16:o, N. Möckleby 416 bl. 16:o, Sandby 775 bl. 16:0, Stenåsa 518 bl. 16:o.
Runstens hd. N. TORSUND, Runsten 453 bl. 16:o.
Åker bo hd. N. TORSUND, Böda 639 bl. 16:o, Högby 145 bl. 16:o.

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola 1950-1951
AV TURE JOHANNISSON
1. Organisation och personal
Institutets styrelse har under arbetsåret utgjorts av professor AXEL
Botmus, ordf., professor AXEL LINDQVIST, vice ordf., direktör H.
EKMAN, skattmästare, professor TURE JOHANNISSON, sekreterare och
undersökningsledare, professorerna K. MIcHAtissoN och HJ. FRISK
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 ca 30 timmar per månad.
Under arbetsåret ha hållits två styrelsesammanträden och tre sammanträden inom arbetsutskottet.
Till revisorer för budgetåret 1950/51 ha av lärarerådet valts professor S. EK med professor H. HAGENDAHL som suppleant och civilingenjör H. LEFFLER med dispaschör K. PINAus som suppleant.
2. Ekonomi
Av de 12 450 kronor, varom institutet sommaren 1950 ansökte
hos Kungl. Maj:t, har 1951 års riksdag beviljat 9 700 kronor, med
samma fördelning som föregående år.
Med avseende på inkomster och utgifter i övrigt under budgetåret
1950/51 samt med avseende på institutets ställning i det hela vid
slutet av detta budgetår hänvisas till den i högskolans arkiv förvarade revisionsberättelsen.
3. Institutets arkiv
Dialektsamlingarna på sedeslappar ha under året ökats med uppteckningar från Orusts västra härad, av hr E. LARSSON (ca 1 350
lappar). Fil. mag. C. HYLANDER har fortsatt excerperingen av länets
lantmäteriakter, och materialet för Sörbygdens härad har genomgåtts.
De partier av Biskop Eysteins jordebok (»Röde Bog»; i norska
riksarkivet), som beröra Bohuslän, ha mikrofotograferats.
Trycksamlingen har under verksamhetsåret ökats med 64 volymer,
erhållna dels genom byte eller köp, dels såsom gåva.
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4. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan

Av »Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län» föreligger nu även
band XI tryckt. Det är utarbetat av rektor V. EKENVALL och behandlar ortnamnen inom Inlands Fräkne härad. Det av lektor G. DROUGGE
utarbetade manuskriptet till 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.
Undersökningsledaren har av trycket utgivit bl. a. »Västsv. °ränna
'idas, bry sig om' -- fsax. drundian» (i: »Dialektstudier tillägnade
Gunnar Hedström»).
Hr E. LARSSON har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska ordboken, av vilken partiet A—Fnöske nu är färdigt.
Fil. lic. T. LÅNGSTRÖM har fortsatt sitt arbete på doktorsavhandlingen rörande arbetsvagnens terminologi.

Resums.
Les accents musicaux du dialecte de Fryksdal. Par MARIE
BJERRUM, Copenhague (pp. 1-33).
Les accents musicaux du dialecte de Fryksdal ont dejå ete traites
par Adolf Noreen dans Fryksdalsmålets ljudlära (La phonetique du
dialecte de Fryksdal), 1877, et par Gottfrid Kallstenius dans Värmlands svenska dialekter (Les dialectes suedois du Vermland), 1927,
voir aussi Värmländska bärgslagsmålets ljudlära (La phonetique du
dialecte vermlandais de Bergslagen), 1902, du lame auteur [tous les
deux dans Svenska Landsmål (Archives des traditions populaires suedoises) XXI]. Sur une base auditive, Noreen a constate deux accents
musicaux dans le dialecte de Fryksdal, å savoir «l'intonation egale »
et « l'intonation inegale», tandis que Kallstenius, partant des donnees
de la phonetique experimentale, arrive au resultat qu'il y a trois accents
musicaux, å savoir «l'intonation egale», «rintonation descendante-montante » et «rintonation montante ». Le but de la presente etude a ete
de decider combien il existe d'accents musicaux dans le dialecte de
Fryksdal et, å l'aide de courbes musicales, de decrire les accents musicaux trouves. Par un questionnaire soumis aux informateurs vermlandais rauteur a constate, en utilisant l'epreuve de commutation (voir
L. Hjelmslev, Omkring sprogteoriens grundla9ggelse, 1943, p. 66-67),
qu'il existe dans le dialecte de Fryksdal deux, et seulement deux,
accents musicaux å l'aide desquels on distingue des mots ou des formes flexionnelles d'un mot, å savoir un accent I et im accent II.
Le premier de ces deux accents correspond å «rintonation egale» de
Noreen et å la fois å « l'intonation egale » et å « l'intonation montante »
de Kallstenius, ces deux dernieres accentuations devant &tre considerees comme des variantes du måme accent, tandis que l'accent II
correspond k « l'intonation inegale» de Noreen et å «l'intonation descendante-montante » de Kallstenius. Dans les courbes musicales, l'accent
I se presente comme un mouvement montant, voir dans l'article les
fig. 2-9 qui retracent l'accent I dans des mots monosyllabiques ou
oxytoniques; l'accent II se presente dans les courbes musicales comme
un mouvement descendant-montant, voir les fig. 10-20 qui retracent
l'accent II dans des monosyllabes et dans des oxytons. Les variantes
de ces deux accents dans les dissyllabes et dans les polysyllabes ainsi
que dans les mots composes presentent en principe un mouvement
musical analogue aux variantes que l'on trouve dans les monosyllabes
et dans les oxytons (en ce qui concerne l'accent I, voir les fig. 24-28
et 37-40 et pour l'accent II, les fig. 29-31, 34-36 et 41-46);
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il est vrai que, dans ces mots, le mouvement embrasse un plus grand
intervalle temporel et musical que dans les mots susmentionnes, majs
aucune de ces variations n'a d'importance pour la perception des
accents. Sous l'influence de l'intonation finale de la phrase, les deux
accents sont modifies (en ce qui concerne l'accent I, voir les fig. 5659, et pour l'accent II, les fig. 60-61), majs ces modifications n'ont
pas de consequences pour la perception des accents comme accent I
et accent II respectivement.
Cette petite etude sur les accents musicaux du dialecte de Fryksdal est faite sur le meme modele que le livre de l'auteur sur les accents
musicaux du dialecte de Felsted en Jutland (Felstedmålets tonale
Accenter, Humanistiske Studier, III, 1948).
Deux pfArnes en patois datant de 1697 et de 1744. Publies par
MAGNUS VON PLÅTEN, Stockholm. Accompagnes de commentaires
linguistiques par MANNE ERIKSSON, Upsal (pp. 34-48).
M. Magnus von Platen public avec une introduction deux poemes
en patois restes inconnus jusqu'å nos jours et originaires de la region
entourant le Lac Målar. Le premier de ces poemes, datant de 1697
et ecrit i l'occasion d'un mariage, doit appartenir å la region de
Södertälje en Södermanland. Le second, une chanson politique de
l'annee 1744, appartient å l'Uppland, selon l'auteur. Le commentaire
linguistique traite des principales particularites linguistiques de ces
deux poemes.
Le type de pantalon des Lapons de Lule, une survivance arctique-nordique. Par BIRGIT LAQUIST, Örebro (pp. 49-66).
Dans son ouvrage sur les vetements de peau dans les regions aretiques, Gudmund Hatt a etabli une distinction entre deux types de
pantalons chez les Lapons: le type des Lapons du Nord qu'il rapproche du type arctique de'breech-cloth' et celui des Lapons du Sud,
de type 'legging'. Cette distinction a ete adoptee par d'autres savants
aussi.
J'ai voulu montrer ici qu'il existe un troisieme type de pantalons,
utilises par les Lapons de Lule et de la region de Arjeplog, que l'on
designe par la denomination commune de Lapons du Centre. Ces
pantalons se composent d'une partie que l'on passe entre les jambes
et qui va jusqu'å la ceinture par devant et par derriere (fig. 6, 7);
on l'appelle hijhtam. Il y a ensuite la partie qui couvre les jambes,
'Åma, et qui va de la cheville å la ceinture, sur les hanches. Ces
deux parties sont cousues ensemble.
Il existe å Markova, dans l'arrondissement de Anadyr, au Sud de
la presqu'ile de Tjukter, des pantalons semblables å ceux que nous
venons de mentionner et que Hatt a decrits. Plus pres, å savoir
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aux iles Feroe, les pecheurs ont porte des pantalons analogues jusqu'å
ces temps derniers; voir fig. 9. Ces pantalons doivent are apparentes
å d'autres types anciens comme par exemple ceux de Thorsbjerg.
Pour plusieurs raisons, on doit pouvoir admettre qu'il y a eu de bonne
heure un rapport entre les pantalons des iles Feroe et ceux des Lapons de Lule.
Il semble que l'on ne puisse tirer d'autre conclusion du fait que
ce type de pantalons a une repartition si clairsemee qu'en supposant
que nous avons ici å faire la survivance d'une habitude extrömement ancienne.

gtudes sur les voyelles «sourdes» dans les dialectes su&lois. II.
Par BENGT HOLMBERG, UpSal (pp. 67-86).
Nous avons lå la suite directe de l'expose publie dans les Archives
des traditions populaires (Sv. Lm.) 1949, pp. 1-52; les documents
sont traites suivant les mömes principes que precedemment. Cette
etude vise å expliquer dans quelle mesure se produit im assourdissement des voyelles developpees å partir d'anciens
fl, i, ii2 et,
dans certains cas, de
Les documents rassembles semblent permettre de tirer, entre autres,
les conclusions suivantes:
Le fait que l'on doit partout partir d'un y nettement articule
pour que l'assourdissement se produise semble indiquer que cette
voyelle s'est assourdie å la mame epoque et, dans l'ensemble, selon
les mömes principes que i. Voir Sv. Lm. 1949, p. 50 ss.
Un y long subsistant dans le dialecte est toujours assourdi,
quelle que soit son origine.
Si un y long devient bref, il garde, en general, sa qualite de y
et s'assourdit.
Un y bref, dans la mesure oh il subsiste dans le dialecte, finit
par s'assourdir å la fois lorsqu'il est originaire de mots
syllabe
bråve et de mots å syllabe longue et plus que ne le fait un i bref.
Les tendances
l'assourdissement se font, entre autres, sentir assez
fortement devant un g dans les mota å syllabe longue: bitga rtig,
cöte de ryg, etc.
Le debut d'assourdissement que l'on peut entendre parfois dans
certains mota oh la voyelle est venue d'un ancien y, par ex.
trist, sj &sabcfr, est sporadique et ne peut are exprime sous forme de
r ågle.

Le folklore estonien est rassembM et classö. Par OSKAR LooBITS, Upsal (pp. 87-104).
L'auteur fait brievement l'historique des collections des Archives
folkloriques d'Estonie et il nous decrit plus exactement l'activite des
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Archives de Folklore d'Estonie, fondees en 1927. On s'y est, .avant
tout, occupe å classer les collections anciennes de documents ecrits,
puis on a systematiquement rassemble de nouveaux materiaux avec
la collaboration de boursiers specialement formes, de correspondants
locaux et d'ecoles. Le resultat fut que les collentions appartenant aux
Archives finirent par s'elever å 252 180 pages en 1941 et les Archives
possedaient alors au total 711 573 pages. On organisa des cours pour
les collectionneurs et les meilleurs d'entre eux furent recompenses
par le President de la Republique; les instructions furent imprimees
dans un bulletin qui tentait de creer un contact vivant entre les
recherches sur le folklore et la vie pratique.
D'autre part, les Archives commencerent d'etudier scientifiquement
les documents rassembles, en les enregistrant, les cataloguant, en les
copiant et en les rangeant systematiquement dans des fichiers (les
variantes typologiques etant rassemblees). On etudia les traditions
populaires comme des organismes vivant dans un milieu determine,
on fit des observations sur les aspects fonctionnels des traditions
populaires et sur leur presence actuelle et anterieure, on commenga
d'imprimer les etudes ainsi que les documents originaux dans la propre
publication des Archives (pp. 104). Au total, les Estoniens possedent
maintenant environ 220 mille chansons populaires, 90 mille recits
populaires, 140 mine chansons enfantines, parodies et strophes breves,
40 mille descriptions de jeux et de danses, 145 mille proverbes et
expressions, 90 mille devinettes et 300 mille notes concernant des
croyances populaires, des coutumes et des usages.

dmd-iif 'hack i häl' en DaMcarlie — un *ham-och-häl? Par
BROR LINDAN, Upsal (p. 105-106).
L'auteur explique ici qu'il est vraisemblable que l'expression notee
dans la commune de Mora, au Nord de la Dalecarlie, åmei-ä1 que l'on
emploie au m6me sens que 'i hamn och Ml' en suedois moderne et
doit se decomposer en åm-ii-ä/, la premiere partie contenant un mot
dal. *(h)dm f. avec metaphonie de u, correspond directement l'ancien norv. hem, 'baklår' (huche).

A la n~oire de Bengt Hesselman 1875-1952. Par MANNE
ERIKSSON, Upsal (pp. 107-121).
L'auteur examine la contribution apportee dans les recherches linguistiques scandinaves par le professeur Bengt Hesselman (1875-1952),
recemment decede, ancien professeur å l'Universite d'Upsal. Il avait
ete forme l'ecole moderee des neogrammairiens, representee, vers la
fin du siecle precedent, par des savants tels que Adolf Noreen, J. A.
Lundell et Axel Kock, qui ont tons exerce sur lui une profonde
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influence. Cependant, il ne put, å la longue, plus partager leur conception å demi-naturaliste de la langue. Il critiqua la conception selon
laquelle les «lois phonetiques sans exceptions» suffisent å expliquer
l'evolution linguistique. Il fit remarquer si ron penetre plus intimement dans l'evolution historique du langage individuel on s'apergoit de rinsuffisance de toutes les methodes generales. Il etait un
remarquable botaniste amateur et trouva certains paralleles entre les
facultes d'adaptation au milieu des mots et des plantes.
La contribution de Hesselman å la linguistique concerne principalement les dialectes nordiques qu'il connaissait mieux qu'aucun de
ses contemporains. Il s'etait livré å de serieuses etudes sur place des
dialectes d'Uppland entre 1896 et 1899, en 1911 et de 1918 å 1919,
ainsi, que de ceux de la vallee de Gudbrand en Norvege en 1903.
Il collabora activement lors de la fondation des centrales de recherches dialectologiques å Upsal en 1914 (Archives de dialectologie) et
å Gotembourg en 1917 (Institut pour, les recherches de noms de lieu
et de dialectes). Ses premiers ecrits sont surtout consacres å retude
du lien entre les quantites et les qualites des voyelles [« Stavelseförlängning och vokalkvalitet i de östsvenska dialekterna» (>> L'allongement des syllabes et la qualite des voyelles dans les dialectes
suedois de l'Est») 1902, «De korta vokalerna i och y i svenskan»
(«Les voyelles courtes i et y en suedois»), 1909-1910] ainsi que les
rapports entre les dialectes et la langue officielle du royaume « Sveamålen », 1905, avec une nouvelle classification geographique des dialectes suedois, «Kritiskt bidrag till läran om nysvenska skriftspråket >>
(«Contribution critique å la doctrine de la langue ecrite du suedois
moderne »), 1904, «Uppländskan som skriftspråk», («L'Upplandais
comme langue ecrite »), 1908, «Giöta Kiämpa-Wisa», 1907, « Språkformen i MB I», 1927. Il a egalement publie des ouvrages sur la morphologie des dialectes, des etudes sur des noms de lieux et de plantes
et il a publik quelques documents littéraires anciens et importants,
entre autres d'anciens lexiques. Il a longuement etudie l'enorme quantite de documents concernant les dialectes d'Uppland et il a laisse
inacheve le manuscrit d'un gros lexique de ce groupe de dialectes.
Dans ses dernieres annees il s'est activement occupe å des travaux
sur l'histoire des langues nordiques (« Omljud och brytning», 1945) et
il faisait le projet d'en donner un apergu general, «Huvudlinjer i nordisk språkhistoria» (» Les grandes lignes de rhistoire des langues nordiques»), dont le premier volume parut en 1948. Une seconde partie
a ete publiee apres sa mort en 1952, mais la suite n'a pas a6 ecrite.
Tous ses ecrits sur les recherches concernant les dialectes nordiques
se distinguent par une luciclite geniale et garderont toujours leur valeur, m'eme dans le domaine linguistique en general.

RtSUMÅS

189

Communications et documents (pp. 122-127).
Monsieur J. SVENNUNG, Upsal, donne quelques notices sur un mot
dialectal, kvillra, subst. signifiant «petite branche garnie de feuilles»
selon une communication de la commune de Alseda en Småland.
Monsieur L. LINNARSSON, Alingsås, fournit quelques renseignements
biographiques sur un ancien collaborateur de la revue Svenska Landsmål, le pasteur ANDERS KULLANDER. Il naquit dans la commune de
Hudene, en Vestergotland, en 1826. Pendant son enfance et sa jeunesse, il vecut dans une profonde misere. Il aurait bien voulu etudier mais n'avait pas la possibilite de suivre des classes regulieres.
Apres sa communion, il fut quelques annees marchand ambulant et
gagna suffisamment d'argent pour suivre les cours de l'ecole normale
d'instituteur å Skara. Apres avoir ete instituteur quelques annees,
jusqu'en 1852, ayant pu alors mettre de cöte un petit capital, il alla
au Lycee de Skara et y passa le baccalaureat en 1856. Apres des etudes
de theologie å Upsal, il f ut ordonne prAtre en 1859 et fut ensuite pretre
en Vestergotland. Il mourut en 1890 å Segerstad oh il etait pasteur
auxiliaire. Il a fait des precieuses annotations concernant la vie populaire
dans son village natal dans les temps plus anciens et elles furent
publiees dans cette revue (Sv. Lm. XI. 10, Årsh. 1904, 1906, 1918).
Monsieur 5. BJÖRKLUND, Upsal, rappelle, dans son necrologe sur
Monsieur HED OLOF ANDERSSON, decede å pres de 80 ans, dans sa
commune natale de Våmhus, en Dalecarlie, la precieuse collaboration
qu'il a apportee aux etudes de dialectologie pendant une trentaine
d'annees au cours desquelles il rassembla et annota des expressions
de langage anciennes et d'anciennes traditions populaires de son pays
å la demande des Archives de dialectes et de folklore å Upsal, ainsi
que l'aide precieuse qu'il a fournie it bien des savants, en particulier
å l'epoque oh Lars Levander faisait ses recherches sur les dialectes et
la vie populaire dans le Nord de la Dalecarlie.
Comptes rendus (pp. 128-159), Uppsala.

Monsieur S. FRIES, Upsal, examine la these de M. OLOF THORELL,
Upsal, sur la langue de la paraphrase du Pentateuque en vieux suedois
(Fem Moseböcker på fornsvenska, Uppsala 1951). Cette paraphrase
nous est conservee dans deux manuscrits jeunes descendant d'une redaction secondaire commune peu eloignee du texte original. En comparant les relations mutuelles de ces versions et d'autres manuscrits
des måmes copistes, M. Thorell se forme une idee de la langue de l'archetype. Puis il essaie de determiner le provenance de cet archetype
en etudiant quelques traits caracteristiques de celui-ci (p. ex. Valternance de u : o dans des syllabes du radical, le traitement de r palatal
et les alternances des voyelles de desinence). Dans une partie de la
these, il discute une cinquantaine de mots du texte et en cherche
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des paralleles dans des dialectes suedois modernes. Il en tire quelques
conclusions un peu temeraires sur l'origine ouest-suedoise d'une partie
de ces mots mais il ne tient pas assez compte du fait qu'ils existent
aussi en Finlande et en Estonie. La plupart des traits linguistiques
traites par l'auteur representent les dialectes ouest-suedois, surtout
ceux de Vestergotland, et, de ce fait, il peut resumer ses resultats
de la maniere suivante: «L'auteur de la paraphrase du Pentateuque
en vieux suedois a ainsi, å mon avis, ete natif du Vestergotland et
il est probablement originaire du sud-ouest de eette province».
Dans sa critique de l'ouvrage de SEVER POP, Louvain, «La dialectologie », M. KARL-HAMPUS DAHLSTEDT. Upsal, presente d'abord
l'auteur et ses travaux anterieurs. Il souligne la profonde erudition
de l'auteur et l'ampleur remarquable de l'ouvrage qui vient cretre
publik et qui aura la valeur d'un manuel indispensable tous ceux
qui veulent etudier les dialectes. La premiere et la plus grande partie
de l'ouvrage est consacree å la dialectologie romane. M. Dahlstedt
trouve naturel et juste que Pop, romaniste lui-mame, dispose ses rnateriaux de cette maniere, mais il souleve la question de savoir s'il
est juste que Pop, å d'autres points de vue egalement, place la dialectologie romane avant celle d'autres groupes et familles linguistiques,
entre autres la dialectologie nordique (voir p. 135). Dans l'expose de la
dialectologie romane, M. Dahlstedt fait remarquer quelques petites
insuffisances (p. 136) ainsi que la tendance de l'auteur å trop rapprocher
le compte rendu et la polemique (cas Dauzat).
La matiere de la seconde partie de «La dialectologie» a ete repartie avant tout d'apres les groupes linguistiques et ensuite d'apres les
frontieres politiques. Ce plan a eu des consequences malheureuses pour
certaines langues, comme le lapon, la langue des iles Feroe, l'islandais
moderne et surtout le suedois de Finlande. Dans l'expose que fait Pop
de la dialectologie nordique et dans son apergu general sur l'histoire
de la dialectologie manque un certain nombre d'ouvrages importants
(voir p. 138).
Ensuite M. Dahlstedt passe å la discussion des points de vue de
Pop et å ses jugements en tant que dialectologue, tels qu'ils s'expriment dans «La dialectologie ». Malgre tout le respect qui est dftå
la geographie linguistique romane, il reste cependant injuste de juger
— comme le fait Pop en general — les recherches modernes de la
dialectologie en relation avec leur plus ou moins grande conformite
avec l'ecole de la geographie linguistique issue de Jules Gillieron.
La phonetique historique et la monographie dialectale ne sont pas
encore vieillies. Pour ce qui est de la geographie linguistique, d'autres methodes que celle de Gillieron peuvent se soutenir. Des quatre
methodes differentes pratiquees d'ordinaire pour l'etablissement des
cartes (pp. 140-141), c'est celle de Gillieron qui concorde le moins
avec l'idee m'eme d'une carte, qui est de presenter, sons une forme
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plus claire et plus nette que ne pourrait le faire un texte (y compris
les collections des materiaux), un ou plusieurs phenomenes coherents.
Toutefois, ce que cette methode perd en clarte graphique elle le regagne
par son exactitude et sa richesse en details. La difference la plus importante entre les quatre methodes d'etablissement des cartes n'est d'ailleurs
pas celle qui existe entre les formes inscrites (Gillieron) et les symboles secondaires de differentes sortes (les autres), mais c'est la difference entre les methodes qui travaillent avec des releves faits par
points et celles qui rendent compte des phenomenes linguistiques comme
s'ils etaient repandus d'une maniere homogene dans l'espace geographique de la meme fa9on que la terre, l'eau, les glaciers, etc. Pop a,
lui-måme, dans son «Micul Atlas Linguistic Romån», complete d'une
fa9on excellente ses cartes dressees d'apres la methode de Gillieron
avec des cartes de symboles secondaires.
Comme on le sait, les principes de Gillieron sur les methodes d'interrogation et d'enregistrement des reponses ont &te souvent critiques.
Sever Pop lui aussi s'en ecarte å certains egards, bien que pas autayt que
d'autres dialectologues sortis de la måme école. Les « questions å traduire>>
sont parmi les points les plus discutables de la methode de Gillieron.
Ce doit åtre particulierement delicat de placer sur une carte des phenomenes syntaxiques en faisant traduire des phrases aux informateurs,
et la consequence de cette maniere de faire se trouve plus aggravee
qu'amelioree si les phrases sont redigees d'avance d'apres ce que l'auteur du questionnaire croit savoir de l'expression dialectale. Cc qui
est, en outre, caracteristique de la methode de Gillieron, c'est qu'il
cherche h obtenir la plus grande objectivite possible par une mecanisation de l'interrogation et de l'enregistrement des reponses. L'enquåteur-machine est cependant un ideal auquel les dialectologues modernes —
en particulier en Scandinavie — ont renonce. Quels que soient les efforts
que nous faisons, nous les dialectologues, pour trouver une methode
objective, il semble impossible d'eliminer des facteurs subjectifs essentids de notre transcription de la realite. Dn jugement lucide et bien forme
joint å une oreille fine et exercee doivent encore åtre consideres comme
la base la plus sfire lorsqu'il s'agit de faire une bonne transcription.
Toutefois un des elements essentiels de l'equipement des enquåteurs
doit åtre la conscience de leur propre subjectivite et de la nature
des pieges les plus redoutables.
Le debat international concernant les problemes de principe et de
methode de la dialectologie que Pop a voulu soulever en publiant
ce gros ouvrage est sans aucun doute justifie et necessaire. De måme
que le «Centre International de Dialectologie Generale» fonde sur son
initiative est digne de toute la sympathie et de tout l'appui que
nous pouvons lui fournir. Dn travail aussi vaste que «La dialectologie » peut naturellement toujours susciter des objections et des debats,
ainsi que c'est le cas dans ce compt3 rendu, partant des points de
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vue de la linguistique nordique. Majs la critique ne doit pas nous faire
oublier l'essentiel, qui est que Sever Pop, par son ouvrage, a donne
aux dialectologues du monde entier un instrument de travail d'une
valeur inappreciable.
Monsieur F. HEDBLOM, Upsal, examine deux ouvrages resultant d'une
enquete sur les chalets en Norvege, enquete entreprise sous les auspices de l'Institut pour les recherches culturelles. L'archeologue BJORN
HOUGEN etudie dans «Fra seter til gard» ('Du chalet å la ferme')
Oslo 1947, les objets trouves dans les fouilles qui ont ete faites dans
la region des chalets en Norvege. Il est d'avis que l'habitat a ete
en Norvege, durant l'åge de pierre et l'åge du bronze, å demi nomade,
avec transhumance et deplacement des cultures, le brillage des terres
se pratiquant sur une grande echelle. L'auteur indique entre autres,
comme terme de comparaison, la transhumance pratiquee dans le sud
de l'Europe. Les siecles qui precedent immediatement le debut de
l'ere chrétienne n'apportent aucune trouvaille et les premieres concernant les chalets datent de l'epoque merovingienne. Cependant, l'auteur
estime que la transhumance doit etre aussi ancienne que l'habitat luimeme et il base cette hypothese sur la presence de certains noms
de lieu, en particulier de ceux contenant le mot vin (pre). Le critique
fait observer que les etudes des noms de lieu ont montre que ces
noms ne remontent pas aussi lån. L'expose de Hougen a une grande
valeur, bien que les resultats auxquels il parvient soient parfois hypothetiques.
Le linguiste OLAV BEITO a etudie environ 49 000 noms de chalets
norvegiens dans son ouvrage «Norske seternamn» (Noms de chalets
norvegiens), Oslo 1949. Il fait un compte rendu particulierement detaille,
logique et dir de tous les types de noms existants et des mots qui
en sont å la base. Les principaux d'entre eux sont sa3ter, set, stol,
sel, von et bod que l'on retrouve egalement dans les noms de chalets
suedois. Parmi ces noms, ceux qui se terminent en -set (< vieux norv.
setr n.) forment le groupe le plus ancien. Les noms de chalets qui
se terminent en -sxter ( < vieux norv. str n.) sont les plus nombreux. Le critique discute les relations et les oppositions entre le
suedois et le norvegien en ce qui concerne les noms de chalets et
les noms de villages et de fermes qui s'y rattachent, en particulier
ceux qui contiennent sxter, vall et bod, mota de base les plus frequents en Suede. L'expose de Beito est avant tout une publication
de documents. Il se distingue par son prudent esprit critique et ne
presente aucune theorie ni aucune conclusion trop hardies. Le critique attribue une grande valeur å l'ouvrage de Beito.
Monsieur Hedblom examine enfin un ouvrage du geographe suedois
JOHN FRÖDIN, ancien professeur å l'Universite d'Upsal, qui a consacre
aux chalets en Suede et dans d'autres pays une grande partie de ses
travaux scientifiques et qui a publik un certain nombre de monogra-
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phies importantes i ce sujet. Le present livre est le premier volume
d'un ouvrage plus important sur l'ensemble de la vie dans les chalets
en Suede, ouvrage qui sera publik ulterieurement. Dans le volume
actuel, «Skogar och myrar i norra Sverige» (`Foras et marecages du
Nord de la Suede') Oslo 1952, Al explique comment les paysans du
Nord de la Suede ont utilise les grandes foras et les marecages de
deux manieres differentes: comme påturages et comme pres. On obtenait des påturages en brillant sur une grande surface la fora de
fagon k favoriser la croissance de l'herbe. Les marecages donnaient
le fourrage pour l'hiver. Pour que l'herbe pousse plus vite on inondait
les terrains par des systemes de digues ou bien on amenait sur les
pres l'eau des ruisseaux et des rivieres par des fosses. Appliquant les
methodes de la science naturelle, Frödin donne des comptes rendus
detailles de tons les types de vegetation, des groupes de plantes, de
la nature des terrains, etc. qui s'y trouvaient representes. Le critique
est d'avis que le livre de Frödin presente une grande valeur egalement
pour ceux qui etudient les dialectes et les noms de lieux, car il leur
fournira une aide precieuse lorsqu'il s'agira de determiner la signif ication d'un certain nombre de noms de lieux qui ont quelques rapports avec l'antique elevage du betail dans le Nord de la Suede.
Monsieur S. BJÖRKLUND, Upsal, fait le compte rendu d'un volumineux ouvrage, remarquablement illustre, sur le peuple et la culture
en Dalecarlie (» Dalarna, ett vida berömt landskap» 'La Dalecarlie,
une region tres celebre', Stockholm 1951). Vingt-quatre eminents conl'ouvrage par des articles
naisseurs de cette province ont collabore
sur la nature, Findustrie, l'histoire, la musique, l'art, la litterature,
les noms de lieux, etc. de cette contree. Le critique constate cependant un manque dans cette description par ailleurs si vaste, c'est
que l'on a laisse tout å fait de cöte un des traits les plus remarquables de cette province, å savoir son dialecte ancien et varie.
Monsieur D. STRÖMBÄCK, Upsal, examine un ouvrage de Monsieur
HUGH MARWICK, Kirkwall, sur les noms de lieux nordiques dans les
iles d'Orkney Orkney Farm-Names», Kirkwall 1952). Cet ouvrage
constitue une importante contribution å la connaissance du dialecte
nordique, actuellement disparu, de nom que l'on parlait autrefois dans
ce groupe d'iles. Il est base sur les noms de lieu qui ont ete systematiquement rassembles d'apres les sources les plus anciennes et jusqu'å nos jours. Dans les cas oh les noms sont encore en usage, il
donne la prononciation anglaise actuelle. Tons les noms ont fait l'objet
d'interpretations minutieuses par comparaison avec les documents
scandinaves. Cet ouvrage contient un grand nombre de noms et de
vocabulaires qui joints au precedent lexique publie par l'auteur (» The
Orkney Nom», Oxford 1929 (contenant les mot» nordiques conserves
dans le dialecte ecossais du groupe d'iles, donne de l'ancienne langue
nordique parlee la-bas un tableau aussi complet qu'il est actuellement
13-527055
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possible de l'obtenir. Le livre de Marwick contient en outre un chapitre interessant sur les imp6ts, les taxes foncieres et les parcellements
ainsi qu'un apergu general sur les types de formations des noms et
sur leur frequence.
Monsieur D. STRÖMBÄCK examine en outre «Omstridde sporsmål
i norsk språkutvikling» (Questions debattues sur le developpement
de la langue en Norvege) par Monsieur D. A. SEIP, Oslo (Oslo 1952),
ouvrage contenant des articles touchant le developpement de la langue
en Norvege et ayant presque tow3 une importance directe pour le
debat actuel sur <x une langue norvegienne commune». Comme tant
d'autres etudes de Seip, ce livre temoigne egalement de la remarquable
connaissance qu'a l'auteur de la langue norvegienne toutes ses epoques
et specialement de la langue des titres et chartes norvegiennes.

Recherches concernant les dialectes et les traditions populaires
de la Su&le pendant les ann&s 1950-51 (pp. 160-183).
Compte rendu des recherches dirigees par les Archives d'Upsal pendant les annees budgetaires 1950-51 pp. 160-174). Par DAG STRÖMBÄCK. I. Organisation, budget, direction et collaborateurs. II. Accroissements des archives et utilisation des collections. III. Travaux dans les
archives, elaboration des materiaux: 1. Apergu general. 2. Travaux
des employes. IV. Voyages.
Compte rendu des recherches dirigees par les Archives de Lund pendant les annees budgetaires 1950-51 (pp. 175-181). Par GUNNAR
HEDSTRÖM. 1. Organisation, budget et administration. 2. Employes
et conditions du travail. 3. Accroissements des collections. 4. Travaux
dans les archives, utilisation des collections, publications. 5. Voyages
et enquftes dans les provinces.
Compte rendu de l'Institut de recherches toponymiques et dialectologiques å l'gcole des Hautes gtudes de Gothembourg pendant les
annees budgetaires 1950-51 (p. 182-183). Par TURE JOHANNISSON. 1.
Organisation et employes. 2. Budget. 3. Archives de 'Institut. 4.
Travaux executes par l'Institut.
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Filologi Ser. A. Tekster. 3). - Fra Ribe Amt 1951. Bd XII. IV. Esbjerg 1952; 1951. Bd. XIII. I. Kbh. 1952. - Från Bergslag och bondebygd, Örebro läns hembygdsförbunds årsbok 1952. Örebro 1952. Fynske Aarboger, udg. af Historisk samfund for Fyns stift IV 2-3.
Odense 1951-52. - Färgelanda. Tidskrift för Dalslands folkhögskoleförening. 32. 1951. Uddevalla 1951-52. - Germanisches Nationalmuseum, Niirnberg: Sechsundneunzigster Jahresbericht. Niirnberg
1951; Deutsche Kultur von der Spätgotik bis zum Rokoko (Ausstellungskatalog). Dortmund 1951; Verzeichnis der - - - Zeitschriftenbestände in der Bibliothek des Germ. Nat.-Museums. Niirnberg 1951;
Deutsche Kunst und Kultur im Germanischen Nationalmuseum.
Ntirnberg 1952. Hundert Jahre Germanisches National-Museum. 18521952. Niirnberg 1952. - Globen 1951-1952. Sthm 1951-52. - Gotländskt arkiv XXIII, 1951. Lund 1951. XXIV, 1952. Visby 1952. K. Gustav Adolfs Akademien: Svenska sagor och sägner. 6. Sagor och
sägner upptecknade av Gabriel Djurklou. Utgivna av Jöran Sahlgren.
II. Sthm 1953; 11. Folktro och sägner från skilda landskap upptecknade
av Eva Wigström. (Folkdiktning III). Utgivna av Aina Stenklo. Falun
1952; Skrifter. 18: 2: 2, 0. Loorits, Grundziige des estnischen Volksglaubens II. H. 2. Lund 1953. - Hardsyssels Aarbog 45. og 46. Bind.
Holstebro 1951-52. - Hessische Blätter fiir Volkskunde. Bd XLIIXLIII. Giessen 1951-52. - Historisk Aarbog for Thisted Amt 1951,
1952. Thisted 1951-52. - Historisk Samfund for Praesto Amt. Aarbog 1951. N. R. Bd 3: 4. nestved 1952. - Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund: Årsberättelse 1949-1950. Lund 1950. Hylten-Cavalliusföreningens årsbok, Kronobergsboken 1951. Växjö
1952. - Håloygminne 32, 1951: 2-3; 33, 1952: 1-4. Svorkmo 195152. - Hälsingerunor - en hembygdsbok 1952. Lund 1952. - Institutet
för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola: Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län XI: Ortnamnen i Inlands Fräkne härad.
Gbg 1951. - The Journal of English and Germanic Plailology, Vol. L.
1951, Vol. LI: 2-4. Urbana, Ill. 1951-52. - Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet. Upps. 1952. - Jämten 1951. 1952. Heimbygdas
tidskrift II. Upps. 1951, 1952. - Kalevalaseuran vuosikirja 32. 1952.
Porvoo 1952. - Kulturen. En årsbok 1951. Lund 1952. Kungl. Biblioteket, Sveriges offentliga bibliotek, Accessions-katalog
63-64, 1948-1949. Sthm 1951. - Kustbon. Organ för Estlandssvenskarna i Sverige. Årg. 9. Härnösand 1952. - Leuvense Bijdragen
XL. Jaarg. Bij blad 3-4, XLI. Jaarg. 1-4, Bij blad 1-4, XLII. Jaarg.
1-2, Bijblad 1-2. 's Gravenhage 1951-52. - Liv och folkkultur,
Vol. V: Studier och översikter tillägnade C. A. Wicander den 13/8 1952.
Tierp 1952. -- Lunds stifts landebok, utg. av K. G. Ljunggren och B.
Ejder. Andra delen: Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge
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län samt Bornholm. Lund 1952 (Skånsk senmedeltid och renässans 5).
- Lycluios 1950-1952. Upps. 1951-52. - Maal og Minne, Norske
Studier 1951. Oslo 1952. - Man. A Monthly Record of Anthropological Science. Vol. LI: 6-12, LII: 1-12. London 1951-1952. - Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund XXIV: Mellan Bolmen och Holaveden, av S. Carlsson. Jönköping 1951; XXV: Småländska kulturbilder. Jönköping 1952. - Meijerbergs Arkiv för svensk
ordforskning. 8, 9. Gbg 1952. - Memoires de la Societe Finno-ougrienne
100: Setälä-Kala, Näytteitä äänisja keskivepsän murteistä. Helsinki
1951; 101: A. Kannisto, Wogulische Volksdichtung. Helsinki 1951; 102:
B. Munkåcsi, Volksbräuche und Volksdichtung der Wotjaken. Helsinki 1952; 103: A. J. Joki, Die Lehnwörter des sajansamojedischen.
Helsinki 1952. -- Midwest Folklore Vol. I: 2-4, II: 1-4. Bloomington
1951-52. - Le Mois d'Ethnographie Frangaise 1951: 6-10, 1952.
Paris 1951-52. - Namn och Bygd, årg. 38, 1950, 39, 1951. Lund 195153. - Nationalmuseets etnologiske undersogelser: Sporgeliste nr 14.
Rejsegilde. Kbh. 1951; nr. 15. Hj emmegarvning. Kbh 1951; nr. 16. Tyende.
Kbh. 1952. - Nationalmuseets 3. Afdelning 1952: Skorstensfejeren. (Af D.
Yde-Andersen.) Kbh. 1951. - Nationalmuseets Skrifter, Arkeeologisk-Historisk Reekke, IV: A. Beeksted, Målruner og Troldruner. Runemagiske Studier. Kbh. 1952. - Nordiska Museet, Handlingar 39: G. von Schoultz, Dalslandsgårdar. Sthm 1951; 40: J. Sjögren, Orgelverken i Västerås stift. Sthm
1952; 41: S. Wallin, Gränna. Sthm 1952; 42: S. Wallin, Grönsö. Sthm 1952;
Acta Lapponica VI: E. Manker, Die lappische Zaubertrommel. Upps.
1950; Svenskt liv och arbete 11: Godtemplarminnen. Sthm 1951; 12:
M. Rehnberg, Småländsk bystämma. Tierp 1951; 13: Järnvägsminnen.
Sthm 1952; 14: Järnbruksminnen. Sthm 1952; 15: Typografminnen. Sthm
1952; 16: F. Svedenfors, Vävskedmakeri och hornslöjd. Sthm 1952;
A.-M. Nylen, Broderier från herremans- och borgarhem. Sthm 1950; G.
Hazelius-Berg, Modedräkter från 1600-1900. Sthm 1952; E. Steenberg,
Flaskor och glas. Sthm 1952; Smycken i svensk ägo. Sthm 1952; Sekler
och sekunder. Utställning 1952. Sthm 1952; A. Cronquist, Ekipage.
Sthm 1952; George Haupt ebeniste du Roi. Utställning 1952. Sthm 1952.
- Norrbotten. Norrbottens läns hembygdsförenings årsbok 1952.
Luleå 1952. - Norsk etnologisk gransking: Emneliste nr. 30: Koyreuksar; nr. 31: Seng og sengeutstyr; nr. 32: Servering av mor tul hverdags
og heigtid; nr 33: Stalden. Oslo 1951; nr. 34 Kj otmat; nr. 35: 01brygging. Oslo 1952 (stencil). - Norsk Folkemuseum: Samiske samfinger, red. A. Nesheim. Bd 1. Kautokeinoslekter av A. Steen. Oslo
1952. - Det kgl. norske videnskabers selskab: Museets årsberetning for
1950. Trondhj em 1950; Skrifter 1950-1951. Trondheim 1952; Forhandlinger Bd XXIV 1951. Trondheim 1952. - Norveg. Tidsskrift
for folkelivsgransking. Ny serie av Ord og Sed. 1. Red. av Nils Lid.
Oslo 1951. - Nämnden för svensk språkvård, årsberättelse för 1951.
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Sthm 1952; Skrifter nr 7-8. Sthm 1950-1951. - Rig 1952. Sthm 1952.
- Riksdagsbiblioteket, Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer 1951. Sthm 1952; Förteckning över - - - nyförvärv år
1951. Sthm 1952. - Samlingar och studier till Svenska Kyrkans historia 27: Å. Andrén, Nattvardsberedelsen. Lund 1952; 28: L. Hagberg,
J. Serenius' kyrkliga insats. Lund 1952; 29: C.-E. Normann, Cleri comitialis cirkulär 1723-1772. Lund 1952. - Sanastaja mo 61-63.
Helsinki 1951-52. - Scandinavian Studies, vol. 23-24. Menasha
1951-52. - Schweizerisches Archiv fiir Volkskunde, Band 47, 48: 1-3
Basel 1951-52. - Skansvakten, Elfdalens Hembygdsförenings midsommartidning 1951-52. Mora 1951-52. - Skinnarebygd. Malungs
Hembygdsförenings årsbok 4, 1951. 5, 1952. Malung 1951-52. Skirnir, 1949, 1950. Reykjavik 1949, 1950. - Smithsonian Institution,
Washington D. C., Bulletin 143: Handbook of South American Indians.
Vol. 6., 1950; 144: Ph. Druckner, The Northern and Central Nootkan
Tribes, 1951. 146: M. I. Hilger, Chippewa Child Life and its Cultural
Background, 1951. 147: T. A. Culbertson, Journal of an Expedition
to the Mauvaises Terres and the Upper Missouri in 1850, 1952. 148: M.
I. Hilger, Arapaho Child Life and its Cultural Background, 1952. 149:
W. N. Fenton, Symposium on Local Diversity in Iroquois Culture, 1951.
150: A. F. C. Wallace, The Modal Personality Structure of the Tuscarora Indians as revealed by the Rorschach Test. 1952. - Sixty-eight
Annual Report of the Bureau of American Ethnology 1950-1951, 1952;
Inst. of Social Anthropology, publ. No. 12: D. Pierson, Cruz das Almas.
A Brazilian Village. Washington D. C. 1951; No. 13: I. Kelly and A.
Palerm, The Tajin Totonac. Part I. Washington D. C. 1952; No. 14: C4.
Kubler, The Indian Caste of Peru, 1795-1940. Washington 1952. Sprog og Kultur XIX. Aarhus 1951-52. - Stranda. Stranda hembygdsförenings årsskrift 23-25. 1949-51; 26. 1952. Upps. 1951-52. Ströms Hembygdsförenings årspublikation 1952: Strömsboken, av A.
Matteson, Del II: 1, häft. 9. Strömsund 1952. - Studier i nordisk
filologi, utg. gen. R. Pipping. 40 H. Hfors 1952. - Soumi. Kirjoituksia isänmaallisista aiheista toim. Suomalaisen Kirjallisuuden seura.
105. Helsinki 152. 106: 1-2, Helsinki 1952. - Suomalaisen Kirjallisunden Seuran toimituksia 229 osa: J. Hautala, Vanhat merkkipäivät.
Kuvittanut E. Tuomi. Helsinki 1948; T. Vaher ja L. Karttunen, Kirjottuja peittoja. Helsinki 1952; E. Lönnrot, Vaeltaja. Helsinki 1952. Svensk exegetisk årsbok XVI. Upps. 1952. - Svenska Akademien,
Ordbok över svenska språket. Häfte 204-207. P-pepton. Lund 1952.
- Svenska folkskolans vänner, Kalender 1951. Mors 1951; Föreningen
Svenska folkskolans vänner, av E. Pontån. Hfors 1952; Några uppgifter
om den svenska befolkningen i Finland, sammanställda av E. Pontån.
Hfors 1952; Kalender 1952. Hfors 1952. - Svenska Litteratursällskapet i
Finland, Skrifter nr 286:3, 329-331, 333-337. Hfors 1949- 52. - Sven-
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ges Ortnamn: Ortnamnen i Värmlands län, utg. av K. Ortnamnskommissionen. Del. IX. Nordmarks härad. B. Naturnamn. Lund 1952. Svenska Turistföreningens årsbok 1951-52. Sthm 1951-52; tidning
1951-52. Sthm 1952-52. - Svio-Estonica XI. Lund 1952. - Sörmlandsbygden. Södermanlands hembygdsförbunds årsbok 1952. 21. Nyköping 1952. - Tekniska Nomenklaturcentralens årsberättelse 1950
-1951 och 1951-52. Västerås 1951-52; TNC 10 t-ö 1951: Ordsamling. Västerås 1951; TNC 19: Ordlista för värmebehandling av metaller.
Västerås 1951; TNC 20: Ord och uttryck. Västerås 1951; TNC 0-1952:
Vägledning i TNC:s publikationer (TNC 1-TNC 20). Västerås 1952. Universitetet i Bergen, Årsmelding 1950-1951 frå det Akademiske
kollegium. Bergen 1951; Årbok 1950. Historisk-antikvarisk rekke. Bergen 1952. - Uppland. Upplands fornminnesförenings årsbok 1951.
Upps. 1951. - Upplands Fornminnesförenings Tidskrift 47: 3. Upps.
1952. (B. Lundberg, Tröghbolagh). - Varbergs Museum, årsbok 1951,
1952. Varberg 1951-52. - Vendsysselske Aarboger, udg. af list.
Samfund for Hjoring Amt 1951, 1952. Hjoring 1951-52. - Western
Folklore, Vol. X: 3, XI. Nr 1-4. Berkeley & Los Angeles 1951-1952. Vetenskaps-societeten i Lund, Årsbok 1950, 1951. Lund 1951. - Viking
Society for Northern Research, Saga-Book, Vol. XIII, Part IV. London
1950-51. - Virittäjä 1952, 56. vuosikerta. Kotikielen Seura. Helsinki
1952. - Värnamo hembygdsförbunds årsskrift 1951,-1952. Värnamo
1951-52. - Önnestads elevförbunds årsbok 1952. Kristianstad 1952. ABRAHAMSON, E., Tuvträckaren, skarpenord och andra lienamn. Indigenatsnamnet Rocka (ur: Meijerbergs arkiv 8, 1952). - DENS., Skogsbrukets och bränsleförsörjningens ordförråd i sydbohuslänska dialekter
(ur: Meijerbergs arkiv 9, 1952). - AHLBÄCK, 0., Jönns Buddes språk
och landsmansskap (ur: Stud. i nord. filologi bd 40, 41). - ANDERSEN,
H. and P., Bibliography of Scandinavian Philology XX-XXI (19471948) (ur: APhS XXI, Kbh. 1952). - ANDERSSON, A., Ord och talesätt ur folkmålet uppt. inom Hägerstads och Oppeby s:nar, Kinda .h:d,
Östergötlands län (utg. av M. Franzén). Oskarshamn 1951. - ANDERSSON, 0., Upprepningsstrofen. En folkloristisk formstudie (ur: Budkavlen 1950, Åbo 1951). - ASKEBERG, F. 0. HOLMBERG, B., Nusvenska.
Stilprov från olika sakområden. Sthm 1951. - BAETKE, W., Christliches Lehngut in der Sagareligion. Das Svoldr-Problem. Zwei Beiträge zur Sagakritik. Berlin 1951. (Berichte fiber die Verhandl. d. sächs.
Akad. d. Wiss. zu Leipzig, Phil.-Hist. Kl. Bd 98, II. 6). - BERG, G.,
Dalfolk på herrarbete (ur: Dalarne 1951). - BERGMAN, G., Nordliga
provinsialismer i det bildade svenska talspråket (ur: ANF 66, 1952). BERGSLAND, K. and CHRISTIANSEN, R. Tu., Norwegian research on
the language and folklore of the Lapps (ur: Journal of the Royal Anthropol. Institute, Vol. 80, 1950). - BERGSTRAND, C.-M., Dalslandssägner.
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Gbg 1951. — BEYER, EL 0., Origin Myths among the Mountain Peoples
of the Philippines (ur: The Philippine Journal of Science VIII, 1913). —
BEYSCHLAG, S., Erzählform der Isländersaga (ur: Wirkendes Wort, 1950
—51). — BJELKE, J., Termini Juriclici. Utgj. for Kjeldeskriftfondet
ved S. Kolsrud. Oslo 1952 (Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt). —
BJÖRKLUND, S., Dalmålsordboken 1951 (ur: Dalarnas hembygdsbok 1952)
BOBERG, I. M., Folkemindeforskningens historie i Mellem- og Nordeuropa. Kbh. 1951 (Danmarks Folkeminder 60/). — DENS., Des Knaben
Wunderhorn — Oldenburgerhornet (ur: Festskr. tul L. L. Hammerich
1952). — BÄTHIUS, B., Norska herrgårdar (ur: Nordisk Tidskrift 1952).
BRADY, CAROLINE, The synonyms for "sea" in Beowulf (ur: Studies
in honour of A. M. Sturtevant, 1952). — DENS., The Old English nominal compounds in -räd (ur: PMLA 67, 1952). — BROBERG, R., (utg.),
Jordebok för Värmland 1540. Med inledning och kommentar. Upps.
1952. — DENS., Kyrkan och värmlandsfinnarna (ur: Karlstads stift i
ord och bild, Sthm 1952). — BROMAN, 0. J., Glysisvallur, utg. af Gestrike Helsinge nation i Upsala. H. 32 (II: 10), 33 (II: 11), 34 (II: 12). Upps.
1951-53. — RZEKSTED, A., Begravede runestene (ur: Aarb. f. nord.
oldkynd. og hist. 1951). — CAMPBELL, Å., Nordvästeuropeisk brödkultur i Rfgspula (ur: Saga och Sed 1951). — DENS., Notes on a Swedish contribution to the Folk Culture Atlas of Europe (ur: Laos 1951). —
DENS., Utforskning och vård av folktraditionen i Jönköpings län fram
till 1900-talet (ur: Sveriges bebyggelse, Landsbygden. Jönköpings län
I, Uddevalla 1952). — CARLSSON, E., Erikslegendens historicitet (ur:
Hist. Tidskrift 1952). — CARLSSON, LIZZIE, Handsken och fanan. Två
gamla rättssymboler (ur: Rig 1952). — DENS., Sängledningen. Hedniskborgerlig rättsakt och kristen ceremoni (ur: Vetenskapssocietetens i
Lund årsbok 1951). — CARLSSON, S., De småländska gränslanden
under medeltiden (ur: list. Tidskrift 1948). — CELANDER, H., Månadsnamnen Thorre, G6e-Göffla och Torsmånad och därtill anknuten kalendertradition (ur: Arv 6, 1950). — COLLINDER, B., Det finska nationaleposet Kalevala. Sthm 1951 (K. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter
6). — DENS., Three degrees of quantity (ur: Studia Linguistica 1951).
— DANELL, G., Ordbok över Nuckömålet. Estlandssvenskarnas folkliga
kultur II. Lund 1951 (Skr. utg. av K. Gustav Adolfs Akademien. 27). —
DENS. (utg.), Texter på Nuckömål upptecknade 1895 av Selim Perklen
(ur: Svio-Estonica Vol. XI). — DORSON, R. M., The growth of folklore
courses (ur: Journal of American Folklore, 1950). — DUMONT, L., La
Tarasque. Essai de description d'un fait local d'un point de vue ethnographique. Paris 1951. (Musée national des arts et de tradition popu'aires.) — EDSMAN, C.-M., Julkrubban (ur: Julhälsning till församlingarna i Ärkestiftet 1951). — EJDER, B., Marknamn och kulturhistoria.
Lund 1951 (Lundastudier i nord. språkvetenskap 7). — ELGQVIST, E.,
Studier rörande njordkultens spridning bland de nordiska folken. Lund
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1952. — ELLEKILDE, H., Nwrum, guden Njords hjem (ur: Söllerödbogen
1952). — ERIXON, S., Småländska byar (ur: Sveriges bebyggelse, Landsbygden: Jönköpings län I, Uddevalla 1952). — ERNVIK, A., Edskogen.
Ett försök till gränsdragning (ur: Svensk geografisk årsbok 1951). —
FAHLIN, CARIN, La femme innocente exilee dans une fort. Motif folklorique de la litterature medievale (ur: Melanges de Philologie Romane
offerts å M. K. Michaölsson, 1952). — FALK, P., Deux noms galloromans
de recureuil: bordasse et spirou (ur: Melanges de Philologie Romane
offerts å M. K. Michaölsson, 1952). — FOSSENIUS, MAI, Majgren majträd
majstång. En etnologisk-kulturhistorisk studie. Lund 1951. — FRISK,
Hr., Zu einigen Verba des Hörens im Indogermanischen. Gbg 1950 (ur:
Symbolm philol. gotoburgenses 1950). — DENS., Quelques noms de la
tempe en indo-européen. Gbg 1951. (Acta universitatis Gotoburgensis
1951: 4) — FRÖDIN, J., Skogar och myrar i norra Sverige i deras funktioner som betesmark och slåtter. Oslo & Upps. 1952 (Inst. f. sammenlign.
kulturforskn., Ser. B: XLVI). — GAGNAR, A., Gagnefsmålet (ur: Gagnef
och Mockfjärd — en hembygdsbok, Falun 1952). — GROOTAERS, L.,
De nederlandse dialectstudie in 1950 (ur: Handel, van de K. Commissie
voor Toponymie en Dialectologie XXV, 1951.) — GRUNDSTRÖM,
Lapskt namnskick (ur: Arv 1950). — HAKULINEN, L., La quete du
lexique des parlers finnois (ur: Orbis I, 1952). — HALVORSEN, E. F., On
the sources of the Åsinundarsaga Kappabana. Oslo 1951 (Studia Norvegica 5). — HAMMARSTRÖM, G., Sur la duree des phonemes en suedois
(ur: Revista do Laboratörio de Fonetica Experimental, Universidade de
Coimbra, Vol. I, 1952). — HAUGEN, E., The Impact of English on American-English. letter writing (ur: Stud. in Honour of A. M. Sturtevant,
1952). — HELGASON, J., Kongsbökin ir Foroyum (ur: etiseti 1951). —
DENS., Blab Landsbökasafns r Heibarviga Sögu. Rvik 1952 (ur: .&rb& Landsböksafnsins 1950-51). — HEMMER, R., Den svenska bosättningens på Runö ålder i belysning av en rättsurkund (ur: Festskr. till
0. H. Granfelt 1934, Hfors). — HESSELMAN, B., Huvudlinjer i nordisk
språkhistoria. 2. Upps. 1952 (Nordisk Kultur III—IV). — HJÄRNE, E.,
Upps. 1951. — HOLM, C., Lövånger.
Fornsvenska lagstadganden
En sockenbeskrivning under medverkan av flera fackmän. I. Umeå 1942.
II. (utg. av G. Holm.) Umeå 1949. — HOLM, P., Nytt och gammalt i
Svenska Akademiens ordlista. Sthm 1951. (Skr. utg. av Nämnden f.
svensk språkvård 8.) — HOLTSMARK, ANNE, Skåro å skibi. Til tolkningen av Voluspå str. 20 (ur: Maal og Minne 1951). — DENS., SARDUARA — Sårpvara (ur ANF 66). — HÖFLER, 0., Das Opfer im Semnonenhain (ur: Edda, Skalden, Saga. Festschrift zum 70. Geburtstag
von Felix Genzmer). — DENS., Zur Bestimmung mythischer Elemente
in der geschichtlichen Vberlieferung (ur: Festschrift fox Otto Scheel,
1952). — INGERS, I., Sydsvenskt riksspråk. Sthm 1950 (Skrift. utg. av
Nämnden f. sv. språkvård 7). — IVERSEN, R., The månsing in Norway.
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Oslo 1950 (Det Norske Vid.-Akad. i Oslo, Skrifter, II. Hist.-Filos. Klasse,
1950, no. 2). — JACKSON, K., The Folktale in Gaelic Scotland (ur:
Proceedings of the Scott. Anthr. and Folklore Society IV, 1952). —
JANSSON, S. B. F., Rånasteinninn fr. Kensington (ur: Skirnir 1950). —
DENS., Runstenen i Bredgränden (ur: Arkiv f. nord. filol. 65). — DENS.,
Ett par hälsingska runstenar (ur: Hälsingerunor 1951). — DENS., Runinskrifterna i Närke (ur: Från Bergslag och bondebygd 1952). — JENSEN, ELLA, Jyske maal. Iagttagelser og Undersogelser. Den mandoske
Ru (ur: Danske Folkemaal XVI, 1952). — JIRLOW, R., Årder och plog
i Norrbotten (ur: Norrbotten 1950-1951). — DENS., Svedjekrattan,
årdret och plogen. Drag ur Jönköpings läns jordbrukshistoria (ur: Meddel. XXV från Jönk. läns hemb.-förb. 1952). — JOHANSSON, L., Landnamamän i Frostviken (ur: Jämten 1951). — JöNssoN, J. A., Glöggt er
gests "eyrab" (ur: k gam dwgri, afmteliskve6ju tul Sigurbar Nordals
1951). — DENS., Biskop Jön Arason (ur: Scripta Islandica 3, 1952). —
DE KEISER, P., De organisatie van het Folklore-Onderzoek in Zweden
(ur: Volkskunde NR 1952). — KOLSRUD, 0., Bygdediktning i Land.
Med bidrag fra flere (ur: Boka om Land B. II, 1952). — KOLSRUD, SIGURD,
Nynorsken i sine Målfore. Oslo 1951. — DENS., Nynorsk målgransking
(ur: Norsk Tidsskr. f. Sprogvidensk. XVI, 1952). — KUHN, H., Vestfirzk örnefni (ur: Årbök hins isl. Fornleifafelags 1949-50). — DENS.,
Knörinn (ur: Samti6 og Saga 1951). — DENS., Upphaf islenzkra örnefna
og bcejanafna (ur: Samti5 og Saga 1951). — KuNopnå, P., Zwei bezeichnende Schmuckformen in der friihen Holzarchitektur Nordeuropas.
Sthm-Gbg 1952 (Skrifter utg. av Inst. f. folklivsforskning vid Nord.
Museet o. Stockholms Högskola 4). — LAID, E., Säden torkar. Sädesuppsättning i Sverige 1850-1900. En etnologisk undersökning. Lund
1952 (Etnologiska Källskrifter utg. av S. Erixon o. H. Nelson V). —
LANDTMANSON, S., Västgötamålet. Upps. 1952. (Västergötland A: 8,
Bidrag till landskapets kulturhistoria och naturbeskrivning.) — LEENEN,
J., VAN DER MEER, S., en ROUKENS, W., Limburgse dialectgrenzen. Lezingen gehouden voor de Dialecten-commissie der K. Nederl. Akademie
van Wetenschappen 18.1.1947. Amsterdam 1947. — LEVANDER, L.,
Från Dalmålsordboken (ur: Sv. Lm. 1951). — LID, N., Den nordiske
nominativ singularis av maskuline an-stammer (ur: Norsk Tidsskr. f.
Sprogvidensk. Bd 16, 1952). — LIE, H., Tanker omkring en "uekte"
replikk i Eyrbyggjasaga (ur: ANF 65). — DENS., Om prinsipper og metoder i stilforskningen (ur: Edda 1951). — DENS., Skaldestil-studier
(ur: Maal og Minne 1952). — LIESTOL, K., Omkring Svend Grundtvigs
folkloristiske metode (ur: Festskrift tul L. L. Hammerich 1952). —
LINDBERG, 0., Norska inslag i Norrlands, särskilt Hälsinglands ortnamnsskick. Ett bidrag till landsdelens bebyggelsehistoria (ur: Gammal
Hälsingekultur 1952). — LINDBLAD, G., Det isländska accenttecknet.
En historisk-ortografisk studie. Lund 1952 (Lundastudier i nord. språk-
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vetenskap 8). - LINDAN, B., Kuntmått - Komtillmåtta (ur: Ortnamnssällsk. i Uppsala årsskr. 1951). - DENS., Orsa sockens naturnamn
(ur: Orsa. Del 1, 1951). - DENS., Dalarnas ortnamn (ur: Dalarna, red.
av 0. Veirulf, Sthm 1951). - LINDQVIST, N., Ortnaranet Selknä (ur:
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskr. 1951). - DENS, Om språkgeografi (ur: ANF 65). - LINNARSSON, L., Mäster Hults Värmlandshistorier. Sthm 1952. - LJUNGGREN K. G., Isl. ni,å, nysv. nedan (månfasen) och deras närmaste släktingar (ur: ANF 67). - DENS., Fsv.
färiomale (ur: ANF 67). - LOORITS, 0., Grundziige des estnischen
Volksglaubens II. Heft 1. Lund 1951. - DENS., Eestluse elujöud.
Sthm 1951. (Iseseisvuslaste kirjavara 5.) - DENS., "ner den sog. Vogelbetrug bei den Esten und Liven (ur: Journal de la Soc. Finno-ougr.
56, 1952). - LUNDMAN, B., Die Anthropologie in und nach dem zweiten
Weltkrig in Nordeuropa (ur: Homo 2, 1951, Göttingen). - DENS., Tjörnbornas rastyp och ursprung (ur: Göteborgs och Bohusläns Fornm.fören:s tidskr. 1949-1950). - DENS., Lapparnas ursprung (ur: Nord.
tidskrift 1951). - DENS., Umriss der Rassenkunde des Menschen in
geschichtlicher Zeit. Tierp 1952. - MAGNUSSON, B., Alexander Slotte
(ur: Rostads elevförb:s årsskr. 1951). - MAGOUN, F. P., Viga-Glumr's
equivocal oath (ur: Neuphilologische Mitteilungen 53, 1952). - MAIGAARD, P., About Ludology. - The age and spreading of games (ur:
Proceedings of the XIV International Congress of Sociology, Vol. IV,
Rome 1950). - DENS., Danske Keglespil (ur: Sprog og Kultur, Aarhus
1951). - MANKER, E., Swedish contributions to Lapp ethnography
(ur: Journ. of the Royal Anthropol. Institute, Vol. 82). - MARINUS, A.,
Le 1VIilieu Social. Bruxelles 1941. - MATTESSON, A., Strömsboken II: 1.
h. 8-9. Ströms Hembygdsfören:s årspubl. 1951, 1952. Strömsund
1951-52. - McINTosn, A., Introduction to a Survey of Scottish
Dialects. Edinburgh 1952 (University of Edinburgh Linguistic Survey
of Scotland Monographs No. 1). - MEERTENS, P. J., Rapport over het
internationale ethnologisch-folkloristisch congres, gehouden te Stockholm van 26-31 augustus 1951 (ur: Kon. Nederl. Akad. van Wetenschappen, Amsterdam, Rapporten III, no. 2, 1951). - MOBERG, L.,
Till namnet Möre's morfologi (ur: Namn o. Bygd 38, 1950). - DENS.,
Fornisländskans bio i östnordisk belysning (ur: ANF 66, Lund 1951).
- DENS., Två gamla nordiska benämningar på fräken (i: Språkv.
sällsk. i Upps. förh. 1949-1951, Upps. 1952). - DENS., Nysv. unken
(ur: Meijerb. ark. 8, 1952). - NELSON, A., "Chateaux en Espagne"
dans le latin mffiikval (ur: Eranos Vol. 49, 1951). - NIELSSEN, CH.,
De gamle vijses exempler oc hoffsprock (1618), udg. af L. Bodker. I.
Indledning og tekst. Kbhm 1951. (Univ. Jubil. da. samf. skr. Nr 356). NILSSON, M. P:N, Det hellenistiska konungaidealet (ur: Arkeol. forskningar och fynd 1952). - NILSSON, R., o. BERGSTRAND, C.-M., Folktro
och folksed på Värmlandsnäs. Del I. Gbg 1952. - NORDHAGEN, R.,
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Mikkelsbwr, mikkelsfisk og Mikkel rev. Sjodemonen og djevelen.
(Univ. i Bergen Årbok 1950. Hist.-antikv. rekke Nr 2.) - DENS., Lushatt og tyrihjelm. De botaniske motiver i nordiske navn på Aconitum
septentrionale (ur: Norveg 1, 1951). - NYBERG, H. S., Dalarna (ur:
Dalarna red. av 0. Veirulf, 1951). - NYGARD, II. 0., Narrative Change
in the European Tradition of the "Lady Isabel and the Elf Knight"
Ballad (ur: Journal of American Folklore, Vol. 65, 1952). - NYMAN, A.,
Brynetavlan - ett säreget liebryne (ur: Liv och folkkultur III, 1951).
-ö DANACHAIR, C., Irish Folk Narrative on Sound Records (ur: Laos
1951). - ODENIUS, 0., Otto Vellingks jämtländska rekognosceringsrapport (ur: Jämten 1951). - OLAUS MAGNUS, Historia om de nordiska
folken. Del V. Kommentar utarb. av John Granlund. Sthm 1951. OLSEN, M., Gofugt dfr (Fafnismål 2) (ur: ANF 67). - PAUWELS, J. L.,
De vlierboom in de Zuidnederlandse dialecten (ur: Handel, van de K.
Commissie voor Toponymie en Dialectologie XXV, 1951). - PEDERSZON, JENS, En merkelig grundfest disputatz. Med indl. af Poul Andersen.
Kbh. 1952 (Univ. Jubil. danske Samf. Nr. 359). - PEHRSON, R. N. and
WHITAKER, I. R., Naming among the Karesuando Lapps (ur: Journal
de la Soc. Finno-ougr. 56, 1952). - PERKLEN, S., Texter på Nuckömål
upptecknade 1895. Utg. av G. Danell (ur: Svio-Estonica, vol. XI, 1952).
- PESSLER, W., Niedersachsen: Bauernhaus, Karte 165 (ur: Deutscher
Planungsatlas, Bd II, resp. Neuen Archiv fiir Niedersachsen, H. 18.
Hannover 1950). - PIRA, S., Om helgonkulten i Linköpings stift. Sthm
& Lund 1952. - POP, S., Le Centre international de dialectologie generale (ur: Orbis, tom. I, 1952). - REHNBERG, M., Godtemplarminnen.
Sthm 1951. (Svenskt liv och arbete 11, utg. av Nord. Museet.) - DENS.,
Småländsk bystämma. Tierp 1951 (d:o 12). - DENS., Järnbruksminnen.
Sthm 1952 (d:o 14). - RODENSTAM, GRETA, Frans Rodenstam och hans
hustru Stina (ur: Hundare och Skeppslag X, 1952). - ROOTH, E., Viktor Rydbergs Faustöversättning. Lund 1951. (Skr. utg. av Vet.-Soc.
i Lund 36.) - DENS., Zu den Ortsnamen auf -by, -bey im Elbe-SaaleGebiet (ur: Niederdeutsche Mitteilungen 1951). - voN ROSEN, E.,
Trolltiven, utg. av E. Manker. Sthm 1952. - ROUKENS, W., De "hollandse expansie" in het land van Rode en haar betekenis voor het Kerkraads clialect (ur: Miscellanea Mgr P. J. M. van Gils 1949). - DENS.,
Dialectologie en Volkskunde (ur: Album Grootaers, Leuven 1950). DENS., Regionalisme en volkscultuur. Nijmegen 1951. - DENS., Rond.
geschiedenis en problematiek van ons Limburgs woordenboek (u. å.
och o.). (Nijmegen 1951.) - RUNDBLAD, B. G., Forestville. A study of
rural social change. Upps. 1951 (Sociologiska institutionen, Uppsala,
stenc.). - RUNEBERG, A., Some observations on linguistic patterns in
a bilingual society. Part 1. Hfors 1951. (Societas Scientiarum Fennica.
Commentationes Hum. Litt. XVII. 4.) - RÄNK, G., Das System der
Raumeinteilung in den Behausungen der nordeurasischen Völker. Ein
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Beitrag zur nordeurasischen Ethnologie. II. Teil. Sthm-Tierp 1951. (Skr.
utg. av Institutet för folklivsforskning 3.) — SAARESTE, A., Des formules
de salutation en estonien (ur: Studio, Fennica VI, 1952). --- DENS., PohjaEesti ja Louna-Eesti murde vahepiir. (La limite dialectale entre l'estonien du nord et l'estonien du sud) (ur: Virittäjä 1952). — ScaticK, A.,
Folkungaättens ursprung (ur: Arkeol. forskningar och fynd 1952). —
SEBEOK, Tu., BALYS, J., WARREN, R. & TAYLOR, A., Addenda to
Studies in Cheremis Folklore, Vol. I (ur: Journal of American Folklore,
Vol. 65, 1952). — SEGUY, J., Les noms du tetard dans l'Atlas linguistique de la Gascogne (ur: Annales publiees par la Faculte des lettres de
Toulouse, juin 1952). — SEIP, D. A., Har nordmenn skrevet opp Eddadiktningen? (ur: Maal og Minne 1951). — DENS., Hvordan latinsk skrift
kom till Norge og Island (ur: Kirke og Kultur 1952). — DENS., System
og lydutvikling i sterke verber i norsk (ur: Norsk Tidsskr. f. Sprogvidensk. XVI, 1952). — DENS., Ringerikes plass i vår utvandrings saga
(ur: Nordmansforbundet nr 8, 1952). — DENS., (Rec. av) Bjarne Berulfsen, Kulturtradisj on fra en storhetstid. Oslo 1948. — DENS., Omstridde sporsmål i norsk språkutvikling. Oslo 1952. — SJÖDIN-NYMAN,
Å., Jämtländskt på Färöarna (ur: Jämten 1951). — SJÖSTEDT, L. G.,
Barsebäcks fiskeläge. En krönika från äldsta tid till våra dagar. Malmö
1951. — SNORRI STURLUSON, Ynglingasaga. Utg. av E. Wessen. Sthm
& Kbhn 1952 (Nord. Filologi, Ser. A: 6). — SOLDERS, 5., Älvdalens
sockenhistoria 1—III. Nyköping 1936-1946. — SOLHEIM, 5., Gardvorden og senga hans (ur: Maal og Minne 1951). — SPRINGER, 0., Old
Norse kumbla-smiår (ur JE GPh 1951). — STRÖM, F., Tro och blot.
Två grundbegrepp i fornnordisk religion (ur: Arv 1951). — STRÖMBÄCK,
D., Lars Levander. Minnesord (ur: K. Vitterh. Hist. o. Antikv. Akad.
årsbok 1951). — DENS., (Rec. av) A. Grape, Ihreska handskriftsamlingen i Uppsala universitets bibliotek 1-2, 1949 (ur: Nord. Tidskr. f.
bok- och biblioteksväsen 1952). — SVENNUNG, J., Brachyologie bei den
Verba 'heissen' und 'nennen' (ur: Eranos 50, 1952). — SVENSSON, S.,
Carl Wilhelm von Sydow. Minnesord (ur: K. Hum. Vetensk.-samf:s
årsberättelse 1951-1952). — DENS., Nordische Volkskunde-Forschung
1940 bis 1949. — DENS. C. W. von Sydow t (ur: Hessische Blätter fiir
Volkskunde, Bd XLIII). — TEEUW, A., Dialect-Atlas van/of Lombok
(Indonesia). Djakarta 1951 (Instituut voor taal- en cultuuronderzoek,
Universiteit van Indonesie). — TEGENGREN, IL, En utdöd lappkultur
i Kemi lappmark. Åbo 1952 (Acta Acad. Aboensis, Humaniora XIX. 4).
— TIBERG, N., Estlandssvenskarnas folkliga kultur. I. Ståndssamsamhället. Upps. 1951. (Skr. utg. av K. Gustav Adolfs Akademien. 25.)
— DENS., Medeltida gravplatser på Endre kyrkogård (ur: Julhälsning
t. församl. i Visby stift 1951). — DENS., Fornminnen vid Bunn (ur:
Gotländskt arkiv 1952). — TILANDER, G., Rävens fiskafänge och vargens upptagande i det andliga ståndet. Tolkade efter branche III av le
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Roman de Renard (ur: Liv och Folkkultur 1, 1948). — DENS., Guillaume
(ur: Studia Neophilologica, Vol. XXIII). — DENS., Världens största
privata handskriftssamling (ur: Nord. Tidskr. f. bok- o. biblioteksväsen 39, 1952). — TILLHAGEN, C.-H., Funeral and death customs of
the Swedish gypsies (ur: Journal of the Gypsy Lore Society, Vol. 31,
1952). — DE TOLLENAERE, F., Altnordische Wortforschung. Betrachtungen und Randbemerkungen zu F. Holthausens "Vergleichendes
und etymologisches Wörterbuch des Altwestnordischen" 1948 (ur: Leuvense Bijdragen, Jaarg. 1951-52). — TÖRNQVIST, E., Substantivböjningen i Östergötlands folkmål. Best. f. sing. mask. D. 1. Kartor. Upps.
1951. (Skr. utg. av K. Gustav Adolfs Akademien. 23:1.) — WAGNÅR, G.,
Småländska folkminnen VI. Vetlanda 1952. — WALLIN, C., Gravskick
och gravtraditioner i sydöstra Skåne. Ystad 1951. — VALONEN, N.,
Geflechte und andere Arbeiten aus Birkenrinde. Vammala 1952 (Kansatieteellinen arkisto IX). — VARAGNAC, A., Civilisation traditionelle
et genres de vie. Paris 1948. — WESSEN, E., Nordisk språkvård (ur:
Till Nils Hänninger 27.5. 1952). — WESSMAN, V. E. V., Folktro och
trolldom: 3. Människan och djuren. Helsingfors 1952 (Finl. Svenska
Folkdiktn. VII: 3). — VIDE, S.-B., Svenska gräbba 'ung, ogift (tjänste-)
kvinna, (tjänste-)flicka'. Former och härledning (ur ANF 66, 1951). —
DENS., Folkmålet i Markaryd (ur: Markarydsortens Hemb.fören:s jubileumsskr., Växjö 1951). — WIGSTRöM, EVA, Folktro och sägner från skilda
landskap (Folkdiktning III), utg. av Aina Stenklo. Falun 1952 (Svenska
sagor och sägner utg. av K. Gustav Adolfs Akademien 11.) — WIKMAN,
K. R. V., Om folklig spådomskonst (ur: Budkavlen 1951). — WOLFRAM,
R., Von der Brauchtumsaufnahme im Lande Salzburg (ur Mitteilungen
der Gesellsch. f. Salzburger Landeskunde, Bd 92, 1952). — .kMARK, M.
o. Lööw, A., Julvisor och cantilenor. Sthm 1951. — ÖSTERGREN, 0.,
Nusvensk ordbok. Häft. 93. Sthm 1951. —
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