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Tyska lånord i estlandssvenska mål 
Av Herbert Lagman 

Den historiska bakgrunden till kontakten mellan svenskar och tyskar i 
Estland är i korthet följande: Den tyska motrörelse, som på 1100-talet 
satte in mot den tidigare slaviska expansionen söder om Östersjön, resul-
terade i att så gott som hela östersjöområdet kom under tyskt inflytande. 
De baltiska länderna Lettland, Livland och Estland underkuvades av 
tyskarna under loppet av två decennier i början av 1200-talet. Norra 
Estland kom till en början under dansk överhöghet genom Valdemar Sejrs 
erövringståg 1219. Efter det stora estniska bondeupproret 1343 blev 
emellertid danskarnas ställning i Estland ohållbar, varför landet överlämna-
des till Tyska orden. Staden Reval, av esterna kallad Tallinn (av Taani 
linn 'danskarnas stad'), grundades på 1220-talet. Ett par decennier tidigare, 
.år 1201, hade Riga grundats vid Dynaflodens mynning, varifrån den tyska 
expansionen norrut tagit sin början. Grundare av staden var biskop 
Albert. Till dessa och andra nygrundade städer strömmade i erövrarnas spår 
skaror av tyska köpmän och hantverkare, som kom att bilda grundstommen 
till de nya städernas befolkning. 

Den svenska invandringen till Estland vidtog några decennier senare, i 
slutet av 1200-talet. De första invandrarna bestod säkerligen till över-
vägande del av hantverkare, som företrädesvis slog sig ner i Reval och i 
Hapsal på den estniska västkusten. Där kom de i omedelbar kontakt med 
sina tyska yrkesbröder. Under hela medeltiden torde ett betydande antal 
svenska hantverkare och andra yrkesutövare ha befunnit sig i Reval och 
andra städer i norra och nordvästra Estland.1  Så småningom flyttade 
emellertid största delen av de svenska invandrarna ut till landsbygden, där 
de grundade byar och fiskelägen på den estniska nord- och västkusten samt 
på öarna utanför denna. 

Kontakterna mellan svenskar och tyskar i Estland har naturligtvis också 
satt sina spår i språket, för de estlandssvenska dialekternas del främst i 
form av lånord. Ett visst inflytande från tyskan kan också spåras på syn- 

1  Jfr P. Johansen 1955 s. 21 ff. Se också E. Blurnfeldt, Estlandssvenskarnas historia. 
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taxens område.1  De lånord, som upptagits direkt från tyskan, främst låg-
tyskan, är i allmänhet av äldre datum, medan de senare lånen i stor ut-
sträckning förmedlats av estniskan. De svenskar, som flyttade ut till lands-
bygden på den estniska nord- och västkusten samt öarna utanför denna, 
förlorade till stor del den direkta kontakten med de i städerna boende 
tyskarna, och umgänget med godsägarna, som var de nyinflyttade svenskar-
nas herrar på landsbygden, gav vanligen inte något större utbyte i språkligt 
avseende, eftersom dessa inte talade tyska med sina underlydande. Men en 
hel del lånord övertogs naturligtvis direkt från tyskan även där, främst 
genom tjänstepersonalen av bondesläkt, som var anställd vid godsen. 

De tyska erövrarna och de i deras spår följande köpmännen och hant-
verkarna kom till övervägande del från Nordtyskland, främst Westfalen och 
Sachsen (tysk heter sakslane på estniska), och den tyska, som talades i 
Estland och övriga baltiska provinser, var lågtyska. Från och med början 
av 1600-talet avfattades alla urkunder på högtyska, men som allmänt 
umgängesspråk ersattes lågtyskan först i början på 1800-talet av högtyska, 
dock en särpräglad sådan, s. k. baltisk högtyska, som innehöll en mängd 
lågtyska, estniska och ryska element.2  

De tyska lånorden i estlsv. mål är, som ovan påpekats, till övervägande 
del av lågtyskt ursprung. Detta är ju också naturligt med beaktande av att 
den högtyska perioden var så mycket kortare. I dessa sammanhang är 
säregenheterna i uttalet i baltisk lågtyska av stort intresse. Talrika urkunder 
från den lågtyska perioden i Estland finns bevarade, men stavningen i 
dessa följer de traditionella mönstren, varför de inte lämnar oss några 
upplysningar om de egenheter i uttalet, som säkerligen måste ha förekommit. 
De tyska invandrarna kom ju från vitt skilda orter i Tyskland, varför 
också språkvanorna måste ha skilt sig på flera punkter. Av särskilt intresse 
härvidlag är bl. a. uttalet av de omljudda vokalerna samt av grafemet sch 
(se, sk, schk). De omljudda vokalerna o och u betecknades ju inte särskilt i 
skrift, medan den omljudda a-vokalen återges med e. Uttalet av grafemet 
sch (se, sk, schk) har varit sx el. sk.3  

Dessa problem har nyligen behandlats av den kände estniske språk-
forskaren Paul Ariste i en artikel Das Niederdeutsche im Estnischen. Som 
utgångspunkt för sin undersökning tar Ariste de talrika lågtyska lånorden 
i estniskan. Av uttalet i dessa (och växlingarna, som förekommer i fråga 
om en hel del lånord) får man en god uppfattning om uttalsförhållandena 
i den baltiska lågtyskan. De omljudda vokalerna o och u betecknades som 
bekant inte i lågtyskan, varför en del språkforskare dragit i tvivelsmål 
huruvida sådana överhuvudtaget förekommit i äldre lågtyska. I baltisk 

'Se E. Lagman, Participen i nuckömålet. 
2  Om tyskan i Baltikum se Mitzka, Studien zum baltischen Deutsch. 
3  Se A. Lasch, Mittelniederdeutsche Grammatik s. 173 f. 
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lågtyska har de under alla omständigheter varit förhanden. Detta framgår 
klart av uttalet av de estniska lånord, som innehåller dessa vokaler. Men 
lånorden tyder också på att en viss växling i uttalet förekommit. I vissa 
fall uppträder nämligen parallellt former med såväl omljudd som oomljudd 
vokal, t. ex. vooder och vööder 'Kleiderfutter' av Ity. vodere, proovima och 
pröövima 'probieren, prilfen', ity. proven. Som exempel på u-omljud kan an-
föras kavel 'Schaufel', lty. schufiel, kikiin 'Scheune', Ity. schune, tiiiir 'Steuer', 
ity. stur osv. Den omljudda a-vokalen återges i estniskan regelbundet med 
ä, vilket tyder på ett mycket lågt uttal. Detta låga uttal av e var utmär-
kande också för baltisk högtyska, då det stod framför r. Beträffande grafemet 
sch anser Ariste, att uttalet som enhetligt ljud aldrig förekommit i baltisk 
lågtyska. Det troliga uttalet har varit sk. Här kan tilläggas, att de lågtyska 
lånorden i estlsv. mål genomgående har detta uttal. I estniskan bortfaller 
8 i uddljudande konsonantförbindelser. 

Vid studiet av de tyska lånorden i estlsv. mål ställs man ofta inför en 
rad problem. Detta gäller framför allt vid bestämningen av vägen och 
tidpunkten för inlåningen av ett visst ord. Det svenska riksspråket och 
dialekterna i Sverige, särskilt de sydsvenska, har som bekant upptagit en 
stor mängd tyska lånord, och det kan i flera fall vara svårt att avgöra, 
huruvida ett visst lågtyskt ord inlånats under vistelsen i Estland eller om 
det redan tidigare funnits i språket. Inflödet av tyska lånord i svenskan 
började som bekant under yngre fornsvensk tid, dvs, mot slutet av 1300-
talet,' och vid denna tidpunkt hade den svenska invandringen till Estland 
redan pågått i ett helt århundrade. De första invandrarna talade sålunda 
en helt nordisk svenska, medan de som kom på 1400- och 1500-talen säker-
ligen redan före invandringen fått ett betydande tillskott av lågtyska ord 
i sitt språk. I flera fall kan det sålunda vara vanskligt eller helt omöjligt att 
fastställa på vilken väg ett visst ord av lågtyskt ursprung inkommit i de 
estlandssvenska målen. Härvid må påpekas, att olika estlsv. dialekter kan 
ha inlånat samma ord på skilda vägar och i skilda former, en del direkt från 
tyskan, andra genom dialekter i Sverige eller genom estnisk förmedling. 

Som uppslagsord i den följande förteckningen över tyska lånord i est-
landssvenska mål står de estlandssvenska dialektorden. Jag har inte ansett 
det nödvändigt att använda landsmålsalfabetet vid återgivningen av dessa 
utan i stället nyttjat en grov beteckning, som jag använt i mina tidigare 
ordstudier och som är mera lättläst för icke språkligt skolade läsare. 

Följande förklaringar bör härvid ges: 

o betecknar slutet ljud lmalf o 
å är öppet 	 lmalf o a 
u motsvarar 	lmalf u 
tj 	 lmalf t +f 

1  Se bl. a. E. Wesst5n, Om det tyska inflytandet på svenskt språk under medeltiden. 
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De tonlösa mediorna, som förekommer i perifera estlandssvenska mål, 
återges med b, 

Punkt under vokaltecken anger, att vokalen är »överkort», t. ex. hoitt 
'vitt'. Punkt under d, t, 8, n anger, att dessa är supradentala, och punkt 
under 1 anger, att detta är kakuminalt eller, i vissa fall (till följd av inverkan 
från ett föregående r), supradentalt. Tonlöst 1 återges med hl, då det är 
kort och som långt med hhl. 

Lång konsonant dubbeltecknas; lång vokal däremot återges med längd-
streck över vokaltecknet. Saknas detta är vokalen kort, även i tryckstark 
ställning framför kort konsonant. 

För accentueringens vidkommande må märkas, att bindestreck används 
för att markera sammansättningsaccent. Sammansättningar med ord-
gruppsaccent (två huvudaccenter) särskrives. 

Med apostrof (') anges, att den följande konsonanten är stavelsebildande. 

Huvudorterna inom det estlandssvenska dialektområdet anges genom föl-
jande förkortningar: 

Nu —Nuckö 	Rå —Rågöarna 
Ri —Rickul 	SRå—Stora Rågö 
Su —Sutlep 	LRå—Lilla Rågö 
Nuh—Nuckö-halvön Ru —Runö 
Odh—Odensholm 	Da —Dagö 
Oö —Ormsö 	Gsv —Gammalsvenskby 
Vi —Vippal 	Na —Nargö 
Ko —Korkis 

alf f. 'apa', äv. använt som skällsord Nu (Dan Ob 1). 
Ty. Affe, estn. ahv d:o. 
Sms. af/-bör m. 'apbur', a//-laiar m. 'en som förevisar apor'. 
Ex. fårr brdka allti ätla stiYarer e Håg)l låda gå om-ekring må a//-bör'n opa 

häda 'förr brukade alltid ett lag (några) säljare (försäljare) i (på) Hapsals 
marknad gå omkring med en apbur på axeln' (Ib Ob 2). 

I Ri och på Odh användes det från riksspråket inlånade åp. Det är 
möjligt att Su fått ordet via estniskan. Konsonantgruppen hv i estniskan 
substitueras nämligen med i (i inljud som kort och i slutljud som långt) 
vid inlåningen i estlsv. dialekter, varför uttalet skulle ha blivit identiskt 
oavsett från vilket av de båda här berörda språken ordet inlånats. 

amafte 'vanmäktig, svag, maktlös, trött' Nu (Dan Ob 4). 
Mlty. dmchhtich, amechtich 'unmächtig, schwach, ohnmächtig' (Lasch—

Borchling). 
Ex. han var amaftendor baket siuk-dömen 'han var svag, kraftlös, efter 

sjukdomen' (HL). 
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Sms. amafte-hait f. 'matt(ig)het' (Lagman NNO 54): amafte-haite satt 
långa e kroppen baket han lång siuk-dömen 'mattigheten satt länge (kvar) 
i kroppen efter den långa sjukdomen' (HL). 

amp-mann m. 'förvaltare el. bokhållare på gods' Nu (EFK I 42) 
Ty. Amtmann 'Beamte'. 
Ex. än amp-mann var dår opz Rikol höve 'en »amtman» fanns det på, 

Rickul-herrgården' (CB). 
Övergången t> p kan bero på benägenheten i estlsv. dialekter att låta 

en klusil följa på en homorgan nasal (jfr låkand 'lakan', Spitamb 'Spithamn' 
(en by), äsand 'ensam'). Enligt Danell (Num 195) är »ampmann» ett vanligt 
uttal av Amtmann även i tyskan, och troligt är därför, att ordet inlånats 
direkt från tyskan i denna form, detta desto lättare som ju detta uttal 
motsvarar ljuddistributionen i det egna språket. Ordet var huvudsakligen 
känt i nuckömålet. 

Om »amtmannens» plikter och befogenheter se Dan Ob 4. 

baba m. 	barn) något farligt, som ej får röras; eld, sår' Nu (Dan Ob II). 
Lty. Ba, baba 'interj. und subst. womit wärterinnen den kindern das 

unreine bezeichnen' (Woeste). 
Ordet används vanligen som interjektion: baba! 'akta, det är farligt!'. 

Betoningen ligger då ofta på senare stavelsen:' babä. Som substantiv kan 
cr ht även stå i bestämd form, t. ex. gå änt så når opa baban 'gå inte så, 
nära elden' (Dan ibid). 

Adj. babat 'sårig, sjuk', t. ex. (far till barnet) komm te må, nctnn ä babat 
'kom till mig, mamma är sjuk' (Dan ibid), hände är babat 'handen är sjuk, 
öm' (Ib Ob 15). 

Det är inte fullt klart på vilken väg ordet inkommit i estlsv. dialekter. 
Ordet förekommer enligt Rietz (18) även i svenska och danska dialekter, 
där det emellertid används enbart som interjektion. I svenskan är det 
dessutom långstavigt. För nuckömålets del får man därför närmast räkna 
med lån från lågtyskan (vilket för övrigt ju också är fallet med danskans 
och de svenska dialekternas varianter av ordet i fråga) eller åtminstone 
påverkan från detta språk. 

&Mal m. Nu0ö, beitel m. Vi, bäit'l m. Rå, bäittil m. Na 'eggvasst stämjärn, 
slipat från ena sidan med rakt skaft av trä' (Tib Ob). 

Mlty. båitel 'Meissel, Stecheisen' (Lasch—Borchling). 
Ex. kilat.), ä et miöt /!att  Cin, som man kolar ö_tr'd må 'pöiteln är ett smalt, 

flatt ( —platt) järn, som man holkar ur trä med' Nu. 
Sms. baital-hågg n. 'slå i vägg, vari stämjärn instickas' Nu, baital-tång m. 

'den del av mejseljärnet som sitter inne i skaftet' Nu, baitc4-24 n. 'skaft-
hylsa på mejsel' Nu (Dan Ob 23), baital-håPc m. 'ring av metall eller horn 
kring stämjärnets skaft': fårr e tien vor baitc4-hålka fråm hön 'förr i tiden 
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voro »betelholkarna» av horn', baita!-kano f. 'spån efter stämjärn': han hogd 
gåt e trå må, baitan såss än baita!-kanona flit' o etuien 'han högg hål i träet med 
stämjärnet så att spånen flögo i luften' Nu, bait4-noi f. 'klubba med vilken 
man slår på stämjärn' (estn. nui 'klubba') Nu (Ib Ob 24). 

Ordet förekommer också i södra Sverige (jfr SAOB s. v. betel, Rietz 34), 
bl. a. på Gotland, och det går därför inte att med säkerhet avgöra på vilken 
väg ordet inkommit i de estlsv. dialekterna. Emellertid är »beteln» ett av 
timmermannens allra vanligaste arbetsredskap och för övrigt ett oundgäng-
ligt verktyg i varje hushåll, varför såväl föremål som ord torde ha blivit 
kända på ett mycket tidigt stadium. 

bakkin-barr n. 'kindskägg' Da (FrV 20). 
Ty. Baekenbart 'polisonger'. 

bå-mo4 el. bammo4 f. 'barnmorska' NuOö (FrV 20). Jfr Rw II 316. 
Mlty. bådemöder, -mgme, -mdmesehe 'Hebamme' (Lasch—Borchling), 

bademödersche d:o (Schiller—Liibben). 
Ex. bä-mo,ska lftd e Bärkias 'barnmorskan bodde på Birkas' Nu (OB). 
Genom stavelsesynkopering har ordet förkortats, så att det blivit två-

stavigt, ett förfaringssätt som är vanligt då det gäller sammansatta lånord 
i estlandssvenska mål.' 

ViKo hade en svensk variant, bån-möra bf (AS). Om ordet i riksspråket 
se Hellquist EO s. v. 

båsat 'skojaraktig, full av upptåg' Nu (Dan Ob 19). 
Mlty. basen 'unsinnig reden' (Schiller—Liibben), Ity. basen 'reden und 

handeln unsinnig' (Woeste). 
Ex. han ä båsator te gära tök-stikker 'han är omöjlig att göra tokigheter', 

han ä båsat långor 'han är gräsligt lång' (Dan ibid). 
Subst. bås m. 'tok, narr': lie e n,ö råt ga bås'n 'tok där!' (Dan Ob 18). 
Adj. abstr. båsat-hait 'tokighet': håla båsat-hait håldor tu te7 må 'vad har 

du för tokigheter för dig?' (Ib Ob 21). 
FrV anger (21): bås m. 'mes, feg stackare' Nu0ö, en betydelse som 

emellertid inte kunnat verifieras. Jfr Rietz 25. 
Som verb förekommer ordet knappast. Subst. bås är troligen en sekundär 

bildning till adjektivet som är vanligast. En övergång från verb till adj. har 
sålunda ägt rum vid inlåningen. 

bibr m., pl. bibrar 'bäver' Nu (Jfr FrV 24). 
Ty. Bieber d:o. 
Ordet förekommer inte mera som appellativ, eftersom själva djuret är 

utdött sedan länge, men det finns bevarat i gårdnamnet Bibra »bävergården» 
i Ri. Nämnda gård ligger i utkanten av byn Bergsby, och strax nedanför 

1  Se Lagman SES 209. 
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gården flyter en med alar kantad bäck, som styrker antagandet, att det är 
nämnda djur, som givit gården dess namn. De första invånarna där har 
kanske sysslat med bäverfångst, eller har bävrar annars förekommit på 
denna plats. 

bjärr-kes m. 'ölost' Rå (Söderbäck 101). 
Ty. Bierkäse d:o. 
Nämnda »ost» tillreddes av uppkokt mjölk efter ko som nyss kalvat, vari 

man tillsatt öl. Ordet var känt också i Vi (MG). 

bom-bär n. 'päron' (föråldrat) Nu (Dan Ob 36), bomm-bär n. 'päron' OöDa 
'krikon' Gsv (Tib Ob). 

Baltty. Bumbeere 'Birne' (Mitzka 8). 
Sms. bombärs-trå n. 'päronträd' Oö (Tib Ob). 
Ordet är av lågtyskt ursprung och har enligt Mitzka (21) bevarats i 

balttyskan på grund av estniskt och lettiskt inflytande. 
I nuckömålet är ordet numera okänt och torde även i andra estlands-

svenska mål vara ovanligt. 

bog n. Nu, båg n. 0ö, bög n. ViKoRå 'bröst' (Tib Ob). 
Lty. burst 'Brust' (Sarauw 130), mity. borst d:o (Lasch—Borchling). 
Ex. hån givor bog åt bå ne 'hon ger bröst åt barnet', hån liggor mä händre 

opa boge gåle 'hon ligger med händerna på bröstet redan, hon är redan död' 
Nu (Dan Ob 58). 

Ordet är speciellt germanskt men för övrigt av mycket hög ålder (se 
Hellquist E0 s. v.). Det har säkerligen varit känt redan före invandring-
en, och metatesen beror kanske på senare inflytande från lågtyskan. 

bråd n. Nu0ö, bråd n. ViRå 'stek' (Tib Ob). 
Mlty. br &le 'Braten' (Lasch—Borchling), estn. praad d:o. 
Ex. ve fingo supp å bråd te middan 'vi fick soppa och stek till middagen' 

Nu (HL). 
Detta ord har möjligen på skilda vägar inkommit i olika estlandssvenska 

dialekter. Varianten med å (ViRå) återgår möjligen direkt på fsv. bräth 
'stek, jaktbyte', som återfinns i sms. villebråd (se Hellquist EO s. v.). Det 
långa a-ljudet i nuckö- och ormsömålens variant av ordet tyder på lån eller 
åtminstone påverkan från lågtyskan. Även lån från estniskan är möjligt. 

bråd Nu0ö, bråd ViRå 'steka på stekpanna' (Tib Ob). 
1V1Ity. bräden 'braten' (Lasch—Borchling), estn. praadima. 
Ex. ve bråd kätt å tullar 'vi steker kött och potatis' Ri, bråd äbler å brådan 

fissk 'stekta »äpplen», dvs, potatisar, och stekt fisk' Rå (Tib Ob). 
Verbalsubst. brådas n. 'stekning': he var ett vålde brådas tär läre brolape 

'det var ett väldigt stekande där före bröllopet' Ri. 
Sms. bråd-lin m. 'stekugn' Nu0ö, bråd-pann f. (estn. praepann) 'stek-

panna' ViRå (Tib Ob). 
2— 732526 Sv. Landsmål 1973 
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Ex. bråd-tinar had man båra e all n-lust häsena 'stekugnar hade man bara 
i de allra nyaste (senast byggda) husen' Ri (HL). 

Här har vi samma problem som hos föregående ord. Jfr ä. nysv. bråda, 
bräda (Dahlgren s. v.). 

brEske f., bf bre7skia 'spänne, ofta av silver, varmed skjortan hopfästes fram-
till' Nu (Dan Ob 46), brEske f. 'bröstspänne' Nu0öViRå (FrV 30, Söder-
bäck 132), bre7ski f. 'sölja, brisk' Ru (V11 Rm 83). Jfr Rw II 63. 

Mlty. br&se, braze, bre 'Spange, Brosche, Nadel, Heftel' (Lasch—Borch-
ling), baltty. Breze 'Spange' (Sallmann 25), estn. prees d:o. 

Ex. ga Knfitof-Kristian had tappa bråskia båy, tå en gikk te kärke å fikk 
gå' mä skiokbo,ste löt e kärkia 'gamle Knuters-Kristjan hade tappat spännet 
för skjortan och fick gå med skjortbröstet öppet i kyrkan' Nu (Ib Ob 38), 
männe hav ... koita skiört, rE bände ite kråvan å bråskia Iäre 'männen hade ... 
vit skjorta, rött band i kragen och brosch frampå' Vi (SvEst 1938 84). 

Sms. bräske-gärar m. 'man som gör spännen', bre7ske-n4 f. 'nål med vilken 
spännet (brEskia) fästes vid klädesplagget' Nu (Ib ibid), päneng-bröske f. 
'spänne med silverpenning' Rå (Söderbäck 134). 

Ordet liksom själva föremålet var i äldre tid vanliga. Numera är det väl 
huvudsakligen ordet man känner till. Detta har med all sannolikhet över-
tagits från den baltiska lågtyskan. Om ordet i övrigt se SAOB s. v. brisk. 

brill n., pl. britter NuOdh, brill f., bf brilla, pl. brillar 0öRu, brill m. RåVi 
'glasögon' (Tib Ob), brill f. el. m. Ko (AS). 

Lty. brill(e) 'Brille' (Hellquist EO s. v. brillor). 
Ex. han ä äta britter 'han är utan glasögon' Nu (Dan Ob 45), min britter 

Ri, mitt brill Nuh 'mina glasögon' (Tib Ob), kån ä mina brilla el. min brill'n, 
(äldre) 'var är mina glasögon?' Ko (AS). 

Sms. brill-au f. 'glas i glasögon', brill-skakn m. 'glasögonskalm' Nu (Dan 
ibid), brill-karp f. 'glasögonfodral' Ko (AS), brill-dös f. d:o Ri (HL). 

Adj. brillat: han ä brillator 'han har glasögon på sig' Su (Ib Ob 38). 
Som synes växlar ordets genus i olika estlsv. dialekter. I ViKo förefaller 

det att växla inom samma språkområde och även hos olika generationer. 
Maskulinformen är äldre. Neutralt genus har ordet endast i nuckömålet. 
Det beror kanske på att man uppfattat det slutljudande e-et som best. art. 

Som framgår av exemplen ovan kan ordet användas i såväl singularis 
som pluralis. I ViKoRå användes dock nästan enbart singular form. 
Användningen av singular form tyder på att ordet inlånats från tyskan. 
Även estniskan har dock tidigare haft singular form, prill (Wiedemann s. v.), 
medan man numera uteslutande använder pluralformen prillid, åtminstone 
i vårdat språk. övergången till plural form i estlsv. dialekter kan möjligen 
ha ett visst samband med samma övergång i estniskan. Den kan dock 
också bero på inverkan från rikssvenskan. Pluralformen britter el. brillor 
förekommer som bekant i äldre svenska och dialektalt fortfarande, särskilt 
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i södra Sverige (jfr Rietz 52). Ordet är dock belagt jämförelsevis sent (se 
Hellquist E0 ibid). Med hänsyn till ordets former i estlsv. mål samt den 
historiska bakgrunden får man anse direkt lån från (låg)tyskan som troli-
gast. 

bräm n., bf bräme 'bråddjup i sjö, starkt fallande sluttning' Nu (Dan Ob 
53), brämm n. 'tvärbrant avsats i lagrat kalkberg under havet' Odh 
(Tiberg 1962 66). 

brem(e), mhty. brem 'kant' (Hellquist E0 s. v. bräm), ty. Bräme 
'waldige Einfassung, Rand von Wald und Wiese'. 

Ordet betecknar en brant el. sluttning, som bildar övergång i terräng-
formationen. Oftast kommer det till användning om kant mellan kärr och 
mo och uppträder gärna som sammansättning: mo-bräme 'sluttning mellan 
mo och lägre liggande löväng'. Även annars förekommer det i namn på 
ängslotter och terrängbeteckningar,' t. ex. Estor-bräme 'Österbrämet', 
Haktums bräme 'Halvtumsbrämet' (Lagman NNO 124, 130), Skokts bräme 
'Skolhusbrämet' (OB). 

Om ordets förekomst i germanska språk se Hellquist ibid. 

bull m. 'tjur', äv. om  stor och tjock karl NuOö (Dan Ob 59, LL). 
Mlty. bulle 'Stier' (Schiller—Labben), estn. pull. d:o. 
Ex. ... ätto.5t göv ve sia rna/ck-ask ått 'a (kuda), å baket he skoa änt än bull 

baket 'a mair '... till slut gåvo vi henne (kon) matk-aska, aska efter en orm, 
och efter det tittade inte en tjur efter henne mera' Nu (Dan ibid). 

Sms. bull-dä m., pl. -doar, -doa »tjurdag> (det var vanligt, att man som 
språngavgift för en tjur utförde ett dagsverke till tjurägaren. Detta dags-
verke kallades för »bulldag»), bull-påst m. 'stolpe i ladugård vid vilken tjur 
står bunden', bull-mear m. (äv. oks-mear) 'torkad tjurpenis, som under 
äldre tid användes som vapen i slagsmål mellan bondpojkar' Nu (Ib Ob 43), 
suko-bull m. (estn. sugu-pull) 'avelstjur' Ri (HL), kuclo-bull m. d:o (Dan 
Ob 211). 

Vb. bullas 'betäckas' (om ko) (Dan Ob 59) är en sekundär bildning. 
Ordet bull är troligen inlånat från lågtyskan i jämförelsevis sen tid. Det 

förekommer i fno. (boli, baul) samt i ett flertal andra germanska och i baltiska 
språk (Grimm). Det är vanligt också i estniskan och finskan. Inom det 
svenska språkområdet förekommer det huvudsakligen i östsvenska dia-
lekter. 

I finlandssvenska dialekter förekommer ordet i formerna polli, okspolli, 
okspolak 'ungtjur' av fi. pulli 'tjur'. Jfr Wessman 1936 132, Wessman 1957 
117, Sax6n 199. 

De estlandssvenska dialekterna (Nu0ö) har med största sannolikhet fått 
ordet direkt från lågtyskan. Estnisk förmedling kan tänkas ehuru den före- 

1  Se Lagman 1965 s. 92. 
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faller mindre trolig. Likaså kan de ovan angivna fno. formerna knappast 
ligga till grund för det. Ordet skulle då bl. a. innehållit kakuminalt 1. 

bågor 'muddra' Nu (Dan Ob 13). 
Ty. baggern, estn. bagerdama 'muddra'. 
Sms. bågor-ma,sin (f. (estn. bagermasin) 'mudderverk' Nu (HL). 
Ex. tå ja var lihhlor rensa dä am n gång hamne e DJram mä am n bågor-magin 

'då jag var liten rensade man (de) en gång hamnen i Derhamn med ett 
mudderverk' Ri (HL). 

Ordet kan ha inlånats via estniskan. Det korta g-ljudet synes tala för 
detta. Det kan dock även bero på den allmänna tendens till kvantitets-
förkortning, då det gäller lånord, som är särskilt utmärkande för nuckö-
målet (jfr Dan Num 216). 

Övergången a >å är märklig i detta fall, enär ju denna övergång före-
trädesvis inträder i kortstaviga ord, där ett a följer i nästa stavelse. Exempel 
på övergång a >å i kortstaviga ord finns dock även i andra fall. Här kan 
det dock härleda sig från presensformen bågrar ( <bagrar), varifrån uttalet 
med å införts även i andra former.1  

Ordet bagra 'muddra, uppmuddra, genom rensning göra ett farvatten 
djupare' förekommer i Västmanland och Närke (Rietz 19). Det är dock 
föga sannolikt, att Nu har fått det därifrån. Ordet är ju av jämförelsevis 
sent datum och kan blott ha upptagits från baltisk tyska eller genom för-
medling av estniskan. 

da/it n. 'veke i ljus el. lampa' Na, da/fl n. Vi, ta/fl m. Ru (Tib Ob). Baltty. 
Dacht 'Docht' (Mitzka 9), estn. ta/it d:o. 

Ex. lätt ite bog-lampen, n7,t da//t 'sätt en ny veke i bordslampan' Ko (AS). 
Ordet synes ha inlånats direkt från balttyskan möjligen med undantag 

för runömålets variant av ordet, där estnisk förmedling kan antas.2  
De centrala estlandssvenska målen har ett inhemskt ord för 'veke', Nu 

tång m., Oö tånd m. Detta ord kan också betyda 'skaftjärn' (inne i verk-
tygs skaft), 'sista svanskotorna' i sms. romp-tång m. »rumptånge» m. m. 
Nu (Dan Ob 448). Om detta ord i övrigt se Hellquist E0 s. v. tånge. 

dislar m. NuViKo, disslar m. Oö 'snickare' (HL, AS, LL). 
Ty. Tischler 'snickare', estn. tisler, dial. tislar d:o. 
FrV uppger (41) felaktigt formen dihlar för Nu0öVi. 
Ex. Bä,spe dfslai gi,o4 mäst rokkar 'snickaren i Bergsby gjorde för det 

mesta spinnrockar' Ri (HL). 
Sms. bis dislar m. 'yrkessnickare i by', hös dlslai bf 'herrgårdssnickaren' 

Nu (Dan Ob 62, 164). 

1  Se Tiberg 1962 s. 77. 
2  Se Lagman SES s. 86; P. Ariste, Keel ja Kirjandus 1971 nr 9 s. 569. 
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Sekundärt har bildats vb clis'l 'snickra'. Mindre sannolik är direkt efter-
bildning av ty. tischlern. Jfr Lagman NNO 61, Dan Ob 431. 

NuViKo har fått vokalförlängning. Ordet kan ha övertagits direkt från 
tyskan, men estnisk förmedling kan inte uteslutas. 

dön-/af/ m. 'domherre' Nu (Dan Ob 76). 
Ty. Dompfaffe 'domherre'. 
Den tyska affrikatan pf har ersatts med frikatan /. Denna företeelse var 

vanlig också i balttyskan, särskilt om affrikatan förekom i uddljudsställning, 
t. ex. Pferd> Fert, Pfanne> Fanne.1  

Uttalet kan därför vara direkt övertaget från balttyskan. Ordet var för 
övrigt inte särskilt vanligt. 

drai Nu0ö, dräi ViRå 'svarva' (FrV 43, 44). 
Mlty. dreien, dreigen 'drehen' (Schiller—Liibben), lty. draigen 'drehen' 

(Woeste). 
Ex. han draia knupsar opa sEnge 'han svarvade »knupsar», runda knappar, 

på sängen' Ri (HL). 
Srns. drai -bänk m. 'svarvbänk', drai-kåmar m. 'slöjdrum', drai-säkar f. pl. 

'slöjdsaker', drai-sdad m. 'svarvhjul', drai-stö! m. 'svarvstol' Nu (Dan Ob 
77), drai-baita! m. 'stämjärn som man använder vid svarvning': drai-baitak 
ära mång Nät, somkr hava ronn andar å somkr håva llät Eldar häldor hoiss 
öndar '»drejbeitlarna» (de stämjärn med vilka man svarvar) äro av olika 
slag, några ha runda ändar och somliga flata (platta) ändar eller vassa 
(spetsiga) ändar' Nu (Ib Ob 58). 

Ordet är vanligt i ett flertal ieur. språk (se Hellquist E0 s.v.) och det 
förekommer också i andra svenska dialekter (se Rietz 97, Dahlgren 159), 
men de estlandssven ska dialekterna har dock med största sannolikhet fått 
det från lågtyskan. 

draiar m. Nu0ö, dräiar m. Vi, dräier m. Rå 'svarvare' (FrV 43, 45). 
Mlty. dreier, dreyer, dreger 'Dreher, Drechsler' (Schiller—Löbben, Lasch— 

Borchling). 
Ex. han ä dräiar 'han är svarvare' Ko (AS). 
Sms. rokk-draiar m. 'spinnrockssvarvare' Nu (Dan Ob 328). 
Ordet förekom bl. a. som gårdnamn, Draiagt (i Storharga, Höbring) (Dan 

Ob 77) el. Dräiers Rå (Söderbäck 122). Jfr Rw II 10. 

dfds 'dunsa' Nu (Dan Ob 82). 
Ty. dial. dutzen, duzen, diitschen 'schlagen, stoszen' (Grimm). 
Ex. he diitsa som en fall 'det dunsade när han föll' Ri (HL). 
Subst. dfds m. 'dov smäll' tär var än störan dfds tå en fall e gåke 'det var, 

hördes, en stor »duts» (stor dov smäll) då han föll i golvet' (Ib Ob 62). 
Förlängning av vokalen har inträtt. Subst. dfds är sekundärt. 

Se Mitzka s. 18, Sallmann s. 46. 
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dväil m., bf dväil'n, 'rituell duk om brudens huvud' Rå, väj/ f., bf väila 
'ålderdomlig jämnbred duk att svepa kring brudens huvud och 
huvudprydnad' Da, dvegh! f. 'mansdräktens halsduk' Ru (Tiberg 1962 
65), dvail f., pl. dvailar 'vit huvudduk' (användes vid kyrkobesök) 
Nu. Jfr Rw II 63, 322; Rietz 107. 

Mlty. dweile, dwgle 'Handtuch' (Schiller—Llibben), baltty. Dwehle, hty. 
Zwehle d:o (Schliiter 23). 

Ex. ... zum Abendmahle umwandten sie den Kopf mit weissen nichern, 
dwailar, wie auf Dago Nu (Rw II 63). 

Ordet, som ursprungligen är en avledn. till dwah,an, twah,an 'två, tvätta', 
förekommer i olika former och med varierande betydelseskiftningar i ett 
flertal germanska språk. Jfr. fsax. thwaila f. 'handduk, tvättlapp', da. dveil, 
dv.wl 'skurtrasa, svabb' (Hellquist E0 s.v. tvål). 

I estlandssvenska mål har ordet kommit att få betydelsen 'huvudduk, 
halsduk'. Det har sannolikt inkommit från baltisk lågtyska på ett jämförelse-
vis tidigt stadium, eftersom det fått en sådan spridning. Numera är det 
nästan okänt liksom själva föremålet, åtminstone i nuckömålet. 

dållat el. dålkat 'dum, fånig' Nu (Dan Ob 76), dålkat 'dum, larvig' Oö (LL), 
dållat 'fånig' DaGsv (FrV 42). 

Mlty. dol 'toll' (Schiller—Lfibben). 
Ex. han ä grall dålkator 'han är alldeles fånig' Ri (HL). 
Ordet har utvidgats med det vanliga adj.suffixet -at (jfr Dan Num 137). 

0öNu har dessutom fått ett inskott av k. 
Sms. dålkat-h,ait f. el. dållat-hait f. 'dumhet, fånighet': hån dålkat-haite 

som hån har e ink går snöt ive 'denna dumhet, som hon har i huvudet, går 
snart över' Nu (Ib Ob 56). 

Enligt FrV (42) förekom ordet på Da som subst., dåll m., pl. dållar 
dåse m. 'dussin' NuOö, dåsil el. dåsin, m. d:o Rå (FrV 42), tåsin, m. ViKo 

(AS), duts m. Ru (V11 Rm 87), dots m. Gsv (FrV 46). 
Mlty. dosin(t), dos(s)in 'Dutzend' (Schiller—Liibben), estn. tosin 'dussin'. 
Sms. dåse-full 'ett dussin': hån fikk än dåse-full kngpar 'hon fick ett 

»dussinfull» (ett dussin) knappar' Nu, dåse-vis 'dussintals': knipa å äggena 
räknas dåse-vls tå da säljas 'knappar och ägg räknas dussinvis (i dussin) 
då de säljas' Nu (Ib Ob 62). 

Ordet härstammar ursprungligen från latinet (se Hellquist EO s.v.) och 
har över franskan och lågtyskan kommit in i svenskan. De estlandssvenska 
målen synes ha fått ordet på skilda vägar. NuOö har tydligen fått det direkt 
från lågtyskan. Vippalmålets variant tyder på estnisk förmedling. Detta 
gäller kanske också Rå. RuGsv däremot har fått ordet från högtyskan. 

NuOö har bortfall av -n, vilket man tydligen uppfattat som best. art. 
Genom detta n-bortfall har ordet ifråga om böjningen kommit att ansluta 
sig till gruppen med typordet måre 'morgon'. 
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dämp 'kväva; kvävas' NuOöDaGsv (Dan Ob 84, FrV 47). 
Mlty. dempen, dampen, diimpen 'dämpfen, auslöschen; ersticken' (Lasch— 

Borchling). 
Ex. lie dämpor e boge 'det känns kvävande i bröstet', når opa å-dämp 'nära 

på att kvävas' Nu (Dan ibid), hån dämpt bång ä e svämmen 'hon kvävde 
barnet i sömnen' Nu (HL). 

Adj. dämt el. dämpat 'kvav, kvalmig, tryckande (luft)': tär är dämtan 
luft e basta 'det är instängd luft i bastun' Nu (Dan ibid), lie är dämpatan 
vå-laik 'det är tung, kvävande luft ute' Su (Ib Ob 63). 

Som synes har ordet övertagits med båda betydelsevarianterna, den 
transitiva och den intransitiva. 

åm f. el. engo1 f. Su 'blodigel' Nu (Dan Ob 179), q m., pl. qar d:o Odh 
(FrV 48). 

Mlty. eget, ty. Eget 'igel', Engerling 'ollonborrslarv'. 
Ex. båne siior som eng1a fast se ver bogte 'barnet suger sig som igeln fast 

vid bröstet' Su (Danell ibid). 
Sms. bo-go 1 f. (ty. Blutigel) 'blodigel' Ri (Dan Ob 31), hec.5-0o! f. 'ödla' 

Ri (HL). 
Om ordets etymologi och förekomst i andra germanska språk se Hellquist 

E0 s.v. 
Ordet har, att döma av dess former, övertagits från (låg)tyskan, inte från 

andra svenska dialekter. Sutleps variant har fått ett inskott av n. Danell 
anser (Ob 179) att det härrör från ty. Engerling, ett ord som dock har en 
annan betydelse. En sammanblandning av de båda orden kan dock ha ägt 
rum, vilket inte är ovanligt då det gäller lånord. 

ös f., pl. ösar 'åsna' Nu (Dan Ob 94), Ml f., pl. "alar d:o Da (FrV 48). Jfr Rw 
II 314. 

Ty. &el 'åsna', estn. eesel d:o. 
Ordet har vid inlåningen blivit enstavigt genom att senare stavelsen, 

resp. vokalen i denna fallit bort. I dagömålets variant av ordet har -s1 
enligt gällande regler för estlsv. mål substituerats med tonlöst 1. I nuckö-
målet är ordet numera helt okänt. I stället användes det från riksspråket 
inlånade ås'n f. 

faimar m., pl. faimarer 'rak skakel vid enbett' Nu (Dan Ob 99), faimar m. 
Nu0ö, fäimar m. DaViGsv, fäimer m. Rå 'fimmelstång' (FrV 49, 62). 
Jfr Rw II 300, 323. 

Baltty. Femer, Fiemer, Femerstange 'Deichsel' <estn. vehmer (Kiparsky 
31). 

Ordet är sannolikt av estniskt ursprung. Det har på ett tidigt stadium 
inlånats i balttyskan, där det enligt Kiparsky finns belagt redan 1372. De 
estlandssvenska dialekterna har emellertid att döma av ordets fonetiska 
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gestalt fått det från den baltiska lågtyskan. Ordet har kort vokal i estniskan 
men lång, resp. diftong i balttyskan och de estlsv. målen. Att man i de 
sistnämnda fått diftong i st. för det långa e-ljudet, beror tydligen på den 
tendens till diftongering e >ai, äi, som i vissa fall kan konstateras i dessa 
mål, t. ex. braiv 'brev', baias »bedas». Det är alltså fråga om ett slags 
substitutionsföreteelse. 

Enligt Hellquist (E0 s.v. fimmelstång) är ordets ursprung dunkelt. 

/au f. 'påfågel' Nu (Dan Ob 310). 
Ty. Pfau 'påfågel', estn. van d:o. 
Ex. hös-frftana vör hauar, hu-fädast som fauar 'herrgårdsfruarna voro 

höga, högfärdades som påfåglar' (Dan Ob 164). 
Om behandlingen av affrikatan pf, se ovan under dön-fa//. 
Ordet var under senare tid förhållandevis ovanligt, eftersom själva fågeln 

blev sällsynt i och med att godsen upplöstes efter det första världskriget. 

fike-makk m. Nu, fikon n. Oö 'binnikemask' (Dan Ob 100). 
M1ty. vik 'der böse Wurm' (Schiller—Liibben). 
Ex. han h,ad have like-makk tå en var lihhlor 'han hade haft binnikemask, 

då han var liten' Nu (HL), han har fikon e live, hånfere skuld an änt vara 
sjukan 'han har binnikemask i magen, varför skulle han inte vara sjuk!' Oö 
(Dan ibid). 

Sms. fikem,ctks-hft n. 'huvud av binnikemask' Nu (Ib Ob 73). 
Det vanliga ordet för binnikemask i nuckömålet var dock braimakk m. 

»bredmatk» (Dan Ob 44). 

fiks 'rask, duktig; flitig, snäll, lydig (om barn)', äv. 'snabb' Nu0öVi RåDaGsv 
(Dan Ob 103, FrV 52), fiksan 'nätt, fin; flitig, snabb' Ru (V11 Rm 90), 
fikst 'vackert' Vi (EFK I 89). 

Ty. fix 'fast; snabb, skicklig', estn. viks 'geschwind, hurtig, rasch, »fix», 
gut' (Wiedemann). 

Ex. am n fiksa llikk 'en rask, duktig flicka' Nu (HL). 
Adv. fikst 'fort': han rändor så fikst, än ict änt lior bakeen 'han springer 

så fort, att jag inte hinner efter honom' Nu (HL). 
Sms. fiks-hait f. 'snabbhet, skyndsamhet' Nu: mä hisa fiks-haite går 

arbete bråt gålet 'med den här skyndsamheten blir arbetet fort färdigt' (Dan 
ibid), fiks-h,äit f. 'snabbhet' Gsv (FrV 52), fiks-biks m., skämtsam benämning 
på liten pojke, som är mycket kvick i sina rörelser Su (Ib Ob 74). 

Ordet synes i viss utsträckning ha rönt påverkan från estniskan. Det 
gäller betydelsevarianten 'duktig, flitig', där inflytande från estniskt språk-
bruk är påtagligt. Jfr uttr. i estniskan som viks tildruk 'en flitig, duktig 
flicka' (HL), viks tegija 'ein guter, rascher Arbeiter' (Wiedemann). 

fidlin el. fiölen f., Su fiolin f. 'fiol' Nu (Dan Ob 101), fiulin m. 'fiol' Da 
(FrV 53). Jfr Rw II 323. 
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Ty. V ioline 'fiol'. 
Ex. han spålar opa fiölena 'han spelar på fiolen' Ri (HL). 
Sms. fiulins-boa m. 'fiolstråke', fiolin-spålar m. 'fiolspelare': e grall 

gamol-tien ska dor ha vare öte hettes bi än fiolin-spålar 'i riktiga gammaltiden 
skall där ha varit i varje by en fiolspelare' Su (Dan ibid), fiolins-laik m. 
'fiollåt': han spilla än fiolinslaik opa fiolina 'han spelade en fiollåt på fiolen' 
Su, fiolins-strång m. 'fiolsträng': fiolins-str'dngia ära fråm få-tarmar' fiol-
strängarna äro av fårtarmar' Su (Ib Ob 74). 

Ordet är av jämförelsevis sent datum (se Hellquist E0 s.v. fiol). De estlsv. 
målen har fått det direkt från tyskan. 

flits f. 'liten flicka som är kvick i vändningarna' Su (Ib Ob 76). 
Mlty. flitz 'Pfeil' (Schiller—Llibben). 
Härtill: flits vb. 'springa snabbt': han 'litsa 92t gänom dånna 'han sprang 

fort ut genom dörren' Su, adj. flitsat: brtne är llitsat 'barnet är kvickt i 
vändningarna' Su (Ib ibid), adv. flitste: he gikk flitste 'det gick mycket fort> 
(om en tandutdragning) Nu (Dan Ob 107). 

Av de ovan nämnda formerna är det blott adv. flitste som är allmänt 
känt i nuckömålet. De övriga formerna, som huvudsakligen förekommer i 
Su, är möjligen sekundära bildningar. Ändelsen i det tyska ordet kan ha 
identifierats med den i estlsv. mål vanliga adverbändelsen -ste (av estn. 
-sti), som anger att något går fort eller kommer plötsligt, oväntat. Man 
har på detta sätt fått ett adverb i st. för ett subst. med den ursprungliga 
betydelsen 'snabbt som en pil'. 

jiöm f., pl. flömar 'isterflinga i svin' Nu0öVi (Dan Ob 107, FrV 56). 
1V1Ity. vlöme 'rohes talgiges Fett, bes. Bauchfett der Schweine, Flomen> 

(Lasch—Borchling), baltty. Flöme 'Schmer' (Mitzka 19). 
Ex. han har stör &mar, om person som har stor mage Nu (Dan ibid). 
Sms. fröm-bita m. 'stycke ister', fiöm-fait n. 'isterfett', flöm-skinn n. 

'isterhinna' Nu (Dan ibid). 
Adj. flömat: he var tiit flömat svin 'det var ett svin med ister i sig' Nu 

(Ib Ob 76). 
Ordet förekommer också i sydsvenska dialekter, bl. a. i Skåne (Rietz 

153), men det är knappast troligt att de estlsv. målen fått det på den vägen. 

fränsos'n m. 'syfilis' Nu (CB). 
Ty. Franzosen pl. 'morbus gallicus, lues venerea, lustseuche' (Grimm). 
Ex. han had fcie frdnsos'n e stän 'han hade fått syfilis i stan' (OB). 
Den tyska pluraländelsen har uppfattats som best. art. Ordet förekommer 

i denna betydelse också i äldre svenska (Hellquist EO s.v. fransk). 

fräil f., bf fräil'n 'herrgårdsfröken' NuVi (EFK I 44, 93). 
Ty. Fräulein 'fröken', estn. preili d:o. 



26 Herbert Lagman 

Ex. ... var fm-tar held'r freilar må, så mått våra fler eike fere töld'n '... om 
det var fruar eller fröknar med, så måste det vara fyra hästar för täckvag-
nen' Vi (EFK I 93). 

Sms. skoHräil f. »skolfräulein», 'hemlärarinna' Nu (EFK I 44), stats-
fräil f. 'stadsfröken': våra flikk lävor e stän, hån är nä stats-fräil 'vår flicka 
lever (bor) i stan, hon är nu stadsfröken' Nu (CB). 

Ordet har tydligen övertagits direkt från tyskan, åtminstone då det 
gäller nuckömålets variant därav. Därpå tyder den bestämda formen på 
-n, som säkerligen härrör från slutkonsonanten i den tyska dim.ändelsen 
-lein. Best. art. för feminina subst. i estlsv. mål är annars -a och -e. 

flid m., bf fäd'n 'slyngel, rackarunge' (mest använt om småpojkar som är 
benägna för ofog). Ri (HL). 

Baltty. Fittchen, Fiedchen„ Fildchen 'Weissfisch', av estn. viidikas dial. 
widik 'Fiidchen, Weissfisch' (Wiedemann s.v., Kiparsky 33). 

Ex. Mia ha han fäd'n nä giöd åtor 'vad har den rackarungen nu gjort 
igen?' (HL). 

Att småpojkar jämfördes med fiskar finnas andra exempel på, t. ex. 
sio-dranks m. 'hornborre', ett ord som var vanligt i Spithamn, där det 
emellertid enbart förekom som benämning för småpojke, vanl, med en 
pejorativ färgning. Fisken ifråga kallades för h,on,onks el. honoks m. »horn-
oxe». 

Ett annat ord för en olydig och för rackartyg benägen småpojke är fast 
m., troligen en sekundär bildning till det här nämnda fild. Det har möjligen 
uppkommit i anslutning till hfi8t 'rop för att skrämma undan hund'. 

Ett ord fod f., fud, fu, fo f. med bet. 'matrix; bakdel, rumpa' förekommer 
i svenska och andra nordiska dialekter (Rietz 158). Detta kan dock knappast 
ligga till grund för det här ifrågavarande estlsv. ordet. 

fu,s.5 'ljuga' Ri (Dan Ob 115). 
Ty. pfuschen 'arbeta dåligt, fuska'. 
En viss betydelseförskjutning har ägt rum, en företeelse som emellertid 

inte är ovanlig, då det gäller lånord. För övrigt var ordet föga känt och 
använt under senare tid. 

/ä/or-kök f., pl. fäfor-kökar 'pepparkaka' Ri (CB). 
Ty. Pfefferkuchen, estn. piparkook d:o. 
Ex. ve /O-t fäfor-kökar te Wik 'vi köpte pepparkakor till julen' (CB). 

fäfor-mins, fä//ormans Ri el. väkr-mänts Su 'pepparmynt', vanl. i olika sms. 
som fä/formans drupar, Su väfermänts-drupar »pepparmyntsdroppar» 
(användes mot innersjukdomar av olika slag), tät/ormans komfäggar 
'karameller av pepparmynt' Nu. Jfr Dan Ob 309. 

Ty. Pfeffermänze 'pepparmynt', estn. piparmiint d:o. 
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Ordet har i nuckömålet inte associerats med pipar 'peppar' som i est-
niskan. Det har i stället övertagits direkt från tyskan blott med en viss 
modifikation i uttalet, möjligen direkt efter balttyskt uttal. Detsamma gäller 
också föregående ord. 

fäm-dail m. Nu, fändar m. Oö 'fjärding vari fisken saltas' (Dan Ob 98, LL), 
lända.l m., pl. fändakr 'fjärdedel; fjärding' Oö (FrV 62). 

Mlty. v&ncleil, vgrdeil, v&decleil 'vierte', quartus (Lasch—Borchling). 
Ex. tår gikk fiår fäm-dail e tunna 'det gick fyra »femtedelar», fjärdingar, 

på en tunna' Nu (HL). 
Sms. fämdails-buten n. 'botten i fiskfjärding' Nu (Ib Ob 72), fisk-fämdail 

m. 'fiskfjärding' Nu (Dan Ob 101). 
Danell framlägger (Ob 98) två tolkningsförslag till ordet. Enligt det ena 

skulle namnet ha kommit därav att när man »hemtar» fisk är den opackad 
och då går det blott 4 »femtedelar» på tunnan, men när den sedan packas, 
går det fem dylika fjärdingar på tunnan. Enligt en annan meddelare skulle 
namnet härröra av att man i Livland hade större tunna, med fem fjärdingar. 
Det första av dessa tolkningsförslag förefaller dock närmast som en efter-
rationalisering, och det andra har inte gått att få bekräftat. Troligast är 
därför att namnet härrör från lågtyskans vgrndeil, varvid man i nuckömålet 
associerat ordets första led med 'fem'. Ormsömålets variant pekar också 
närmast mot det ifrågavarande lågtyska ordet som förebild. Jfr riksspråkets 
fjärndel, som enligt Wessen (a. a. s. 29) likaså återgår på samma ord i låg-
tyskan. 

ftit'l m. 'fjärdedel; kvart' NuOö (HL, LL), /tigit/ m. 'fjärdedel, kvart, i 
synnerhet i tideräkning' Vi (FrV 63). 

Ty. Viertel 'fjärdedel; kvart'. 
Ex. am n fä ris mark 'ett fjärdedels skålpund', ctin lärts stånd 'en kvart(s 

timme)' (ty. eine Viertelstuncle) (HL), kkkka iär tri fii(täl opa siä 'klockan är 
tre kvart »på sju», dvs, kvart i sju' Vi (FrV ibid). 

Vokalsänkning i >ä har ägt rum framför r. Detta r har sedan samman-
smält med det följande t-et, som därvid ändrat artikulationsställe och blivit 
supradentalt. 

gall f. el. m. 'vädersol' Nu0öViDaGsv (FrV 64). 
Mlty. galle 'Regengalle, unvollkommener Regenbogen' (Lasch—Borchling). 
Ex. tår ä gall om sök 'det (där) är ett mjölkaktigt töcken omkring solen, 

förebådande dåligt väder' Nu (Dan Ob 122). 
Sms. gall-ring m. 'töcken kring solen': tär är göran gall-ring om sök, tär 

komor nö fåtian vå-laik snäf 'det är (en) stor »gallring» kring solen, det 
kommer (blir) nog dålig väderlek snart' Su (Ib Ob 88). 

gircid(an,) 'gen, rak(t)' Ru (V11 Rm 96). 
Ty. gerade 'rak'. 
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Ex. ein girädan tall 'en rak tall', han kåm giråd flest des 'han kom direkt 
till oss' (TD). 

gjärnar m. 'trädgårdsmästare' Vi. 
Ty. Gärtner d:o. 
Ex. innahus var stuve-pi ... å kåks-pi såm kö/ca ått menne, såm hav ärva 

å ammet ite siqva höve, töks såna ve- å vat'n-hemtarn till kåka, å gjärnarn, 
åm han var ögift, mä sin påjke ... 'inomhus fanns »stugupiga>> ... och köks-
piga, som kokade för de karlar som hade arbete och ämbete vid själva 
herrgården, såsom ved- och vatten-hämtaren till köket, och »gärtnern», 
trädgårdsmästaren, om han var ogift, med trädgårdspojken 	(EFK I 93). 

Ordet var inte känt i andra estlandssvenska mål. 

gräsand 'gruvlig, förfärlig' Nu (Ib Ob 101). 
Mlty. gräsam, gr äwsam 'grausam, grauenvoll, greulich' (Lasch—Borchling). 
Ex. han var tå reftet gräsandor 'han var då riktigt förskräcklig', h,e var 

ett gräsand sambas, som e tär bl,ai gig 'det var ett förfärligt »stimmande», 
som det gjordes (blev gjort) där' Ri (HL). 

d-tillskottet beror på den för estlsv. mål vanliga benägenheten att låta 
en nasal följas av en homorgan klusil, särskilt om denna står i slutljud. Jfr 
ovan under amp-mann. 

Ordet förekommer också i äldre nysvenska i bet. 'grym' (likaledes lån 
från mlty.).1  

ha/ck f. 'häl på djur, led på oxars, hästars, hundars bakben' Nu (Dan Oh 
146). Jfr Rw II 328. 

1V1Ity. hakke 'Ferse des Fusses; Kniekehle an den Hinterbeinen der Pferde' 
(Lasch—Borchling). 

Ex. vägo2t-faimare vor så stakator än vägotts butn-bråda to bäk opa aikens 
hakka å tär-färe bäria en skain 'fimmerstängerna var så korta att botten-
brädan (bottenflaket i vagnskorgen) tog bak på hästens hasar, och därför 
började han skena' (Ib Ob 111). 

Sms. hakk-sino f. 'hassena' Su (Dan ibid), ha/ck-skinn n. 'huden på djurs 
has' Su (Ib ibid). 

Ordet förekommer som bekant i rikssvenskan i uttr. hack i häl (jfr SAOB: 
s.v. och Hellquist EO s.v.), men det är ovisst om det haft någon större 
spridning som benämning på djurs has. Det får därför anses som sannolikast,. 
att nuckömålet fått ordet direkt från lågtyskan. 

hanik m., bf haniken 'kran (på ölfat)' Nu (Dan Ob 152). 
Mlty. häneken 'Hane als Verschliesser eines Fasses' (Lasch—Borchling). 
Ex. han gäl sitor e krubba å h,aniken dräpor? Drikks-tunna. 'den gamle 

sitter i vrån och kranen dryper? Drickstunnan.' (Dan ibid). 

1  Se Dahlgren s. 340. 
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Sms. h,aniks-gåt n. 'hål i laggkärlsbotten i vilket kranen sitter' (Ib Ob 
117). 

Slutstavelsen -en i det tyska ordet har tydligen uppfattats som best. art. 
Ordet förekommer bl. a. också i gotländskan' och kan således även däri-

från ha inkommit i nuckömålet. 

10,8 m. 'hare; kanin' NuOö (jfr FrV 80). 
Ty. Hase 'hare'. 
Ex. han har häs'n e biksana 'han har haren i byxorna, han skakar av 

rädsla' Nu (Dan Ob 154). 
Sms. has-bräd n. 'harstek', has-biks m. »hare», 'feg stackare', has-hår n. 

'ängsull', has-tråv n. 'spår efter harfot', has-tundor f. 'en svamp som växer 
på gamla björkstammar', has-ogo! f. 'kattugla', has-air f. 'harsyra' Nu (Dan 
ibid), piss-him m. »pisshare», 'en som är rädd av sig' (eg. en som är rädd 
för att gå ut och kasta vatten, då det är mörkt på kvällen), häim-h48 m. 
»hemhare», 'kanin' (övers, av estn. kodujänes, sms. av kodu 'hem' och jänes 
'hare'), hon-(h)as m. »hornhare», 'feg stackare' Nu (HL). 

Ex. han år än piss-hås 'han är rädd' Nu (Dan Ob 312). 
Ordet förekommer i en del sammansättningar också i äldre svenska, 

t. ex. bönhas, bönh,ås, bönås '»vindhare» (dvs, hare som håller till på tak-
vinden i hus), öknamn på en som arbetar i smyg'. Ordet återgår på Ity. 
bönhase 'Bodenhase' (Grimm).2  

Om ordets ursprung i övrigt se Hellquist E0 s.v. 

haub el. hecob f. 'gifta kvinnors huvudbonad' (äldre ord för »tanu») Nu (Dan 
Ob 155). 

Ty. Haube 'huva'. 
Ex. tå man ha dansa än lihlan ti, to ginn-fåra säppk t brile å satt am n håob 

opa a 'då man hade dansat en liten tid, en stund, tog ginn-f äran, brudsätan, 
säpplet, brudkronan, av bruden och satte en haube på henne' (Dan ibid). 

Sms. håob-bänd n. 'band som håller fast gift kvinnas huvudbonad' (Ib Ob 
119). 

Ordet liksom själva föremålet var under senare tid nästan helt okänt. 

höko! 'virka' Nu (Dan Ob 173). 
Ty håkeln 'virka'. 
Ex. fårr e tien var e vänlia än miggana höga spitsar 'förr i tiden var det 

vanligare att »mödgorna», kvinnorna, virkade spetsar' (HL). 
Vbabstr. högas n. 'virkande' (Ib Ob 131). 

hlåv-råkk m. 'nattrock' Nu (FrV 138). 
Ty. Schlafrock 'nattrock'. 

1  Se Gotl. Ob s. 319. 
a  Jfr E. Wessen a. a. s. 17, Dahlgren s. 141. 
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Det tyska sch, +/ har ersatts med tonlöst 1. För övrigt är ordet okänt för 
nutida sagesmän. 

hlehtl 'dålig' Ru (V11 Rm 114). 
Ty. schlecht 'dålig'. 
Ex. bara hä var hleht väileka heuran2  tf vi var i Ståkkholm 'men det var 

dålig värderlek hela tiden, vi var i Stockholm' (SvEst 1939 145). 

klitt »slikta», 'draga över varpen med rågmjölsvälling, för att den ej skall 
gå sönder vid vävningen' Nu (Dan Ob 370). 

Ty. schlichten 'jämna, släta'. 
Ordet var jämförelsevis okänt under senare tid. 

hlårps 'sörpla' Nu (Dan Ob 372). 
Mlty. slorpen, 'schlärfen, trinken' (Lasch—Borchling). 
Ex. aiken hlårpsar m4 å vaen ute se 'hästen sörplar mjöl och vatten i sig' 

(Dan ibid), tö ska änt hlårps tå dö itor 'du skall inte sörpla, när du äter' (HL). 
Härav: hlårps m. om ljudet när man sörplar, hlårps n. 'människa el. djur 

som sörplar el. dricker mycket'. 
Adj. hlårpsat, om den som sörplar (Dan ibid). 
Ord med liknande uttal och betydelse förekommer bl. a. i södra Sverige 

och på Gotland (Rietz 629), och det får därför anses ovisst på vilken väg 
ordet inkommit i nuckömålet. Vokalen tyder dock närmast på lån direkt 
från lågtyskan. 

hompo1 »humpla», 'galoppera' NuOö (Dan Ob 166, LL), äv. 'skutta, skaka' 
Nu (EL). 

Ty. humpeln 'halta, linka'. 
Ex. aiken homp!ar 'hästen galopperar' Nu (HL). 
V.-s. homplas n. 'galopperande': he h,omp1as, som han aiken iamt går, är 

änt brä 'detta galopperande, som denna häst jämt gör, är icke bra' (Ib Ob 
128). 

Adj. homplat: aiken är homplator 'hästen har den egenskapen att den 
galopperar ofta' (Ib ibid). 

I södra Sverige förekommer ordet humpa 'rida dåligt, skumpa' (Rietz 
267), där tydligen samma tyska ord stått som förebild. 

höv n., bf höve el. höe 'gods, herrgård' Nu0öViRåDaGsv (FrV 85). 
1VIIty. höf,  , hoef, pl. höve, håve 'Landsitz, Landgut, Adelshof' (Lasch—

Borchling'. 
Ex. he ä änt sind te stega fråm höve 'det är inte synd att stjäla från herr-

gården' Nu (Dan Ob 164), tå ja var ong—sja fick ja bäre trål opa höe 'då 

1  Felaktigt för g4lecht. 
2  Bör vara heghlan. 
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jag var ung fick jag börja träla på herrgården' Oö (EFK I 148), hövena var 
till störst deirn ite tisk ådelns hendre 'herrgårdarna var till största delen i 
tyska adelns händer' Vi (EFK I 88). 

Personbeteckn.: hös m. 'mansperson från herrgården' (vanl. om  gods-
ägaren själv el. förvaltaren), t. ex. täh skuld båra ha vare te giva ot hös'n 
e händre, no ha han tai stäkt fram da nö 'de (tjuvarna) skulle bara ha varit att 
ge åt godsägaren i händerna, nog hade han tagit (lusten att) stjäla från dem 
nog' Nu (Dan ibid). 

Sms. hös arbet n. 'arbete på herrgården' Nu (Dan ibid), hös bö n. 'bud 
från herrgården': hös böe står opa dånna, änt kan ia båy grall '»hovsbudet» 
står på dörren (bud från herrgården är att vänta när som helst), inte kan 
jag gå bort' Nu (Ib Ob 126), hös- fiikk f. 'herrgårdsflicka': he ä am n hös- fiikk, 
änt vill hån sia håva än drång te mann grall 'det är en herrgårdsflicka (hon 
tjänar på herrgården), inte vill hon ha en dräng till man alls' Nu (Dan 
ibid). 

Ordet, som var känt i alla estlsv. mål, har övertagits direkt från lågtyskan. 
Det estniska ordet för herrgård är möis. Däremot är måisnik m. (estn. 
möisnik) 'godsägare' övertaget från estniskan.1  

h,åka-ri/tar m. NuVi, håka-rihtar m. OöDa lantdomare' (under godsägar-
väldets tid i Estland före det första världskriget). Jfr FrV 83, Rw II 
329. 

Ty. Hakenrichter d:o. 
Sms. håkariltans-ris'n m. »hakenrichtars-ryssen», (som verkställde det av 

domaren utmätta straffet) (EFK I 50). 
Ordet är egentligen en hybridsammansättning, eftersom första leden är en 

översättning. 
Gsv hade formen rihtar m. (av ty. Richter) (FrV 172), alltså ett ord av 

senare ursprung. 

håpp-mann m. 'godsförvaltare' Nu (EFK I 42). 
Ty. Hauptmann, estn. opman d:o. 
Ordet synes i viss mån ha påverkats av estniskan, men torde f. ö. ha 

övertagits direkt från tyskan. En håpp-mann var vanligen av tysk härkomst 
men kunde ibland vara av bondesläkt. 

Ordet var inte allmänt känt i estlsv. mål. 

käring m., pl. häringiar NuDa, höring m., pl. höringer Vi 'sill' (FrV 91, 81). 
Ty. Hering, baltty. Häring, estn. heeringas 'sill'. 
Ex. häringiar likk man båra köp e stån 'sill(ar) fick man bara köpa i stan' 

Nu (HL). 

1  Se Lagman SES s. 35. 
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NuDa har tydligen övertagit ordet direkt från balttyskan, medan Vi 
fått det via estniskan. Wiedemann anger dock (s.v.) ett dialektalt uttal 
käring även för estniskan, motsvarande det balttyska uttalet (OZM). 

johannes-bår n. 'måbär' Su (Ib Ob 141), joans-bår n. 'röda vinbär' (i motsats 
till svarta vinbär, som kallades tista-bår 'tistron') Ri (GS), johannes-bår 
n. 'vinbär' Oö (LL). 

Ty. Johannisbeere 'vinbär'. 
Ex. ve had tär haim må joans-bår, båra tåm vor små, vist tok som var h,änta 

räft fråm sköen 'vi hade därhemma också röda vinbär, men de var små, visst 
sådana som hade hämtats rakt, direkt, från skogen' Ri (GS). 

Sms. johannesbti,s-busk m. 'måbärsbuske' Su (Ib ibid). 

km n. el. m. 'kummin' Nu (Dan Ob 226). 
Mlty. köme, kömen, kömel, kämin 'Kummel' (Lasch-Borchling). 
Ex. lam br lika man pkkk tå fraienct vor britn 'kummin brukade man plocka 

då fröna var bruna' Ri (HL). 
Sms. kam-kön n. 'kumminfrö' (Dan ibid), kem-14öm f. 'blomma på kum-

min', kem-loft f. 'kummindoft': händre håva km-loft 'händerna ha kummin-
lukt, händerna lukta kummin' (Ib Ob 173), km te n. 'te av kummin': tär 
h,aim bricka ve tikol kök kem te mä somav, 'därhemma brukade vi ofta koka 
kumminte på sommaren' Ri (HL), hunda-kem f. Vi (NuOö h,unda-bPstor f.) 
'hundloka' (FrV 86). 

kis'n-bär n. Odh, kis'n-bir n. Oö 'örngott' (Tib Ob). 
Baltty. Kissenbir 'Kissenbezug' (Mitzka 19). 
Det motsvarande ordet i nuckömålet är din-b& n., alltså en hybridsamman-

sättning, där den första leden är inhemsk, medan den andra är lånad möj- 
ligen från estniskan (estn. pftlir el. dial. pöör i sms. 	 'örngott'). 

Om ordet f. ö. i balttyskan se Mitzka ibid. 

kkzin 'ömtålig, lättretlig, öm, klen, svag, sjuklig' Nu (Dan Ob 204), gainan 
'klen; småaktig' Oö (FrV 104). 

Mlty. kleine, klene, ty. klein, kleinlich 'liten; småaktig'. 
Ex. han ä gaindor färe kle 'han är ömtålig för kölden', kudona ära 

kläjn-/ötatar 'korna är ömfotade' Nu (Dan ibid), hav, e gainan 'han är små-
aktig' Oö (LL), han ä så gaindor, han tö änt än man saior noa tå'tt 'han är 
så ömtålig, han tål inte att man säger något till honom' Ri (HL). 

Ordet var känt redan i fsv. (se Hellquist E0 s.v. klen), varför det kan ha 
varit bekant för en del av invandrarna till Estland redan före invandringen. 
Vissa betydelsenyanser tyder dock på direkt påverkan från tyskan. 

kgmp m. »klamp», 'ett slags enkel träsko' (bestod av en träskiva med slåar 
fram och bak och bands med snören — mp-bånder — vid foten. 
Användes främst av vallhjon, då man gick på blöta marker under 
hösten) Nu (Dan Ob 203). Jfr Rw II 261. 
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Mlty. klumpe, klompe 'Holzsehuh, aus einem Stiick, einem Block gefertig-
tes Holzwerk' (Lasch—Borchling). 

Ex. tå ja var lihhlor gingo vall-kariase hEste mti kgmpar opa f öta 'då jag 
var liten, gick vallhjonen om hösten med »klampar» på fötterna' Ri (HL). 

Sms. kgtmp-hö m. 'tvärslå på klamp', kYtmp-hq m. 'bakdel av klamp', 
gåmp-tån f. 'framdel på klamp' Nu (Dan ibid). 

Ordet förekommer i olika betydelser också i sydsvenska dialekter (Rietz 
324), varför möjligheten inte får uteslutas, att det kan ha inkommit i 
nuckömålet över andra svenska dialekter. 

knåkk f. 'knotig kvist el. rot; torr stubbe', äv. om  utsvultet djur Nu (Dan Ob 
209). 

Ty. Knochen 'ben'. 
Sms. kudo-knåkk f. 'mager ko': he var båra am n gama kudo-knåkk 'det val 

bara en gammal, utsvulten ko' Ri (HL). 
Adj. knåkkat 'mager, utsvulten': kudona bli knåkkatar 'korna bli magra 

(mot våren)' (Dan ibid). 

knåpat 'knölig, ojämn (om t. ex. is, väg); knottrig, ärrig' Nu0öRåGsv (Dan 
Ob 209, FrV 108), knå' pion, 'ojämn, skrovlig' Ru (V11 Rm 106). 

knåpelicht 'mit Knopen versehen' (Schiller—Liibben). 
Ex. toflana bkvo knåpkttar 'potatisen blev knottrig och ojämn (om man 

satte den i våt jord)' Nu, knåpktt gån 'klumpigt, löst spunnet garn' Nu, 
knåpktt värke 'virke med knottrig och oregelbunden textur' Nu (Dan ibid), 
sis'n var knåpkttor, 8e1,88 än man änt kund skrill opa en 'isen var skrovlig, så 
att man inte kunde åka skridskor på den' Ri (HL). 

Subst. knåpol, m. 'liten knöl': han had än knåpol e bkissan 'han hade en 
liten knöl i pannan' Ri (HL). 

v.-s. knåpktt-hait f. 'ojämnhet': han hälla knåpktt-haite bettf fråm bråda 
'han hyvlade ojämnheten bort från brädan' Nu (Ib Ob 162). 

knåpp m. 'tryck-knapp' Nu (HL). 
Mlty. knåp 'Knoten; Knauf, Knopf' (Schiller—Liibben). 
Ex. miggana had knå' pper e sin plösar '»mödgorna», kvinnorna, hade tryck-

knappar i sina blusar' Ri (HL). 

knåps m. 'blom-, bladknopp' Oö (FrV 108). 
Ty. Knospe 'knopp'. 
Ex. tråna fingo kn,å psar mä vare 'träden fick knoppar om våren' (LL). 
Metates har ägt rum i ordets slutljudande kons.grupp. 

konko! 'gunga, kränga, vara ostadig' (om båt) Ri (HL). 
Ty. dial. kunkeln (gunkeln) 'baumeln; heimlich tausehen und verkaufen, 

betrug spielen, ränke schmieden' osv. (Grimm). 
Ex. båt'n konkktr 'båten gungar, kränger, är ostadig på vattnet' Ri (HL). 

3 — 732526 Sv. Landsmål 1973 
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Ordet betyder ursprungligen 'spinna' (jfr Kunkel 'Spinnrocken') i tyskan, 
men det har sedan kommit att få en hel del sekundära betydelser. I dialekter 
i Sverige förekommer det bl. a. i bet. 'trolla, bruka trolldom' osv. (Rietz 
362). 

Även det ovan anförda estlsv. ordet går säkerligen tillbaka på det här 
ifrågavarande tyska ordet. Jfr också mlty. Kunkel 'eine Art Schiff' (Sekiner—
Liibben). 

krants m. 'krans' Da (FrV 112). 
Ty. Kranz, estn. krants d:o. 
Ordet kan ha övertagits via estniskan. 

krEke-bår n, NuOdh, krä§e-bår n. 06, krJka-bår n. Rå, krika-bår n. Da 
'krikon' (Tib Ob). 

Lty. kre'ke 'Schelekenpflaume' (Sarauw 181). 
Ex. Hubring påtam had krEke-bår e sinn bär-gå d 'Peters i Högbring hade 

krikon i sin trädgård' Ri (HL). 
Sms. kråkab4-busek m. 'krikonbärsbuske' Rå (Tib Ob). 
Om ordets etymologi se Hellquist KO s.v. krikon. 

kåppol n., bf kåppk Nu, kåppal n., bf kåppak Oö, koppe.l n., bf koppk Ko 
'inhägnad beteshage' (Dan Ob 215, LL, AS). 

Ty. Koppel 'inhägnad betesmark', estn. koppel 'eingezäunter Weideplatz' 
(Wiedemann s.v.). 

Ex. e kåppk gingo kaka, som änt änn fingo gå rå mä Här krana 'i den 
inhägnade beteshagen gick kalvarna, som ännu inte fick gå tillsammans med 
de andra kreaturen' Ri (HL). 

Sms. ketppo!-Al m. 'gärdsgård kring beteshage', får-kåppo! n. 'fårhage', 
iiike-kåppo! n. 'hästhage', kåppq-kak m. 'kalv som går i inhägnad beteshage' 
Nu (Dan ibid). 

Ordet förekommer som gårdnamn Kåppkt i bl. a. Birkas, Digerslätt, 
Högbring, Klottarp, Pasklep, Skatenäs och Sutlep (Dan ibid) samt i en 
rad terrängnamn, t. ex. Kåppo!-bakkatt, Kåppol-musan 'Koppelmossen' 
(betesm.), Kåppq-aur'n 'Koppelören' (grund utanför Kolanäs i Sutlepsjön) 
Su (Ib Ob 166). 

Ordet kan ha inlånats direkt från balttyskan elim via estniskan, där det 
också är vanligt. 

krEps f. 'kräfta' (sjukdomen) Nu (Dan Ob 220). 
Ty. Krebs 'kräfta'. 
Ex. han dö e krJpsa 'han dog i kräfta' (CB). 

langvager-stang f. 'skäftstång, stång mellan bak- och framvp 	ViKoRå, 
(AS). Jfr FrV 123. 
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Mlty. lankwagen 'das Stäck Holz, worait das Vorder- und Hintertheil des 
Wagens verbunden Bind' (Schiller—Liibben). 

Ordet, som är av lågtyskt ursprung, har över Danmark inkommit i 
södra Sverige, där det bl. a. förekommer i Blekinge, Småland, Halland och 
på Öland.' Det är dock ovisst om dess förekomst i de estlsv. målen (ViKoRå) 
har något samband med förekomsten i nämnda dialekter. Snarast får man 
väl anta, att det inlånats direkt från lågtyskan. 

lomp 'halta' (skämts. el. hånande) Nu (Dan Ob 256). 
Ty. dial. lumpen 'schlaff und gebrochen gehen, schwer laufen können, 

hinken', mnd. 'ein wenig hinken' (Grimm). 
Härav: lompen m. bf, öknamn på en som haltar (Dan ibid). 

lunt m. 'stump, stycke, bit (av rep, tråd, käpp); träkäpp att slå fisk med på 
isen' Nu (Jfr Dan Ob 256), lont m. 'grov kavel vid flundrefiske med not' 
Rå (Söderbäck 122), lonk m. 'exkrementer' Nu (Dan Ob 256), 'stump, 
stycke, bit; exkrementer' Oö (LL). 

Mlty. lonte, lunte 'Lunte' (Schiller—Liibben). 
Sms. lunt-klå n. el. Ri lonk-hlå 'fiske med lunt' Nu (Dan ibid). 
Saxön anser (s. 168), att estlsv. lunt är lån från estniskan, lon't 'grosser 

Feuerbrand, Feuerklumpen, Fackel'. I själva verket återgår det estniska 
lon't, lun't, som kan betyda både 'fackla' och 'snabel', på samma lågtyska 
ord (obs. bet. 'snabel' och bet. av det Ity. verbet, som ligger till grund för 
subst., 'hänga, slänga'; Hellquist EO 596). Dialektalt förekommer i est-
niskan formen lunt 'die Stäbe, woran die einzelnen Seilerfaden hängen' 
(Wiedemann s.v.). Inlåningen i estniskan och estlsv. mål har tydligen skett 
parallellt. Det estniska uttr. Uindil käima 'fånga fisk med träklubbor på 
isen' är, som Ariste (ERL 78) visat, övertaget från estlsv., alltså tvärtom 
mot vad Sax6n anser. 

mad f. el. n., pl. mekler el. me7clor Nu, mägd f., pl. mägdar Oö 'tjänsteflicka' 
(Dan Ob 237, LL). Jfr Rw II 340. 

Ty. Magd, pl. Mägde d:o. 
Ex. våra flikk var mäd ver 1iti5kape e stän 'vår flicka var tjänsteflicka hos 

herrskapet i stan' Ri (OB). 
På Oö användes ordet också om tjänsteflicka på landet, i motsats till vad 

fallet var på Nu. 
Pluralformen kan i nuckömålet ha omljud liksom i tyskan. Kons.för-

bindelsen gd har bibehållits i ormsömålets variant av ordet men förenklats 
i nuckömålets. Märkligt är att ordet också kan ha neutralt genus i nuckö-
målet. Detta beror säkerligen på att ändelsen -e i best. form är gemensam 
för en stor grupp feminina och neutrala substantiv. 

Se T. Långström, Svenska fordonstermer s. 60. 
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mahhlas n. 'stoj, bråk' Nu (HL). 
Mlty. machsel, makelse, mächsel, maxel 'das Machen, das was gemacht 

wird' (Schiller—Lilbben). 
Ex. tår var ett valde mahhlas tår 'det var ett väldigt stoj där' Ri (HL). 
Vb. mahhl 'stoja, rasa (om barn); arbeta (utan allvar och fart), småsyssla' 

NuOö (Dan Ob 268, FrV 142) är måhända en sekundär bildning el. också 
har det bildats direkt efter ty. mach,en. Då blir det emellertid svårare att 
förklara /-tillskottet, som måste ha tillkommit genom påverkan från det 
lty. ordet. Verbet är f. ö. vanligare än det ovan nämnda verbalsubstantivet. 

Ex. håla mahhlar dö tår 'vad bråkar du där?' Ri (HL), han mahhlar må 
dåds-värken 'han kämpar med döden' (Dan ibid). 

Sms. å-mahh,la 'utmattad, utsläpad' Nu (Dan ibid). 

mast 'göda' (djur och människor) Nu (Dan Ob 268). 
Ty. masten 'göda'. 
Ex. måisnikke kött gamo oksar opp å Undre å masta dä må drank fråm 

vin-fabrikena, å vare baket sålt då tä e Rå vo! häldor Påtorbårg 'godsägarna 
köpte upp gamla oxar av bönderna och gödde dem med drank från 
brännerierna, och våren därpå sålde de dem i Reval eller S:t Petersburg' 
(jfr Dan ibid). 

Sms. mast-kria n. 'kreatur som gödes', mast-oks m. 'gödoxe'. 

matt f. 'den del av säden som mjölnaren behåller, kvarntull; mått varmed 
denna säd uppmätes' Nu (Dan Ob 270). 

Allty. matte 'Metze' (das Mass Getreide, welches Miller fik das Mahlen 
erhält) (Schiller—Liibben), estn. matt d:o (Wiedemann s.v.). 

Ex. månat?, to matt tå man gikk te koine opa måla 'rajölnaren tog matt, 
kvarntull, då man gick till kvarnen för att mala (säd)' Ri (HL). 

Sms. matt-tåvar m. 'en som tullar av en vara', äv. skämts. om  krögaren 
smakar själv, mäl-matt f. 'träskål, vari mjölet förvarades, tillverkad av 
böjt aspvirke, med bottnen av gran, rymmande ca 5 stop' Nu (Dan Ob 274). 

Ordet har ursprungligen betecknat själva måttet el. målkärlet. Sekundärt 
har det kommit att också beteckna den mängd säd som uppmättes därmed 
vid kvarnen och som tillföll kvarnägaren. 

Detta sätt att betala för mäld var vanligt tidigare före första världskriget 
och åren närmast därefter. Senare övergick man helt till att betala med 
pengar. 

Ordet kan ha inkommit via estniskan. 

miss f. 'mässa' Nu0öViRåDaGsv (FrV 145). 
Fhty. misse 'Messe' (jfr Hellquist EO s.v. mässa). 
Ordet förekommer företrädesvis i sms. som koin-miss 'Kyndelmässa', 

bä-miss 'Bertelsmässa', kate-miss 'Katarinadagen' (den 25 nov.), tines-miss 
»Tönnesmässa», tåmas-miss »Tomasmässa» Nu (Dan Ob 284). 
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Ordet kommer ytterst av lat. missa est 'bortskickad' (Hellquist ibid), 
De estlsv. målen har säkerligen fått ordet från tyskan. 

mit f. 'potatisstuka' Su (Dan Ob 272). 
Ty. Miete d:o. 
Ex. man to halmen å mita å gikk opa tofol-napp 'man tog halmen av 

»mitan» (om våren) och gick på potatisplockning'. 
Sms. tofol-mit f., se ovan. Den potatis, som man skulle ha till sättpotatis 

och använda under sommaren, förvarades i stukor (Dan Ob 196). Det 
vanliga ordet i Ri för potatisstuka var tu/o/-mi/ f. 

molo! »rauffla», 'mumsa, tugga långsamt' Nu (HL). 
Ty. dial. muffeln, ?Mitteln 'mit brummenden tone kausen, wie alte leute; 

mit vollen backen kausen; von der trocknen speise (brot u.s.w.) im »ack 
ein stiickchen nach dem anderen abbrechen und essen; es bezeichnet die 
bewegung der lippen mit oder ohne ton' (Grimm). 

Ex. han sitor å mofiar mä än störan bräs-kant 'han sitter och tuggar på 
en stor brödkant' (HL). 

Ordet förekommer också i danska dialekter (Falk—Torp) samt i finlands-
svenskan, mo/ä/ 'mugga, tugga långsamt' (Wessman 1936 57). 

mäfstor m., pl. mäistrar Nu, m,aistor m. Oö, mäister m. ViRåDaGsv 'mästare, 
en som är skicklig i att göra något' (jfr Dan Ob 285, LL, FrV 150). 

Ty. Meister 'mästare', estn. meister d:o. 
Ex. tår var mång Nås mäistrar 'det fanns många slag av mästare' Ri (HL), 

han ä maistor opa he 'han är duktig på att göra det' Oö (LL). 
Sms båt-mäistor m. 'person som gör borstar' Su, Oas-mäistor m. 'glas-

mästare' Su, skohmäistor m. (ty. Schulmeister) »skolmästare», 'skollärare' Nu 
(Dan Ob 40, 126, 357). 

Ex. ha får tinn vare ggas-mäistor 'har far din varit glasmästare?' (sägs 
till någon som står i vägen för eldskenet). 

Vb. mäistor »mästra», 'knåpa, syssla med, förfärdiga' (ty. meistern, estn. 
meisterdama): håla är 'e som en ha mästra köp tår 'vad är det som han har 
»mästrat ihop» där?' Ri (HL). 

Personbeteckningar på -er får vanligen vid inlåningen i estlsv. mål ett 
-ar(e)-suffix men ibland också -or (Nu0ö), där o är svarabhaktivokal. 

Ordet kan ha övertagits direkt från tyskan, särskilt då det gäller Nu0ö. 
Estnisk förmedling synes sannolikast beträffande ViRåDaGsv. Särskilt 
användningen av verbet »bålstor tyder på estnisk påverkan. Uttrycket 
mälstor köp »mästra ihop» synes vara direkt övertaget från estniskan (estn. 
kokku meisterdama). I äldre svenska har mästra en annorlunda betydelse 
(se Dahlgren 573). 
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narv m. 'den finaste ytterhuden' Nu (Dan Ob 287). 
Mlty. nare, narwe 'das nachgebliebene sichtbare Zeichen einer Verletzung, 

einer Wunde, eines Schlages' (Schiller—Liibben). 
Ex. tå man barka lår Ii/ck man skoa ätt än man änt skada narven, 'då man 

garvade läder fick man se till att man inte skadade narven' Ri (HL), 
finstov,a tåva narv opa se 'fönsterna taga narv på sig (när det blir ett tunt 
imlager på rutorna under vintern)' Nu (Dan ibid). 

En viss betydelseskillnad föreligger här, men det är dock med all sanno-
likhet det ovannämnda lågtyska ordet som stått som förebild för det ifråga-
varande ordet i nuckömålet. 

nusset 'arbeta långsamt och tafatt, knåpa' Nu (HL). 
Mlty. nusseln, baltty. nuscheln 'unordentlich und faul arbeiten' (Sallman 

17, Mitzka 20). 
Ex. han sitor å nussetar tår 'han sitter och knåpar där' (utan att det just 

kommer något ut av det (HL). 

pi/ck f. 'hacka, liten hacka med ett ca 30 cm långt skaft att kratta potatis 
med' Nu (jfr Dan Ob 310). 

Ty. Pick, Picke (bicke) 'spitzhacke zum bebauen und ausbrechen' (Grimm), 
baltty. Bicke 'Spitzhacke' (Mitzka 26). 

Ex. pikkar bräka man mä tufol-tåva '»pikkor» brukade, använde man vid 
potatisupptagningen' Ri (HL). 

Sms. dinge-pikk f. 'dynghacka' Su (Ib Ob 83) (i Ri dinge-krök m.), koin-
pikk f. 'hacka, varmed man hackar kvarnstenarna då de blir utnötta' Nu 
(Dan Ob 228), tufol-pikk f. 'potatishacka': tbit pär doa fårr får man bäria tåva 
tullar gikk hus-bön te sman opa tufolpikks-gära 'ett par dagar innan man 
började ta upp potatis gick husbonden till smeden för att göra potatis-
krattor' Nu (Dan Ob 197). 

Vb. pi/ck: pi/ck tullar 'kratta potatis ur marken' Nu (Dan Ob 310). 
Vb. picka har i riksspråket en något annorlunda betydelse (se Hellquist 

E0 s.v.). Det återgår naturligtvis på samma lågtyska ord pikken 'hugga, 
picka'. 

pkirr 'storskrika, gråta', Su äv. 'prata, skvallra' Nu (Dan Ob 315). 
Ty. plärren 'gråta högljutt'. 
Ex. håla pkirrar dö tår 'vad gallskriker du för där?' Ri (HL). Ordet är 

vanligt i tautologiska uttr. som pkirr å gråt. 
Subst. pkirr m. el. f. 'person som pladdrar, talar otydligt, skriker, skvall-

rar' Su, plirr el. pkirr n. 'gråt', pirras, Aärras n. 'barn som ofta gråter' Su. 
Sms. pkirr-säkk m. 'pojke som gråter' (Dan ibid). 

prall 'skrävla' Gsv (FrV 166). 
Ty. prahlen 'skryta'. 
Sms. prall-gubb m. 'storskrävlare' (FrV ibid). 



Tyska lånord i estlandssvenska mål 39 

pågg f. 'groda' NuOöGsv (FrV 165). Jfr Rw II 344. 
Mlty. pugge, pogge 'Frosch', rana (Schiller—Lfibben), baltty. Pogge (Mitzka 

19). 
Ex. påggana kgrr 'grodorna kväker' Ri (HL), om påggana krap unda 

häi,-hleie tå man bärs räps, bärs e mät rån 'om grodorna krypa undan (bort 
från) höslaget, då man börjar räfsa (höet), börjar det snart regna!' Nu (Dan 
Ob 315). 

Sms. kråka-pågg f. »krypgroda», 'padda', sprutt-pågg f. 'groda' Nu (Dan 
ibid), kgrr-pågg f. 'groda som kväker', av kleirr 'kväka' (det är således inte 
fråga om någon särskild art av grodor) Ri (HL). 

Ordet är rätt allmänt känt i danska och sydsvenska dialekter (jfr Falk—
Torp s.v. puge, Rietz 511). Betydelsen kan i viss mån variera. Enligt Rietz 
kan det användas om 'litet klumpigt och smutsfärdigt fruntimmer'. Även 
i Finland kan det förekomma som personbeteckning, pogg, pugg 'gosse, 
pojke' (Wessman 1936 72). Dahlgren anger bet. 'padda' (655). 

Som ovan angivits förekommer ordet också i den baltiska högtyskan. 
Det går inte att avgöra med säkerhet huruvida de estlsv. målen fått ordet 
direkt från lågtyskan eller via andra svenska dialekter. På Dagö och i 
Gsv användes det estniska lånordet kånn, medan ViRå hade ett svenskt ord 
bäkkeLyk. 

på t 'ympa' Nu (HL). 
Mlty. poten, potten, paten 'Pflänzlinge setzen, pflanzen' (Schiller—Lfibben). 
Ex. tå man vild håva bätra äpq-hlä, braka man påt kustar fråm ett anat 

trå opa he trå, som änt had gö äpler 'då man ville ha en bättre äppelsort, 
brukade man ympa kvistar från ett annat träd på det träd som inte hade 
goda äpplen' Ri (HL). 

Ordet var känt företrädesvis i nuckömålet. 

raspol m. 'rasp, fil med grova taggar' Nu (Dan Ob 322). 
Ty. Raspel 'rasp', estn. raspel d:o. 
Ex. sku-måkav, ha,d raspol 'skomakaren hade »raspel»' Ri (HL). 
Vb. ra,spo! 'fila med »raspel»' (Dan ibid). Jfr ty. raspeln, estn. raspeldama. 

Ordet kan möjligen ha inlånats via estniskan. 

råkk m. 'kavaj; kjol' Nu (OB). Jfr Dan Ob 329. 
Ty. Rock 'kavaj; kjol'. 
Ex. råkk kallast fårr än kiöhl fråm grott 14 '»rock» kallades förr en kjol 

av grovt tyg' Ri (HL). 
Sms. ina-råkk el. unde-råkk m. 'underkjol (med ränning av linne el. 

bomull och inslag av ull)' (Dan Ob 452). 
Ordet var känt i de flesta estlsv. mål (jfr FrV 174). 

räll f. 'träränna (t. ex. för överföring av vatten till en ho, äv. i kvarn, vid 
tjärbränning)' Nu0öViRåDaGsv (Dan Ob 338, FrV 179). 
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Ty. Rille 'ränna'. 
Sms. brons-räll f. 'brunnsränna (en el. flera) ledande från brunnen till 

hon' Nu, is-räll f. 'isränna' Nu, skåraskivs-räll f. 'uppåkt skidspår' Su 'ränna 
på skidans undersida' Ri, stäjp-räll f. 'ränna i ledstolpen, vari stängerna stickas 
in' Ri (Dan Ob 49, 50, 182, 351, 397), mäkäll f. 'kvarnränna, varigenom 
mjölet nedrinner' Da (FrV 150). 

Vokalsänkning i> ä har ägt rum, en företeelse som är särskilt vanlig 
framför r och kakuminalt 1 men som ofta uppträder även i andra ställ-
ningar. 

safftl, safol, skafol m. 'bordslåda' Nu (Dan Ob 343, FrV 181). 
Baltty. Schafftel 'Schachtel, Schublade' (Sallmann 17). 
Ex. tå da giod skrivböds-safla tömor sö ja än hans ingst flikkas gimnösiums-

bake var må tår, å he tö da må bått 'då de gjorde skrivbordslådorna tomma, 
såg jag att hans yngsta flicka(n)s studentbetyg var också där, och det togo 
de också bort' (Dan ibid). 

Ordet är av allt att döma av jämförelsevis sent ursprung och har sannolikt 
övertagits från den baltiska högtyskan. 

sappodemänt, lättare kraftuttryck med ungefärlig betydelse 'för tusan, nå, 
jag må säga' Nu (HL). 

Nhty. dial. sapperment, schlapperment 'sakrament' (Grimm, Rietz 558). 
Ex. åh, sappodemänt, nö gikk e såndor 'åh, för tusan, nu gick det sönder' 

(HL). 
Ordet som över franskan inkommit i tyska dialekter förekommer i 

något varierande former också i södra Sverige (Rietz ibid). Det är dock 
ovisst om nuckömålet fått det från dialekter i Sverige. Troligare är att det 
övertagits direkt från tyskar i Estland, desto hellre som det förefaller att 
vara av jämförelsevis sent datum i detta mål. 

si bor, -ol, 	m. el. Su sko/ m. 'spjäll; skjutlucka' Nu (Dan Ob 346, 347), 
&Iver m. d:o ViKo (AS). 

Ty. Schieber, estn. siiber, dial. slwer 'spjäll' (jfr Wiedemann s.v.). 
Ex. tå e var gåle ailda å kokna vor ftt-hloknast, skiaot man &Moln färe 'då 

det var eldat färdigt och kolen hade slocknat, sköt man för spjället' Ri (HL). 
Sms. sivol-gåt n. 'spjällhål i ugn' Su (Dan ibid). 
Ordet kan i sht då det gäller ViKo och Su ha inlånats via estniskan. 

sims el. Säl» m., bf säms'n 'gesims' Nu (Dan Ob 124). 
Ty. Sims 'kranslist', estn. simss d:o. 
Sms. sims-bråd f. 'kranslist, bräde': sims-bråda unde finstre var hoit måla 

'gesimsbrädet under fönstret var vitmålat' Su, sims-staN m. 'sten som ingår 
i kranslist kring ugn' Su (Ib Ob 93). 

Adj. simsat 'i avsatser, trappformig' Su (Ib ibid). 
Ordet kan vara inlånat via estniskan., 
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sins f., pl. sinsar 'ränta' Nu (Dan Ob 478). 
Ty. Zins 'ränta'. 
Ex. giva pängar opa sinar 'ge pengar mot räntor' (Dan ibid), han fikk 

sinsar färe pänga som en had opa banken 'han fick ränta för pengarna som 
han hade på banken' (HL). 

skimmig n. 'mögel' Da (FrV 191). 
Ty. &himmel d:o. 
Adj. skimmktt(er) 'möglig' DaGsv (FrV ibid). 
Ordet förekommer också i äldre svenska (jfr Dahlgren 736). I estlsv. mål 

var det okänt förutom på Da och i Gsv. 

skil-padd f. 'sköldpadda' Ru (VII Rm 131), sil-pay f. Nu (HL). 
IVIky. schildepadde, schiltpadde 'Schiltpatt'l 
Sms. silpays knöpar 'knappar av pärlemor' Nu (HL): silpays knöpar fikk 

man båra köp e böe 'knappar av pärlemor fick man bara köpa i handels-
boden' Ri (HL). I nuckömålet förekommer ordet nästan enbart i denna 
sammanställning. Senare leden har associerats med pay f. 'anka', varav det 
långa supradentala t-ljudet. För övrigt hade man väl en ganska oklar före-
ställning om själva djuret som åsyftades, och benämningen gällde därför 
närmast skalet. 

sk7,n f. 'räddningsstation' Ru, 'hölada' Ri (Tib Ob). 
Mlty. schiine 'Scheune'. 
Ordet var känt företrädesvis på Ru, där det fått den speciella betydelsen 

'räddningsstation' (båthus, där räddningsbåtar förvarades). Jfr G. Franzén 
i EFK 4. I Ri var ordet så gott som okänt. 

skrådar m. 'skräddare' Nu0öVi, skräder m. d:o Rå (FrV 196). 
Mlty. schreider 'Schneider (Schiller—Lilbben). 
Ex. ja lit skr'ådaiy, gära ni biksar ått me 'jag lät skräddaren göra (sy) nya 

byxor åt mig' Nu (HL), skrådav, söomer gödär 'skräddaren syr kläder' Ko 
(AS). 

Sms. taias-, tåras skr'ådar m. 'person som syr kläder åt män, resp. kvinnor' 
Nu (Dan Ob 73). 

Ordet förekommer i gårdnamnet Skråda,sa (Klottorp, Sutlep). 
Sekundärt har bildats vb. skräd 'sy kläder' (jfr Lagman NNO 12 not): 

han ä opa skräd näst åss 'han håller på att sy kläder hos oss' Nu (Dan Oh 
360). Mindre troligt är att det bildats direkt efter mlty. schråden 'skära'. 

Ordet är känt redan i fsv. och i andra skandinaviska språk. I gno. är det 
belagt redan 1300 i formen skraddari, skreddari (Torp s.v. skraeddar). Ordet 
har i skandinaviska språk vanligen långt d-ljud (se Hellquist EO s.v.). 

'Ordet används endast som benämning för skalet (Hellquist EO s. v.). 
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Sjöros förmodar (NsvSt 6 86), att det även i lågtyskan skulle ha förekommit 
en dylik form, även om någon sådan inte finns belagd. Enstaka former med 
kort d-ljud finns belagda också i fornsvenskan (Söderwall). Eftersom ordet 
är belagt så tidigt i nordiska språk kan det vara vanskligt att spekulera 
över på vilken väg ordet inkommit i estlsv. mål. Den långa vokalen tyder 
dock närmast på direkt lån från lågtyskan eller åtminstone inflytande från 
detta språk. 

skär, skör n. 'skjul, lider för vagnar' Nu (Dan Ob 363), äv. 'stall för hästar' 
(HL), kör n. 'lider, skjul' ViKo (AS). 

Mlty. schiir 'Sehutzdach' (Lasch—Borehling), estn. kuur 'skjul'. 
Ex. e Spitam had ve aikia e sköre 'i Spithamn hade vi »öken», hästarna, i 

»skuret»' (HL). 
Sms. vt:kott-skår n. 'vagnslider', vea-skår n. 'vedskjul', skår lo/te n., bf 

'vinden på häststallet'. 
I svenskan liksom i lågtyskan förekommer två former av det här ifråga-

varande ordet, ett med slutljudande -/ och ett med -r (Hellquist E0 s.v. 
skjul). Den senare formen är vanlig i södra Sverige och på Gotland (Gotl. 
Ob 871, Rietz 608). Det är möjligt att det inkommit över dessa sistnämnda 
dialekter i estlsv. mål. ViKo har emellertid fått ordet via estniskan, och då 
låge det nära till hands att anta att även övriga estlsv. mål fått ordet i 
Estland, dvs, från lågtyskan. I varje fall får vi räkna med förnyat lån från 
lågtyskan om ordet varit känt tidigare. 

skår f. 'sax' (vanlig) Nu (Dan Ob 367), skårar f. pl. Ko (AS). 
Ty. Schere, estn. ktitirid (pl.) d:o. 
Benämningen saks f. 'ullsax' åsyftar en större sax, som användes enbart 

vid fårklippning. Förhållandet är likadant på Gotland (se Gotl. Ob 885, 
886), varför möjligheten inte får uteslutas, att ordet inkommit via got-
ländskan. Korkis-målets variant av ordet uppvisar påverkan från estniskan 
(plural form). 

sleif n. 'sidenband el. rosett som bands i håret' Nu (OB). 
Ty. Schleife 'ögla, band', estn. sleif d:o. 
Ex. låg kamba man se å såss band man sleif e hitre 'först kammade man 

sig och så band man ett sidenband i håret'. 

slits f., pl. slitsar 'skridsko' (bodköpt och finare än is-iän n. »isjärn», som 
tillverkades hemma). 

Ty. Schlittschuh 'skridsko'. 
Ex. all-man had änt pängar te Up slitsar e stän, å viinlet had man is-iä,ner 

te skrin må 'alla hade inte pengar att köpa skridskor för i stan, och vanligt-
vis hade man bara »isjärn» att skrinna med' (HL). 
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Ett annat ord, likaledes övertaget från tyskan, var strits el. His (Ity. 
strittschau), vilket dock sannolikt inkommit genom estnisk förmedling.' 

small-hans m. 'trashank, spöke' (att skrämma barn med), äv. om  stark 
köld om vintern Nu (HL). 

Mlty. smalehans 'ärmlich, Hungerleider, Knauser' (Schiller—Liibben). 
Ex. sätt fixt dånna fast, älas komor small-hans inn 'stäng fort dörren, 

annars kommer small-hans in' (kunde man säga när det var mycket kallt på 
vintern). 

Att ordet kommit att användas också om vinterkölden hänger kanske 
samman med att hunger och i samband därmed också hemlöshet och tiggeri 
i äldre tid varit vanligare just vintertid, då det var kallt. I allmänhet hade 
man dock inte någon klar uppfattning om ordets innebörd, och det användes 
mest för att skrämma barn med. 

snall m. 'spänne' Nu (CB). 
Ty. Schnalle d:o. 
Ex. han had snall opa bixana 'han hade ett spänne på byxorna'. 

snikks, snäkol el. snäka; f. 'kålrot' Nu (jfr Dan Ob 378), snikår f. Vi (SvEst 
1938 87). 

Baltty. Schnittkohl 'Kohlriibe' (Mitzka 18). 
Ex. milla köka man snä,ko,9 välng 'ibland kokade man kålrotssoppa' Ri 

(HL), ... tirdan åmm kåel'n snikårs å äpe väleng"... tisdag kväll kålrots-
och potatissoppa' Vi (SvEst ibid). 

Ordet har inlånats direkt från balttyskan. Det motsvarande estniska 
ordet är kaal el. kaalikas, ett svenskt lånord. 

Som synes har det -t, som förekommer i det tyska ordets första led fallit 
bort. Detta har tydligen skett i samband med den förändrade betoningen. 
Ordet har nämligen fått enordsaccent, dvs, andra stavelsen har helt förlorat 
sitt bitryck, varvid man förlorat känslan av att det ursprungligen varit en 
sammansättning. 

Uttalet med ä är måhända vanligare än med i. Jfr vad ovan sagts om 
vokalsänkning i >ä. 

Det slutljudande supradentala s-ets uppkomst är däremot svårare att 
förklara. Troligen är det fråga om en abstraktion ur uttryck som det ovan 
anförda snäko välng (eg. snä-kåls välng). Det är alltså fråga om en ursprung-
lig genitiv form. 

81cängk-bar m. 'svagaste sorts dricka' ViRå (jfr FrV 199). 
Ty. Schenkbier 'svagdricka'. 

1  Se Lagman SES s. 87. 
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Ex. figki hlao, drakk l å skeng-bär, satt i ring tå tåm åt middar 'folket 
slog, drack öl och svagdricka, satt i ring då de åt middag' SRå (E. Lagman, 
Estlandssvenska språkförhållanden).1  

I Rågö-målet har ordet fått enordsaccent. 

snuhhl 'snoka, gå och stöka för sig själv' Ri (HL). 
Ty. schnliffeln 'nosa (på); snoka'. 
Ex. han går å snuhhlar opa tår, båra tår komor just ingeting va (tt fråm he 

som en går 'han går och pysslar på där (med arbetet), men det kommer just 
ingenting ut av det som han gör'. 

spaik f. el. m. Nu0ö, speiffe! m. Vi 'hjuleker' (Tib Ob), späiktg, m. SRå. 
(Söderbäck 166). 

Mlty. speike, spae 'Speiche' (Schiller-Liibben). 
Ex. vägov,-iåkna had spaikor fråm trå, båra kåriöts-iåkna had spaikor från 

trar 'vagnshjulen hade ekrar av trä, men cykelhjulen hade ekrar av tråd' 
Nu (HL). 

Formen spei'0.4 »spekel» är enligt Tiberg en avledn. av spek och kan även 
betyda 'ben (på släde) som förenar meden med bottenkonstruktionen'. 

1V1Ity. ei motsvaras av NuOö ai, ViRå ej, äi. 
Ordet förekommer också på Gotland under formen spaik (Gotl. Ob 948), 

även där naturligtvis som lån från lågtyskan. Om de estlsv. fått ordet via. 
gotländskan eller direkt från lågtyskan är svårt att avgöra. Troligt är att 
inlåningen skett parallellt. 

En ingående beskrivning av ordets etymologi och förekomst finns i T. 
Långström, Svenska fordonstermer s. 87 ff. 

spang n. 'spänne' Naltå (jfr FrV 206). 
Ty. Spange 'spänne'. 
Sms. hår-spang n. 'hårspänne' Nu (HL). 

späs n. 'skämt, skoj' Nu0öViRåDaGsv (FrV 206). 
Ty. Spass 'skämt'. 

Ex. he ä båra späs som do går 'det är bara skoj som du gör' Su (Dan Ob 
384). 

Ordet förekommer i bet. 'spe, elakt skämt' i Götaland (Rietz 654). I 
estlsv. mål har det ingen pejorativ färgning. 

späs 'skämta' Nu (Dan Ob 384). 
Ty. spassen d:o. 
Ex. han sitor å spetsar må en 'han sitter och skojar med honom', han. 

spetsas 'han skämtar'. 

1  Föreligger i korrektur. 
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Sms. späs-öd n. 'skämtsamt ord el. yttrande' (Dan ibid): ett späs-öd 
gär mala frö milla tä som stri 'ett skämtsamt yttrande gör ibland fred mellan 
dem som strida' (HL). 

Adj. späsat 'skämtsam, som är benägen att skämta': han var g öan iutt-
mann å späsator 'han var en god berättare och tyckte om att skämta' (HL). 

spikar m. 'sädesmagasin, visthusbod, klädesbod' Nu (Dan Ob 385), spikar 
m. Nu0öVi, spiOar m. LRåDaGsv, spi4tir m. SRå, spikar m. Ru 
'förrådsutrymme, förrådsutrymme för kläder, sovplats på sommaren' 
(Tib Ob). 

Mlty. spiker 'Speicher' (för Korn etc.) (Schiller—Liibben). 
Ex. tå då söv e spikat?, 'då de (flickorna) sov i spikaren' Ri, spiOare stå 

på stam n opp, än veidre går unde-tig girm, sän gir tåm änt donkenar 'spikarna 
stå uppe på sten(fot), så att luften går igenom undertill, så blir de inte 
dunkna' Da (Tib Ob). 

Sms. gäs-spikar m. 'klädbod (för familjens söndagskläder)' Nu, ita-
spikar m. 'visthusbod' Su, sova-spikar m. 'bod vari man sover under som- 
maren' Su, säs-spikar m. 'spannmålsbod' Nu (Dan Ob 207, 486, 383, 418), 
spikar-mann m. (estn. aidamees) 'tillsyningsman över »spickarena», maga-
sinen' (tog emot och gav ut säd) NuVi (EFK I 42, 94). 

spiling m. 'brunt plommon' Nu (Dan Ob 386). 
lffity. spelling, spilling 'die gemeine gelbe Pflaume' (Schiller—Löbben), 

nhty. spilling, spieling 'pflaurne' (Grimm). 
Ex. somati bruka störe påika gå te Omama köp spilingiar å Armar 'om 

sommaren brukade de större pojkarna gå till Omama (ett estniskt sam-
hälle) för att köpa bruna plommon och (vanliga) plommon' Ri (HL). 

Sms. 	 m. 'inhägnat mindre område med bruna plommon' Nu 
(Dan ibid). 

Ett liknande ord är känt i södra Sverige (Bohuslän), sperling 'krikon' (Rietz 
655). Detta har dock säkerligen inget samband med ordet i nuckömålet. 

spill m. 'spinnrocksrulle varpå det spunna garnet rullas upp' Nu (Dan Ob 
385), spill m. Nu0öRåVi, spill n. DaGsv 'vindspel' (FrV 207), spill 
m. Nu0ö, spil m. RåVi 'gångspel, ankarspel' (Tib Ob). 

Mlty. spille 'Spindel' (Schiller—Lilbben), mlty. spills f. 'axel, vals, vind-
spel', Ity. spill 'slända' (Hellquist E0 s.v. spel 2). 

Sms. gån-spill m. 'spinnrocksrulle' (se ovan), spill-Vild m. 'träställning 
med tre små pelare på en fot, varpå spinnrocksrullarna sattes, eller en låda, 
vari de lades, när de ej användes på spinnrocken eller när man skulle tvinna 
garn', spill-swild m. 'trissan i ändan på en spill' Nu (Dan ibid), båts-spill 
m. 'vindspel, varmed båtarna drogs upp på land', ankar-spill m. 'ankarspel' 
Nu (HL). 

Om ordets etymologi se Hellquist ibid. 
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sprits m. 'spruta' Nu (FrV 208), prits f., bf pråm d:o ViKo (AS). 
Ty. Spritze 'spruta', estn. prits d:o. 
Ex. tå ja var lilthlor brfika ve gära spritsar fråm raiar, som ve råka e siöen, 

'då jag var liten brukade vi göra sprutor av (bambu)-rör, som vi hittade i 
sjön' Ri (HL), kån e pritsa 'var är sprutan' Ko (AS). 

Sms. vato-sprits m. 'liten handspruta' Ri (HL). 
Nuckömålet har tydligen fått ordet från tyskan, medan ViKo övertagit 

det från estniskan. 

sprits 'stänka, spruta (vatten i trädgården)' Nu (Dan Ob 388), prits 'stänka, 
spruta' ViKo (AS). 

Ty. spritzen d:o, estn. pritsima. 
Ex. vatne spritsa opp, tå velgana /dö mot båts-sla 'vattnet stänkte upp, då, 

vågorna slog mot sidan av båten' Ri (HL), ja pritsar vat'n opa de 'jag sprutar 
vatten på dig' Ko (AS). 

ViKo har fått ordet via estniskan. 

spält f. 'ugnslucka, lucka för ugnsrör' Nu (jfr Dan Ob 388), pält f., bf pälta 
d:o ViKo (AS). 

Baltty. Spelte 'ugnslucka' (jfr Schliiter 11, Sallmann 50), estn. pelt d:o. 
Ex. ve had spältar färe p!it'n å fin å färe etta rar 'vi hade luckor för 

spisen och ugnen och för några ugnsrör' Ri (HL). 
Sms. ongs-spält f. 'ugnsspjäll' Nu (Dan Ob 451). 
Oö har spad n., ett ord med samma ursprung som Nu spild f. 'flisa, trä-

spillra'. Se härom Hellquist EO s.v. spjäll. 

steg-fäder f., pl. -fä,drar 'stålpenna' Gsv (FrV 211). 
Ty. Stahlfeder d:o. 
Ordet har inlånats efter utvandringen från Estland. Nuckömålet har 

ordet som översättningslån stg-/år f. »stålfjäder». 

stivo! f. 'känga' Nu0ö, stiveg f. DaGsv, divig m. RåVi 'stövel, känga' (jfr 
Dan Ob 405, FrV 214). 

Mlty. stevel, mhty. stivel, stiväl 'Stiefel' (jfr Hellquist s.v. stövel). 
Ex. stillar keft man e stän, å tår braka man båra såndare å ver häkana, 

älas gikk man mä skitar 'kängor köpte man i stan, och dem använde man 
bara på söndagarna och vid helgerna, annars (i vardagslag) gick man med 
»skuar» (vanliga vardagsskor, förfärdigade av ett enda stycke läder och som 
tillverkades hemma). 

Sms. hak-stivo! f. »halvstövel», 'känga', i motsats till lägge-stivol f. 'skaft-
stövel' och stivoi-skft m. 'lågsko' (köpt) Ri (HL), stivol-apsad n. 'klack på 
sko' Nu, stivo-kir n. 'läder för tillverkning av kängor', stivo-lägg m. 'stövel-
skaft' Nu (Dan ibid). 

Ordet är känt i former som stövel, styvel, stevel i svenska, norska och 
danska dialekter (se Hellquist ibid). Det är dock ovisst om ordet var allmänt 
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känt vid tiden för svenskarnas invandring till Estland. I varje fall kom 
nämnda plagg i mera allmänt bruk först under senare tid (användes endast 
på sön- och helgdagar). Troligast är att ordet övertagits från baltisk låg-
tyska. 

strikke n. 'grövre snöre, lina' Nu (HL). 
Ty. Strick 'rep, snöre'. 
Ex. tä kasta strikke ått ås å håla lausor ås 'de kastade en lina till oss och 

halade oss loss' (Dan Ob 399), 1Ran var fastbundendor ver näte mä ett strikke 
'»lättaren», flötet, var fastbundet vid nätet med en lina' Ri (HL). 

stripp f. 'frans' Nu (Dan Ob 400), tripp f. 'ögla, frans' ViKo (AS). 
Ty. Strippe 'ögla', estn. tripp 'ögla, frans'. 
Sms. haksokks-stripp f. 'tvinnad garnända som är ca 7-8 cm lång och 

fäst vid strumpskaftet och med vilken höger och vänster strumpa binds 
ihop, då strumporna hängas till tork' Nu, kask-stripp f. 'stropp i päls': 
kask-strippa saumast fråm am n kaskskin-rä nd 'stroppen i pälsen syddes av 
en remsa pälsskinn' Nu (Ib Ob 114, 151). 

Adj. strippat 'fransig' Nu (Dan ibid). 

stånd f. 'timme' NuOö (Dan Ob 402, FrV 218). 
Ty. Stunds 'timme'. 
Ex. am n haila stånd 'en hel timme' Nu (Dan ibid). 
Sms. stånd-arbet n. (estn. tunnitöö) 'arbete som betalas per timme', 

stånd-påst m. 'solvisare' Nu (Dan ibid), stilnd-päng m. 'timpenning' Nu 
(HL). 

Ordet har likadan betydelse i finlandssvenskan (se Ahlbäck, Svenskan i 
Finland 26). Det tyska ordet har kort vokal, medan den estlsv. motsvarig-
heten har lång. Dylik vokalförlängning är dock inte ovanlig även i rent 
svenska ord, t. ex. fång 'fånge', gäng m. 'gång' (jfr gång f., t. ex. am n gång 
'en gång'). 

stuts-bår n. 'mustascher' NuOö (FrV 218). 
Ty. Stutzbart 'mustascher'. 
Ordet var dock på senare tid nästan helt okänt. 

svåvor n. Nu, svetvo! n. 0ö, &ukä! n. ViRåDaRu, svåv'! n. Gsv 'svavel' (FrV 
224, V11 Rm). 

1VIlty. swavel, swevel 'Schwefel' (Schiller—Liibben), estn. väävel d:o. 
Sms. stikk-svåvor n. 'svavel på tändsticka, tändsats' Nu (HL), sväq-stikk 

f. 'tändsticka' Gsv (FrV ibid). 
Nu har övergång 1> r. 
Om ordets etymologi och förekomst i tyskan och de nordiska språken se 

Hellquist E0 s.v. svavel. 
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såndått m. 'gös', lucioperca sandra Gsv (FrV 205). 
Mlty. sandat(e) 'Sander, Hechtbarsch', Lucioperca sandra (Schiller—

Liibben). 

säiar el. star m. Nu0ö, säiar m. Vi, säjer m. DaGsv 'urvisare' (HL, FrV 
226). 

Mlty. seiger, seier 'Wasser- oder Sanduhr, Sonnenuhr' (Schiller—Liibben), 
ty. Zeiger 'visare' (på ur), estn. seier d:o. 

Ex. kkkka har tri star, än störan, än lihlan å sekund-san, 80922 är all 
minst 'klockan har tre visare, en stor, en liten och sekundvisaren, som är 
allra minst' Ri (HL). 

Enligt gällande regler för estlsv. mål har -er substituerats med -ar (-are) 
med undantag för DaGsv. 

Frågan om de estlsv. målen fått ordet direkt från (1k)tyskan eller via 
estniskan kan inte avgöras med säkerhet. Troligt är att en del dialekter fått 
det via estniskan (DaGsv), medan andra fått det från tyskan. I äldre svenska 
förekommer formen stijare (bildn. efter samma lågtyska ord), (se Hellquist 
E0 och Dahlgren s.v.), men denna kan dock knappast ligga till grund för 
de estlsv. varianterna, eftersom det då skulle blivit saiar. Även star före-
kommer på sina håll i Sverige, bl. a. i Småland (EL). I estlsv. mål är dock 
denna form sekundär i förhållande till den förstnämnda och förekommer 
blott lokalt i »bakväldet» i Ri, dvs. i de nordligast belägna byarna i Rickuls 
kommun. Den fonetiska likheten utgör dock ett intressant exempel på hur 
vissa utvecklingstendenser i språket kan ge lika resultat inom vitt skilda 
områden, som under århundraden saknat kontakter sinsemellan. 

tass f. 'tefat' Ri (Dan Ob 427), tass m. 'kopp' Gsv (FrV 230). 
Ty. Tasse 'kopp', estn. tass d:o. 
Ex. häll kåfe opa tassa, sid bkor e fiksa kalt 'slå kaffet på fatet, så blir det 

fortare kallt, svalnar fortare' Ri (Dan ibid). 
Sms. unde-tass m. (ty. Untertasse) 'tefat' Gsv (FrV 249). 
Som synes har en viss betydelseförskjutning ägt rum i rickulmålets variant 

av ordet. Kopp hette där kräk f. 

vakor 'snäll, tyst (om barn)' Nu (Dan Ob 456), vaker 'vacker; vänlig' RåDa 
Gsv (FrV 251). 

Mlty. wacker 'der wach ist, nicht schläft, munter' (Schiller—Liibben), 
wacker 'wach, munter, tiichtig, freudig erregt, froh, heiter' (Grimm). 

Ex. båne ä vakot 'barnet är snällt (gråter inte)' Ri (HL). 
Ordets ursprungliga betydelse är 'vaken, pigg' (jfr Hellquist EO s.v.), 

vartill kommer en del sekundära betydelseskiftningar. Rikssvenskans 
'vacker' motsvaras av estlsv. fägor, få! ... 

vams f. '(över)rock, kappa, långrock' NuOö (Dan Ob 459, FrV 252), wams 
f. 'lång soldatrock' Oö (Tib Ob). 
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Ty. Wams 'jacka', estn. vammus 'kappa, överrock'. 
Ex. tuh må ättost böt vamsa ä de 'du må till sist byta rocken ifrån dig 

(om en som ofta gör byteshandel med förluster)', bräes kröre vor än rä-
butnatan kiöhl å am n långa svafta vams 'brudens kläder voro en klänning med 
röd botten och en lång svart rock' Nu (Dan ibid). 

Sms. vams-task f. 'rockficka' Nu (Dan ibid), pussa-vams f. 'ein grauer 
ilber die Knie reichender Kittel' Ru (Rw II 58). 

På senare tid var plagget ifråga på de flesta håll nästan enbart känt till 
namnet. Plagget självt hade helt kommit ur bruk. 
virtin f. 'husföreståndarinna på herrgården' Nu (EFK I 44). 

Ty. Wirtin 'värdinna'. 
Ex. virtina skoa ätt tidnest-llikkana å kåkken 'husföreståndarinnan såg 

efter tjänsteflickorna och kocken' Ri (CB). 
Ordet kom med godsets avskaffande ur bruk. 

vätt-saftosk f. »virtschafterska», se föreg. Nu (CB). 
Ty. Wirtschafterin 'husföreståndarinna'. 
Ex. vätt-saftoska kalla in åss 'husföreståndarinnan kallade in oss (till 

maten)' (CB). 
Den tyska avledningsändelsen har här utbytts mot det i estlsv. mål 

vanliga suffixet för att bilda feminina nomina agentis -ask.1  
åntle 'ordentlig, hyfsad, sannfärdig' NuOöGsv (jfr Dan Ob 303, FrV 160), 

åntlian 'ordentlig i levnadssättet' Ru (V11 Rm 121). 
Baltty. ontlich 'ordentlich' (OZM). 
Ex. he var än åntlian ongan mann 'det var en ordentlig, väluppfostrad 

ung man' Nu (HL). 

Som framgår av förteckningen ovan är de tyska lånorden i estlands-
svenska mål till övervägande del av lågtyskt ursprung. De ord som upp-
tagits ur den baltiska högtyskan är betydligt färre. Detta är emellertid 
förklarligt, eftersom lågtyskan var umgängesspråk hos tyskarna i Estland 
under flera århundraden, medan den högtyska perioden blott omfattade 
något århundrade. De äldsta tyska lånorden härrör troligen från den allra 
första tiden av den svenska bosättningen i Estland. 

Vid en närmare granskning av det tyska lånordsbeståndet i estlands-
svenska mål, finner man att vissa begreppssfärer är jämförelsevis talrikt 
företrädda. Däribland märks särskilt: 

1. Yrkes- och hantverkstermer, t. ex. bämosk 'barnmorska', dislar 'möbel-
snickare' (jämte vb. dis'l 'snickra'), draiar 'svarvare' (vb. drai 'svarva'), 
hölco! 'virka', knåpp 'tryck-knapp', mäistor 'mästare', nusset 'arbeta lång-
samt, knåpa', skr'ddar 'skräddare', skår 'sax'. 

1  Om detta suffix i Nuekömålet se Lagman NNO s. 70 f. 
4-732526 Sv. Landsmål 1973 
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2. Ord för beteende, egenskaper osv, såsom dållat, dålkat 'dum, fånig' 
(jämte dållat- el. dålkathait 'larvighet'), fiks 'snabb; duktig, flitig', hlårps 
'sörpla', pkirr 'storgråta', spås 'skämt; skämta' (jämte adj. späsat 'benägen 
för skämt'), åntle 'ordentlig'. 

Av det utrymme lånorden av dessa grupper fått bland de övriga tyska 
lånorden, kan man sluta sig till att stora grupper av svenskar och tyskar 
redan under ett tidigt skede av den svenska invandringen till Estland levat 
sida vid sida och utövat samma verksamhet. Detta stämmer också överens 
med de uppgifter, som P. Johansen lämnar i sitt verk Nordische Mission, 
Revals Grändung und die Schwedensiedlung in Estland (Allgemeiner Teil, 
kap. 8) om att en talrik svensk befolkning varit bosatt i Reval under medel-
tiden, där man livnärt sig företrädesvis som hantverkare. Att svenskarna 
därvid kommit i nära kontakt med stadens tyska befolkning både i för-
värvs- och privatlivet kan man ta för givet. Detta bestyrks också av de 
här nämnda lånorden. 

Talrika är också de tyska lånorden i samband med jordbruk och boskaps-
skötsel. Bland dessa märks särskilt namn på kulturväxter, t. ex. bom-blir 
'päron', johannes-bar 'röda vinbär', krgke-bär 'krikon', snikots, sn,äko,s, 
'kålrot', spiling 'brunt plommon'. Andra ord i samband med lanthushållning 
är bull 'tjur', fiöm 'ister', mast 'göda', pikk 'potatiskratta', påt 'ympa', 
spikar 'förrådsmagasin'. 

Av det anförda lånordsbeståndet framgår vidare, att tyskarna spelat en 
viss roll vid införandet av en noggrannare tidsbestämning, något som ju var 
nödvändigt vid arbetet (stand 'timme', ftit'l 'kvart', Mar, säiar 'visare'). 

På andra områden är det tyska låneinslaget mindre framträdande. En 
hel mängd tyska lånord har förmedlats av estniskan. Dessa har tidigare 
behandlats i annat sammanhang (Lagman SES). 

Som avslutning på denna översikt över tyska lånord i estlandssvenska mål 
kan det vara av intresse att i korthet göra en jämförelse mellan det tyska 
inflytandet å ena sidan på det svenska riksspråket och å den andra på de 
estlandssvenska dialekterna i anslutning till E. WesEhns böcker Om det 
tyska inflytandet på svenskt språk under medeltiden och Svensk språkhis-
toria II. Redan en ytlig granskning ger vid handen, att inflytandet på det 
svenska riksspråket är ojämförligt mycket större än på de estlandssvenska 
dialekterna, detta såväl kvantitativt som kvalitativt. Tyskans inflytande 
på det svenska riksspråket sträcker sig ju inte bara till ordförrådet utan 
också till övriga områden av språket. Särskilt markant är inflytandet på 
ordbildningens område. En hel mängd formelement, prefix och avlednings-
suff ix, har inlånats från tyskan, vilka till övervägande del är helt okända i 
de estlandssvenska målen. Vi kan börja med de i svenskan så vanliga pre-
fixen an-, be-, bi-, för- och und-. Av dessa har blott två, be- och för- (/är-) 
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funnit vägen till de estlandssvenska målen, t. ex. bedra; 'bedröva', befall 
'befalla', begrip 'begripa', begår 'begära', berämm 'berömma', bet4 'betala', 
betraft 'betrakta', bett se 'betyda', bevis 'bevisa'; feiga 'förlåta', färbi 'förbi', 
tåg& 'förstöra', fei?tå 'förstå'. Orden med dessa förstavelser är få till antalet. 
Samtliga är sena lån från riksspråket. 

Ord, som i rikssvenskan innehåller förstavelsen be-, kan ibland i est-
landssvenska mål förekomma utan denna, t. ex. kimbor 'bekymmer', 
kimbor se 'bekymra sig'. Även för- kan utelämnas, t. ex. sobnärkots 'solför-
mörkelse'. 

I fråga om avledningssuffixen är förhållandet likadant. Blott enstaka 
avledningsändelser av tyskt ursprung finns i de estlandssvenska målen. 

Det vanligaste från tyskan inlånade avledningssuffixet i estlandssvenska 
dialekter (inlånat före utflyttningen till Estland) är -ar(e), som används för 
att bilda nomina agentis. Detta suffix har i estlandssvenska mål fått en om 
möjligt ännu större användningssfär än i det svenska riksspråket möjligen 
till följd av estniskt inflytande (se Lagman SES 206 f.). 

Den feminina motsvarigheten till -ar(e) är -o,yk (riksspråkets -erska, 
mlty. -ersche), t. ex. båk(a)o,sk 'bakerska', briggo,sk 'bryggerska', skao,91c 
'sköterska', vasko,s1c »vaskerska», 'tvätterska'.1  Detta suffix, som alltså 
härstammar från lågtyskan, börjar uppträda i svenskan på 1300-talet (se 
E. WesMn, Svensk språkhistoria II), och det kan ha varit känt av en del 
invandrare redan före ankomsten till Estland. Men det är inte uteslutet att 
det övertagits direkt från lågtyskan i det nya hemlandet. 

Suffixet -inn i t. ex. lärarinn 'lärarinna' är ett sent lån från riksspråket. 
Några andra exempel än det här anförda finns knappast, då det gäller 
dagligt tal. 

Suffixet -när (konstnär, körsnär) är okänt i estlandssvenska mål. 
Det vanligaste suffixet för att bilda adjektivabstrakter i estlandssvenska 

mål är -hait, -h,eit '-het', t. ex. fråle-hait 'fredlighet', fruse-hait 'frusenhet', 
gjå-hait »gladhet», 'glatt sinnelag', löt-hait »lätthet», 'larvighet', knapp-hait 
'snålhet'. Flera sammansättningar med -hait saknar motsvarighet i riks-
språket, t. ex. aldrat-hait '(hög) ålder', brai-hait 'bredd', fåte-hait (jämte 
fåte-döm) 'fattigdom', kåld-hait (jämte kg) 'köld', lomm-hait 'vindstilla' (se 
Lagman NNO 51 f). 

Detta suffix blir vanligt i svenskan mot slutet av 1300-talet. Det är 
troligt, att de estlandssvenska målen övertagit det direkt från lågtyskan. 
Invandrare, som kom på 1400- och 1500-talen, har måhända känt till det 
tidigare. 

Okänt i estlandssvenska mål är suffixet -ed, (gjuteri, slakteri, snobberi). 
Suffixet -else, som inlånats i det svenska riksspråket redan på 1200-talet, 

motsvaras i estlsv. mål av -0,9, t. ex. hakkos 'hackelse', stärko,9 'stärkelse', 

1  Om detta och föregående suffix se Lagman NNO s. 60 ff, 70 f. 
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sol-märkos 'solförmörkelse'. Det är dock blott ett fåtal ord, som innehåller 
detta avledningssuffix. Av senare datum är -olse (bedrEvolse 'bedrövelse', 
betidolse 'betydelse'), som likaledes förekommer i ett fåtal ord. 

Vanligare är suffixet -ande, t. ex. båkande 'bakandet', böande 'bedjandet', 
råkande 'rökandet, rykandet'. Denna ordbildningstyp var vanlig i Dagö-
och Gammalsvenskby-målen. I nuckömålet har den nästan helt och hållet 
undanträngts av infinitivabstraktet på -s, t. ex. sion gas 'sjungande', dansas 
'dansande' (jfr Lagman NNO 104 f). 

Av adjektivsuffixen är det blott -alle '-aktig', som funnit vägen till och 
blivit någorlunda produktivt i estlandssvenska mål, t. ex. bönd-afte »bond-
aktig», dåfta.5-afte »doktorsaktig», 'som ser ut att vara läkare' (Lagman 
NNO 23). Suffixen -isk (hövisk, biblisk), -bar (uppenbar), -mässig, -mätig 
(planmässig, rättmätig) och -dan (hurdan) saknas. Däremot har ett annat i 
rikssvenskan okänt adj. suffix av lågtyskt ursprung -möde (lty. -modich) 
»modig», 'liknande' över estniskan (estn. -moodi) inlånats i estlandssvenska 
mål, t. ex. bås-möde 'busaktig', detfta,s-möde (estn. tohtri-moodi) 'läkaraktig' 
(Lagman NNO 32, Lagman SES 207 f). 

Förhållandet då det gäller ordförrådet är i stort detsamma som i fråga 
om ordbildningselementen. Sålunda saknas i estlandssvenska mål den stora 
mängd av ord som från tyskan inkommit i det svenska riksspråket med de 
olika avledningssuffixen och nybildningarna med dessa. Detta gäller sär-
skilt ord på -en, -else, -bar, -mässig, -mätig osv. Vidare saknas ord som i 
huvudsak tillhör skriftspråket. Kontakterna mellan svenskar och tyskar i 
Estland var naturligt nog nästan enbart av muntlig art, varför s. k. litterära 
ord inte har övertagits. 

Som huvuddelen av den svenska befolkningen i Estland så småningom 
koncentrerades till landsbygden stod man i det stora hela utanför stads- och 
högreståndskulturen, varför man också i stor utsträckning saknar språkliga 
uttryck för denna. Sålunda saknas ord som junker, jungfru, fröken, riddare, 
tukt, hertig, kamp, fejd, örlig, dust, bohord, kumpan, äventyr osv. I stället för 
fröken (förekom enbart som titel vid brevskrivning, eftersom ju rikssvenska 
alltid användes i skrift) användes det från högtyskan inlånade fräil (se 
ordfört.). Jungfru användes mest i sammanställningen jungfru Maria, med 
helt rikssvenskt uttal. 

Okända i vanligt talspråk var också ord som borgare, rådman, burskap, 
fogde, tänkebok. 

Uttryck som hör till borgerliga yrken och städernas arbetsliv kände man 
bättre till, t. ex. hand'l 'handel', käpp-mann 'köpman', vift 'vikt', tull, tratt 
'frakt', räkon 'räkna', kust 'kosta', betäl 'betala', böt 'byta' osv. Ord på -tyg 
(fartyg, fisketyg, remtyg) kände man inte. I dessa fall hade man ofta samman-
sättningar med -sakar »-saker» (fiskesäkar 'fiskedon'). Kläde, tyg heter kM, 
pl. klö'er. Det plurala kläder heter kr. Ordet har möjligen övertagits direkt 
från lågtyskan, kleer (Sarauw). 
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I fråga om hantverk och yrkesutövare kände man naturligtvis orden hant-
värk och hantvärks-mann 'hantverkare'. Vidare åldormann 'ålderman', 
mäistor 'mästare', säll (inlånat över estniskan) 'gesäll', lår-påike 'lärling' 
(estn. 	 snikkar 'snickare', skrådar 'skräddare', sku-måkar 'sko- 
makare', kreår 'krögare', hlaftar 'slaktare'. Däremot kände man inte hökare, 
tunnbindare, kopparslagare, garvare. För 'garva' används bark. 

Ord som berör det kyrkliga livet kände man också i allmänhet till, 
såsom siCt! 'själ', präst, påve, pröst, klöstor 'kloster', döp, cl43 'döpa'. Okänt 
var lekman. 

Ord som dagligdags kom till användning var finstor 'fönster', kåtain 
'skorsten', trepp, trapp 'trappa', skåp, spågo! 'spegel', Ms, lamp, gokk 
'klocka', råkk 'kavaj', biksar 'byxor', fruft 'frukt', Ailmar 'plommon', 
kti,9-bår 'körsbär', straff, språk, kunst 'konst', allvär, hu-få d 'högfärd', 
främancl 'främmande', fade 'färdig', pin 'pina', klatt 'slakta', spål 'spela', 
ina-bä ,9 'invärtes', iust 'just'. 

Däremot kände man inte till ord som husgeråd, kappa, höft, krönika, 
art, hast, högmod, prål, rykte, saktmod (kunde förekomma som lån från 
riksspråket), skick, smärta (värk), stank, dråplig, dräglig, egentlig, hätsk, 
kysk, vedervärdig, förgäves, merendels osv. 

I flera fall har lånorden i estlandssvenska mål delvis annan betydelse än 
de har i riksspråket eller också används andra lånord, t. ex. ansikte — ansift 
'kind', fix (idé, fixstjärna) — fiks 'snabb; duktig, lydig; vacker', hov — höv 
'gods, herrgård', klen — klain 'öm, ömtålig, klen, svag; småaktig' (se ord-
fört.), kryddor — kridor 'medicin' (i bet. 'kryddor' förekommer ordet enbart 
om peppar, lagerbärsblad osv., som används då man saltar fisk), kummin — 
kam, kopp — kupp 'litet fat som katten fick slicka mjölk ur', läcker, äldre 
licker — likrat 'lysten efter läckerheter' (en betydelse som ordet också haft 
i äldre svenska; Dahlgren 504), skopa — sköp 'skyffel', stövlar — stivlar 
'kängor' (se ordfört.), ränta — ränt 'arrende; arrendera', vacker — vakor 
'snäll, som inte gråter', varor — kräm. 

Fallen, där lånorden har olika betydelser i rikssvenskan och estlands-
svenska mål, eller där olika ord kommer till användning för att uttrycka 
samma begrepp, är naturligtvis långt talrikare än vad här angivits. Exemplen 
ovan må endast tjäna som illustration, hur skiftningar i ords betydelser kan 
utnyttjas olika i olika språk och i olika dialekter inom samma språk. 

Källor, litteratur och viktigare förkortningar 

Otryckt material 
Tib Ob =Nils Tibergs estlandssvenska kortordbok i ULMA 

Meddelare: 
AS Alexander Samberg, Korkis 
CB = Carl Blees, Rickul 
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EL =Edvin Lagman, Rickul 
GS = Georg Stahl, Rickul 
LL =Lars Lilja, Ormsö 
MG =Martha Gottkampf, Riekul 
OZM = Olav v. ZurMöhlen, Hapsal 
TD =Tomas Dreijer, Runö 
De egna uppteckningarna markeras med HL. 

Periodica och skriftserier 
EFK =Estlandssvenskarnas folkliga kultur (ingår i GAA, Skr). 
GAA, Skr =Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 
MASO =Meijerbergs Arkiv för Svensk Ordforskning. Gbg 1937 ff. 
MSNph =Mömoires de la Sociätä neo-philologique de Helsingfors. Hfors. 
NsvS =Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning. Upp- 

sala 1921 ff. 
SbGEG =Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. Tartu 1861 

ff. 
SvEst =Svio-Estonica. Skrifter utg. av Svensk-estniska samfundet i Tartu, 

Stockholm och Lund. 
SvLm =Svenska landsmål och svenskt folkliv. Stockholm och Uppsala 1879 ff. 
SNSS =Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård. 1946 ff. 
ULMA =Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala. 
VHAA, Handl. =Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademiens 

handlingar. 

Tryckta källor 
Ahl bäck, 0., Svenskan i Finland. Sthlm 1956 (SNSS 15). 
Ariste ERL = Ariste, P., Eesti-rootsi laensönadest eesti keeles (Estlandssvenska 

lånord i estniskan). Tartu 1933. 
Ariste P., Das Niederdeutsche im Estnischen. Tartu 1972 (Soviet Fenno-Ugrie 

Studies 2). 
Dahlgren = Dahlgren, F. A., Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och 

talesätt i svenska språket. Lund 1914-16. Nytryck 1961. 
Dan Num =Danell, G., Nuckömålet 1—III. Sthlm 1905-35 (SvLm B 33). 
Dan Ob =Danell, G., Ordbok över Nuckönnålet. Lund 1951 (EFK II, GAA, Skr 

27). 
EFK I— = Tiberg, N., Ståndssamhället etc. 
Falk—Torp =Falk, Hj. & Torp, A., Etymologisk Ordbog 1-2. Km a 1903-06. 
FrV =Freuclenthal, A. C. och Vendell, H. A., Ordbok öfver estländsk-svenska 

dialekterna. FIfors 1886. 
Gotl. Ob = Gotländsk ordbok på grundval av C. och P. A. Säves samlingar. 

Red. av G. Danell, A. Schagerström och H. Gustavson. Bd 1—II. Uppsala 
1918-45. 

Grimm =Grimm, J. & W., Deutsches Wörterbuch. Lpz. 1854 ff. 
FIellquist EO =Hellquist, E., Svensk etymologisk ordbok. 3. uppl. 	Lund 

1966. 
Ib Ob = Isberg, F., Supplement till G. Danens Ordbok över Nuekömålet. 

Uppsala 1970 (GAA, Skr 47). 
Johansen, P., Nordische Mission, Revals Gröndung und die Schwedensiedlung 

in Estland. Lund 1951 (VHAA, Handl. 74). 
Keel ja Kirjandus (Språk och litteratur). Tartu 1971. 
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Kiparsky =Kiparsky, V., Fremdes im Baltendeutsch. Hfors 1936 (MSNph). 
Kustbon, Organ för estlandssvenskarna i Sverige. 1944 ff. 
Lagman NNO =Lagman, E., Studier över nuckömålets nominala ordbildning. 

Lund 1958. 
Lagman E., Ortnamn och terrängord i Estlands svenskbygd Sthlm 1965. (i: En 

bok om Estlands svenskar 2). 
— Participen i nuckömålet (SvEst XVIII 1967, ny följd 9). 
Lagman SES =Lagman, H., Svensk-estnisk språkkontakt. Studier över estniskans 

inflytande på de estlandssvenska dialekterna. Sthlm 1971. 
Lasch, A., Mittelniederdeutsche Grammatik. Halle 1914. 
Lasch-Borchling =Lasch, A. und Borchling, C., Mittelniederdeutsches Hand- 

wörterbuch. Hamburg 1928 ff. 
Långström, T., Svenska fordonstermer. Gbg 1955 (MASO 10). 
Mitzka =Mitzka, W., Studien zum baltischen Deutsch. Marburg 1923. 
Niederdeutsche Mitteilungen 1945,1949. 
Rietz = Rietz, J. E., Svenskt dialekt-lexikon. Ordbok öfver svenska allmoge- 

språket. Lund 1861-67. Nytryck 1962. 
Rw = Russwurm, C., Eibofolke oder die Schweden an den Misten Ehstlands und 

auf Runö. 	Reval 1855. 
Sallmann =Sallmann, C., Die deutsche Mundart in Estland. Cassel 1873. 
SAOB = Ordbok över svenska språket, utg. av Svenska Akademien. Lund 1898 

ff. 
Sarauw =Sarauw, Chr., Niederdeutsche Forschungen. Kbhavn 1921. 
Saxön =Saxbi, R., Finska lånord i östsvenska dialekter. Sthlm 1895-98 (SvLm 

A XI). 
Schiller-Lilbben =Schiller, K. und Liibben, A., Mittelniederdeutsches Wörter-

buch. Bd 1-IV. Bremen 1875-81. 
Schläter =Sch/liter, W., eber die Beeinflussung des Estnischen durch das 

Deutsche mit besonderer Beriichsichtigung des Niederdeutschen. Dorpat 
1910 (SbGEG 1909). 

Sjöros, B., Om uppkomsten av böjningen fly:flydde i svenskan. Uppsala 1926 
(NsvS 6). 

Söderbäck =Söderbäck, P., Rågöborna. Sthlm 1940. 
Söderwall =Söderwall, K. E., Ordbok öfver svenska medeltidsspråket. Lund 

1884 ff. 
Tegnér, E., Tyska inflytelser på svenskan. Sthlm 1889 (i: Ur språkens värld III). 
Tiberg, N., Ståndssamhället. Uppsala 1951 (EFK I, GAA, Skr 25). 

Estlandssvenska språkdrag. Uppsala 1962 (EFK VI, GAA, Skr 38). 
Torp = Torp, A., Nynorsk etymologisk ordbok. Kra 1919. 
V11 Rm = Ven,clell, H., Runömålet. Ljud och Formlära (SvLm B 1882-87). 
WesAn, E., Om det tyska inflytandet på svenskt språk under medeltiden. 

Sthlm 1954 (SNSS 12). 
Svensk språkhistoria II. Ordböjningslära. 3. uppl. Lund 1965. 

Wessman, V. E. V., De finlandssvenska dialekternas labiala vokaler. Hfors 
1936 (i: Folkmålsstudier, årg. IV). 
Främmande inflytelser i de finlandssvenska folkmålen I. Finska inflytelser. 
Hfors 1957 (i: Folkmålsstudier, årg. XVII-XVIII). 

Wiedemann = Wiedemann, F. J., Esthnisch-Deutsches Wörterbuch. St Peters-
burg 1893. 

Woeste Woeste, Fr., Wörterbuch der Westfälischen Mundart. Norden und 
Leipzig 1882. 
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Ordregister 

Här upptas de tyska (lågtyska) ord, som ligger till grund för de motsvarande lån-
orden i estlandssvenska mål. 

Affe 14 
amachtich 14 
Amtmann 15 
baba 15 
Backenbart 16 
bademödersche 16 
baggern 20 
basen 16 
béitel 15 
Bieber 16 
Bierkäse 17 
bräde 17 
bräden 17 
brem(e) 19 
brötze 18 
brill(e) 18 
Bumbeere 17 
bulle 19 
burst 17 
Dacht 20 
dempen, dampen 23 
dol 22 
Dompfaffe 21 
dosin(t) 22 
dreien, dreigen 21 
dreier, dreyer 21 
dutzen, duzen 21 
dweile, dwge 22 
egel 23 
Esel 23 
Femer, Fiemer 23 
verndöil 27 
vik 24 
Viertel 27 
Violine 25 
fix 24 
flitz 25 
vl8me 25 
Franzosen 25 
Frö,ulein 25 
Fiidchen 26 
galle 27 
gerade 27 
grilsam 28 
Gärtner 28 

Hakenrichter 31 
hakke 28 
håneken 28 
Hase 29 
Elaube 29 
Hauptmann 31 
Hering 31 
höf, hoef 30 
humpeln 30 
häkeln 29 
Joharmisbeere 32 
kip 32 
Kissenbir 32 
kleine, klöne 32 
klompe, ldumpe 33 
Knochen 33 
knöp 33 
knöpelicht 33 
Koppel 34 
kralle 34 
Kranz 34 
Krebs 34 
kröke 34 
kurikeln 33 
köme, kömen 32 
lankwagen 35 
lumpen 35 
lunte 35 
machsel 36 
Magd 35 
masten 36 
matte 36 
Meister 37 
Miete 37 
misse 36 
muffeln 37 
nare, narwe 38 
nusseln, nuscheln 38 
ontlich 49 
Pfau 24 
Pfefferkuchen 26 
Pfeffermiinze 26 
pfuschen 26 
Pick(e) 38 
plärren 38 

poten, paten 39 
prahlen 38 
pugge, pogge 39 
Haspel 39 
Rille 40 
Rock 39 
sandat(e) 48 
sapperment 40 
Schafftel 40 
Schenkbier 43 
Schere 42 
Scheune, schfine 41 
Schieber 40 
schildepadde 41 
Schimrnel 41 
Schlafrock 29 
schlecht 30 
Schleife 42 
schlichten 30 
Schlittschuh 42 
Schnalle 43 
Schnittkohl 43 
schniiffeln 44 
schråder 41 
schår 42 
seiger, seier 48 
Sims 40 
slorpen 30 
smalehans 43 
Spange 44 
Spass 44 
spassen 44 
Spelte 46 
speke, speike 44 
spiker 45 
spille 45 
spilling, spelling 45 
Spritze 46 
spritzen 46 
Stahlfeder 46 
stevel, stivel 46 
Strick 47 
Strippe 47 
Stunde 47 
Stutzbart 47 
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swavel 47 	 wacker 48 	 Wirtschafterin 49 
Tasse 48 	 Wams 49 	 Zins 41 
Tischler 20 	 Wirtin 49 

Resumé 
Le fond historique des rapports entre les langues suådoise et allemande en 
Estonie a åtå la conquåte des pays Baltes par les ehevaliers teutons au XIII° 
siåcle. Une multitude de marchands et artisans allemands suivirent la trace 
des conquårants et devinrent la partie dominante de la population dans les 
villes nouvellement fond6es. A partir de la fin du XIII° säde et au säde suivant 
commenga aussi une immigration des artisans de la Suåde dans ces villes surtout 
å Tallinn et Haapsalu, oå ils entrårent naturellement en contact direct avec 
leurs confråres allemands. Durant tout le moyen åge il y eut åvidemment un 
nombre assez considårable d'artisans suMois dans certaines villas. Cependant 
la plupart des Su6dois s'åtablissaient peu peu å la campagne, oå ils fondårent 
des villages et påcheries sur la eåte estonienne du nord et de l'ouest et dans les 
iles au large de cette eåte. 

Ces contacts entre Allemands et Suådois en Estonie ont laisså des traces aussi 
dans la langue, pour co qui est des parlers suådo—estoniens, principalement sous 
forme de mota empruntås. Les conquårants allemands de måme que les mareh-
ands et artisans vinrent en grande partie de l'Allemagne du Nord et la langue 
allemande qu'on parlait dans les pays Baltes åtait done le bas-allemand — °e 
n'est qu'au commencement du XIX° siåcle qu'elle fut remplacåe par un haut—alle-
mande « baltique » comme langue de eonversation. C'est pourquoi des mota 
directement empruntås aux allemands sont bas-allemands et ordinairement 
d'ancienne date, tandis que les plus råcents seraient probablement d'origine 
estonienne. Les Suådois qui s'åtablissent å la campagne ont il est vrai perdu le 
contact direct avec les Allemands qui demeurent dans les villes. Certains mots 
d'emprunt ont pu cependant etre empruntås directement l'allemand par les 
donlestiques des domaines d'origine paysanne, qui åtaient employås chez les 
propriåtaires des domaines parlant allemand. Une partie des mot» d'emprunt 
ont pu åtre dåjå introduits par l'immigration en Suåde au XV° säde bien que 
la plus grande partie vienne des contacts direets avec les gens parlant alle-
mand ou par l'intermådiaire de l'estonien. 



En bok om svensk-estnisk 
språkkontakt 
Av Valter Tauli 

Ämnet för Herbert Lagmans doktorsavhandling »Svensk-estnisk språk-
kontakt» preciseras i bokens undertitel »Studier över estniskans inflytande 
på de estlandssvenska dialekterna». Avhandlingen är den första monografin 
över detta ämne, även om åtskilliga interferensföreteelser av samma slag 
har berörts i flera tidigare arbeten över estlandssvenska. Undersökningen 
grundar sig huvudsakligen på författarens (bror till den kända estlands-
svenska forskaren Edvin Lagman) modersmål, nuckömålet, den centrala 
estlandssvenska dialekten, men de perifera dialekterna, särskilt vippal- och 
nargödialekten, har också behandlats. Avhandlingens syfte har varit 
beskrivning av estniskans inflytande på estlandssvenskan inom språkets 
alla områden: i fonetik, morfologi, ordbildning, syntax och ordförråd. Som 
material har författaren använt såväl sina egna uppteckningar från nuckö-
målet som alla andra tillgängliga tryckta och handskrivna källor. Som de 
viktigaste av de senare nämner han Nils Tibergs stora estlandssvenska 
kortordbok i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Författaren har 
också tagit del av Edvin Lagmans bandinspelningar av estlandssvenska 
dialekter. Men han har inte nöjt sig med detta, utan har också granskat 
materialet tillsammans med personer som »ännu har levande kunskap om 
det gamla språk, som en gång varit deras dagliga kontaktmedel med sina 
medmänniskor men som med den nuvarande generationen obönhörligen 
försjunker i glömska som levande språk» (s. 9). 

Bedömningen av det (estlands)svenska materialet i avhandlingen är en 
uppgift för estlandssvenska specialister. Detsamma gäller problemet huru-
vida alla dessa estlandssvenska element som författaren förklarar med 
estniskans inflytande, verkligen beror på detta eller om de kan förklaras 
med intern utveckling eller på annat sätt. Jag har granskat avhandlingen 
från estniskans synvinkel. 

Herbert Lagman, Svensk-estnisk språkkontakt. Studier över estniskans inflytande på de 
estlandssvenska dialekterna. Stockholm Studies in Scandinavian Philology, NS 9. Stock-
holm 1971. 
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Författarens praktiska kunskaper i riksestniska är perfekta. Själv har 
jag lagt märke till bara ett från riksspråksnormens ståndpunkt felaktigt 
uttryck, s. 237, första raden: hiippanud iilesse pro hiipanud ides. Nedan 
följer några anmärkningar, korrektioner och kommentarer rörande det 
estniska materialet. Först några ord rörande det inledande kapitlet. 

På s. 22 står: »Språket i Virland uppvisar flera gemensamma drag med 
finskan ...» Riktigare skulle vara: »Språket i dialektgrupp D ...», dvs. i de 
estniska nordostliga kustdialekterna. 

På s. 23 läser vi »Det var i huvudsak de estniska dialektgrupperna A 
och B, i Kors socken även C, alltså de dialekter, som ligger till grund för 
det estniska riksspråket, som man kom i kontakt med.» Det skulle betyda 
att också dialektgrupperna A och B samt dialekten i Kors, dvs, de västliga 
dialekterna, skulle ligga till grund för det estniska riksspråket. I själva 
verket är det bara dialekterna i grupp C, nämligen i Ostharrien, Jerven och 
Västvirland, som ligger till grund för det estniska riksspråket. Naturligtvis 
har riksspråket upptagit också flera element från andra dialekter. 

På s. 25 står det: »Denna ordbok [dvs. Wiedemanns] är den enda större 
och hela det estniska språkområdet omfattande dialektordbok, som hittills 
föreligger.» Faktiskt är Andrus Saareste's begreppsordbok Eesti keele möiste-
line sönaraamat (Dictionnaire analogique de la langue estonienne), Stock-
holm 1958—, större. 

Och så en anmärkning rörande stavning. Det är knappast ändamålsenligt 
att bibehålla Wiedemanns stavning för de dialektala orden. Enklare hade 
varit att helt translitterera W's stavning till den gängse riksspråksorto-
grafin som man vanligen gör i estnisk språkvetenskaplig litteratur. För-
fattarens bruk kan förorsaka förvirring. Jmf. t. ex. s. 32 advokaat, dial. 
ahwokc7t (båda orden i samma tryckstil). Av ä kunde man dra slutsatsen 
(om man inte har klart för sig med vilken stavning vi här har att göra) att 
det här rör sig om en modern fonetisk transkription, och att w inte betecknar 
samma ljud som v, utan den bilabiala halvvokalen. Jmf. också t. ex. s. 91 
plaatsatus, dial. plåts. Det skulle vara naturligare med plaats. 

Kapitel II, som behandlar den viktigaste och största gruppen av låne-
element, de lexikaliska lånen, föranleder bara några smärre anmärkningar 
från estniskans synpunkt. På s. 45 står efter Wied. tudi 'Greis, alter Mann', 
men faktiskt används i estniskan tudi också om en kvinna. 

På s. 47 står tuss 'vulva', men den mera kända betydelsen är 'der Ilintere', 
som Wied. ger som den enda betydelsen. 

På samma sida står gripp, dial. kripp. Den dialektala varianten är här 
onödig, eftersom den skriftliga formen gripp uttalas på samma sätt med 
tonlöst k. 

På s. 66 ges bara kohvi, som verkligen är mycket utbrett i rikstalspråket, 
men den officiella korrekta normen är kolm. 

På s. 81 står hork, dial. ork. Det måste vara tvärtom: ork, dial. /tork, 
fastän Wied. bara ger hork. 
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På s. 96 står laat 'Viehmarkt', men riktigare är 'jahrmarkt', som också. 
Wied. ger i första hand. 

På samma sida står liigud, dial. liik 'Schmaus, Zeche'. För det första, 
är liik inte en dialektform, utan finns såväl i ÖS som i Wied. som huvud-
form. Faktiskt används ordet i singular endast i partitiv i uttrycket liiku 
jooma 'dricka vid köp eller kontrakt' och liiku tegema 'traktera vid köp 
eller kontrakt'. Det betyder att ordets vanliga betydelse är densamma som 
i estlandssvenskan, jmf. också Wied. 'das beim Contrahieren od. Handeln 
zum Vertrinken abgemachte Geld', vilken betydelse i estniskan författaren 
inte anger. 

På s. 103 står keku 'vankelmodig person', som har gett est1.-sv. käk,ot 
'ostadig'. Den vanliga betydelsen av keku är 'en behagsjuk, fåfäng person', 
jmf. ÖS 'alp, eputaja', och verbet kekutama 'kokettera'. 

På s. 104 står »Det est. väikene uttalas ofta med ett emfatiskt bitryck 
på dim.-ändelsen vilket ibland kan ge intryck att det vore fråga om ett 
särskilt ord, i synnerhet om man behärskar estniska ofullständigt.» Ett 
sådant uttal är obekant för undertecknad. Dessutom utelämnas suffixet -ne 
på många håll helt; man säger väike, som är den vanligare och helt korrekta, 
formen även i riksspråket. 

På samma sida står närp, dial. närb. Det måste vara tvärtom, som det 
framgår också från ÖS. 

På s. 105 vid ordet paras, partitiv parajat skulle man tillägga också, 
partitivformen parast. 

På s. 111 borde man till verbet kribima foga också betydelsen 'klättra', 
jmf. ÖS '(kribinal) ronima' (klättra [knastrandep, fastän den saknas i Wied. 

På s. 112 vid laulma, dial. laalma skulle det ha varit intressant att notera 
att den dialektala formen med långt aa i svagstadium förekommer just i 
den estniska Keila-(Kegel) dialekten som gränsar till den est1.-sv. Korkis-
dialekten (jmf. V. Tauli, Phonological tendencies in Estonian, Copenhagen 
1956, s. 43). 

På s. 116 står sugema 'laufen', men förf. borde också ha gett de vanliga. 
betydelserna 'striegeln; schlagen', som finns i ÖS och på första ställe i 
Wied. 

På s. 120 vid ordet aitäh, est1.-sv. aiti, aitä kan man tillägga att (enligt 
Saareste's opublicerade dialektatlas) i trakterna kring Nuckö, i Ridala 
(Röthel) och Lääne-Nigula (Pönal) förekommer aitimal och aitilmal. 

På samma sida vid hani, est1.-sv. ane borde förf, ha gett också genitiv-
formen hane. 

På s. 121 vid utu utu skulle förf, ha betecknat palatalisation, som för-
klarar den est1.-sv. formen (ritt° med kort i. 

På s. 131, rad 1 måste i stället för pure-hammas stå purihammas. 
På s. 159 säges riktigt att ordet tudi i estniskan betecknar en gammal, 

orkeslös person, men påståendet att »Någon pejorativ bibetydelse inlägges 
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inte däri» är inte riktigt. En sådan nyans finns ändå i tudi, åtminstone 
hos en del estnisktalande. 

På s. 251 påstås att est1.-sv. malk går tillbaka på estn. malakas, men i 
estniskan finns ju också ordet malk med samma betydelse. 

Kapitel III behandlar fonetik och fonologi. Såsom ovan nämndes är för-
fattarens praktiska kunskaper i estniska perfekta. Detsamma kan inte på-
stås om de teoretiska kunskaperna om estniskan. Det beror dels på den 
omständigheten att han inte tycks fullständigt känna till efterkrigstidens 
estniska språkvetenskapliga litteratur vare sig i Estland eller i utlandet, 
och att han delvis har anlitat bristfällig litteratur, dels också på det beklag-
liga faktum att det inte finns någon fullständig, adekvat, modern syn-
kronisk beskrivning eller grammatik över estniskan. Vid sammanställ-
andet av det fonetiska kapitlet har författaren anlitat bl. a. Saareste KE, 
som i den fonetiska och morfologiska delen är bristfällig och delvis helt 
felaktig, likaledes Saareste, Die estnische Sprach° (Tartu 1932), som är 
föråldrat, vidare A. Haman, Lä,ro.bok i estniska (Uppsala 1962), som 
knappast lämpar sig som källa för en vetenskaplig avhandling, och Jänes, 
Eesti keel (Lund 1966), som likaledes är bristfällig och delvis felaktig. I 
stället för dessa skulle förf, ha anlitat A. Raun och A. Saareste, Introduction 
to Estonian linguistics (Wiesbaden 1965), där de fonetiska och morfologiska 
kapitlen är skrivna av Raun, samt P. Ariste, Eesti keele foneetika (Tartu 
1965) och dessutom naturligtvis vederbörande artiklar. 

Den estniska kvantitetsgraden 2 betecknar författaren med termen 
halvlång (t. ex. s. 168 och 179), vilket är unikt (om vi bortser från det miss-
lyckade och förvirrade kapitlet i Saareste KE) och missvisande. Vanligt-
vis kallas denna kvantitetsgrad medellång el. lång, och grad 3 som för-
fattaren kallar lång, kallas överlång. Halvlång är en fonetisk term, som 
betecknar den fonematiskt inte distinktiva vokallängden i trycksvag 
stavelse, när första stavelsen har grad 1 el. 2 (t. ex. u i kiilu 'kil, gen.'), 
likadant konsonantlängden i vissa positioner i slutljud och konsonantför-
bindelser (t. ex. t i raamat 'bok'). 

På s. 169 säges om diftongerna: »De förekommer nästan uteslutande i 
rotstavelser. Det är egentligen bara ai, si och ui som kan förekomma också 
i obetonade stavelser, men även då gäller det i första hand skriftspråkligt 
uttal ...» Faktiskt förhåller det sig så: I obetonade stavelser före-
kommer inga diftonger varken i skrift- eller talspråk. I de skriftspråkliga 
superlativexemplen som författaren ger, t. ex. va/usaim,  står diftongen i en 
bibetonad stavelse. Men dessutom förekommer diftongerna ai, ej, ui i en 
bibetonad stavelse i partitiv plural såväl i skrift- som talspråk, t. ex. 
aastaid 'år', punaseid 'röd', kirikuid 'kyrka', där a, e, u tillhör roten eller 
stammen och i pluralmorfemet. Det är inkonsekvent att författaren rörande 
diftonger inte skiljer mellan grad 2 och 3, t. ex. gen.: seina (II): part. ‘seina 
(III) 'vägg'. 
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På s. 170 säger författaren om långt ö att det »ofta får ett efterslag av e, 
så att det nästan ter sig som en diftong (Se). Tidigare har uttalet som diftong 
varit vanligare, och i äldre skrifter kan man t. o. m. få se det skrivet Se.» 
Faktiskt är det så att nästan på hela det nordestniska området på kontinen-
ten förekommer diftong, huvudsakligen Se, och det återspeglar sig också 
i äldre skriftspråket. Senare normerade man i skriftspråket det sydest-
niska uttalet SS, som förstås är historiskt äldre. Det är möjligt att i riks- 
talspråket under inverkan av skriftbilden uttalet SS nu är vanligare än 
förut. Vidare påstår författaren att ö »har i estniskan uppkommit i jäm-
förelsevis sen tid» och »I estniskan har detta 5-ljud [dvs. ö] uppkommit på 
1200-talet, enligt Saareste (KE s. 71) ur ett tidigare 0-ljud (kova> köva 
'hard', enligt Itkonen ... ur finsk-ugriskt e (terva>törv 'tjära'), som sedan 
också attraherat ord med ursprungligen andra vokaler (t. ex. o och a).» 
I själva verket har ö uppkommit på ett relativt tidigt stadium, eftersom det 
förekommer även i votiskan och liviskan. Och även Saareste säger i KE s. 
27: »see hiidseist aegadest pölvnev vokaal», dvs. »från urgamla tider här- 
stammande vokalen ö» och på s. 71-72 anför Saareste bland ljudändringar 
som har kommit till stånd före år 1200 ändringen o> ö i första stavelsen. 
Det betyder inte att han förnekar att ö i vissa ord motsvarar ursprungligt 
e eller a. 

På s. 179 och följande tolkar författaren de estniska korta mediae el. 
lenes som särskilda segmentala fonem och betecknar dem med kapitäler, 
som i finsk-ugrisk fonetisk transkription. Men enligt den vanligare och 
enklare fonemanalysen tolkas dessa ljud som kort /p t k/, dvs. i kvantitets-
grad 1, alltså som samma fonem som i grad 2 och 3, dvs, som långa, reali- 
seras som fortes el. tenues. På så sätt får man i samma system t. ex. (enligt 
författarens transkription) lugu /luku/ [luGå] 'historia, berättelse' — luku 
/luk.u/ 'lås, gen.' — lukku /luk:u/ 'lås, part.' och kanu /kanu/ 'höna, part. 
PI.' — kannu /kan.u/ 'kanna, gen.' kannu [kan:u/ 'kanna, part.' el. tasa 
/tasa/ 'tyst, sakta' (där s är likadant lenis /Z/) — kassa /kas.a/ 'kassa' — 
tossama /tos:ama/ 'ånga, inf.' Samma betraktelsesätt förekommer faktiskt 
också hos författaren på s. 183 och 190. 

På s. 180 saknas korta muljerade konsonanter i fonemtabellen, jmf. 
ÖS gen. pad'ja 'kudde', narja 'skämt', kon'di 'ben', as'ja 'ben', nom. koor 
'skola', pood"butik', toon"ton', toos"ask'. 

På samma sida tolkar författaren (sai 'vitt bröd':) gen. saia [saijå] 
fonematiskt /saj.a/, och part. saia [såja] fonematiskt /saj:a/. Men enklare 
är en fonematisk tolkning som bevarar diftongen: enligt undertecknads 
transkription skulle det bli /saia — ‘saia/, enligt Ilse Lehiste /sai.a — sai:.a/. 
I så fall bevaras den morfologiska analogin med /sein/ — gen. /seina/ — 
part. /‘ seina/, medan den fonetiska ljudförbindelsen [aij] kan tolkas som 
en fonematiskt irrelevant allofon av /ai/ framför en vokal. 

På s. 181 anm. 2 säger författaren att de icke-muljerande ljuden är ute- 
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slutna före ett följande i eller j. Det är inte sant: de förekommer t. ex., 
efter långt i och ii, samt efter diftonger med i el. u som andra komponent, 
t. ex. part. niiti 'tråd', kääni 'lada', taudi 	leili 'imma'. Inte 
heller helt riktigt är påståendet att dialektgrupperna A och B saknar 
muljering. Helt riktigt är det bara för Dagö; på andra håll saknas mulje-
ring bara delvis. 

På s. 182 påstås: »Ännu senare har konsonantförbindelsen kv- övertagits 
i t. ex. kvartett, kvarts, kviitung 'kvitto', men uttalet hos gemene man är 
nästan alltid vartett, varts, viitung. 

Konsonantförbindelser bestående av tre komponenter, alltså sådana 
som börjar med s (skr-, spr-, sfr-) har dock inte vunnit insteg i estniskan. 
I lånord där dessa konsonantförbindelser ingår, utelämnar man helt enkelt 
s-et och i vissa fall även den följande konsonanten, särskilt då det gäller 
t, t. ex. kratt (estlsv. skrätt) 'spöke', prits 'Spritze', rand 'strand', riid 'strid', 
räim (estlsv. strämg) 'strömming'." De sista exemplen är relativt gamla 
lån. Men även »gemene man» (för att använda författarens uttryck) som 
säger viitung uttalar strejk 'strejk' och sprott 'skarpsill'. 

På s. 183 står att »Själva skrifttecknet / förekommer bara initialt (film, 
filee osv.) och uttalas vanligen av gemene man som v. I inljud och slutljud 
substitueras det med konsonantförbindelsen hv (tuhvel 'toffel', ahv 'Affe').» 
Så illa är det inte numera med / i rikstalspråket. I inljud förekommer /-
tecknet i flera ord, t. ex. gefi 'chef, gen.', efekt 'effekt'. Ännu intressantare 
är det faktum att skrifttecknet hv uttalas ofta i rikstalspråket som /, alltså 
tuffel, alf. 

På s. 185 skriver författaren om »den allmänna osäkerheten vid använd-
ningen av h i uddljudsställning i nordestniska dialekter». En sådan finns 
inte. h- har helt försvunnit för länge sedan i alla nordestniska dialekter, 
med undantag av Piihalepa och sporadiskt i Reigi (Roiks) i trakter där 
folket tidigare har varit svensktalande på Dagö, och några byar i Kuusalu. 

På s. 189 ff. behandlas estnisk kvantitet, som berördes redan ovan. I 
stället för Saareste KE borde författaren ha konsulterat nyare litteratur, 
t. ex. av I. Lehiste (i American studies in Uralic linguistics, Bloomington 
1960), G. Liiv (Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised 11, Vhiskonna-
teaduste Seeria 1962: 3), V. Hallap (Emakeele Seltsi Aastaraamat 8, 1962, 
s. 238-250), T.-R. Viitso (ib. s. 44-61, och op. c. 9, 1963, s. 7-23), Tauli 
(Acta Linguistica Hafniensia 9, 1966, s. 154-162). Påståendet att alla övriga 
konsonanter utom klusiler dubbelskrivs i kvantitet 2 är inte riktigt, också 
/å/ och /f/ skrivs enkelt (tuäi, iefi). 

På s. 190 skriver författaren: »Däremot kan lång vokal inte följas av 
lång konsonant som fallet är bl. a. i finskan.» Här har författaren uppen-
barligen råkat ut för »black out». Mot ett sådant påstående talar ju bl. a. 
ordtyper som seep 'tvål', paat 'båt', liik 'art', jrnf. också efter en diftong 
taip 'förstånd', laut 'ladugård', rauk 'åldring'. Bland exempel av fonematisk 
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relevans av kvantitet saknas på samma sida exempel på vokaler och dif-
tonger. 

En brist i författarens kvantitetsbehandling är det att han inte berör 
kvantitetsgrader av stavelser och ord, fastän han i förbigående talar om 
ett ords el. böjningsforms kvantitetsgrad (s. 190). T. ex. på s. 191 fram-
förs riktigt att ordet kardin 'gardin' har grad 2, men i det här ordet är ju 
inget enstaka fonem i grad 2, utan det är konsonantförbindelsen rd eller 
rättare sagt första stavelsen eller ordet som är i grad 2. Faktiskt förhåller 
det sig ju så att skillnaden mellan grad 2 och 3 är en företeelse som snarast 
gäller inte enstaka fonem utan stavelsen, för att inte tala om det faktum att 
utom kvantiteten här andra fonetiska fenomen spelar in, t. ex. tonhöjd och 
intensitet. Den fonologiskt relevanta distinktionen mellan grad 2 och 3 är 
en fonetiskt komplex företeelse. 

På s. 191 finns också ett fel i gradbestämning: ordet nihveldama är i grad 
2, inte 3. Alla trestaviga verb med avledningssuffixet -da, -ta är i grad 2, 
jmf. kiihvel 'skovel' (grad 3), men kiihveldama 'skovla' (grad 2). 

På s. 192 står: »Utmärkande för estniskan är, att huvudtrycket alltid 
ligger på första stavelsen i inhemska ord. För lånorden tillämpas i huvudsak 
samma regel. Undantag bildar härvid lånord av sent datum, vanligen av 
romanskt ursprung, med tonvikten på sista stavelsen.» De sista orden 
»vanligen ...» är överflödiga. Huvudtrycket kan ligga på alla slags stavel-
ser i ord av olika ursprung, t. ex. poliitika, filos6ofia, panorama etc. 

Kapitel IV behandlar morfologi och ordbildning. I den morfologiska delen 
påminnes man återigen om vår avsaknad av en pålitlig källa rörande 
estniskans morfologiska struktur, något som förorsakat några felaktiga 
påståenden. På s. 198 finns också ett språkhistoriskt fel. Där står: »För 
kasussystemets uppkomst i de finsk-ugriska och altaiska språken har agglu-
tinationen spelat en stor roll. Estniskan har på detta sätt fått 14 och finskan 
15 kasus.» För det första har agglutinationen i de finsk-ugriska språken 
inte spelat en så stor roll som man ofta tror (jmf. Tauli, Bemerkungen zum 
Ursprung der uralischen Kasussysteme, Ural-Altaische Jahrbficher 24,1952, 
s. 27-41, och The origin of affixes, Finnisch-Ugrische Forschungen 32, 
1956, s. 170-225). För det andra har estniskan på detta sätt fått bara ett 
kasus — komitativ, inte 14, och finskan inte ett enda. 

Vidare påstås: »Detta ändelsesystem är mycket regelbundet, och de 
olika ändelserna kan utan större förändringar fogas till ordstammar av olika 
slag.» Visst gäller detta för de flesta kasus, men inte för genitiv och partitiv 
singular och plural, inte heller för illativ singular. Och dessa förstnämnda 
fyra kasus gör estniskans kasusböjning ytterst komplicerad. Det är inte 
blott så, att vart och ett av dessa kasus har flera ändelser, vilket framgår 
också av tabellen på s. 199 i boken, utan de fogas dessutom till olika grund-
kasus, nämligen nominativ, genitiv eller partitiv singular. Inte bara det: 
vid generering av dessa kasus måste man ta hänsyn inte endast till vilken 
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ändelse man tar och vilket grundkasus man använder, utan också till 
frågan om grundkasus blir oförändrat eller om man måste ändra dess stam, 
och det finns en stor mängd olika stamförändringar, som mestadels inte är 
automatiska. Detta faktum kan konkretiseras med siffror. Om vi bortser 
från den fonematiska stadieväxlingens olika former, dvs, betraktar dem 
alla som en enda stamförändring, så bildas genitiv sg. på 67 sätt, partitiv 
sg. på 17 sätt, illativ sg. på 14 sätt, genitiv pl. på 11 sätt och partitiv pl. på 
19 sätt. Till grund för gen. pl. ligger inte para part. sg., som författaren säger, 
utan också nom. och gen. sg. 

På s. 199 säges att »Man räknar med sju deklinationer för substantiv och 
adjektiv». Indelningen av estniska nomina i deklinationer varierar hos olika 
grammatikförfattare och har inget vetenskapligt värde, enligt underteck-
nads mening inte heller något pedagogiskt. 

Om kapitlet Ordbildning finns inte mycket att säga. På s. 207 och 250 
står att »Från estniskan har inlånats avledningsmorfemet -et (-ot), som 
också kan tillägas verb, där det ursprungligen inte funnits något sådant 
suffix, t. ex. kiösot (estn. kiusama) 'reta, förarga' ...». Själv känner jag inte 
något sådant suffix i estniskan. Tyvärr ges inga exempel vare sig från 
estlandssvenskan eller estniskan där det ursprungligen har funnits. 

På s. 208 och 251 anges -sti som den estniska motsvarigheten till det 
est.-sv. adverbsuffixet -ste; -sti är visserligen riksspråksnorm, men det 
borde ha påpekats att den vanligare nordestniska formen av detta suffix 
är just -ste som också förekommer i dialektgruppen B och i närheten av 
estlandssvenskt område. 

Kapitlet V behandlar syntax. På s. 220 saknas da-infinitivändelsen -a 
(jmf. luua 'skapa', tulla 'komma'). På s. 229 måste i stället för passiv 
pres. ändelsen -kse (bredvid -takse, -dakse) stå -akse. 

På s. 231 påpekas den intressanta företeelsen att est1.-svenskan har från 
estniskan lånat den finsk-ugriska konstruktion, där man i stället för det 
i de indo-europeiska språken brukliga lokativadverbet använder lativad-
verbet, som t. ex. i rikssvenskan skulle heta drunknade hit pro här. Det 
skulle ha varit intressant att veta om est1.-svenskan också har lånat kon-
struktionen med separativadverbet i stället för lokativ i uttryck som estn. 
leidis siit, som i svenskan skulle heta hittade härifrån. 

På s. 232 skriver författaren: »Anmärkningsvärt är att temporal konjunk-
tion i nargö-, runö- och vippalmålet ofta utelämnas, varvid omvänd ord-
följd inträder. Estniskan använder i nämnda fall en participkonstruktion, 
vilken tydligen stått som förebild för det ifrågavarande uttryckssättet 
i de estlandssvenska målen.» Bland exempel ges sådana nud-participkon-
struktioner som poisid kasvanud meesteks (=kui poisid olid meesteks kasva-
nud 'då pojkarna växt upp till män', est1.-sv. vext påjka till menn), saabunucl 
linna 'framkommen till stan', saanud kuulda 'då han fått höra'. Sådana 
konstruktioner har i estniskan hittills ansetts som rent skriftspråkliga 
5 — 732526 Sv. Landsmål 1973 
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och av sent datum. I folkspråket används i stället des-konstruktion eller 
bisats, t. ex. kuulda ~des el. kui ta oh i kuulda saanud. Förekomsten av 
sådana nud-konstruktioner i estniska dialekter i närheten av estlandssvenskt 
område skulle vara mycket intressant att påvisa. 

På s. 234 säger författaren om den estniska ordföljden: »Rak ordföljd 
nyttjas sålunda i huvudsats, även då en predikatsbestämning är spetsställd, 
t. ex. Homme rna tulen 'i morgon kommer jag'. Verbet sättes ofta sist i satsen.» 
Det är mycket inexakt uttryckt. Rak ordföljd är normal bara när subjek-
tet är ett personligt pronomen. Annars förekommer ofta rak ordföljd, men 
ännu oftare förekommer inversion ifall satsen börjar med en bestämning. 
Det finita verbet sättes i regel sist i satsen bara i enkla tempusformer i 
kortare bisatser. Med verb som står sist i satsen menar författaren uppen-
barligen infinita former, particip i sammansatta tempora och infinitiv, som 
det framgår av exempel på s. 235. 

Beaktansvärt är att författaren har påpekat och bevisat att även syntax 
är ett område som starkt påverkas av ett annat språk ifall av bilingualism. 
Detta faktum är beaktansvärt bl. a. därför att somliga betydande linguister 
har förnekat detta. 

I litteraturlistan saknas Saareste's artiklar om estnisk ordföljd som är 
relevanta från avhandlingens synpunkt (i sammelverket Apophoreta Tartu-
ensia, Stockholm 1949, s. 36-47; i Virittäjä 64, 1960, s. 293-301; i Mana 
1963, s. 22-32), likadant sammelverket Eesti keele siintaksi kiisimusi, Tallinn 
1963. 

Ovan anförda anmärkningar minskar inte värdet och resultatet av av-
handlingen, som behandlar ett viktigt och intressant ämne, som hittills 
har berörts bara i förbigående. Avhandlingens problem har ett stort all-
mänlingvistiskt intresse och den blir troligen i viss mån klassisk på sitt 
område. Författaren har uttömmande behandlat ett omfattande material, 
estniskans inflytande på estlandssvenskan i sin helhet, ett problem rörande 
lingvistisk kontakt, som återspeglar ett fredligt och vänskapligt samliv 
mellan en majoritets- och en minoritetsfolkgrupp i ett fritt och demokratiskt 
land, det urgamla Estland, som under många sekel har varit den väster-
ländska kulturens brohuvud på andra sidan Östersjön med täta förbindelser 
till Sverige. 

Litteraturförkortningar 

ÖS = Nurm, E., Raiet, E., Kindlam, M., oigekeelsuse sönaraamat. Tallinn 
1960. 

Saareste KE =Saareste, Andrus, Kaunis emakeel, Lund 1952. 
Wied. = Wiedemann, F. J., Estnisch-deutsches Wörterbuch. Petersburg 1869, 2 
uppl. 1893, 3 uppl. Tartu 1923. 
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Resume 

M. Valter Tauli rend compte iei du point de vue estonien de la these « Svensk-
estnisk språkkontakt » (Le contact des langues suedoise et estonienne) par 
Herbert Lagman (1971). Il en indique plusieurs petitas imperfections et Ståls 
peu satisfaisants quant å, l'estonien. L'auteur fait preuve, d'apres lui, d'une 
certaine ignorance en ce qui coneerne de recentes recherches estoniennes traitant 
des problemes de la phonetique majs aussi des questions sur la morphologie 
et la formation des mots, defauts qui dans le dernier cas deeoulent avant tout 
du manque de sources giros coneernant la structure morphologique estonienne. 
Il en resulte entre autre, une conception defectueuse de l'histoire des langues 
finno-ougriennes quant å l'agglutination. Comme resultat tres important de 
cette these le critique veut faire remarquer quo l'auteur a demontre quo meme 
la syntaxe dans des cas de bilinguisme est un domaine pouvant 'etre fortement 
influence par une autre langue, un fait souvent denie par des philologues 
precedents. 

Les remarques qui sont faites ici ne sont pas de nature å reduire la valeur de 
cette these et de ces resultats. Elle traite d'un probleme important et interessant 
dans la linguistique generale, qui å vrai dire n'est qu'effleure dans des etudes 
anterieures. Ce probleme coneerne des contacts linguistiques intimes entre 
deux groupes d'une population de langues differentes, refletant une atmosphere 
de paix et d'amitie entre un groupe maj oritaire et une minorite dans un pays 
libre et democratique comme l'ancienne Estonie, qui fut pendant plusieurs siecles 
une tete de pont de la culture oceidentale au-del å de la Baltique. 



Kvantitetsutveckling i norrländska 
folkmål 
Av Erik Olof Bergfors 

Utvecklingen från kortstavighet till långstavighet har gått olika snabbt 
i olika delar av det svenska språkområdet. De fsv. texterna visar att den 
var fullbordad redan under y. fsv. tid i sydliga och centrala mål. I vissa 
uppländska mål och södertörnsmål, i dalmål, norrländska mål och öst-
svenska mål har kortstavighet bevarats intill sen tid, i inte så få dialekter 
in i våra dagar. 

En så viktig fråga som kortstavigheten och dess övergång till långstavig-
het har lockat många forskare. Bland dem som först sysslade med problemen 
bör nämnas Axel Kock, 0. F. Hultman och Adolf Noreen. I en uppsats i 
Språk och stil 1901, Skiss öfver nysvensk kvantitetsutveckling, ställde 
Bengt Hesselman upp två regler för kvantitetsändringar: De vidare vokaler-
na har större benägenhet att förlängas än de trängre, och framför tonlösa 
konsonanter, i synnerhet klusiler, har de korta vokalerna företräde, framför 
tonande har de långa företräde. Hesselman grundade sina regler främst på 
iakttagelser han gjort på uppländska dialekter. I sin gradualavhandling 
Stafvelseförlängning och vokalkvalitet i östsvenska mål (1902) finner han 
ytterligare stöd för sina regler och kan bygga på dem. 

De som efter Hesselman har undersökt kvantitetsförhållanden i dia-
lekterna har grundat sin syn på problemen på dennes resultat: Sjödahl om 
Västerdalmålen, Envall om Dalabergslagsmålen, Wessman om finlands-
svenska mål, Dahlstedt om Vilhelminamålet. Den hittills siste i den här 
raden är Sven Söderström, som i sin gradualavhandling Om kvantitets-
utvecklingen i norrländska folkmål har behandlat kortstavigheten i norr-
ländska dialekter, särskilt i Kalix-, Pite-, Nordmalings- och Ragundamål. 

Referat 

Avhandlingen inleds med en forskningshistorik, och därefter diskuterar 
författaren begreppet kort stavelse. Författaren ställer upp vad han kallar 

Förkortningar: Nk =Nederkalix(mål), Nm =Nordmaling(smål), Pi =Piteå (pitemål), 
Ra =Ragunda(mål), ök = överkalix(mål). 
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för en stipulativ definition på begreppet kort stavelse: »Det ord som inne-
håller en kort stavelse skall kunna uttalas som isolerad glosa, alltså som 
ettordsmening, utan att de ljud som ingår av språkutövaren uppfattas som 
långa» (s. 13). Betydelsefull för författarens fortsatta framställning är 
språkutövarens uppfattning av kvantiteten. Korthet är enligt förf. inte 
ett kvantitativt utan ett fonematiskt begrepp. Det har betydelseskiljande 
funktion. Förf. exemplifierar detta genom att ställa upp minimala ordpar: 
Ok be'ra b. pl. 'baden': be'ra inf. 'bära', Nm gnd ge sup. 'gnäggat': gnce`ge 
sup. 'gnagt'. Även på ett annat sätt kan kommutationsmetoden tillämpas 
vid bestämmandet av kvantiteten: man prövar om en kvantitetsförändring 
medför att uttalet känns främmande för språkutövaren. Förf. säger som 
exempel på detta, att om best. f. av ordet spett uttalades spete eller spete, 
skulle ordet för en som talar nordmalingsmål inte få annan betydelse, men 
uttalet skulle inte godtas som gott nordmalingsmål. I de fall då en dialekt 
har både kortstavigt och långstavigt uttal av ett ord, t. ex. Nk nes och nes 
'näs', ger båda uttalen samma betydelse och uppfattas som förenliga med 
dialektens uttalsvanor. I ett sådant fall avgör språkutövaren kvantiteten 
genom att identifiera vokalens längd med längden hos andra e-ljud i målet. 

I det följande avsnittet med rubriken Olika ordtyper (s. 17 f.) grupperas 
de kortstaviga orden efter sin struktur i de nutida målen i fem olika ord- 
typer. Förf, redogör också för i vilken utsträckning dessa ordtyper har 
utgjort mönster, som ursprungligt långstaviga ord har anslutit sig till. 

Med utgångspunkt i vad förf. skriver om begreppet kort stavelse och 
om olika ordtyper kommer han fram till vilka ord som skall behandlas i 
avhandlingen. Huvudsakligen tas ord av två strukturtyper med: 1) Ord 
som innehåller vokal +konsonant omedelbart framför vokal, som inte 
utvecklats ur i eller svarabhaktivokal. Dessa ord har accent 2, utom i ök, 
där det ju finns bara accent 1. Ex.: Nk tyrel m. 'kärnstav', Ra moka v. 
'mocka (gödsel)'. 2) Ord som innehåller vokal +konsonant i ordslut. Ex.: 
Ok gkas n. 'glas', Pi bet n. 'bett', Nm smor n. 'smör'. 

Endast belägg som nedtecknats med lexikaliskt uttal har författaren 
redovisat i sin materialsamling. Förf, tycks anse att han säkrast finner 
sådana »i ordsamlingar av personer som tecknat ner sin egen dialekt» (s. 14). 
Belägg ur nedtecknade längre fraser och ur inspelningar har förf. utnyttjat 
bara om de förekommer i tryckstark ställning. Även uppenbart inlånade 
ord anser han sig ha bruk för, särskilt om de förekommer i flera dialekt-
områden. 

Utanför materialredovisningens och i stort sett också avhandlingens 
ram faller kortstaviga ord av typerna ök Nk seh, Pi sele 'sälja' och ök 
avek, Nk Pi avek <avi, avla. Vidare utesluts bl. a. kortstaviga förleder och 
efterleder i sammansättningar, verb som står i upptakt därför att de följs 
av tryckstark partikel och ord som synes ha utvecklats i svagton, t. ex. 
pronomen, prepositioner och konjunktioner. 
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På s. 18 anges undersökningens syfte vara »att klarlägga hur gammal 
kort stavelse fram till 1900-talet har utvecklats i över- och Nederkalix, 
i Piteområdet, främst Norrfjärdens sn strax norr om Piteå, samt i Nord-
malings och Ragunda socknar». 

Tvåstaviga ord med grav accent behandlas i kap. 2. Detta inleds med 
en omfattande materialsamling. De enskilda orden diskuteras i noter, som 
har sammanförts till ett särskilt avsnitt efter kap. 4 Sammanfattning 
(s. 98 ff.). 

Efter materialsamlingen visar förf. med verbet ana som exempel hur 
inlånade ord har anpassats till systemet eller stannat utanför detta. Förf. 
formulerar sin syn på lånordens anpassning så: »De välanpassade, hemtama 
lånordens utveckling följer i regel arvordens» (s. 41). När det gäller bedöm-
ningen av en dialektal kvantitetsutveckling kan »ett anpassat lånord ... vara 
lika vittnesgillt som ett arvord» (s. 41). Vidare diskuteras i vad mån ana-
logibildning har betydelse för kvantiteten, främst ifall avledda adjektiv av 
typen Ra beks 'beckig' och Nm tske 'tålig' är beroende av sina grundord 
subst. bek och verbet tulra 'tåla'. I samma avsnitt behandlas kortstavingars 
utveckling i trycksvag ställning. Förf, hävdar bl. a. att »enstaviga infinitiver 
av draga, taga, hava, g(j)äva, häva bör bedömas som exempel på sådan 
utveckling» (s. 43). 

I en diskussion av de tvåstaviga ord som ändas på vokal (s. 43 ff.) säger 
sig förf. finna »att gammal kort stavelse i ök Nk Pi Nm ljudlagsenligt 
bevarats» i denna ordtyp. Förhållandena i Ragundamålet är mer kompli-
cerade. Följande torde vara de mest karaktäristiska dragen. Gammal kort 
stavelse tycks bevaras när stamvok. är fsv. i och u (o). Kort a och ä bevaras, 
om de är tilljämnade. Ex.: skata m. 'trädtopp', h,ske f. 'haka', svara v. 
'svara', bara m. 'bäre, trollnystan', kreve f. '(fågel)kräva', nava v. 'ta med 
näven'. Där kort a förlängts, har det i nutida mål uttalet a. Förf, anser att 
denna förlängning utgör ett ungt drag i språket, men hur det uppstått säger 
han ingenting om. 

Särskilda avsnitt ägnas åt kvantitetsutvecklingen i ordet huvud (s. 46 f.), 
kvantitets- och tryckförhållandena i tvåstaviga ord som ändas på konsonant 
(s. 49 f.) samt kvantiteten i tvåstaviga ords böjningsformer. 

Kap. 3 handlar om enstaviga ord med ursprunglig kort stavelse. Även 
detta kapitel inleds med en materialsamling. Därefter diskuteras kvanti-
teten oavsett böjningsform. Materialet visar, att a har förlängts i Nk Pi Nm 
Ra. Pi-målets former av orden lam 'ledbruten' och stam 'som stammar' 
kan tyda på att konsonanten förlängts i förbindelsen -am i detta mål. I 
Ok förlängs vanligen äldre a. I ett fåtal ord (da k 'gårdsnamn', Oas n. 
'glas', fkadv firad' a. 'platt, jämn') är ett äldre kortstavigt uttal bevarat. 
I ord med äldre i, u(o), y och ö som stamvokal har utvecklingen varit 
betingad av den följande konsonanten, och förf, redogör för vad denna 
utveckling har gett till resultat i de olika ljudförbindelserna. Sammanfatt- 
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ningsvis kan sägas, att dessa vokaler har förlängts framför tonande konso-
nant, medan det finns en tydlig tendens till att kortheten bevaras framför 
tonlös konsonant, särskilt p, t, k, i Ök Nk Pi Nm. De flesta ord med 
äldre ä som stamvokal har förlängt vokalen i samtliga mål som behandlas. 
Äldre -äs och -ät har dock förlängt konsonanten i Ra. 

Kvantitetsutvecklingen i enstaviga presensformer av starka verb som 
bära, komma, sitja, fara, skilja och duga dryftas. Förf, försöker att finna 
förklaringar till de olika kvantitetsförhållanden som möter i dessa former. 
Särskilt diskuteras fall där uttalet är kortstavigt. 

Ett viktigt avsnitt är det som handlar om växling i kvantitet mellan 
en- och tvåstaviga former av substantiv och adjektiv (s. 68 ff .). Förf. visar 
där, att kortstavighet i enstaviga ord kan bero på inflytande från den 
tvåstaviga bestämda formen med akut accent, där kortstavighet lättare 
bevarats, s. k. kvantitativ differentiering. Vidare diskuteras här kvantitets-
utvecklingen i plural och i dat. sg. av enstaviga substantiv samt i adjektivens 
pluralformer och komparationsformer. Kortstaviga pluralformer av substan-
tiv är bäst bevarade i Ök men är vanliga också i Nk Pi Nm. Parallellt med 
dem brukas dock former, som bildas enligt de långstavigas paradigm. I Ra 
har utjämning genomförts till långstavighet såsom i singularformerna. Ett 
fåtal adj. har i Ök Nk Pi bevarat kortstavighet i plurala former i predikativ 
ställning. I komparativ och superlativ är det väl endast de såsom själv-
ständiga adverb fungerande snarare och snarast som behållit gammal 
kortstavighet. Övriga kortstaviga former, t. ex. Nk smolan och Pi lotare, 
förklaras som analogibildningar till positivens pluralformer smola och tota. 

1 det avslutande kapitlet gör förf, en sammanfattning och diskuterar 
därefter de faktorer som bestämt kvantitetsutvecklingen (s. 95 f.). Dessa 
anges vara, ordnade efter rang: 
»1) Ordets längd, dvs. i första hand om det är en- eller tvåstavigt. 2) Rot-
vokalens kvalitet. ... 3) Den på rotvokalen följande konsonantens kvalitet. 
4) Accenten, dvs, om ordet har grav eller akut accent.» Den sistnämnda 
faktorn torde enligt förf, inte ha påverkat utvecklingen lika över hela 
undersökningsområdet. 

Allmänt omdöme om avhandlingen 

Att utreda de frågor som rör kortstavighet i norrländska mål är en svår 
uppgift, då det stora insamlade materialet är svåröverskådligt och ojämnt 
fördelat över området och då utvecklingen gått åt olika håll i de skilda 
dialekterna. Sven Söderström har valt att behandla de mål där kortstavig-
heten bevarats in till sen tid och av vilka goda uppteckningar finns. Utifrån 
de förändringar som konstateras i dessa mål kan sedan utvecklingen i 
andra mål belysas. Den metod förf. valt har enligt min uppfattning varit 
riktig. 1 stort sett har materialet diskuterats med kunnighet och med 
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beaktande av olika tänkbara möjligheter. Resultaten är av stor betydelse 
för förståelsen av språkutvecklingen i norrländska mål och därutöver i 
andra mål med länge bevarad kortstavighet. 

Undersökningsmetoden och resultaten riktar jag alltså inga invändningar 
mot. Det som jag finner anledning att kritisera är förf:s sätt att i det första 
kapitlet presentera problem, syfte, metod, materialurval m. m., förts 
framställningssätt, förts uppfattning om en av de faktorer som bestämt 
kvantitetsutvecklingen, förf :s sätt att normalisera beteckningarna för 
a-ljuden och till slut enskilda punkter i avhandlingen, främst i material-
samlingarna och noterna till dessa. 

Presentationen av problem, syfte, metod, materialurval m. m. 

Kapitel 1 heter »Problemställningar och material». Det består av en inled-
ning och forskningshistorik, av en diskussion av begreppet gammal kort 
stavelse, av en beskrivning av de olika ordtyper där kortstavighet före-
kommer, av en mycket kort precisering av undersökningens syfte samt av 
redogörelser för uppställningen av materialet, normaliseringen av ljud-
skriften och källorna till det redovisade och diskuterade materialet. Läsaren 
väntar sig att han här skall få alla för undersökningen relevanta problem 
noggrant preciserade. Men får han det? Svaret blir tyvärr nej på några 
viktiga punkter. 

Kortstavighet finns i andra mål än de som är föremål för undersökningen. 
Varför har förf, valt att undersöka just Kalixmål, Pitemål, Nordmalingsmål 
och Ragundamål? 

Det finns en motivering på s. 21 för valet av målet i Norrfjärden som 
representant för Pitemål: målen i de olika socknar som tidigare utgjort 
Pite socken är tämligen lika ifråga om kvantiteten. Men varför undersöks 
Nm enbart och inte Bjurholm, varför Ra och inte Fors eller Hällesjö? Och 
varför har inte opplänningsmålen i västra Jämtland behandlats? Det får 
läsaren aldrig veta. Han får inte heller förrän på s. 96, dvs. slutkapitlets 
näst sista sida, veta i vilka socknar i östra Jämtland som kortstavighet 
förekommer. Först där nämns också att kortstavighet finns i örträsk. 
Orienteringskartan på s. 11 ger inte heller någon hjälp. Där har enbart 
Ra skrafferats i östra Jämtland. I Nordmalingsområdet har Nm och Bjur-
holm skrafferats men inte örträsk på andra sidan lappmarksgränsen. Inte 
heller opplänningsmålets kortstavighetsområde i västra Jämtland, dvs. 
främst Åre och Undersåker, har markerats på kartan. Kartan kunde alltså 
ha gjorts fullständigare. Med hjälp av olika markeringar och en förklarande 
legend kunde den ha givit betydligt mera upplysning om kortstavighetens 
utbredning och växlingar i intensitet. 

Här i början av avhandlingen hade läsaren velat ha en översikt över 
den norrländska kortstavigheten. 1 den skulle han ha fått veta det viktigaste 
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om företeelsens utbredning: kärnområdena, de områden där bara vissa ord 
har bevarats kortstaviga, en orientering om vilka dessa ordtyper är osv. 
Mycket av detta kan man läsa sig till på olika håll i avhandlingen, särskilt i 
avslutningskapitlet, men en samlad framställning på rätt ställe i avhand-
lingen saknas. 

Av det kortfattade sakregistret får man ingen hjälp att söka sig fram 
till dessa upplysningar. Man måste läsa hela boken. Det finns inte heller 
någon annanstans i dialektlitteraturen en sådan framställning som fyller 
språkvetenskapliga krav. Dahlstedts mycket korta översikt i övre Norr-
lands bygdemål är en populärvetenskaplig framställning. Det hade inte, 
så vitt jag förstår, krävts någon stor extra forskarinsats för att åstad-
komma denna översikt. Mycket är redan uträttat i verk som har skrivits 
tidigare och kan sammanställas ur dem. Förf, torde också för avhandlingen 
ha undersökt de ordsamlingar m. m. som kan upplysa om kortstavighet. 
Med relativt liten möda borde han ha kunnat åstadkomma en översikt. 
Det skulle också ha varit praktiskt för en framtida handledare att kunna 
säga till sina elever: »Läs Söderströms översikt över kortstavigheten i 
norrländska mål.» Men det kommer han inte att kunna säga, utan han får 
som förr hänvisa till Pihl, Rutberg, Dahlstedt m. fl. och lägga till Söder-
ström. Det förvånar mig att förf, kunnat motstå frestelsen att skriva en 
sådan översikt. Den skulle ha lagt en god grund till avhandlingen. 

Förf, redogör på s. 20 ff. för de materialsamlingar, som han har utnyttjat. 
Men materialläget i stort, alltså inom hela kortstavighetsområdet, säger han 
ingenting om. Jag antar, att förf. har grundat sitt beslut om begränsning 
av undersökningsområdet på bl. a. sin vetskap om vilka områden som är 
kärnområden och sin kännedom om var källmaterialet flödar rikligast och 
säkrast. Men den diskussion som förf, fört med sig själv på dessa punkter, 
den borde också enligt min mening ha redovisats i avhandlingen. En 
motivering skymtar visserligen fram i ett avsnitt i sista kapitlets avslutning 
(s. 96 f.): »Mera om hur de (a: de norrländska målen) hör samman kunde 
man kanske få veta genom att kartlägga utvecklingen av några begränsade 
kategorier av gammal kort stavelse (t. ex. enstaviga innehållande i och u) 
över hela det nordiska språkområdet. För att kunna diskutera alla kategorier 
av kortstaviga ord har jag emellertid begränsat denna avhandling till att 
omfatta endast övre Norrland.» Men dessa meningar borde ha ingått i en 
utförlig, grundläggande diskussion i inledningskapitlet. 

I avsnittet »Källor till materialsamlingarna» redovisar förf, bara upp-
tecknat material, huvudsakligen ordsamlingar, och tryckt material, av-
handlingar, som bygger på ordsamlingar. Att bara upptecknat material 
utnyttjats för förf:s ordsamlingar är en konsekvens av den ståndpunkt som 
förf. intar s. 14: » ... beläggen måste vara nedtecknade med lexikaliskt 
uttal. Detta torde i regel vara fallet i ordsamlingar av personer som tecknat 
ner sin egen dialekt.» På några ställen i den fortsatta framställningen 
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refererar förf, till bandinspelat material (t. ex. s. 69, 83, 84, 93). Jag är 
ganska övertygad om att förf. gått igenom en hel del av de grammofon-
och bandinspelningar som ULMA och DAUM ( = Dialektarkivet i Umeå) 
har gjort i undersökningsområdet. Enligt min mening kan man genom 
analys av inspelat tal fastslå vilka ord som är tryckstarka, och man bör på 
så sätt kunna få fram ett ordmaterial, som är minst lika användbart som 
det upptecknade. Sannolikt har väl förf. också i studiesyfte spelat in dia-
lekttalares uppläsning av kortstaviga ord. Men om mitt antagande är rätt 
och förf, har studerat inspelat material, så kan man undra, varför detta 
inte har utnyttjats mera och varför förf. inte har motiverat utförligare i 
inledningen att han avstått från att utnyttja det. 

Det har gjorts och görs många inspelningar, och arkiven har ett värde-
fullt material. Det ligger nära till hands att anse att inspelningar skulle 
kunna brukas för en undersökning om kvantitet. Det är nödvändigt för 
framtida forskare att få veta, vilka metoder som kan brukas vid bearbet-
ning av inspelat material. Även därför hade det varit värdefullt om förf. 
velat diskutera frågan om inspelat material som källa för en undersökning 
av det här slaget. 

Det är sällan en opponent på en avhandling i ett humanistiskt ämne har 
anledning att säga att en avhandling är för kort. Oftare brukar man behöva 
rekommendera en starkare koncentration. Den här avhandlingen borde dock 
enligt min bestämda mening ha gjorts fylligare i de inledande avsnitten. 
Den skulle på så sätt ha fått en mera logisk uppbyggnad, och den skulle ha 
vunnit i precision. 

Framställningssättet 

Om framställningssättet i avhandlingen kan sägas, att förf, inte i tillräcklig 
utsträckning bemödat sig om att underlätta för läsaren att tillägna sig inne-
hållet. Detta gäller på många punkter, men någon detaljkritik kan inte 
avges här. Ett exempel utgör avsnitten »Begreppet gammal kort stavelse» 
(s. 13 ff.) och »Olika ordtyper» (s. 17 ff.). De innehåller många viktiga upp-
lysningar om de principer som förf, följer i sin undersökning. Men denna 
viktiga information är spridd över ett ganska stort utrymme. Den finns 
instoppad i många olika sammanhang, där läsaren får leta rätt på den. 
Förf. gör nämligen inte någon sammanfattning. Ett annat exempel utgör 
det betydelsefulla slutkapitlet. Det kunde ha blivit överskådligare och 
lättlästare, om det försetts med underrubriker, som angivit vad de olika 
avsnitten handlar om: s. 87 Sammanfattning, s. 88 Stavelseantalet, s. 90 
Rotvokalens och den följande konsonantens kvalitet, osv. 

Språkvetenskapliga sammanhang är i sig ganska svåra att fatta på 
grund av den svårtillgängliga materian. Det är därför särskilt viktigt att 
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framställningssättet i dem är sådant, att det så mycket som möjligt under-
lättar för läsaren att tillägna sig innehållet. 

Har akut accent konserverat kortstavighet i tvåstavingar bättre 
än grav accent? 

På s. 69 presenterar förf. en materialsamling från Piteå, som består av 
kortstaviga enstavingar i obest. form och därjämte deras tvåstaviga bestämda 
former i singular och av neutrer även i plural. Dessa best. former uttalas 
förstås med acc. 1. Materialet visar enligt förf., att kortstavighet, som går 
förlorad i enstavig form, i stor utsträckning kvarstår i tvåstaviga former, 
även när dessa har accent 1. Jag ger förf. rätt i detta, men jag undrar 
varför förf, inte har presenterat hela det material som står till buds. I 
Dahlstedt, Inledning till Pitemålet finns t. ex. utöver orden i avhandlingen 
också ett antal ord med förlängd vokal i best. f.: ma:'tn„ ro:'gen, gre:'na 
'granen', qa:'de, ho:1e, la:'ve b. sg. n. 'laven', smo:'ga b. pl. n. 'smugen, de 
trånga gränderna'. De ändrar väl inte förf:s slutsats, men de visar att 
situationen är mer komplex än förf:s material visar. De hjälper också 
ytterligare till att understryka behovet av det förbehåll som förf. gör i den 
regel han med viss tvekan formulerar s. 69: »Kanske förlänger målen i 
öNorrland »ljudlagsenligt» vokalen i alla enstaviga former, medan kort 
stavelse i stor utsträckning kvarstår i tvåstaviga former, särskilt om rot-
vokalen icke är a och om efterföljande konsonant icke är d, g, m eller v?» 
Det finns bara ett ord med a som stamvokal i förf:s materialsamling, näm-
ligen dra' ge, och detta a står faktiskt före g och ordet har bevarad kort-
stavighet. Hos Dahlstedt finns tre ord till som har a i nutida mål, och detta 
a har förlängts. Att tvåstaviga akutord bevarar kortstavigheten i Pi-mål 
är väl inte så överraskande, eftersom Pi-mål har bevarat kortstavigheten för 
övrigt. Vad som är mera anmärkningsvärt är att Lulemålen i viss utsträck-
ning har bevarad kortstavighet i best. form av enstaviga ord (s. 70): skole, 
be'ke etc. Lulemålen har f. ö. förlorat kortstavigheten i lexikaliskt uttal av 
simplexord. Men bland materialet från Lulemålen finns det inte något ord 
med stamvokalen a. Kanske har enstaviga substantiv på a förlängts i best. 
form. Men detta har förf. inte påpekat, fast han enligt min mening borde 
ha varit uppmärksam på likheten med förhållandena i Pi-målen. 

På s. 78 Anm. 6 hänvisar förf, till att kortstavighet kan bevaras i två-
staviga ordformer även i andra mål. Det borde väl för övrigt ha stått 
tvåstaviga bestämda former, för det är ju det som det handlar om. Där 
sägs att »i dalmålet förlänges vanligen vokalen i enstaviga. I tvåstaviga 
kan kort stavelse behållas.» Förf, hänvisar till Levander, Dalmålet I, s. 61 ff., 
och II, s. 117. Men så får man inte referera en källa. Det framgår tydligt, 
att Levander menar att detta gäller bara för Rättviksmålet. Läser man 
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Levanders paradigmtabeller, så ser man att det normala i Ovansiljans kort-
stavighetsområde är att den bestämda formen förlängs i likhet med den 
obestämda. Rättviksmålet är det mål som bäst av alla dalmål har bevarat 
kortstavigheten (Levander I, s. 66). Till och med enstaviga ord kan där 
uttalas kortstaviga i betonad ställning inuti en fras (småd 'smed', Uv lever'). 
Förf. har refererat så, att läsaren kan luras att tro att det som gäller inom 
ett visst sockenmål skulle vara en möjlig variant inom hela det dalska, 
dialektområdet. 

Förf. drar den slutsatsen av kvantitetsförhållandena i Lulemålen, att 
akut accent (i tvåstavig best. form) i dessa mål sannolikt bättre än grav 
accent har konserverat kort stavelse (s. 91 f.). I sin slutsummering av 
undersökningsresultaten (s. 96) rangordnar förf. accenten, dvs, förhållandet 
om ordet har grav eller akut accent, som den fjärde och sista bland de 
faktorer som bestämt utvecklingen av kvantiteten. Förf. tillägger: »Det är 
icke troligt, att denna faktor påverkat utvecklingen lika över hela det 
undersökta området.» Förf, vill tydligen inte att hans slutsatser om Lule-
målen skall ges giltighet för ett större område. Och det är nog säkrast att 
vara försiktig. Förf, hänvisar till likartade förhållanden i österbottensmål. 
I de dalmål som bevarar kortstavighet kan man däremot, som jag nyss 
påpekade, inte finna något stöd. I Rättviksmålet råder ju särskilda för-
hållanden, och i Ovansiljansmålen är förlängningen allmän i kortstaviga 
starkt böjda substantivs bestämda former med akut accent. Jag hänvisade 
nyss till Levanders dalmålsgrammatik, men jag kan också hänvisa till 
Levanders gradualavhandling Älvdalsmålet och dess redovisning av para-
digmen. Där finner man hos mask. och neutr. ord en motsättning mellan 
best. form nom, och ack. med akut accent och förlängd vokal och 
dat. sg. med grav jämviktsaccent och bevarad kort vokal, t. ex. 
ro' 224n: ro"v4m 'räven'; nQ'te.6: nett 'nätet'. Hos fem. ord finns en motsättning 
mellan best. form sg. rajd akut accent och förlängd vokal och tvåstavig 
pluralform med grav jämviktsaccent och bevarad kort vokal, t. ex. 
ra'aq: ra"aar 'raden; rader'. 

Av Elerts undersökningar av kvantiteten i Stockholmsspråket fram-
går, att vokaler i tryckstark stavelse har längre kvantitet i två-
stavingar med acc. 1 än i tvåstavingar med ace. 2. Jag hänvisar till Elerts 
gradualavhandling Phonologic Studies of Quantity in Swedish, s. 138 
ff. Det är ju inte uttalet av kortstaviga ord som Elert har mätt, men det 
resultat jag refererar till torde ändå ha relevans även för bedömningen 
av kvantitetsförhållandena i kortstaviga ord. Vad jag vill säga med 
detta är att förf:s slutsats att akut accent bevarar kortstavighet bättre 
än grav accent motsägs av förhållanden i andra dialekter och av 
mätningar av vokalkvantiteten i akut- och gravisord. Det finns alltså en 
del problem förknippade med förf:s slutsats. Jag menar inte att de skulle 
ha lösts i avhandlingen, men de borde åtminstone ha påpekats. 
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Normaliseringen av beteckningarna för a-ljuden 

Av bl. a. tryckeritekniska skäl är en avhandlingsförfattare ofta tvungen 
att normalisera källornas ljudskrift. Det gäller att göra detta så, att norma-
liseringen inte skapar en missvisande bild av ett måls ljuduppsättning eller 
på annat sätt får olämpliga konsekvenser. Från den utgångspunkten kan 
man kritisera förf:s sätt att normalisera källornas beteckningar för a-ljuden 
(s. 20). Landsmålsalfabetets a, a och v har återgetts med a utom i Ra-
materialet, vars a-vokaler inte har normaliserats. Detta tillvägagångssätt 
passar för Nm-målet, där dessa ljud är varianter av det korta a-fonemet. 
För ök-målet passar det däremot inte. I detta mål är a, som förf. själv påpekat, 
snarast en variant av a. Dessa två ljud bör därför hållas samman vid 
normaliseringen och inte skiljas åt, vilket ger en missvisande bild av målets 
vokalsystem. Tecknet a hade därför varit lämpligare vid normalisering av 
Ok-målets a. 

Kritik av enskilda punkter i avhandlingen 

Jag övergår nu till att diskutera några enskilda punkter, främst i material-
samlingarna och noterna till dessa. 

S. 23. Under uppslagsordet spada m. anförs från Ra formen sph. Att 
denna inte utvecklats ur en gammal oblik böjningsform spada av ett svagt 
maskulint spade är helt uppenbart. En jämförelse med subst. skada på 
samma sida i avhandlingen (Ra skaa) visar, att en gammal maskulin oblik 
form spada borde uppträda som *spatt e. d. i nutida Ra-mål. Jfr även t. ex. 
Revsund spå m. Att Ra-målets form spå har utvecklats ur en oblik feminin 
form spadu framgår av en jämförelse med nästa ord i förf:s materialsamling, 
stadu f. 'vävstada', som på Ra-mål heter stse eller stå.  Upptecknaren, Bertil 
Flemström, har också mycket riktigt spada f. som uppslagsord i sin år 
1971 accederade ordsamling i ULMA. Denna feminina form står inte ensam. 
Markström 1954 anför svaga feminina former från Ångermanland, Jämtland, 
Härjedalen, Medelpad, Hälsingland, Dalarna och Finlands svenskspråkiga 
bygder.' Utöver Markströms material finns en del ytterligare, varav kan 
anföras t. ex. Enviken och Svärdsjö i Dalabergslagen spvut f. (Envall 1930,s. 
136), Edsele Ang. spada f.2  

1  Markströms material om spadu tycks behöva ses över. Formerna från Äppelbo, Nås 
och Floda i Västerdalarna är maskulina, inte feminina. 

2  Förekomsten av spade m. och spada f. i de nordiska språkens dialekter borde under. 
sökas. Först när hela det dialektala materialet föreligger och detta sammanställts med 
synonyma beteckningar för grävredskap och bakverktyg (märk att spade, spada även 
betyder 'deg-, bakspade' m. m.) finns det utsikter att kunna avgöra, om spade är 
lånord eller arvord. Jfr gängse etymologiska ordböcker; lånordsteorin framläggs i 
Hellquist, Sv. et. ordb. och de Vries, Altnord. et. Wörterb. 
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S. 26 och 40. Verben ana och mana. Förf, diskuterar, som jag tidigare 
refererat, lånordet ana och dess anpassning till de behandlade dialekterna. 
Övriga lånord apostroferas inte särskilt, och det kanske inte är nödvändigt. 
När det gäller mana (mlty. manen) hade det nog ändå varit lämpligt. Att 
ordet lånats in kan nämligen vara orsaken till att det finns en alternativ-
form med långstavig böjning i Pi: mån. 

Jag uppehåller mig ytterligare något vid verbet mana. Från Ra uppger 
förf. uttalen mena och mona. Vokalerna 8 och o kan inte ha uppstått ur 
kort a i Ra. Någon sådan typ av tilljämning finns inte där. Enligt upp-
tecknaren, Bertil Flemström, brukas verbet ofta i sammansättningen 
mona-po' en häst. I Multråmålet finns i den användningen både malla på' 
och mana på' (Nordlander, Ordb.) och i Burträskmålet både mana och 
mana (opa' he'stn) (Lindgren, Ordb.). Det är tydligt att det nutida Ra-målets 
vokal svarar mot ett äldre it, även om det är ovisst hur detta u skall för-
klaras. Att sätta upp Ra-formerna under uppslagsordet mana är miss-
visande. Gör man det, så är man skyldig att göra ett påpekande om stam-
vokalernas dunkla ursprung. 

I materialsamlingarna brukar avhandlingsförfattare för att kunna 
identifiera dialektorden, dvs, motivera valet av fornspråklig utgångs-
punkt, referera till fornspråksordböcker, till SAOB eller till dialektord-
böcker, dialektavhandlingar m. m. Jag kan hänvisa till notapparaten i 
äldre dialektavhandlingar av t. ex. August Isaacsson, Carin Pihl, Hulda 
Rutberg, Torsten Bucht och Petrus Envall. Även denna avhandling inne-
håller sådana hänvisningar. Se t. ex. s. 110 not 110, 116, 117; s. 111 not 121, 
122. På s. 120 har förf. gjort en hänvisning som rör Ra fak till bl. a. Resele 
/sk och Åre tok, som båda översätts med 'lätt, fin snö'. Förf:s källa är en 
uppteckning av Herman Geijer. I uppteckningen från Resele läser man: 
de ha Inviga na fek 'det har snöat en liten smula'. 'Smula' är också ordets 
betydelse i Ra. Geijers uppteckning från Resele är alltså inte rätt återgiven. 
Förf, har i anslutning till Åre-ordets betydelse 'lätt, fin snö' givit en etymo-
logiserande översättning av Resele-ordet och därmed återgivit källan fel-
aktigt, vilket givetvis inte är förenligt med god vetenskaplig metod. 

Jag uppehåller mig vid ordet ferk, ä. fiik ytterligare något. Förf. hänvisar 
till Gotländsk ordbok och anför ur den uttalsformen hu& 'snökorn'. Här 
är uttalsangivelsen inte rätt återgiven. Gotl.ordb. har huk, där punkten 
under anger att ordet uttalas med svävande diftong. Även om förf. 
följer principen att normalisera till i (enligt not s. 20), borde den i detta 
sammanhang betydelsefulla punkten inte ha utelämnats. 

Den i gotländska okunnige läsaren kan undra, om hutk representerar ett 
annat avljudsstadium än /ek m. fl., och han kanske börjar slå i litteraturen. 
Han finner då i Gustavson, Gutamålet 1, s. 100 ff. och s. 104, att diftongen 
är sekundär och utgår från kort u. Förf. gör alltså alldeles rätt när han 
hänvisar till gotl. hulk. Jag tycker emellertid, att han borde ha lagt till 
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inom parentes »sekundär diftongering, av ä. fult» för att ge läsaren en full-
ständigare information. Skall man göra hänvisningar, så bör dessa göra 
läsningen lättare för läsaren, inte krångligare. 

Jag återvänder till frågan om identifiering av dialektorden genom hän-
visningar. Verbet knusa (s. 35) kan anföras som exempel. Det skulle enligt 
min mening ha varit värdefullt med en hänvisning från de använda formerna 
av detta verb till Levander, Dalmålet I, s. 289, där Levander redovisar 
formen knursa från Mora, alltså kortstavig och med stamvokalen u. På 
samma ställe hos Levander finns också verbet purt med stamvokalen u, 
anfört från både Mora och Orsa. En hänvisning dit hade varit lämplig identi-
fiering av påta (s. 36) 'peta; virka grovt', som ju är samma ord som rspr. 
påta. En hänvisning till SAOB kunde också ha varit på sin plats. Där 
finner man bet. 5 'virka med en liten krok'. Bucht har också ordet och 
Nordlander, Multråmålet: »Äv. virka på visst sätt med virknål av horn.» 
Även vid verbet såta 'kludda, sudda' kunde en hänvisning ha gjorts till Rz 
714 a såta, Nordlander Multråmålet såta ss'ta, V11 såta II, We såta I och 
Bucht, s. 101 f. 

Förf. följer principen att i de flesta fall inte meddela etymologier »när 
sådana utan svårighet återfinnes hos Torp, SAOB och Hellquist» (s. 19). 
Om den principen är riktig kan ifrågasättas. Långa, utrymmeskrävande 
identifieringar är ofta överflödiga, men en kort identifiering har läsaren 
nytta av, och i synnerhet hänvisningar till andra dialekter med bevarad 
kortstavighet kan vara av stort värde. Är det inte en avhandlingsförfattares 
skyldighet att som underlag för diskussionen lägga fram ett så fullständigt 
material som möjligt? Och dit hör så vitt jag förstår identifieringar av 
ovannämnda slag. 

Förf. söker i not 131 på s. 112 tydligen att finna en gemensam tolkning 
av växlingen a —ä i stammen av verben ala, asa, blaga, bra,ga, draga, gala, 
gnaga, grava, kaga, mala, raga, skaka, skava, trava och lata. Åtta av dessa 
verb är eller har varit starka, sju av dem av sjätte avljudsklassen. Förf. 
ansluter sig — enligt min mening fullt riktigt — till Hultmans åsikt att 
»omljudd vokal i pres. och analogier med 5 avljudsklassen samverkat». Detta 
förklarar vokalväxlingen i de starka verben. Men så återstår ett antal 
verb med svag böjning som räknas upp nederst på s. 113: blaga, braga, 
kaga, trava. Det finns ingen anledning att tro att det här skulle vara fråga 
om verb som kan tänkas en gång ha tillhört sjätte avljudsklassen. Inte 
heller kan man räkna med att kortstaviga svaga verb med a som stamvokal 
antagit stark böjning som verb av sjätte avljudsklassen, liksom dessa ut-
bildat ett presens med ä som stamvokal och därefter återgått till svag 
böjning. Utvecklingen är normalt den motsatta: att starka verb antar svag 
böjning. Därom vittnar verb som ala, gnaga, lada 'köra in säd', mala, skaka 
och vada (jfr Noreen, Altschw. gr., s. 441, Bergfors, Tilljämning a > å i 
dalmål, s. 179 f.). Beträffande trava kan följande förklaring tänkas. Verbet 
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förekommer med ä eller snarare e som stamvokal bara i ök treva 'trava 
(om häst)' (s. 39). Även subst. trav finns i ök med uttalet trev. Trava är 
ett lånord från mlty. enligt Hellquist. Stamvokalen e kan tänkas ha kommit 
från subst. trev, som vid inlån i ök-mål anslutit sig till arvordet trev 'trave'. 
För blaga, braga och kaga har jag inget förslag. De får ställas åt sidan så 
länge och kräver en särskild utredning, där allt material som kan uppbringas 
måste tas med. 

I några rader på s. 67 har förf. lyckats mindre bra. Han diskuterar 
där pres. sg. av verbet komma: »Ok Pi kom exemplifierar utvecklingen av 
äldre o framför m +kons., jfr ök rom m. 'rum' (se Pihl 1924 s. 169), Pi 
wom m. 'våm'.» ök rom 'rum' är inte maskulinum utan neutrum. Det 
kommer av fsv. rfcm, fisl. råm och innehåller alltså långt u. Vidare följs m 
inte av konsonant. Pi wo m går tillbaka på ett ord som slutar med mb, men 
det har gammalt a i stammen: vamb. Att använda dessa ord som ex. på 
»utvecklingen av äldre o framför m +kons.» går inte så bra. Jag läser vidare 
på s. 67: »Nk koym kunde enligt Rutberg s. 100 återgå på äldre *kömb(eR), 
jfr Nk /opm 'Iom'.» Även här tycks förf, ha läst fel i källan. Hulda Rutberg 
uttalar sig inte på a. st. om ordet kom, och man kan alltså inte skriva 
»enligt Rutberg s. 100», utan förf. borde ha gjort uttalandet i eget namn 
och skrivit »jfr Rutberg s. 100». Det belysande exemplet Ulm 'lom' är 
också illa valt. Fågelnamnet lom innehåller gammalt långt o, isl. lömr. 
Hulda Rutberg anför det s. 99 som exempel på utvecklingen av äldre 
långt o. Däremot har hon på s. 100 ortnamnet loys mben (en by) som exempel 
på utvecklingen av äldre kort u eller o före mb. 

Jag finner det emellertid angeläget att framhålla att de sist påtalade 
misstagen inte är signifikativa för avhandlingen, där materialet för övrigt 
har behandlats med noggrannhet och kunnighet. 

Resume 
Dans sa thäse de doctorat « Om kvantitetsutvecklingen i norrländska folkmål » 
(De revolution quantitative dans les dialectes du Norrland) Sven Söderström 
explique comment certains mots, qui dans la langue ancienne etaient composes 
de syllabes bräves, se sont developpes dans les dialectes des paroisses d'över-
kalix et de Nederkalix et de la region qui fut un temps la paroisse de Piteå, comme 
dans cellos de Nordmaling et Ragunda. M. Söderström a choisi d'etudier les 
dialectes di la brevite syllabique s'est conservee träs tard et dont il reste des 
documents sur lesquels on peut se baser. On peut expliquer revolution dans 
d'autres dialectes sur la base des changenients trouves dans ces patois. 

M. Söderström definit tout d'abord le sens de syllabe breve. Il confirme aussi 
que la brevite est une notion phonematique et non quantitative; il est important 
de determiner ici co que le « parleur » (qui s'exerce) entend par quantite. Les 
materiaux des mots sont 'Studies dans deux chapitres dont l'un traite des mots 
de deux syllabes avec un accent 2, et l'autre des mots d'une syllabe fermee. 
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Une partie sp6eiale est consaer6e aux alternances quantitatives entre des sub-
stantifs (ou adjectifs) monosyllabiques et disyllabiques. M. Söderström ddmontre 
par a que la br6vit6 des mota monosyllabiques peut etre le r6sultat de l'influence 
des formes d6elin6es disyllabiques de ces mots °ii la br6vit6 syllabique s'est plus 
facilement conserv6e, c. ä d. « Kvantitativ differentiering » (diff6rentiation 
quantitative). 

D'apres M. Bergfors, M. Söderström a ehoisi la bonne m6thode de recherehe. 
Il trouve aussi que la diseussion est bien men6e, avec comp6tenee et en tenant 
compte de toutes les possibilites imaginables. Le r6sultat est tres important 
pour bien comprendre P6volution linguistique des dialeetes du Norrland ainsi 
que d'autres dialectes nordiques qui ont conserv6 longtemps la br6vit6 syllabique. 

M. Bergfors critique eertains points de la these. Il se demande pourquoi l'auteur 
a liniit6 le domaine de ses recherehes. Car la br6vit6 syllabique se retrouve aussi 
en dehors de ce domaine, par ex. h l'ouest du Jämtland. M. Bergfors trouve qu'il 
manque une vue d'ensemble sur la diffusion de la br6vit6 syllabique du Norrland. 
L'expos6 de M. Söderström se base sur des notes; les mots sont transerits d'apres 
bur prononeiation lexicale. Il no se refere que rarement au phonogramme. 
D'apres M. Bergfors l'auteur aurait di mieux expliquer pourquoi il n'a pas 
utilis6 plus souvent le phonogramme. Il exprime aussi le d6sir de discuter la 
possibilite d'exploiter le phonogramme comme point de d6part pour des recher-
ches dialectales du type de eet ouvrage. 

M. Söderström pr6tend que la prononciation du genre de la brevit6 syllabique 
s'est mieux conserv6e dans les formes disyllabiques des substantifs d6clin6s avec 
un accent 1 que dans les memes formes ayant un accent 2. Cette assertion n'est 
pas, selon M. Bergfors, justifiee par la situation des autres dialeetes que ceux 
de la these et pas non plus par les mesures de la quantit6 vocalique faites sur 
des mots ayant l'aceent 1 ou 2. L'auteur n'a pas suffisamment tenu compte de 
cela. 

M. Bergfors eritique la these qui n'utilise pas un systeme de transcription 
cons6quent pour le son a, pr6sent6 diff6remment selon les sources, et attire 
finalement l'attention sur certains points de la these, sp6cialement sur les 
collections des mat6riaux et leurs notes. 

6— 732526 Sv. Landsmål 1973 



Jamning 
Av Arve Borg 

Jamvektslova kloyver norske dialektar i to område — austnorsk og vest-
norsk. Ivar Aasen, Carl R. Unger og Niels Halvorsen Trennes frå Stor-
Elvdal fann kvar for seg fram tu l denne lova kring 1850. Våren 1851 skriv 
såleis Unger i brev til Ivar Aasen: «Trennes befatter sig nu med den val-
derske Dialekt da han skal beserge Trykningen af Fortswttelsen af Reglo 
aa Rispo. Jeg herer at han, ligesom jeg ogsaa lagde mxrke tu, har opdaget 
at a og e (e) i Infinitiv i denne Dialekt afh5enger af Rodvokalens Korthed 
eller Lxngde 

Både omlyd, vokalharmoni og jamning kan seiast å vera ulike utslag av 
vokalassimilasjon. Desse tre språkfenomena vert helst skilde frå kvar-
andre i tid. I målforegranskinga må jamning nyttast om ein sxrskild vo-
kalassimilasjon i tostavingsord med gammal stutt rotstaving. I norsk 
terminologi plar ein skilja mellom tiljamning — vita >v.Tta og utjamning 
— vita> våttå. Svenske forskarar flyttar termen «tilljämning» i begge tilfelle. 

Likevel finst det dej som opererer med «fullständig och ofullständig till-
jämning».2  

Regressiv jamning er det vanlegaste, dvs. endingsvokalen har verka på 
rotvokalen — viku > vukku, lesa > /åsså. Ved progressiv jamning har as-
similasjonen gått den motsette vegen, endingsvokalen har vorti omforma 
etter rotvokalen — synir (m.pl.)>s 'gny (Lom),3  opplandsk nyyl m, herje-
dalsk sofa v >sovvo, mosa (m. akk.) > mosso.4  I nokre tilfelle kan ein rekna 
med resiprok jamning, t.d. i inntrondsk kgmy (part.) <kumit (komit), spvy 
(part.) <sufit (sofit). (Jfr. Arnold Dalen: Vokalverket i Skognamålet s. 55. 
Upprenta hovudoppgåve 1957 på NMA.) 

Ved jamninga som ved fleire andre lydovergangar legg ein merke tu l ein 
avtakande styrke i den fonetiske overgangen alt etter som ein kjem bort 

1  Reidar Djupedal: Ivar Aasen. Brev og dagboker I, s. 457, 459 og brev nr. 138 og 
141. 

2  H. Geijer: Några bidrag till frågan om tilljämningens ock apokopens utbrednings-
vägar, s. 42-43. Stockh. 1921. E. 0. Bergfors: Tilljämning a > å i dalmål, s. 11 fig. 

3  Ordlister — s. 50. 
4  Jorgen Reitan: Vemdalsmålet, s. 41. Oslo 1930. 
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frå intensitetssentret for lydvoksteren. I Noreg er det to slike sentra — 
Nordaust-Telemark og Aust-Trondelag med nordre Osterdalen. Utjam-
flinga får mindre og mindre rom di lengre bort ein kjem frå austtrondsken. 
Vi kan sjå på tilhova nedover Austlandet: 

Austtrondsk såvvå båkkå våttå 
Nordgudbr.d. 	scivå 	btika 	väta 
Opplandsk 	såvå 	baka 	veta 
Ytre Austfold 	såvä 	bakä 	vetä 

I Aust-Telemark finst tilsvarande tilhove, men innafor eit langt mindre 
geografisk område: 

Heddal 	 såvå 	båkå 	votå 
Bo 	 såvå 	båkål 	veta 
Lunde 	 såvå 	baka 	vna/vetta 
Holla 	 såvå 	bakä 	vettä2  

I Aust-Trondelag og Nord-Osterdalen har rotvokalar av ulikt opphav 
fått utjamning. Årsaka tu l lydvoksteren kan difor i desse bygdenene ikkje 
ha legi i rotvokalen. Namdalen har (3g utjamningsformer: vita> vatta, 
lesa > lassa, men bora > bårra.2  

Tynset i Nord-Osterdalen har desse formene: vita >vögö, lesa > hmv, 
baka > bvkkv, moka >mvkkv.3  

I Nordaust-Telemark har jamninga ved opphavleg ile stogga ved labiali-
sert rotvokal — vita> vo'tålvo‘tcilvit4' 

I austlandske målfore er det regel at rotvokalen er lengd i jamvektsorda. 
Dersom dette var skjedd for jamninga, kunne t.d. i Elverum vokalen i 
Uti (part.) <bitit ha vorti lengd medan kvaliteten enno var i. Vi kunne da 
ikkje rekna Uti som jamningsform i samanlikning med bett n <bit. Men 
vokalismen i bffitå <bita (v og m) syner oss at Uti er eit jamningsprodukt. 
Ein kan bg jamfora med desse formene: 	<skinit, kan <skin n og 
iffinci <skina v (fara, renna omkring — helst om husdyr). Jamninga i mål-
fora er såleis eldre enn kvantitetsomlegginga. Dej opna og lågna vokalane 
er prov for det same. I Solor heiter det: lg sar pres., Sv <lof n, tur <pyril 
purr adj. Vokalkvaliteten har m. a. o. endra seg for kvantiteten, elles ville 
dei gammalnorske stuttvokalane fått same utvikling som langvokalane. 

I somme målfore finst open jamning. Denne vokalismen er sermerkt for 
dei strok der dei normale stuttvokalane er representerte eller har voni 
representert ved eigne fonem i målet. Slik jamning finst i Jemtland, Herje-
dalen, Dalarne, Numedal, og er mykje utbreidd i Osterdalen med nerligg-
jande bygder i Sor-Trondelag. 

Yngre mål — baka. 
2  Norsk Dialektatlas, Synopsis. 
3  Jorgen Reitan: Ny trondsk ordforkorting og betoning, s. 19. Kristiania 1922. 
4  Opplysningar ved vit. ass. Joleik Overby. 
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Geografisk oversyn 

Herman Geijer og Bengt Hesselman noterer at jamvektsmåla skil mel-
lom to hovudtypar av dej gamle stuttstavingane med opphaveleg a i en-
dinga. 
(Hovudlinjer i nord-språkh. II s. 255 fig. Tilljämn. ock ap. s. 3. flg.) 

Overgang a > å (o, 6, v) 
Overgang a > a (å, ä) 

I. I den fyrste gruppa er det oftast utjamning mellom rot- og endings-
vokal, og langt meir av stutt vokal i rotstavinga. 

1. Ved rotvokalane i og e. 
Inn-Trondelag — våttå <vita. 
Nord-Osterdalen — v6g6. 
Jamninga v —viä finst på trondsk grunn ög, t.d. i Singsås. Ved dej 
intervokaliske kons. f, 1, og r vert det open jamning, ved g, k, m, t 

og s oftast å —å.' 
Nordaust-Telemark — 	Ives‘tcilvåf`tå 

2. Ved rotvokal a. 
Same området som under 1. 
Indre fosensk — svårrå v, håggå m.2  Rindal (delvis) lårrå v, låggå 
v, men båka v, stäva v.2  
Gudbrandsdalen — bäkå. Fåberg helst berre ved intervok. g, k, m. 
Liknande tilhove finst i Vest-Oppland3  og Midt-Osterdalen: bdkå v, 
mdgå m, såmmet pron. Trysil — bvkkv v, hvnnv m (hane). 
Det meste av Numedal — bdkå.4  

3. Ved rotvokalane u og o — moka v>milkkäimetkå. 
Same området som under 2. 
Resten av Sor-Osterdalen, Hedmarka, Solør, Toten, Land, Hade-

land, Ringerike, Romerike, indre strok i Austfold. Ej yngre form — 
måka — vinn terreng i dej synste bygdene. 

II. Endingsvokalen a(å, ä) ved alle rotvokalar finst i Namdal, Fosen, 
Valdres, Hallingdal, mykje i vikvwrsk og Ovre Rendal. Namdal har ut-
jamninga i/e/a —a >a —a, men o — a > å —a. Hankjonnsord med pal. vokal 
i rota eller med velar vokal og intervokalisk g eller k går i Namdal ut frå 
gammal obl. kasus, andre går oftare ut frå nom.: batta m (bete), navva m, 
magga m, men harri m (hare), dråppi m, påssi m.5  

1  Materialet på NMA ved vit. ass. Joleik Overby. Jfr. Jorgen Reitan: Rerosmålet, 
s. 60. 

2  Jorgen Reitan: Nytrondsk ordf orkorting og betoning, s. 23, 25. 
3  Sigurd Kolsrud: NTS XVI, s. 416. 
4  Ingeborg Hoff: Numedalsmålet, § 39. 
5  Jorgen Reitan: Nytrondsk — s. 19. 
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Same regel gjeld for mange målfore i Fosen. Hankjonnsord med pal. vokal 
går ut frå gammal obl. kasus. For dej andre er det vakling, men oftast obl. 
kasus der den intervok. kons. var g eller k.1  

På Nordmore går mest alle mask. attende på nom., det same er tilfelle i 
Valdres og Hallingdal. 

Hallingmålet kan ha o —a >a —a: måka, v, bära v, käpar m. Olav T. 
Beito seier at yngre folk kan ha former som km v.2  

Tiljamning i/e —a> (e) —a (å) har Fosen, Nordmore, Gudbrandsdalen, 
opplandsk, Elverum og delar av Trysil og .Amot. 

Midt-Osterdalen og Trysil har 4-4: /hå, låssa v (lesa). 
På svensk område finst ä—ä16-6 i dag hovudsakleg i Jemtland, Herje-

dalen og Dalarne. I vestjemtsken er det regel at o—a>9 — Q. I eit mindretal 
av tilfelle har a —a, e —a, og i —a fått same overgangen.3  

Ord med opphavleg o — a: 

fiQtQ m, QvQ//QvQ v, 10mQ/kQmQ eller kOmQ v. (kt,2, /QvQ, hmg har halvlang 
vokal). Ord med andre rotvokalar: 

Mng m (hane), m&ig v (mana), spD2,g (gno. speni m). 

Dej fleste stuttstavingane av typen a —a, e —a, i —a har fått endings-
vokalen «utvecklat till ett a-ljud, som oftast torde vara n (...)».4  

Herjedalen har m. a. desse jarnningsformene: 
a —a >ö —d, 15g6 v, v5n6 m. o/u —a >o — o, sovvo v, mosso m. i/e —a >ä —ä, 
kivä v, kisä v, båtä m (bete), nåvä m (neve).5  

I Dalarne finst former som desse: grävet v, l,så v, ltivå v, livet v.6  I nedre 
Siljan og nedre Vesterdalane er det regel at u/o —a >8-8 el. 8 — a:7  sofa 
v >sävs, norsk lydskrift scUva el. sdv6. Einskilde unnatak frå denne regelen 
finst ved intervokalisk g, k, nr, p, v: böga m, köl» v, köpär.8  

I Roslagen i Aust-Sverige, sa3rskilt i Häverö, er endingsvokalen 8: VÖtt8 v 
(vita), less v (lesa), pussu m. (pose), men spara, makt, staka, maga.9  (a tyder 
ekstra kort a.) 

Jorgen Reitan: Nytrondsk — s. 22, 25. 
2  Drag av utviklinga i hallingsmålet dej siste mannsaldrane, § 11. 
3  H. Geijer: Några bidrag till frågan om Tilljämningens ock apokopens utbrednings-

vägar, s. 21-23. 
4  H. Geijer i op. cit., s. 23. Jorgen Reitan transskriberar svensk a med norsk ä. Vem-

dalsmålet, s. 17. Geijer reknar 22 for å ha starre kjakeopning enn a, op. cit., s. 81. 
3  Jorgen Reitan: Vemdalsmålet, s. 41 fig. 
6  Lars Levander: Dalmålet I, s. 88, 117, 136, 158. 
7  Op. cit., s. 159. 
8  Op. cit., s. 160. 

Bengt Hesselman: Huvudlinjer i nordisk språkhistoria II, s. 260-261. 
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På Kökar og Houtskär i den ålandske skjergarden finst å-ending utan 
jamning.i Målfore i N. Vesterbotten, Norrbotten og i Estland har i sine 
noverande former a i endinga men å i rota av opphavleg a —a. Hesselman 
og Geijer tek dette som prov for at endinga tidlegare har hatt å-kvalitet.2  
Ein kan jamfora med tilhova i midaustlandsk der den yngre generasjonen 
nå helst seier ska v mot eldre sdvå. 

Historisk oversyn 

A. B. Larsen har granska mellomnorske brev frå 1400-talet. Jamninga 
viser seg i mange tilfelle.3  

skada <skona, Eidsberg 1401, D. N. 5 nr. 409. 
kana <kona, Nordfjord 1411, D. N. 4 nr 784. 
lafuade <lofani, Oslo 1411, D. N. 2 nr 618. 
samars <sumars, Idd 1496, D. N. 2 nr. 688. 
vara <vera, Oslo 1411, D. N. 2 nr. 618. 

Larsen gjer merksam på at a på den tid kan nyttast både for stutt og 
lang å-lyd, det er såleis mogleg at teiknet a kan stå for ein uttale med å.3  

Dome på overgangen o —a >å —å: 
kono <kona, Follo 1400, D. N. 4 nr. 711. 
offuon <ofan, Oymark 1432, D. N. 12 nr. 193. 
at skodo ok mxtho <at skona ok meta, 
Vinger 1460, D. N. 5, nr. 826. 

Larsen held jamningsformene for å vera mykje yngre enn vokalbalansen, 
men materialet tyder på at å-lyden i endinga er innkomen i dialektane for 
1400-talet. Likevel kan ikkje skrivemåtane alltid takast som prov for ut-
talen på dej nemnde stadene. Målforet tu l forfattaren kan ha von i avgjerande. 

I ej ordsamling frå Norderhov (1698) ved presten Jonas Ramus finst eit 
rim: «stor nofvo, som alt vii hofvo, inkie vil giofo.»4  Eg held det for lite 
truleg at slike trondske jamningsformer som nåvå <nefa, jåvå <gefa 
skulle ha funnist heilt ned på Ringerike. Bantus var fodd på Aukra i Roms-
dal og var elev ved latinskulen i Trondheim. Han har vel hoyrt det nemnde 
rimet nordafjells, og så har det komi med i ordsamlinga som ein kuriositet. 
At ein ikkje alltid kan lita på det som står i silke samlingar, syner seg når 
skrivaren også har notert: Braate, Braateland. 

1  Op. cit., s. 261. 
2  Op. eit., s. 261. Några bidrag till frågan om Tilljämningens ock apokopens utbred-

ningsvägar, s. 39. 
3  Om vokalharmoni, vokalbalangse og vokaltiljfflvning i de norske bygdemaal, s. 

29. Kristiania 1913. 
4  Jonas Ramus: Ordsamling, Norderhov 1698, s. 10, 17. (Skrifter fraa Norsk Maal-

f erearkiv ved Sigurd Kolsrud, Oslo 1956.) 



Jamning 87 

Det finst neppe grunn tu l å rekna med at folk på Norderhov skulle ha 
sagt bråte og nåvå. Dej har vel sagt bråtå og nxva — dej formene som i 
dag hoyrer målforet tu. Per Hovda tek likevel formene i ordsamlinga f rå 
1698 som teikn på at jamninga var vikande på den tida.1  

I ej ordsamling frå Valdres frå ikring 1740 finst desse jamningsformene: 
(sproette-) bogaa, ronaa (galte), bxta m, voro inf., komo inf. Men ved sida 
av desse skrivemåtane står: boge og vxra, og det svarar meir tu l talemålet 
i dag — bege, vera. Eg seier meg difor samd med Karl C. Lyche som reknar 
jamningsformene bågå, rånå for å vera framande i Valdresmålet.2  

I Ovre Rendal ser det ut som dej gamle formene hörn& m, såra& vik for 
nyare helmcir, setmcir.3  

Gamle svenske diplom syner at a >å i endinga har hatt storre utbreiing 
tidlegare. Overgangen har funnist, om ikkje i samanheng, i S. Dalarne, Ös-
tergötland, Uppland, Västmanland, Södermanland og Småland.4  Restane 
av dette gamle tilhovet finst i dag som språkoyar i eit område med a > a/å/ 
ä/x. Desse reliktområda er å finna i skog- og fjellbygder og i utkantstroka 
i nord og aust. Axel Kock har funni overgangen a >å etter stutt rotstaving 
frå fyrst på 1400-talet. Lydvoksteren skulle da også på svensk område 
kunne tidfestast tu l siste helvta av 1300-talet. 

Kvantitetsteorien 

Det har von i mykje diskusjon mellom språkforskarane om overgangen 
a > å i dej gamle jamvektsorda. Dei fleste norske granskarane byggjer på 
ein kvantitetsteori, dvs. framvoksteren a >å er eit resultat av lengd, labiali-
Bert endingsvokal. Axel Kock reknar såleis med denne utviklinga: lffä> 
1ivå.5  Den lengde vokalen vert sett i samband med oksytonering. Jorgen 
Reitan seier om dej austtrondske formene vita > våttå, haga >håggå: «Disse 
former må vxre oppstått på den måte at hovedtrykket engang lå på siste 
stavelse, derved ble endevokalen forst forlenget og senere labialisert sam-
men med historisk lang å.»6  A. B. Larsen hadde sagt det same tidlegare — 
berre med andre ord.' Han finn stotte for denne teorien i setesdalsmålet. 
Det gamle suffikset -ull har der fått ein diftong som svarar til noverande 
uttale av gammal lang u når rotstavinga opphavleg var stutt — j9kull > 

1  Maal og Minne 1954, s. 113. 
2  Karl J. Lyche: Ej ordsamling frå Valdres frå 1700-talet, s. IX. Hovudoppgåve 

frå 1932 på NMA. 
3  Ordlister over Lyd- og fornalmen i norske bygdemaal af Johan Storm. Udgivne 

ved Olai Skulerud, s. 24. 
4  Svensk ljudh. IV, s. 197 tig. Tilljämn. ock ap., s. 37. E. 0. Bergfors: Tilljämning 

a > å i dalmål, s. 15. 
5  ANF IV 1888, s. 88. 
6  Nytrondsk ordforkorting og betoning, s. 11. 
7  Om vokalharmoni — s. 14 tig. 
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joa‘kefil'i, medan langstavingsordet Qngull > 	«Dermed er det jo 
bevist at levande vokalbalangse med forlwngende virkning paa oldn. u 
har hersket i Seetersdalen, og det bor jo antages at noget lignende har hers-
ket i en eller anden omkreds omkring den, blandt de maal hvor man nu 
har a forlwnget til å (...).» (Vokalh. s. 17). 

Sigurd Kolsrud, Hallfrid Christiansen og Ingeborg Hoff held seg til 
kvantitetsteorien.2  Tilhova i Tinn (oksytonering) og tronge jamvektsvo-
kalar i austnorsk «provar at endingsvokalen lyt ha vore lang». (Ingeborg 
Hoff i Mål og Namn. Heidersskrift til Olav T. Beito s. 118). 

Axel Kock kom seinare fram til at endingsvokalen berre hadde von i halv-
lang, og denne varianten gjekk med i overgangen lang å > å.3  Herman Geijer 
refererer Kocks teori, men så held han fram: «I grova drag torde det san-
nolika förhållandet kunne angivas så, att utvecklingen a > å i ändelser 
betingats av jamviktsakcent (...).»4  I dei tilfelle der jamvektsaksenten vart 
dregen attende, fekk ein inga utjamning til å — å.3  Geijer talar om dei 
«immanenta utvecklingstendenser» i j amvektsaksenten.6  Ein lyt likevel 
sporja: Korleis heng det saman at visse dalmål har å-ending utan utjam-
ning med rotvokalen trass i jamvekt enno?7  

Kvalitetsteorien 

Andre forskarar, helst svenske, byggjer på ein kvalitetsteori. Bengt 
Hesselman vrakar såleis både oksytonerings- og kvantitetsteorien. Eit 
hovudargument hos han er at endestavinga i jamvektsorda like lite som i 
overvektsorda kunne bera hovudtrykket. Men endingsvokalane i desse to 
ordtypane var ikkje like sterkt utsette for reduksjon. Dette forte til kvali-
tative differensieringar mellom dei to typane. I jamvektsorda kom det ein 
endingsvokal som anten vart identifisert med å <å i rotstavingar, eller med 
ein annan velar vokal med opphav i eldre stutt, o, u, t.d. Q, ö, a, o, å.8  
Hesselman tenkjer seg at den fyrste identifiseringa voks fram medan den 
«reine å» i målet enno var ein a-lyd, men likevel skild frå den «normale a». 
Dette steget i differensieringa av a noterer han med a i Uwe til a eller a, 
i Storms lydskrift a, å, a. 

Erik Olof Bergfors går ikkje vegen om identifiseringa. «I stället torde 
man kunna räkna med att a efter kort stavelse haft en slutnare kvalitet än 

Om vokalharmoni — s. 16-17. 
2  Nynorsken i sine målfore, s. 29. Norske dialekter, s. 119-120. Skjetyemålet, § 88. 
3  Svensk ljudh. IV, s. 200. 
4  Tilljämn. ock ap., s. 40. 

Tilljämn. ock ap., s. 48. 
6  Tilljämn. ock ap., s. 41. 
7  Dalm. II, s. 224 fig. E. 0. Bergfors: Tilljämning a >å i dalmål, 4. 16. 
8  Hoyudlinjer i nord. språkhist. II, s. 256. 
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a efter lång stavelse och enbart därför utvecklats till å. Detta å har i vissa 
fall bibehållits, i andra fall utvecklats vidare till o-vokal och i åter andra 
fall övergått til «grumligt» å (t. eks. e, e, o).» «Ett «grumligt» -ljud bör emel-
lertid även kunna utgå från en a-vokal, som har varit på väg att slutas till 
å.»1  

Både a og å 

A. B. Larsen, J. Reitan og H. Geijer ser dej austlandske formene såvå, 
kåmmå med labial velar rotvokal som eit resultat av progessiv jamning.3  
For Midt-Osterdalen tek J. Reitan det atterhald at desse målfora kan ha 
fått å — å på trondsk vis med overvekt på siste staving. I Skjetvemålet 
reknar vel Ingeborg Hoff med resiprok påverknad: «Imidlertid må stamme-
vokalen vel også til en viss grad vwre farget av endingsvokalen, etter forst 
å ha labialisert denne, (...).» (Skjetvemålet § 106.) 

Litt meir komplisert vert det når det aller meste av Gudbrandsdalen 
har a-ending etter fremre vokaler, men å elles, også etter a. A. B. Larsen 
tek for seg dette tilhovet. «Jeg txnker mig delingen foregaat paa den maate, 
at da a i almindelighet (altsaa i rotstavelser) var blitt labial og dermed blit 
en bevisst enhet i vokalsystemet, hadde endelses-a i likevxgtsord i slike 
bygdemaal ikke fuldstendig — i grad og gjennemforelse — naadd rotsta-
velsers å, og blev derfor ved assimilation trukket fra labialiteten ved as-
similation med palatale vokaler, men til den ved de morke vokaler o og 
a.»3  I dei målfora som ikkje gjennomforer å-ending, reknar vel Larsen med 
eit skifte mellom progressiv og regressiv assimilasjon, eller kan henda ret-
tare — eit vokalharmonisk prinsipp. Om ein vil skilja mellom desse proses-
sane, lyt vokalharmonien ha verka for jamninga sette inn. 

Sigurd Kolsrud seier om tilhova i Gudbrandsdalen: «Når no Gudbrands-
dal har mykje meir å-ending, soleis ikkje berre etter o og u, men ög etter 
a (fara), so trur eg dette viser at å-ending har vore det normale etter låg og 
bakre vokal, og at a-ending etter hog og fremre vokal er dregi med til å, 
der fyrste staving lenge har halde seg stutt (jamfor Aust-Telemål).»4  

Kolsrud avviser såleis tanken om at sofa > edvå i austlandsk skulle ha, 
sin grunn i progressiv assimilasjon. Han byggjer på ej eldre allment ut-
breidd aksentuering på endinga etter stutt fyrstestaving som forte til at 
endings-a fekk ein djupare klang. Dette kunne «fora til at vokalen vart iden-
tifisert med å i alle hove, eller til å bli kloyvd millom å og a etter som stomn- 

1  E. 0. Bergfors: Tilljämning a > å i dalmål, s. 23 (grumlig uklar, 0, e, e kan jam-
forast med norsk ö, ce, ö). 

Lydheren i den solorske dialekt, s. 165. Nytrondsk ordforkorting og betoning, s. 12. 
Tilljämning ock ap., s. 9. 

3  Om vokalharmoni — s. 16. 
4  NTS XVI, s. 416. 
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vokalen var hog eller låg når aksenten var jamnare, eller jamvel til å bli 
dregen til a i alle hove der aksenten noko tidlegare vart sterkare på fyrste 
staving».1  

Enda meir komplisert vert desse tilhova i visse Osterdalsbygder der rot-
vokalen a har kloyvd seg i to jamningsklasser. Noko liknande finst det 
&une på andre stader, t.d. på Toten og i Land.2  

Trysil: får(r)å, td4, k,civvå, bvkkv, mvggv m.v.3  
Stor-Elvdal og Ytre Rendal: lårå, tåkt, kåvå, bäkå, bäkt, måwwå (mage), 

dåwwår (dagar), såmmå pron.4  
I desse målfora lyt ein, slik materialet ligg fore, rekna med verknaden 

av den intervokaliske konsonanten. Parallellar finst i andre målfore. 
I austtrondsk er det regel at alle stuttstava hokjonnsord får jamning til 

u —u, til dels o — o. I Ålen har dei jamninga o —u, men i ord med intervo-
kalisk k og g er det utjamning til u — u. (Ord med svunnen Ö har ö — e eller 

—e.)5  
I vestlege strok i Jemtland — opplendingsmålet — har stuttstavingane 

med opphavleg a i endinga kloyvd seg i to hovudtypar.6  

I Endingsvokalen har utvikla seg til ein å-lyd. Oftast gjeld dette ord 
med gammal o i rotstavinga: lofa > QvQ//f2vQ. 

II Endingsvokalen har utvikla seg til «ett a-ljud, som oftast torde vara 
v, men även kan höras som a».7  Med omsyn til rotvokalen så har denne 
kloyvd seg i to, vi får jamningstypane: 

a —a(å —a) 
a —a 

Denne kloyvinga har sin grunn i den intervokaliske konsonant. Ved labia-
lane p, v, m og velarane g og k går dei gamle rotvokalane a, e, i > a(4). 
Står nokon av dentalane d, t, s, 1, n eller r, 	mellom rot- og endingsvokal, 
så har rotvokalen blitt a av opphavleg a, e, i. (Tilljämn. ock ap. s. 24.) 
Geijer seier om denne kloyvinga at dei labiale og velare konsonantane «i 
mindre grad än de övriga med deras tungspetsartikulation skilt vokalerna 
från varandra, utan lämnat mera rum för inbördes påvärkan vokalerna 

1  NTS XVI, s. 416. 
2  Sig. Kolsrud i NTS, s. 416. Festskr. til Falk, s. 432. 
8  Paul Gardåsen: Målet i Ost-Trysil, s. 53. Ilovudoppg. frå 1931 på NMA. 
4  Jorgen Reitan: Nytrondsk ordforkorting og betoning, s. 11. 
5  Jorgen Reitan: Aalens maalfere, a. 26. Chra. 1906. 
6  Tilljämn. ock ap., a. 21 fig. 
7  Reitan transakriberer sv. tt med no. ä, Vemd m., s. 17. Paul Andersen og Louis 

Hjelmalev transskriberer sv. tt med no. Ee, Fonetik, s. 306 a. Jfr. gles Tilljämn. ock ap. 
s. 23, a. 79-81. 
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emellan på den tid, då ändelsens vokal ännu var a».' Når opplendingsmålet 
i dag har alv i endinga så må det grunna seg på ein overgang a >alv etter 
utjamninga: vefa > *vava > vava.1  

Geijer seier åg at utviklinga a >å i endinga representerer ein artikulasjon 
som er skarpare enn den opphavlege. Når det gjeld rotvokalen, kan det 
korna inn ein opningstendens som forer med seg ein mindre skarp artikula-
sjon. Utjamningstendensen og opningstendensen kunne verka samstundes 
på same ordet så opningstendensen hindra jamningstendensen frå å verta 
fullstendig.2  

I Jemtland kjem det såleis til eit mote mellom austtrondske utjamnings-
tendensar og svenske opningstendensar. A. B. Larsen hadde tidlegare voni 
inne på desse motstridande kreftene, og korleis dei greip inn i målfora. I 
samband med jamninga fann han i Osterdalen fenomen som minte om 
opning, t.d. ved a.3  

I Midt-Osterdalen har dej tu l vanleg overgangen a — a >å—å. Unnatak 
frå denne regelen finst helst ved intervokalisk g, k og m, kåvå, skåpå men 
beikå, dåwwår pl., såmmå pron.4  I desse bygdene må opninga ha verka på 
målforet fore jamninga sette inn. Dei bakre konsonantane g og k kan ha 
hindra vokalen frå opning. Labialen m kan (ig ha hindra overgang tu l å. 
Jfr. tamm adj., kamm m. 

Vurdering av teoriane 

Kvantitetsteorien kan sto seg tu l det faktum at ein beinveges overgang 
frå gno. stutt a >å er ukjend i målfora. Det er gno. lang og tidleg lengd a 
som er vortne labialiserte. Dette gjeld ordkategoriar utanom jam vekts-
gruppa. Eg tek med nokre (loma frå Elverumsmålet: såld n >så/ (reiskap 
tu l å swlda, reinsa korn i), få'dd adj. (bleik, bleikna, om t.d. gras, hudfarge) 
jfr. gno. få (åd) v, garn n>gån, bitn'amma f. På dette grunnlaget er det 
nwrliggjande å rekna med lengd endingsvokal som foresetnad for over-
gangen a >å også ved jamvektsorda. Ein lyt da helst sjå oksytonering som 
årsak tu l lenginga med etterfolgjande labialisering. 

Visse talemålsformer i Osterdalen og på Austlandet elles kan dragast 
inn i denne diskusjonen. I fleire målfore er det &une på ein overgang gno. 
a> vloelö. Frå Elverum tek eg med desse formene: skvpp n (skåp), dvtt m 
(slått), dr, v (slå), dvss v, skylla v (skålda). Trysil har dej same formene, 

1  Tilljämn. ock ap., ss. 33-34. 
2  Tilljämn. ock ap., s. 26-27. 
2  Solorm., s. 164. 
4  Jorgen Reitan: Nytrendsk ordforkorting og betoning, s. 7, 11. 
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men stutt vokal i dv v, iv v (sjå).' 	s5, ii-yr' eller iffir' (i år).2  Austfold: 
ifre-e (ifrå) sv'päss adv.3  ,s5 el. ,s1Ce, frd, skvlla v.4  Numedal: sköpp n.5  

Ingeborg Hoff reknar det såleis for rimeleg at å tidleg er forkorta i 
trykklett stilling, sidan v alltid gles representerer gammal stutt vokal, og 
gjer merksam på at det i Austfold heiter ;sk/ i pregnant tyding — slå gra& 
Den stutte vokalen har truleg fyrst utvikla seg i pres., frå Tune vert notert 
flcerr. 

Teorien om forkorta vokal får stotte i dei trysilske formene k, 4v med 
kort vokal enno trass i utlydande vokal i einstavingsord. Forkortinga og 
opninga av vokalen kan ög ha gått fore seg i ei aksentgruppe. Frå Elverum: 
fri;'-si-t.T/ (slå seg til, verta verande). 

Vi skal no sjå på nokre jamningsformer i Trysil-målet: hyrt» m (hane), 
hvggv m (hage) stvkkv m (stake), /*vm, m (klave), lvggv v (laga), mvggv m 
(mage), drvppv m (drope), svvvv v (sova). Alvdal og Tynset har v —v16-6 
utan omsyn til vokalkvalitet i rotstavinga.5  Dej opne jamningsvokalane i 
Osterdalen kan såleis reknast for ein variant av å —å. Om ein held seg til 
kvantitetsteorien, må ein rekna med ein endingsvokal som vart lengd, la-
bialisert, forkorta og opna: baka >bakå >bakå >båkå >bvkv> bvkkv. Men 
denne teorien som såleis byggjer på oksytonering, lenging, labialisering, 
forkorting og opning, verkar ikkje overtydande, dessutan er han heller inn-
flokt. 

Det er rimeleg å tenkja seg at dersom ein fyrst hadde fått ei allmenn 
endring i kvantiteten, så skulle ein finna restar av denne endringa. I dette 
tilfelle er det målfora i Tinn og austre Mora som kjem på tale.7  Men her 
vert det sporsmål om årsak og verknad, primxrt og sekundoert. Dersom 
endingsvokalen i jamvektsorda er eit resultat av lenging, lyt denne endringa. 
vera gammal, elles kunne ikkje vokalen koma med i overgangen å > å. 
Gustav Indrebo seier at dei to teikna å (a) og <5 (Q, o) vart nytta om kvar-
andre i handskriftene frå ikring år 1200 og nedetter.8  Jfr. Gamal norsk 
homiliebok. 

Endings-a i jamvektsorda skulle såleis ha fått lengd omkr. år 1200. Der-
som det var tilfelle, så skulle vi venta ei samanblanding av a, å og o, Q og (fr 
også i denne ordgruppa. Etter det eg veit, finst ikkje vitnemål om slik sa-
manblanding på 1200-talet, og det skal ikkje vera mykje å henta i hand- 

Paul Gardåsen: Målet i Ost-Trysil, s. 16, 18. 
2  A. B. Larsen: Lydheren i den solerske dialekt, s. 87. 
8  R. Myhre: Vokalismen i Iddemålet, § 222. 
4  Ingeborg Hoff: Skjetvemålet, §§ 153, 169. 

Ingeborg Hoff: Numedalsmålet, § 16. 
6  J. Reitan noteror 6-6 for Tynset. 

J. Overby noterer ö — ö ved intervok. pal. kons. v —v elles. 
7  Austre Mora i Dalarne. 
8  Norsk Målsoga, s. 116. 
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skriftene frå 1300-talet heller. (Jfr. Larsen og Kocks granskingar.) D. A. 
Seip seier om jamvektsorda med å som endingsvokal: «Disse formene kan 
ikke bevises av skriftformer, men no. dialektformer viser at endevokalen 
må ha vxrt forlenget for a ble rundet.»1  

Den lengde endingsvokalen i Tinn er nok eit resultat av oksytonering. 
Men Hesselman og Bergfors har vist at oksytoneringa er sekunder i hove 
til jamvektsaksenten.2  Da må den også vera sekundwr i hove til kvalitets-
endringa. Det er grunn til å rekna med at oksytoneringa er oppkomen på 
ej tid da målforet ikkje lenger greidde å halda fast på den sterskilde jam-
vektsaksenten. Dette forte med seg at hov-udtrykket anten måtte falla på 
rotstavinga med utvikling av lang fyrstestaving, det er det vanlege, eller 
så fall trykket på etterstavinga, som så vart lengd. (I nyare norsk mål er 
det oftast slik at ei trykktung staving må få lengd.) Men jamvektaksenten 
heldt seg lenge i målfora, og han er fullt levande i N. Gudbrandsdalen og 
Dalarne enno i våre dagar. 

I Svenska Landsmål 1962 s. 72 noterer Gösta Holm desse norske for-
mene: /Mei' (Lom), vytå' (Tinn). Desse noteringane skulle seia oss at Lom 
og Tinn skulle ha same aksentuering. Det er ikkje tilfelle. Lom har jam-
vektsaksent. Tinn har oksytonering: lx‘sa' , vytir . Gösta Holm kan ha sine 
former frå Johan Storm: «I Lom bliver Modvegten undertiden saa stxrk, 
at den gaar over til Overvegt: di vikit' , två dåger .»3  Frå Lesja og Dovre no-
terer han ög lengd endingsvokal: vikft' , hosö, lgså, hånd.4  

A. B. Larsen såg annleis på dette: «Likeveegt mellom to stavelser er ikke 
en saadan ting at den med lethet kan iagttages, selv i et levende sprog.» 
(...) «Skjont likevwgten f.eks. i Ovre Gudbrandsdalen vistnok fortjener sit 
navn bedre enn nogen anden steds hos os, er der vistnok heller ikke der 
nogen bokstavelig likevwgt; det er snarest en vaklen mellem overvxgt på 
lste og likevxgt med 2den stavelse som er kjendemwrket paa den.»2  

Innfodde nordgudbrandsdolar går heller ikkje med på Storms karak-
teristikk. Helga Horne seier at ettertrykket til vanleg kviler like sterkt på 
båe stavingane når ordet vert nemnt aleine: bita m, spytu f, ho0 f. «Jeg 
har aldri i V.m. hort slike ord uttalt med mere eftertrykk paa 2den stavelse 
slik som Storm anforer fra Lom: el'.»6  

Lars Ekre har same synet som Helga Horne. Jamvekta i Nord-Gud-
brandsdalen «hoyrest ut til å ha trykket like sterkt på båe stavingane, 

Norsk språkhistorie til omkring 1370, s. 111. 
2  Hovudlinjer i nord. språkh. II, s. 249. 

Tilljämn. a >å i dalmål, s. 23. 
8  Norvegia I, s. 63. 
4  Ordlister over Lyd- og formkeren i norske bygdemaal af Johan Storm, s. 48-49. 

(Udgivne ved Olai Skulerud.) 
5  Om vokalharmoni — s. 9. 
0 Aksent og kvantitet i Vaagaamaalet, s. 9. (Kristiania 1917.) 
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mogleg med ein veik tendens til lenging og sterkare trykk på 2. staving 
ved emfase, serleg i setningsytlyd (men utan eingong å korna bortimot 
oksytoneringa i t.d. Tinnsmålet): nese (dat.), vd"gå (stn.), hdrgå (m), 
be‘ra (v). Dej som ikkje sjolve har jamt trykk eller etterlekkstrykk i sine 
målfore, vil gjerne rekne vår aksentuering av jamviktord for avgjort ster-
kare på andre stav inga.»' 

Informantar frå Dovre, Sel og Skjåk seier seg usamde med Johan Storm. 
Endingsvokalane i jamvektsorda vert alltid identiserte med stuttvokalane 
i målforet. 

Dersom utviklinga a >å er eit resultat av lenging, så representerer det 
eit brot med gamle og nye kvantitetstilhove i Gudbrandsdalen. Målfora i 
desse bygdene representerer det mest alderdomlege når det gjeld kvantitet. 
Det er difor lite truleg at endingsvokalen i jamvektsgruppene a — a, o — a, 
u — a skulle ha fått lenging og såleis omforma rotvokalen. Etter denne 
operasjonen skulle så endingsvokalane unntakslaust ha «marsjert» attende 
til gammal kvantitet. I norske og svenske målfore er det regel at dej stutte 
tostavingane betre enn dej stutte einstavingane har haldi fast på opphav-
leg lydlengd. Jfr. Albert Lange Fliflets artikkel om «Gudbrandsdalsmålets 
kvantitetssystemer».2  No har gudbrandsdolane greidd det meisterstykke å 
halda ved lag den gamle kvantiteten i dej stutte einstavingane. Da vert 
det ikkje lett å skjona at dej skulle ha slegi inn på andre vegar ved tosta-
vingane. Eg reknar difor med ej utbroten kvantitetsline i Gudbrandsdalen 
mellom gammalnorsken og det noverande talemålet — så vel for tosta-
vingane som for einstavingane, vit> vet, baka >bcilcå. Ein lyt ha sterke 
prov for å rekna med eit mellomsteg som bryt denne kontinuiteten. 

Den midtosterdalske kloyvinga av typen a — a — bdkå v, kåvå v. — syner 
at kvantitetsteorien ikkje kan gje loysinga på jamningsformene. Om bdkå 
er eit resultat av lengd endingsvokal, så skulle vd l kala folgd med i utvik-
linga. 

I Selbu og Gauldalen fann A. B. Larsen ein del trestavingsverb med jam-
ning i sin siste del: haibnsåmå, rarbrisåkå, ååtvårå, Iårtå'nå. «Dette er ret 
mxrkeligt, da aksentforholdet i Trestavelsesordene er aldeles forskjelligt 
fra Tostavelseordenes, og der derhos ikke findes til disse sidste Led svarende 
Stamord i Dialekten, ja, de kan ikke engang antages at have existeret i den 
som ligedannede.» (Oplysninger om Dialekter i Selbu og Guldalen, s. 39. 
Det Kgl. N. Vidsk. Selsk. Skrifter 1881.) I Solormålet er Larsen inne på 
same problemet. Når siste lekk i ei samansetjing har jamning, kan den, i 
gudbrandsdalsk som i solorsk ha hovudaksent på nest siste staving og det 
med einstavings tonelag «f. eks. opendå'gå (v. opdage, åbenbare); dette for- 

1  Opplysningar til stadnamn frå Midt-Jotunheimen og tilgrensande bygder, s. 9 
(Oslo. Bergen 1960). 

2  Maal og Minne 1954, s. 52-55. 
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hold taler ikke for den, som det synes, nu almindelige anskuelse, at lige-
dannelsen til å skyldes hovedaksent på sidste a ved den tid overgangen a > 
foregik; men tonelaget kan jo forklares ved senere systemtvang.» (Lydlwren 
i den solorske dialekt, s. 41. Kristiania 1894.) 

Omlyd og jamning 

Omlyd og jamning er utslag av vokalassimilasjon. 0. T. Beito seier: 
«Jamning er ein fjernassimilasjon mellom vokalar som oftast er regressiv 
og mykje likjest omlyden; (...).»1  R. Iversen karaktiserer i-omlyden som ein 
«fjernassimilasjon». Reint generell seier han: oEn hovedregel for alle slags 
omlyd er at den bare fins i (mer eller mindre) trykktung stavelse; vokal i 
helt trykklett stavelse kan ikke få omlyd. Omvendt må den omlydsvirkende 
faktor selv stå i (mer eller mindre) trykklett stavelse.»2  

I norsk språkhistorie har vi desse overgangane: 

gatu >gotu > gutu 
hafuö > hofuö > hugu 

Omlydsformene er resultat av ikkje-oksytonert endingsvokal. (Jfr. A. No-
reen: Altisl. und altnorw. grammatik § 76.) Da må det vera urimeleg å sjå 
den neste overgangen — jamningsformene — som resultat av oksytonering 
av den same endingsvokalen. Dei opne jamningsvokalane provar dessutan 
at det er korte kvalitetar som ligg til grunn for jamninga. 

Bengt Hesselman argumenterer mot kvantitetsteorien: «Det kan vara 
nog att här erinra om att en form som Mora (Färnäs) //ugu' ack. best. f. 
förutsätter både det allmänna samnordiskt urnordiska och det nyare nord-
skandinaviska n-bortfallet i svagtonigt slutljud.»3  Ein har m. a. o. hatt 
overgangar som desse: urnord. *vikim > viku, gno. vikuna >vokko/vukku 
b. f. sg. (I Trondelag og N. Osterdalen). 

Open og trong jamning 

Bengt Hesselman får stotte for sitt syn i dej herjedalske og osterdalske 
opne jamningsvokalane. I Herjedalen er det regelrett opning av historisk 
stutt u > ö: hlutr > lött, munr > mån, Om prep. söm rel. pron. Jorgen Reitan 
seier: «Efter det som er sagt om utviklingen av u i kort stavelse, kan f. eks. 
den herjedalske form vekkö ikke forklares ut fra et tidligere vikit; (...).»4  
Dei opne jamningsvokalane må ha sitt opphav i stutte vokalar, sidan det 

i Nynorsk Grammatikk, § 34. (Oslo 1970.) 
8  Norron Grammatikk, s. 25-26. (Oslo 1955.) 
8  Hovudlinjer i nord. språkh. II, s. 249. 
4  Vemdalsmålet, s. 38-40. 
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er stuttvokalane som får opning. På denne måten må ein forstå dei øster-
dalske jamningstypane: ö —ö, —ö, e— fi/e —u, v — v, ä-4. vöffd,  (vita), 
bvkkv (baka) Tynset, vekkö (viku), /löss?) (hosu) Ovre Rendal. kisse) (hosu) 
Drevsjo. vecölvelcit (viku) Amot. kävå (kafa), gåpå (gapa) Stor-Elvdal. 
våttå (vita), svvvv (sofa) Trysil. tåkt (tala), svårå (svara) Elverum. I Nume-
dal har dei open jamning av a —a/o —a>ö—ö i visse sxrtilfelle: 

I 	I ubundne fleirtalsformer hire r i ending, stafar >stävö, bogar> 
bögö(r). 

II I fyrste lekk i samansette ord, dö'gölin (Dagali), mcescebrö n (mosebrod) 
(Ingeborg Hoff: Numedalsmålet § 40). 

Dei sxrtilfelle der ein historisk lang vokal får opning, må ein sjå ut frå tid-
leg fortkorting, ei forkorting som kom for opninga. F. eks.: slåttr (m)> 
sldtt >slått >/öttAsivtt. 

Kva no med dei tronge jamningsvokalane? Skulle ikkje t.d. höso f, böso f 
(Hedmarka) ha sin vokalisme ut frå lengde vokalar? Fyrst er å merkja seg 
at den tronge jamninga er swrmerkt for dei stroka der dei gno. stuttvoka-
lane som regel ikkje har etablert seg som egne fonem i målet. Dinest må 
ein sjå på utviklinga av stuttvokalane i det heile. I flere målfore har desse 
vokalane utvikla seg i ulike retningar. 

Opning. 
Lågning. 
Dei kan slå lag med langvokalane. 

Frå Herjedalen, utvikling av gno. stutt u: 

mörre v (murra), ränd adj., mån m. 
ovg adj., koip m. 
ull f, munn m, gust m.1  

Frå Elverum, utvikling av gno. stutt o: 

krvpp m, nvr' ja (Noreg). 
ståkk m, kåpp m. 
poy m, fott adv. 

I dei målfora som ikkje fekk etablert opne vokalfonem, vart det helst 
to vegar å gå for jamvektsvokalane — anten vart dei lågna, eller dei måtte 
få same utvikling som langvokalane. Jamvektsorda heldt vel betre og lenger 
enn andre ordkategoriar fast på opphavleg gno. vokalkvalitet. Seinare vart 
det sporsmål om identifisering og fonemisering. Jamvektsvokalane kunne 
da verta dregne både oppover og nedover vokalskalaen. 

1  Vemdalsmålet, s. 38, 39, 51. 
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Dej gno. vokalane og utviklinga av dej 

Vi vender oss til Den 1. grammatiske avhandling. Verket er tidfest til 
ca. 1130-40. Handskriftet er yngre. Forfattaren, ein islandsk språklffird, 
gjer ingen skilnad i kvalitet mellom lange og stutte vokalar. Opposisjonen 
mellom t.d. bita v og bita v låg i kvantiteten. Dessutan er det grunn til 
å rekna med at dej gno. vokalane hadde europeisk kvalitet. Dette gamle 
tilhovet kom i opploysing. Endringa tok til ved dej lange, bakre, vokalane, 
vokalforskyvinga. Dej stutte vokalane a, o, u heldt vel enno ej tid fast 
ved opphavleg kvalitet. 

Vokalforskyving og eventuelt 	 Fasthalding av 
labialisering. 	 gammal uttale. 

lås n > /ås 	 las pret. 
bögar m gen. >bögar 	 bogar m pl. 
rånar f pl. >rftnar 	 runar m pl. 

Desse nye langvokalane var frå fyrst av berre lange. Seinare kunne dej 
verta forkorta, t.d. slåttr >slått >slått, sött >sött >sott. Vidare kunne dej 
gamle stuttvokalane verta lengde. Vi kunne såleis få denne vokalrekkja: 
å, ci, ö, ö, å, 4. Her kom det til samanfall mange stader, men målfore på 
Sunnmore har greidd å halda oppe den stutte avstanden mellom desse 
vokalane.' Som tidlegare nemnt forte også opning og lågning med seg eit 
skifte i det gamle vokalsystemet. Seinare vart i mange tilfelle dej opna og 
lågna vokalane lengde. 

Når det gjeld stutt a, så gjev ikkje vokalskjemaet hove til å registrera 
lågninga. Men det er ikkje utruleg at den gamle stutte a vart med i låg-
ninga på same måte som alle dej andre stuttvokalane. Det einaste måtte 
da vera at a hadde same artikulasjon som kardinalvokal a.2  Det er såleis 
mogleg å rekna den vanlege a for ein lågna variant i hove til gno. å og a. 
Den gamle lange a hadde ein uttale som svara til ein mellomting mellom 
noverande a og å, omlag såleis som den «engelske» å-varianten ein kan hoyra 
i midlandsmåla, ein bakre vokal med noko labialisering: grått.3  

Den viktigaste skilnaden i kvalitet mellom gno. å og nyare å er vel at 
den sistnemnde er runda. Eg dreg difor den konklusjon at også den stutte 
a ein gong hadde ein kvalitet som låg mellom noverande a og å. Både lang 
og stutt a fekk såleis kvalitetsskilnad i hove til det sams opphavlege. Om 
dette har von i royndom, skulle vi kan henda finna prov for det i swrs alder-
domlege målfore. Vi vender oss tu dalmålet. Lars Levander skriv om det 

1  Ingeborg Hoff: Opning og lågning. (Maal og Minne 1962 s. 128 flg.) 
2  Kardinalvokal nr. 5. 
3  J. Storm: Norvegia I, s. 166. 

7 — 732526 Sv. Landsmål 1973 
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forndalske stutte a og korleis det har utvikla seg: «Detta ljud kan växla 
från mycket mörkt och å-aktig — som i Ore — till mycket ljust och ä-
aktigt — som i Våmhus —; (...).>>1  Levander seier ög at i Orsa-målet med sin 
nasalering vert t.d. srdtr (snar) uttala med ein å-aktig a-lyd.2  Om Tran-
strand heiter det: «Så t. ex. kan i Tra. det slutna a-ljudet tecknas a ,••• co, 
det öppna a (...).»3  

J. A. Lundell talar om fleire svenske dialektavhandlingar som nemner 
ein a «med dragning åt å» (Vbott.), eller «ett gutturalt mellanljud mellan 
a ock å» som etymologisk «föreställer båda» (Västm.), eller ein guttural lyd 
som «sväfvar mellan a ock å» (n. Ångm.), «en vokal som anses identisk med 
a i eng. all» (Uppl.) N. Ångm. har såleis t.d. stoll (stall). Lundell hadde 
sjolv hoyrt lyden i Falun og Närke.4  Fleire stader i Västm. har a ein uttale 
«med ett så djupt gutturalljud, att det mycket nära liknar å, hvilka båda 
vokaler i Fragg i flera fall vore mycket svåra att skilja från hvarandra» — 
«såga, två, båt uttalas ungefär likasom far, nar (tvärslå), hvilket väl bör 
betyda, att co här äfven står för å.»6  

Johan Storm har registrert å i Telemark, «isxr i de Bygder som er blevet 
staaende paa det xldre, samgermanske Trin; (...).» Han sammanliknar lyden 
med eng. aw  i saw, law, t.d. grå, grått. Lyden er ein runda a.6  Noreen karak-
teriserer den svenske lyden som ein «halfvidt labialiserad, låg och spänd» 
voka1.7  (Jfr. elles Manne Eriksson i Svenska Landsmål 1961 s. 121.) Denne 
mellomlyd finst i Sverige som representant for gammal kort og lang a, i No-
reg for gammal lang a. Båe vert identifiserte med den engelske vokallyden 
i t. d. all, law. 

På dette grunnlaget er det berre naturleg at det forndalske stutte a i 
visse dalbygder i visse posisjonar er representert ved ein å- (ö-, 8-, o-)lyd. 
Slik er tilhova framfor dej fleste (eller kan henda) alle 1-samband, framfor 
ld, 11, It, kk <nk, pp <mp og tt <nt.8  Levander seier ög at overgangen a > å 
i ng-samband i dalmålet har «skett utan hjälp av någon förlängning av 
fomdalskans a».9  

Ved omlegginga av det gno. vokalsystemet er det truleg at dej fonema-
tiske tilhova kunne verta uklare, i alle fall i ej viss tid. Dei stutte tosta-
vingane har opp gjennom målsoga gått sine eigne vegar. Når handskrif- 

1  Dalmålet I, s. 86. 
2  Op. eit., s. 87. 
3  Op. eit., s. 250 (svensk a, co er lik norsk a, å). 
4  De svenska lansdmålen 1879, s. 111. 
5  Op. eit., s. 112. 
6  Norvegia, I s. 166. 
7  Vårt Språk I, s. 530 (Lund 1903). 
8  Dalmålet I, s. 100. 

Op. eit. 98. 
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tene tidleg ber vitnemål om vokalforskyving og lågnine samstundes med 
at jamvektsorda vert skrivne på den tradisjonelle måten, så må dette tol-
kast såleis: For jamninga sette inn, heldt jamvektsorda med sin spesielle 
aksent lenger og betre fast på opphavleg vokalkvalitet enn andre ordka-
tegoriar. 

Denne rest av gamle vokalkvalitetar fekk ej utrygg stode. Ved seinare 
fonemisering kunne t.d. a i jamvektsorda, ein vokal som låg mellom no-
verande a og å, heilt naturleg falla saman både med a og å, eller han var så 
«halfvidt labialiserad» at han vart opna til v/6 på same måten som Q og ö. 
Ein lyt i dej einskilde målfore rekna med verknaden av vokalharmoni, op-
ningstendens og intervokalisk konsonant (jfr. tilhova i Midt-Osterdalen 
og Trysil). 

I målfore med ulike jamningstypar trass i opphavleg endingsvokal a, 
kan ein ikkje sjå vokalutviklinga berre som ej regressiv ovring. Jamvekts-
aksenten gav hove til resiprok påverknad. Om ein ikkje vii tala om progres-
siv jamning, kan ein rekna med eit vokalharmonisk prinsipp for jamninga 
sette inn. Jfr viku f men höso f (Hedmarka). A. B. Larsen skilde ög mellom 
ulike tendensar etter palatale og morke rotvokalar (o og a).2  

Korleis dei einskilde steg i lydvoksteren vita >våttå har von, er ikkje 
godt å seia. J. Reitan set fram to teoriar:3  

Rotvokalen har i kvalitet nxrma seg endingsvokalen medan denne 
enno var ein a. Det finst far etter ein såvoren vokalvokster i levande tale-
mål — vita, veta, vffita, vata, våtå. Sigurd Kolsrud og E. 0. Bergfors held 
seg til denne teorien.4  Kolsrud hevdar at rotvokalen ei tid har hatt «uskarp 
artikulering». Om han ikkje har von i redusert til a, så har han von i så uklar 
at han kunne dragast i fleire leier. Kolsrud tok det orkdalske åtå som prov 
for det. 

Rotvokalen har i kvalitet i stor mon haldi seg uendra heilt til endings-
vokalen hadde vorti ein å, t.d. vita > vitå > vytå > votå > våtå. J. Reitan 
reknar med dette alternativet. Han minner om at lifa i Dalarne kan heite 
Yvå. Eit seinare steg i overgangen skulle vara representert ved vytti frå 
Tinn. I nordaustlege delen av Telemark har jamninga stogga ved labiali-
sert rotvokal. Neste mellomsteg — ø — å — finn Reitan representert ved 
tå <eta i Orkdal. Denne talemålsforma let seg forklara berre på ein måte: 

«Forste vok. e er labialisert efter at siste a var blitt en å-lyd.»5  

1  G. Indrebo: Målsoga, s. 116, 222 (Bergen 1951). 
D. A. Seip: Norsk språkhistorie til omkring 1370, s. 147, 151 fig., 268 fig. (Oslo 

1955). 
2  Om vokalharmoni, s. 16. 
3  Nytrondsk — s. 12 fig. 
4  NTS XVI, s. 417. Tilljämning a > å i dalmål, s. 233-34. 
5  Nytrondsk — s. 14. 
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Merknader 

Lydskrifta er attgjeven som i kjeldene, men med unnatak av visse tilfelle 
der trykkeriet mangla teikn. Desse forandringane skulle likevel ikkje by på 
mistolkingar. Lengdemerking og aksent folgjer ög kjeldene. Svensk lyd-
skrift er ofte omsett tu l norsk eller forklart på annan måte. 

Fonetik: Poul Andersen og Louis Hjelmslev. Fonetik. Ssertryk af Nordisk 
lwrebog for talepedagoger. Kola. 1964. 

Ordlister: Ordlister over Lyd- og formlxren i norske bygdemaal af Johan 
Storm. Udgivne ved Olai Skulerud. Kristiania 1920. 

Re'sume.  

M. Arve Borg, assistant å l'universit(3 d'Oslo, Norvåge, 6tudie l'assimilation 
vocalique dans les dialectes de Norvåge et du nord de la Suåde, qui se dit dans 
la terrninologie su6doise »tilljämning», en norvegien habituellement « jamning » 
et en fran9ais peut se traduire par « maaphonie ». Elle se trouve dans les mots 
qui, en vieux nordique, se composent de deux syllabes ayant une voyelle et 
une consonne bråves et qui ont (Svolue differemment dans les clialectes. C'est 
ainsi, par exemple, quo le verbe en vieux suiSdois vita `veta' correspond dans 
les dialectes modernes aux formes telles qua vettå, våttå, vötå et similaires. M. 
Borg discute les diff6rentes thoSories sur le cours de l'(5volution linguistique de 
cette mdtaphonie dans diffiSrents dialectes de Norvåge et de Suede. 



Husdjursterminologi och västnordisk 
språkgeografi 
Av Lennart Elmevik 

Nordistiken har glädjande nog ett flertal hängivna och trägna företrä-
dare även utanför Nordens gränser. I främsta ledet bland dem står Oskar 
Bandle, professor i nordisk filologi vid universiteten i Zilrich och Basel. 
Efter publiceringen av sin stora avhandling »Die Sprache der Gubbrands-
biblia»1  (1956) påbörjade han förberedelserna för det omfångsrika verket 
»Studien zur westnordischen Sprachgeographie. Haustierterminologie im 
Norwegischen, Isländischen und Färöischen» (1967), omfattande dels ett 
textband2  (XVIII + 575 s.), dels ett kartband3  med 76 språkkartor. Under 
förra hälften av 1973 utkom »Die Gliederung des Nordgermanischen» 
(117 s. +23 kartor); arbetet inleder den nystartade serien Beiträge zur nor-
dischen Philologie, utg. av Die Schweizerische Gesellschaft fiir skandina-
vische Studien. I detta och ett följande häfte av denna tidskrift skall de 
båda sistnämnda av Bandles böcker uppmärksammas. Början görs här med 
arbetet om västnordisk språkgeografi, vilket tyvärr blivit föga beaktat i 
den nordiska facklitteraturen. 

Att ordgeografien intar en central ställning inom dialektgeografien är 
allmänt erkänt. Som inte sällan påpekats i litteraturen, är det därför bl. a. för 
Nordens vidkommande av synnerlig vikt, att den ordgeografiska forsk-
ningen intensifieras. Inte minst gäller detta för Västnorden. Det före Band-
les enda större arbete som rör västnordisk ordgeografi torde vara Ivar 
Modkrs »Norska ordstudier» från 1953, vilket på ordgeografisk basis läm-
nar viktiga bidrag till kännedomen om norsk fisketerminologi. Visserligen 
kommer »Norsk dialektatlas»4  att omfatta ett ordgeografiskt band, men 
publiceringen av detta torde ligga ganska långt fram i tiden. Viktigast och 
ändamålsenligast är utan tvekan sådana ordgeografiska undersökningar 

1  Bibliotheca Arnamagnmana. Vol. XVII. 
2  Bibliotheca Arnamagmeana. Vol. XXVIII. 

Bibliotheca Arnamagnmana. Supplementum Vol. IV. 
4  Om denna se I. Hoff i Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 19 (1960), s. 595 ff. 
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som omspänner hela det nordiska språkområdet. »Die ganze skandinavische 
Dialektologie krankt ja daran, dass sie allzu national betrieben wird, dh. 
gewöhnlich nur im Rahmen der einzelnen nordischen Länder, deren poli-
tische Grenzen nur in beschränktem Mass mit wichtigen Mundartgrenzen 
zusammenfallen», skriver Bandle (s. 3). Kritiken är nog befogad, men den 
får inte överdrivas; klara och inte så få undantag från »nationellt bedriven» 
dialektologi finns förvisso. Bandle är också väl medveten om att det oftast 
är omöjligt för en enskild forskare att genomföra en undersökning i större 
skala av den önskvärda typen. Så har han ju också i sitt eget arbete tvingats 
begränsa sig till Västnorden, även om han i de enskilda ordstudierna oftast 
gör utblickar både mot Sverige och Danmark. 

Bandles undersökning av den västnordiska husdjursterminologien är 
brett upplagd. Framför allt gäller den »Arbeits- und Nutztiere: Pferd, Rind, 
Schaf, Ziege, Schwein, in geringem Umfang auch Hund und Katze» (s. 9). 
I förgrunden står »die Bezeichnungen der einzelnen Tiergattungen, des 
männlichen und weiblichen Tieres und der verschiedenen Altersstufen, 
ferner Bezeichnungen von Körperteilen und Organen, des Geschlechts-
lebens (Brunst, Paarung, Trächtigkeit, Gebären) und der Tierlaute» (s. 11). 

För att uppnå det avsedda syftet med sin undersökning kunde Bandle 
inte nöja sig med det material som finns tillgängligt i arkiv och dialektord-
böcker. Han utarbetade därför en egen frågelista, vilken (inklusive en se-
nare kompletteringslista) upptog ca 210 frågor för Norge och ca 180 för 
Island (uppgift om antalet frågor för Färöarna tycks saknas). Frågelistan 
utskickades genom olika institutioners försorg till ca 680 »herreder» i Norge, 
till i runt tal 30 orter på Färöarna och till omkring 100 personer på Island. 
Svarsprocenten kan betecknas som tillfredsställande: från Norge inkom 
svar från 324 beläggsorter, medan motsvarande siffra för Färöarna och Is-
land var 23 resp. 70.1  Detta betyder enligt Bandle (s. 14), att »in Norwegen 
und auf den Färöern Material aus rund der Hälfte, auf Island aus ca. einem 
Drittel aller Landgemeinden vorliegt»; dessutom är »die Belegorte erfreu-
lich regelmässig ilber die drei Gebiete verteilt» (sist a. st.). 

De belägg som finns inlagda på kartorna är enbart sådana som inkom-
mit som svar på frågelistan. För kontroll och komplettering av frågelist-
svaren har dock Bandle även genomgått de gängse ordböckerna samt de 
otryckta ordsamlingarna i främst Norsk Ordboks arkiv och Norsk Målfore-
arkiv. I de fall då det gällt att söka fastställa, om ett ord eventuellt haft 
en större utbredning i äldre tid, har ordförteckningar från 1600-talet och 
framåt — t. ex. Chr. Jenson, Den Norske Dictionarium eller Glosebog (1646) 
och Leem, Norske Maalsamlingar fraa 1740-aari — varit förf, till god hjälp. 

Som nämndes ovan, gör Bandle i sina ordstudier oftast utblickar mot 
östnordiskt område, och han beaktar även språket på Shetland och Ork- 

På Färöarna och Island har Banclle gjort ett fåtal egna uppteckningar (se s. 11). 
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ney. Han säger sig ha »alle erreichbaren Wörterbficher des ilbrigen nord. 
Sprachgebiets (Schwed., Dän., ehemalige nord. Dialekte auf den britischen 
Inseln), in einzelnen Fällen auch handschriftliches Material aus ULMA1  zu 
Rate gezogen, um die westnord. Verhältnisse nach Möglichkeit in gesamt-
nord. Zusammenhänge hineinstellen zu können» (s. 31). Här kan tillfogas, 
att Bandle ibland även citerar uppgifter ur Institutet för ortnamns- och 
dialektforskning i Göteborg (IODG). Däremot har han inte alls excerperat 
samlingarna i Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL). I åtminstone 
ett fall (se diskussionen av sv. dial. kråka 'hornstråle i hästhov' nedan) 
har bl. a. detta fått till följd att förf, kommit att ge en felaktig bild av ett 
ords utbredning på svenskt område. Det skall väl också sägas, att Bandle 
i inte så få fall låter sig nöja med de uppgifter om ett ords spridning i 
svenska dialekter som finns att tillgå i Rietz' ordbok. 

Ett material som består av frågelistsvar blir med nödvändighet mer eller 
mindre heterogent. Bandle har dock ingalunda varit omedveten om den 
fara som ligger häri. Han säger sig vara på det klara med att »dem Einzel-
beleg im Korrespondenzmaterial ein relativ geringer Wert zukommt», och 
han varnar »vor einer rberschätzung, zu der die genaue Bezeichnung der 
Belegorte mit Zahlen2  vielleicht Anlass bieten könnte» (s. 29). 

Ortnamnen lämnar ofta viktiga upplysningar om ett ords utbredning i 
äldre tid. Bandle har också tagit hänsyn till ortnamnens vittnesbörd i en 
del fall. Ett systematiskt hänsynstagande till allt mer eller mindre rele-
vant ortnamnsmaterial skulle givetvis ha fört för långt. 

Kartorna är föredömligt tydliga och lättlästa. De olika symbolerna är 
väl valda. Mycket lyckat är greppet att använda röda tecken endast för 
isländska och färöiska ord och deras eventuella motsvarigheter i norska 
dialekter. 

Bandles noggranna undersökning av västnordisk husdjursterminologi är 
utomordentligt värdefull. Emellertid har den inte varit ett självändamål 
för förf. Den bildar i stället den bas, utifrån vilken han drar slutsatser dels 
om större och mindre dialektgrupperingar i Norge och om spridningsvägar 
inom landet, dels om förhållandet mellan de norska dialekterna och dotter-
språken isländskan och färöiskan. Speciellt det sistnämnda problemet har 
fängslat Bandle, liksom det har engagerat andra forskare före honom. Om 
sina i tiden närmaste föregångare, Kenneth G. Chapman och Hans Kuhn, 
säger han, att de visserligen ger »den eindeutigen Nachweis dafär, dass wir 
im Lautlichen und auch in einigen morphologisch(-syntaktischen) Erschei-
nungen auch heute noch — also nicht nur för die anord. Zeit — von einer 
westnordischen (oder westskandinavischen) Sprachgemeinschaft sprechen 
können», men att de inte alls tar hänsyn till ordförrådet, och att de inte 

1  ULMA Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 
2  Se härom Bandle s. 16. 
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heller går närmare in på frågan, »wie sich Vbereinstimmungen und Gegen-
sätze inner/14lb des Westnord. mengenmässig zueinander verhalten» (s. 4). 
De har slutligen, påpekar Bandle, underlåtit att beakta det faktum, att 
det bland de invandrare som kom till Island i slutet av 800-talet och bör-
jan av 900-talet fanns sådana som härstammade från de östra delarna av 
Norge och t. o. m. från Sverige. Man måste därför, menar han, »auf Island 
(und grundsätzlich auch auf den Färöern) mit 'kolonialer' Sprachmischung 
und anschliessendem Sprachausgleich, der ebenfalls zu Gegensätzen zwischen 
dem Isl. (-Får.) und den geographisch am nächsten gelegenen Teilen des 
Mutterlandes fiihren konnte, rechnen» (s. 5). Att med klara exempel söka 
påvisa denna språkblandning på Island och Färöarna blir ett viktigt in-
slag i Bandles undersökning. 

De enskilda ordstudierna intar utrymmesmässigt en mycket dominerande 
plats i Bandles bok (s. 32-445). Materialet är synnerligen omfattande: ca 
430 norska, ca 210 isländska och ca 135 färöiska ord, fördelade på 85 olika 
begrepp. Efter ordstudierna gör förf, närmast ett försök att på grundval av 
dessa »zusammenfassend die Sprachräume, Mundartgrenzen und Sprach-
bewegungen sowie die Beziehungen zwischen den Tochtersprachen und den 
verschiedenen Gegenden des Mutterlandes 	herauszuarbeiten» (s. 446- 
531; citatet från s. 446). Därefter följer en exkurs (s. 531-538) med rubriken 
»Zur inneren Gliederung des Isländischen und Färöischen», och boken av-
slutas med ett utförligt ordregister. 

Ordstudierna upptar alltså det största utrymmet i Bandles avhandling. 
Förf, måste ha lagt ned ett enormt arbete på att systematisera och bear-
beta sitt stora material. Han har god överblick över hela den nordiska dia-
lektlitteraturen, och även övrig relevant litteratur har han med påfallande 
säkerhet spårat upp. Om åtskilliga detaljer kan man nog ha en annan upp-
fattning än Bandle, men i stort har jag inte mycket att invända. Några 
kritiska synpunkter må här framföras. 

Det i Norge vanligaste ordet för 'kreatursuppsättning' är buskap m., 
känt från praktiskt taget hela landet (Bandle s. 56 f. och karta 5). Ordets 
grundbetydelse är 'hushåll, egendom, bohag', en betydelse som isl. och fär. 
bitskapur fortfarande uppvisar, och som det dessutom finns spridda rester 
av i nordvästra och kanske också i södra Norge (Bandle s. 56). Betydelsen 
'kreatursuppsättning' hos no. buskap måste enligt Bandle ha kommit från 
Sverige, där den är känd redan från medeltiden. (I danskan kom ordet att 
betyda 'husgeråd, möbel'.) Varför man inte skulle kunna räkna med in-
hemsk norsk betydelseutveckling säger Bandle ingenting om. För min del 
skulle jag snarast vilja tänka mig det alternativet. 

Ett i norska dialekter förekommande ord för 'dräktig (om sto)' är doper 
(dopper, dåper, dåber, dobe). Se Bandle s. 112 f. och karta 15. Genom svaren 
på sin frågelista känner Bandle det från Hordaland och Rogaland, men 
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enligt uppgifter i äldre källor har det tidigare funnits även i Sogn och Tele-
mark. Ordet är fem. (med u-omljud) av no. dial. daper 'stille, sorgmodig, 
nedslagen', 'svag, som ikke har sin fulde Styrke' (Aasen s. 100), motsvarande 
fvn. dapr 'tung', »mods, frisk, livlig» (Fritzner 1 s. 237) och nyisl. dapur 
'trist, nedtrykt, bedrovet, sörgmodig', 'mat, svag', 'ussel' (Blöndal s. 127). 
Bandle kommenterar (s. 112): »Da eine Ausgangsbedeutung 'schwach an 
Kräften, Gesundheit' bei einem Wort fur 'trächtig' wenig wahrscheinlich 
ist, ist es wohl direkt an die Bedeutung der zugrunde liegenden Wurzel 
idg. *dheb- 'dick, fest, gedrungen' anzukniipfen. Ist dies richtig, dann ha- 
ben wir es hier, weil eine entsprechende Bedeutung ans dem Anord. nicht 
mehr iiberliefert ist, mit einem sehr alten Typus zu tun, wofilr wohl auch 
der Umstand spricht, dass sich Spuren einer entsprechenden Bed. 'schwan- 
ger' anscheinend auch im Fär. finden.» Resonemanget synes mig föga över- 
tygande. Det förefaller mig — och jag ansluter mig då till Aasen, Rose och 
andra — vara ett ganska rimligt antagande, att betydelsen 'dräktig' hos 
ordet ifråga kan utgå från den av 'matt, svag, som inte har sin fulla styrka'. 

Som benämning på bladmagen (den tredje magen hos idisslare) domine-
rar på västnordiskt område ett ord kraftigt: is!. laki, fär. -lakki, no. dial. 
lake, -lake. Simplex är allenarådande på Island och förekommer i Norge 
framför allt i de centrala delarna av Västlandet. Färöiskan har enbart sms. 
rukkulakki (förra sms.-leden är rukka f. 'rynka, veck'). Se Bandle s. 144 och 
karta 22. Av de norska sammansättningarna med lake är marlake den van-
ligaste; enligt Bandle »dilrfen wir ohne Bedenken eine friihere von Troms 
im Norden bis mindestens Hord. und Gbd.-Had. im Siiden reichende Ver-
breitung ansetzen» (s. 145).1  

Att marlake återgår på ett äldre *marglake torde vara helt klart. Se 
bl. a. Torps etym. ordbok s. 361 (»tu l gno. margr mangfoldig, sml. sv. mång- 
fåll ... og nht. lliannigfaeh ds.»). Simplex lake betraktar Torp som identiskt 
med no. dial. lake m. 'flik, lapp'. I en uppsats i Maal og Minne 1929 s. 12 
tänker sig emellertid Hj. Falk förhållandet mellan laki och *marglaki på 
ett annat sätt: det förra vore »sikkert en forkortet betegnelse for *marg. 
laki =nyno. marlake, egentlig den mangelappede el. mangeflikede, jfr. 
nyno. lake 'lapp, flik'». Bandle kan dock med hjälp av sin stora material- 
samling göra sannolikt, att simplex lake bör vara äldre än sms. marlake. 
Om Falks resonemang säger han, att det är »ansprechend, aber wohl nicht 
zwingend, da eine direkte schwache Maskulinbildung zur Wurzel idg. 
*()/g 'schlaff, matt sein' (nach den schlaff herabhängenden Falten) ge-
wiss möglich ist» (s. 146). Men en sådan bildning till den nämnda roten är 
ju just no. dial. lake 'flik, lapp'! (Samma ord är f. ö. sannolikt fsv. laki m. 
i sms. hmslilaki 'hänge av hanblommor på hassel' och sv. dial. lake m. 

1  Spärrning av namn på länder, landskap etc. hos Bandle har jag ej återgivit vid 
direkta citat från honom. 
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'hanblommor på al, björk och hassel', se E. Olson, De app. subst. bildn. i 
fsv. s. 195, Rietz s. 390.) Jag ser ingen anledning att inte med Torp be-
trakta betydelsen 'bladmage' hos laki som sekundär till den av 'flik, lapp'. 

Spritt över praktiskt taget hela Norge är kråka f. i betydelsen 'horn-
stråle i hästhov' (det vinkelformade, upphöjda partiet på hovens under-
sida). Se Bandle s. 238 och karta 38. Bandle menar — liksom andra före 
honom — att det rör sig om samma ord som fågelnamnet kråka. Ett av Hj. 
Falk i Maal og Minne 1923 s. 69 not 1 framkastat förslag, att kråka 'horn-
stråle' i stället skulle kunna innehålla en avljudsform till ordet krok, låter sig 
enligt Bandle »kaum rechtfertigen» (s. 239). I en uppsats i Namn och bygd 
(NoB) 1965 (tryckt 1966) har jag emellertid med stöd av ett stort material 
hävdat, att sammanställningen av kråkal 'hornstråle' med det homonyma 
fågelnamnet knappast låter sig upprätthållas (se särskilt s. 92 ff.). Ordet 
för 'hornstråle' för jag i stället till en stam äldre *kräk- ( <urgerm. *kra-), 
i avljudsförhållande till bl. a. *krök- i sv. krok, fvn. kran Till samma stam 
*kräk- hör enligt min tanke även — med större eller mindre sannolikhet 
— bl. a. fär. kråka f. 'älvbrädd' m. m., sv. och no. dial. kråka 'revbens-
spjäll; bröstben på svin', sv. dial. kråka 'yttersta spetsen av fören på en 
båt; snedställd, kraftig spant i fören på en båt' o. dyl., sv. dial. (Hälsing-
land) kråk m. 'vinkel, vrå'. Stammen kan dessutom med säkerhet spåras i 
några svenska och norska ortnamn. Jfr även min framställning i NoB 1969 
s. 136 ff. 

Bandle har uppmärksammat, att kråka 'hornstråle' har stor utbredning 
också i svenska dialekter: »anscheinend in ganz Nordschweden mindestens 
von Gästr. und Dalarna an, in Finnland und in V-Götl.» (s. 239). I själva 
verket finns belägg från ytterligare en rad landskap: Halland, Småland, Got-
land, Östergötland, Bohuslän, Dalsland, Värmland, Närke, Västmanland, 
Södermanland och Uppland (se NoB 1965 s. 92). 

Då Bandle antar, att ordets »weite Verbreitung iiber den grössten Teil 
Norwegens und Schwedens in ältere Zeit zuriickreicht» (s. 244), har han sä-
kert rätt. Jfr min framställning i NoB 1965 s. 93. Näppeligen riktig är där-
emot hans förmodan, att den aktuella benämningen på hornstrålen upp-
kommit i västra Norge — snarast i Nordfjord eller Sunnmere —, och att 
den sedan spritts inte bara över Norge utan även »iiber ganz [!] Schweden 
bis nach Finnland» (s. 245). Han stöder sig härvid främst på den av några 
svenska forskare hävdade meningen, att det under medeltiden och även 
senare förekommit livlig hästhandel från Norge till Sverige (även Östsverige). 
Huruvida det verkligen förhållit sig så måste dock bedömas som högst 
ovisst (jfr J. Sahlgren i NoB 1944 s. 204 ff.). Enligt Sahlgren »finnes intet 
som tyder på någon hästimport från Norge till Östsverige i gammal tid» (s. 
207). 

1  1 svenska dialekter förekommer även formerna kråk(e) m. samt kråk f. och n. 
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Ett i stora delar av Norge förekommande ruva f. 'koruka' vill Bandle 
— åtminstone i första hand — sammanhålla med ett betydligt mindre spritt 
ruga f. i samma betydelse (s. 339 f. och karta 53). Formen med v skulle 
bero på »ein dialektaler Lautwandel råga> nita im Anorw. (entspr. kåga> 
kåfa 'unterdriicken, zwingen' ua.)» (s. 340). Någon klar parallell till ett på 
detta sätt uppkommet ruva torde dock inte finnas (trots Bandles hänvis-
ning till A. Noreen, Aisl. Gr. § 263 Anm. 3). I varje fall skall säkerligen kuva 
förklaras på annat sätt (se de etym. ordböckerna). Vad ruva 'koruka' be-
träffar, förefaller det mig rimligt, att det med bl. a. Torp (s. 554) skall åter-
föras på ett fno. *hråfa (jfr mno. rå/a f. 'Stabel' enligt Fritzner 3 s. 134). 

Ett till Solen. begränsat (ku)kosa 'koruka' sammanhåller Bandle (s. 345 f.) 
förvisso helt riktigt med dalmålets kosa 'pendelskiva', 'stor, platt knapp i 
skinnbyxorna' m. m. Jag vill bara tillägga, att kosa i betydelser som an-
knyter till de från dalmålet kända är belagt även från andra delar av Sverige 
(grundbetydelsen torde vara 'hög, hop, klump' el. dyl.). Sålunda har t. ex. 
i österlövsta sn i Uppland antecknats betydelsen 'hög av exkrementer' 
(jfr N.-G. Stahre, Stångskäret, Kåksna och Kummelberget s. 155). 

No. dial. tryta 'böla svagt' (om utbredningen se Bandle s. 358 och karta 
55) betraktas av Torp (s. 812) som en avledning av trut (fvn. prdtr m. 
'trut, snute, utstående munn', Fritzner 4 s. 443). Riktigheten av denna 
etymologi betvivlar nu Bandle (s. 359), dock — åtminstone såvitt jag för-
står — på helt otillräcklig grund. Hans eget försök att anknyta till no. dial. 
trjota, fvn. prjöta 'tryta' torde vara helt förfelat. 

Ett endast från nyisl. känt ord för 'gumse' är dorri m. Bandle känner 
belägg på det från västra och södra Island; i äldre tid har det kanske haft 
större utbredning, »da es aus dem 17. Jh. in einem Gedicht des Ostislän-
ders Stefån ölafsson (ca. 1620-1688) belegt ist» (s. 375 f.; citatet från s. 
376). Trots den begränsade utbredningen och trots frånvaron av forn-
språkliga belägg vill Bandle betrakta ordet som mycket gammalt. I anslut-
ning till A. Jöhannesson (Isl. etym. Wb. s. 518) hänför han det till den 
ieur. roten (*dher-:) dhor-: dkr- 'betäcka', till vilken i övrigt inga germ. ord 
synes kunna knytas (jfr J. Pokorny, Indogerm. etym. Wb. 1 s. 256). Etymo-
logien förefaller mig helt osannolik. Hur ordet skall förklaras har jag ingen 
bestämd mening om. Det förtjänar dock prövas, om det inte kan samman-
hållas med nyisl. dorra f. 'julle' m. m. (Blöndal s. 136) och no. dial. dorr(e) 
m. 'en liden kratbevoksen ikke meget fugtig Sump', durra f. 'uordnet Hob', 
'forviklet Masse' (Ross ss. 104, 121, Torp s. 67). Jag noterar, att dorri 
'gumse' ofta tycks användas i »kosendem Gebrauch» (Bandle s. 375). 

Ett kraftigt frågetecken måste jag sätta för Bandles förslag till härled-
ning av det på ett begränsat område i Norge förekommande skjedda f. 
'tacka' (se s. 388 med not 37 och karta 58). Bandle betraktar — liksom 
Torp — ordet som identiskt med no. dial. (Hordaland) skjedda f. 'litet, 
magert hondjur, särskilt ko eller får', och han vill också sammanhålla det 
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med no. dial. skidda f. 'magert djur' (Hallingdal) och skjedda f. 'flat käpp' 
(Sunnmore). Enligt Bandle har man snarast att göra med »eine iön-Bildung 
zu norw. dial. skadd 'kkiner Felchen', ae. sceadd, engl. shad 'Alse, Clupea 
alosa', nhd. Schade 'dass.', auch isl. skaddur 'natfirliche Brficke von Eis 
fiber einen Bach oder Fluss'» (s. 388 not 37). Någon närmare motivering 
för denna etymologi lämnar han inte. Ett annat förslag till härledning fin-
ner man hos Torp (s. 598): »Vistnok *skjadda, med ny brytning, av *skidda, 
en slags nedsaetningsform tu l skida vedskie.» Det betecknas av Bandle som 
»fragwfirdig» (sist a. st.). Även om Torps etymologi kanske inte är helt in-
vändningsfri, torde den dock avgjort vara att föredra framför den av 
Bandle föreslagna. 

Planen för bokens andra huvuddel är den, att förf. börjar »mit der Fein-
gliederung des norwegischen Sprachraums» och sedan övergår »von den 
kleineren zu den grösseren Einheiten und schliesslich zum Ausblick auf 
gesamtskandinavische Zusammenhänge und zur Frage der Stellung der 
Tochtersprachen» (s. 447). 

Det skulle föra för långt att här ens översiktligt redogöra för Bandles 
förslag till grupperingar av de norska dialekterna på grundval av sitt ord-
material. Dessa grupperingar sammanfaller oftast med dem en tidigare 
forskning — som huvudsakligen tagit hänsyn till ljud- och formlära — 
nått fram till, ett faktum som dock på intet sätt förringar Bandles insats. 
Här finns emellertid också nyheter. Sålunda hävdar t. ex. Bandle gentemot 
Hallfrid Christiansen, som föreslagit en indelning av de norska dialekterna 
i östnorska, västnorska, tröndska och nordnorska, att »Säd- und Sfidost-
norwegen vom wortgeographischen Befund aus unbedingt gleichberechtigt 
neben die fibrigen vier Mundartgebiete gestellt werden miissen» (s. 485). 
Även de kortare men synpunktsrika och intressanta avsnitten »Das Nor-
wegische im gesamtnordischen Zusammenhang» (s. 491-496) och »Sprach-
bewegungen [im NorwegischenD (s. 496-504) tvingas jag här gå förbi. 
Återstoden av det utrymme jag har till mitt förfogande för denna uppsats 
skall jag i stället utnyttja till att närmare granska det viktiga avsnitt i 
bokens senare del, som behandlar isländskans och färöiskans förhållande 
till de norska dialekterna. Närmare bestämt skall jag undersöka, om Bandle 
på ett tillfredsställande sätt besvarar följande fråga, som han ställer s. 
505: »Wieweit lassen sich in den Tochtersprachen Spuren von Sprach-
mischung nachweisen, dh. lässt sich der Charakter des Isl. und Fär. als 
'koloniale' Misch- oder 'Durchschnitts'-sprachen, der von vornherein als 
wahrscheinlich angenommen werden muss, durch konkrete Beispiele aus 
dem Wortschatz belegen?» 

Isländskans karaktär av blandspråk har betonats av tidigare forskare, 
men Bandle är den förste som presenterar konkreta exempel ur ordförrå-
det. För färöiskans del kan han hänvisa till att Marius Hxgstad i Vestnorske 
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maalfore fyre 1350 (del 2:2:2, 1917, s. 160 ff.) företar en ganska utförlig 
men dock endast på uppgifter i Aasens och Ross' ordböcker baserad jäm-
förelse mellan ordförrådet i färöiskan och norska dialekter och därvid 
»nicht nur Beziehungen mit Sildwest-, sondern auch mit Nord- und Ost-
norwegen feststellt» (s. 509). 

Bandle menar — säkert med rätta — att man på basis av ljud- och form-
lära knappast har möjlighet att påvisa språkblandningen på Island, efter-
som ljud och former »in der Landnahmezeit noch wenig ausgeprägte mund-
artliche Unterschiede zeigten und das westnorw. Element sich deshalb hier 
sicher rasch durchsetzen konnte» (s. 509). Vad ordförrådet beträffar, räknar 
Bandle med att det redan under landnamnstiden fanns avsevärda skill-
nader inom Norge. Han gör dock tillägget, att man »hier mehr als im 
Lautlichen und Morphologischen mit späteren Veränderungen auch im 
Mutterland zu rechnen [hat]» (s. 510). 

Av sitt material kan Bandle utläsa, att det visserligen råder stora över-
ensstämmelser i ordförrådet mellan Island-Färöarna och större eller mindre 
delar av Norge, men att det också föreligger betydande skillnader. »Das 
Isl. zeigt», skriver han (s. 515), »bei 22, das Fär. bei 26 der behandelten 85 
Begriffe keine oder nur eine ganz schwache Beziehung zu Norwegen, und 
gut die Hälfte aller isl. sowie ein gutes Drittel aller fär. Typen unseres 
Materials haben wenigstens heute keine Entsprechung in norw. Mund-
arten». Intressant är konstaterandet, att skillnaderna till större delen beror 
på isländska och färöiska novationer. Förhållandet mellan relikter och 
novationer är i både isländskan och färöiskan ungefär 1:5. 

Bandle menar sig kunna utkristallisera ett antal isländska och färöiska 
ord, sammanlagt 21 (varav dock 6 osäkra), som visar »Sonderbeziehungen» 
med andra delar av Norge än den västra, sydvästra och nordvästra. Här-
vid framträder enligt honom isländskan tydligt som blandspråk, medan 
däremot färöiskan »nur spärliche Beziehungen zu andern Gegenden Norwe-
gens als dem Westen, Sildwesten und Nordwesten aufzuweisen hat» (s. 
524). En närmare granskning av de ord, på vilka Bandle bygger sin tes, 
tycks mig vara befogad. 

Fyra av de i undersökningen ingående orden har enligt Bandle (s. 523) 
anknytning till norra Norge (»Trönd.-Nordnorw.»): isl. fagrikeppur 'nät-
mage' (den andra magen hos idisslare), is!. tappur, tappi '(ung) tjur', isl. 
*marlaki 'bladmage' (jfr ovan) och isl. iyur(r) 'ej ge mjölk (om ko)'. 

De i norska dialekter vanligaste benämningarna på nätmagen är huva 
och fctgerhuva. Den förra dominerar i väster och söder, medan den senare 
överväger i norr. På Island liksom på Färöarna finner man novationen 
keppur m. (i färöiskan endast som simplex, i isländskan även som senare 
led i smss., bl. a. fagrikeppur).1  Se Bandle s. 138 ff. och karta 21. Bandle 

i Från Island finns dock även spridda belägg på smss. med litifa, t. ex. m,ariuhitfa. 
Se Bandle s. 140 f. 
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tänker sig, att fagrikeppur är en ombildning av ett ursprungligt *fagrahicfa. 
Om antagandet är riktigt torde, menar han, »hier ein Beispiel fär den Cha-
rakter des Isl. als Mischsprache vorliegen: mit fagrikeppur <*fagrahitfa 
fägt es sich in einen alten nordskand. Zusammenhang ein» (s. 141). 

Enligt Bandle kan förleden fagri- i isl. fctgrikeppur näppeligen tillskrivas 
självständig parallellutveckling. Påståendet väger dock enligt min mening 
inte särskilt tungt med hänsyn till att såväl no. huva som isl. hitfa och keppur 
ingår i »[eine] recht bunte Reihe von Zusammensetzungen».1  Ett stöd för 
tanken på självständig utveckling på Island kan det av Rietz (s. 123) från 
Hälsingland uppgivna fagerhuva 'andra magen hos idisslande djur' vara.2  
Bandle resonerar emellertid annorlunda (s. 140): »Bei fagerhuva handelt es 
sich offenbar um einen nordskand. Typus; er kommt auch in Häls. und 
somit wo/i/ 3  noch in weiteren Gegenden Nordschwedens vor.» Här har 
Bandle mot vanligheten inte gått tillräckligt grundligt fram, olyckligtvis i 
ett fall, där vidare efterforskningar hade varit av betydelse för hela hans 
resonemang. 

I fråga om tappur, tappi (känt från södra och sydöstra Island), varmed 
skall sammanställas no. dial. uks(e)tapp (Bandle ss. 282, 294 ff. och karta 
46), röjer Bandle själv tveksamhet (s. 296): »Wir können hier mit eini ger 
Wahrscheinlichkeit4  eine alte Beziehung zwischen Island und dem nörd-
lichen Norwegen feststellen.» Alternativet — att benämningen uppkommit 
självständigt på Island — finner Bandle inte sannolikt. Jag har en motsatt 
uppfattning men kan här inte gå närmare in på frågan. 

Vad *marlaki (no. marlake<*marglaki, se ovan) beträffar, står och fal-
ler Bandles resonemang med riktigheten av antagandet, att ordets före-
komst på Island avspeglas i nyisl. marlaki m. 'Fejl, Mislighed' (Blöndal s. 
531). Om detta verkligen är fallet är dock högst ovisst, ja rentav osanno-
likt. Bandle hänvisar till Jöhannessons etym. ordbok, ett tyvärr ofta bräck-
ligt stöd (Jöhannesson uttalar sig f. ö. inte kategoriskt om det nyisl. ordets 
samhörighet med no. dial. marlake 'bladmage'). Andra och mera tilltalande 
möjligheter att förklara nyisl. marlaki torde finnas. Och även om en mot-
svarighet till det norska marlake skulle ha funnits på Island, behöver ordet 
inte nödvändigtvis ha kommit från norra Norge. S. 145 säger nämligen 
Bandle om marlake, att vi »ohne Bedenken eine frähere von Troms im Nor-
den bis mindestens Hord. und Gbd.-Had. im Siiden reichende Verbreitung 
ansetzen [därfen]». Det kanske är värt att påpeka, att Bandle i sin samman-
fattning rörande lakellaki och marlake inte särskilt utpekar Nordnorge som 
ursprungsområdet för sammansättningen (s. 146). 

1  Jfr även sv. dial. (Halland) kungshuva, se Bandle s. 140. 
2  Även simplex huva är känt från svenska dialekter, se Bandle s. 140 med not 3. 
3  Kursiverat här. 
4  Kursiverat här. 
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Fallet pur(r) 'ej ge mjölk' betecknar Bandle själv och utan tvekan med 
all rätt som »weniger sicher» (s. 523; jfr ss. 316, 323). I Norge har vera (stå, 
gå) turr (tyrr, torr, tor) — bortsett från några ströbelägg — en nordlig ut-
bredning, och det skulle därför enligt Bandle kunna utgöra ett exempel på 
gammal förbindelse mellan Island och norra Norge. Han tillägger dock (s. 
316): »Da es sich aber um eine an sich recht naheliegende Bedeutungs-
spezialisierung handelt, ist auch mit der Möglichkeit von Parallelentwick-
lung zu rechnen. Eine solche liegt sicher im jiit. tor 'om koer, der ikke giver 
mwlk' vor.» 

Jag kan sålunda inte finna, att Bandle anfört något enda exempel, som 
säkert pekar på gammal anknytning Island-Nordnorge. 

Anknytning till »Ostnorw.-Trönd.(-Nordnorw.)» har enligt Bandle (s. 
523) följande ord: isl. baula 'böla' (karta 54), isl. bmkja 'bräka' (karta 60), 
isl. kidlingur 'killing' (karta 61), isl. lend 'kors på häst' (karta 41), miga 
'urin från husdjur' (karta 25) och isl., fär. purka 'sugga' (karta 64). Av 
dessa tycks mig baula och kiölingur vara ganska klara fall (se s. 353 ff. 
resp. s. 417 ff.). Som mera osäkert betecknar Bandle själv (s. 523) purka 
(»nach der mutmasslichen Verbreitung zur Landnahmezeit», jfr s. 444). 
Detsamma tycks mig vara fallet med miga (no. dial. mig, miga). Bandle 
medger också — efter en jämförelse med no. dial. land, isl. hland i samma 
betydelse — att »wir grundsätzlich mit der Möglichkeit rechnen miissen, 
dass beide Wörter seit alters in ganz Norwegen nebeneinander existierten, 
jedoch urspriinglich nicht völlig bedeutungsgleich verwendet wurden» (s. 
163). Han synes dock föredra att tänka sig, att »mig zur Wikingerzeit noch 
auf die östlichen Teile Norwegens beschränkt war» (s. 165).i Att betydelsen 
'kors på häst' hos lend f. — samnordiskt i betydelsen 'länd' — kunnat 
uppkomma självständigt på Island (liksom delvis skett i Norge, Sverige 
och Danmark) ser jag i motsats till Bandle (s. 262) inget hinder för, och inte 
heller kan jag finna det uppseendeväckande, att lend fullständigt undan-
trängt döf f. (fv n. dQ/, västno. dial. dov) som benämning på korspartiet på 
hästen (döf lever dock kvar i några överförda betydelser och stående vänd-
ningar, se Bandle s. 260 f.). Då Bandle som ett av skälen för sin ståndpunkt 
anför den omständigheten, att betydelseutvecklingen är »besonders konse-
quent durchgefiihrt in dem gegen Nivellierungen im Wortschatz rel. im-
munen Is1.5> (s. 262), råkar han väl i konflikt med sitt eget ovan citerade 
konstaterande, att förhållandet mellan relikter och novationer i fråga om 
husdjursterminologi på Island är ungefär 1:5. 

Isl. br.wkja 'bräka' vill Bandle tydligen — åtminstone i första hand — 
förklara som »Import aus Ostnorwegen oder dem Trondelag» (s. 407). Han 
har sannolikt rätt i att no. dial. brwkja (och brwka) gentemot det synonyma 
brmkta (som är väl representerat i västra Norge) uppvisar »ein ost-iwest- 

1  Don svaga formen miga är sekundär. 
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norwegischer Gegensatz von beträchtlichem Alter» (s. 406). Som Bandle 
själv påpekar, finns det dock i isländskan endast ganska svaga spår av 
brwkja. Ordet saknas hos Blöndal — liksom även i den 1963 utkomna, av 
Arni Böhvarsson redigerade Islenzk orbabök, ett verk som Bandle märkligt 
nog aldrig citerar —, men Bandle kan ur olika källor anföra en knapp hand-
full, delvis osäkra belägg (s. 407 not 16). Hit räknar han en pret. plur. 
brxlctu i Laxness' Gerpla, vilken dock »auch zu Ini brwkta gehören könnte». 
Jag kan för min del inte se något skäl att här inte räkna med brmkta 'bräka' 
(känt redan från fvn. genom ett belägg i Flateyarbök). Det är väl styrkt i 
isländskan, även om Bandle inte fått det belagt genom svaren på sin 
frågelista (s. 408 med not 23). Jag tillägger, att ordet också upptas i Is-
lenzk or5ab6k: brmkta, »(sagt um geitur) jarma, kumra» (s. 73). Vad brwkja 
beträffar, tycks det mig nog däremot finnas skäl att betvivla, att det har 
gammal hemortsrätt på Island. Det skulle kunna vara en sporadiskt upp-
trädande nybildning till brwkta utifrån pret. brwkti och supinum brwkt (i 
vilka former verben brmkta och brmkja sammanfaller), möjligen med något 
stöd av nyisl. brxkja f. 'harsk, stinkende Fedt (Tran osv.)', 'harsk, daarlig 
Lugt', 'raakold Taage' (Blöndal s. 116). 

Ett bevis för »alte Beziehung zwischen Island-Färöer und Trondelag-
Mittelnorwegen» vill Bandle se i isl. griäungur, graäungur, fär. greöingur, 
greäungur, graäungur m. 'avelstjur' (se ss. 274 f., 280 ff., 284 f. och karta 
43; citatet från s. 285). Hans argument förefaller vara hållbara. 

De inom några områden i mellersta Norge förekommande adjektiven 
åloyg och åloyen med betydelsen 'brunstig (om sto)' har båda motsvarig-
heter på Island: ålwg resp. cilwgin (isländskan känner därjämte ett oböj-
ligt ålwgja med samma innebörd). Enligt Bandle anknyter cilwg(in), cilwgja 
»nach der heutigen Verbreitung» till mellersta Norge (s. 523). Han tillägger 
emellertid — under hänvisning till att de norska motsvarigheterna tidigare 
måste ha haft större spridning — att de isländska orden »mindestens auf 
Import aus dem nördlichen oder nordöstlichen Teil des Landes hinweisen 
diirfte[n]» (sist a. st.). Detta uttalande står knappast i överensstämmelse 
med framställningen s. 81, där Bandle finner det sannolikt, att »der Typus 
einst in weiten Gebieten Norwegens, vielleicht sogar im ganzen Land 
verbreitet war». Den typ som numera dominerar i västra Norge, hest(e)-
galen, torde vara av förhållandevis ungt datum (se Bandle s. 81 f. och 
karta 8). 

Att sammanhålla med isl. cilwg(in), cilwgja är ett härmed synonymt, 
oböjligt dia, huvudsakligen känt från Västfjordarna (Bandle s. 78 och karta 
8). Bandle för samman åla med ett liktydigt norskt ålen, som finns belagt 
från ett litet östnorskt område i Ostfold och södra Akershus. (Belägg finns 
dessutom från Bohuslän och Dalsland.) Till Island skall ordet ha införts 
från sydöstra Norge eller »mindestens» från södra Norge (s. 523). S. 81 
betraktar dock Bandle ålen på samma sätt som åloyg och åloyen (se ovan), 
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dvs, som en relikt av en typ som i äldre tid kan ha haft stor spridning, ja 
kanske funnits över hela landet. Formellt uppfattar han ålen som »eine 
Kurzform, die mit dem Suffix -in von dem sekundären 'Stamm' dl- aus 
gebildet wurde» (s. 80). Någon direkt formell motsvarighet till det isl. dia 
utgör ålen sålunda inte! Bandle betraktar alltså ålen som en gammal form. 
Om detta verkligen är fallet, är väl mycket tveksamt. Snarare vill jag 
tänka mig, att det rör sig om en förhållandevis ung nybildning eller en 
urspårning (det äldsta belägget tycks härröra från J. N. Wilses ordbok 1780, 
se Bandle s. 78). Ett stöd för denna tanke finner jag f. ö. i några av Bandle 
(s. 81) anförda dalsländska former på -g: ålåg, åleg o. likn. Hur det oböjliga 
isl. dia skall förklaras, vill jag inte uttala någon mening om. 

Speciell anknytning till Gudbrandsdalen har enligt Bandle (s. 523) isl. 
kelfd (genom metates även kefld) 'dräktig (om ko)', pret. part. av isl. kelfa 
'göra ko dräktig'. Det isl. ordet är känt från alla delar av landet, medan 
den norska motsvarigheten kjelvd kan beläggas endast från ett litet område 
i Gudbrandsdalen. Se Bandle s. 119 och karta 16. Då inte heller äldre käl-
lor ger någon antydan om större spridning i gammal tid, förefaller det enligt 
Bandle sannolikt, att »das Wort seit alter Zeit wenn auch nicht ausschliess-
lich auf Gbd., so doch auf ein mehr oder weniger grosses Gebiet im zentralen 
Ostnorwegen beschränkt war, wodurch sich eine alte Beziehung des Isl. 
zu ostnorw. Mundarten ergibt» (s. 120). 

Ett mot isl. kelfa 'göra ko dräktig' svarande norskt *kjelva kan numera 
ej styrkas. 

Bandle överväger men förkastar tanken, att förekomsten av kjelvd i 
Gudbrandsdalen skulle kunna vara en relikt, »um so mehr, als es im We-
sten und zT. im Osten durch kalv(e)tung, im Norden durch kalv(e)diger, aho 
zwei rel. junge Typen ... begrenzt wird» (s. 120). För min del håller jag det 
inte alls för osannolikt, att kjelvd verkligen är en relikt, och att ordet vid 
tiden för Islands kolonisering mycket väl kan ha funnits i västra Norge. 
Jag stöder mig härvid på en omständighet som Bandle själv nämner (s. 
120), men som han tolkar på annat sätt. Han påpekar nämligen, att det i 
Norge finns ett kjelva 'kalva', som tidigare varit spritt över Syd- och Väst-
norge (jfr s. 127 f.). En isländsk motsvarighet kelfa kan enligt Bandle styr-
kas från fisl. tid fram till slutet av 1700-talet (s. 128). Hans påstående att 
kelfa 'kalva' skulle vara »völlig unbekannt» (sist a. st.) i nutida isländska 
motsägs av att det upptas av såväl Blöndal som Islenzk °dubba. Sedan 
*kjelva 'göra ko dräktig' genom »perniciös» homonymi med kjelva 'kalva' 
så småningom trängts undan, bör även det till *kjelva hörande participet 
kjelvd ha haft svårt att hävda sin ställning. Så särskilt långt tillbaka i ti-
den behöver väl dock denna utveckling inte förläggas. På Island tycks ju 
båda betydelserna hos kelfa ha levat kvar ända fram till våra dagar. Bandle 
menar dock (s. 128), att kelfa 'kalva' »auf Island, wenigstens in der ge-
sprochenen Sprache, kaum je stark verbreitet gewesen sein [kann]». Om 
8 —732526 Sv. Landsmål 1973 
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detta är riktigt, kan det utgöra förklaringen till att kelfd på Island i mot-
sats till i Norge fortfarande har stor spridning. 

Anknytning till den inre delen av södra Norge (området Valdres-Halling-
dal) har enligt Bandle (s. 523) isl. prjöskur m. och Prjösk n. 'hornstråle i 
hästhov'. Från nämnda norska område finns två belägg på trfflosk m. 
(Vestre och Oystre Slidre, Oppland fylke)' och ett på troskje m. (Gol, Bus-
kerud fylke) i samma betydelse som isl. prgsk(ur). På Island är ordet enligt 
Bandle styrkt endast från ett litet område i söder, Vestur-Skaftafellssysla 
(Prjöskur; 2 belägg) och östra RangårvallasYsla (Prjösk n.; 1 belägg).2  
Eftersom det bara är känt i betydelsen 'hornstråle i hästhov', »und deshalb 
innerhalb des Is!. völlig isoliert steht» (s. 241), tvingas vi enligt Bandle till 
antagandet, att »das Wort schon bei der Besiedelung in dieser Bedeutung 
aus Norwegen mitgebracht wurde» (sist a. st.). Ordet för 'hornstråle' är, 
menar Bandle, identiskt med det ord för 'groda' som i norska dialekter bl. a. 
uppträder i formerna frfflosk och trosk (den sistnämnda formen är känd 
från Agder och Rogaland). För att kunna förklara tr(j)osk och troskje 
'hornstråle' i Valdres resp. Hallingdal måste han anta, att trolsk 'groda' i 
äldre tid funnits även i dessa trakter. För diskussionen av de aktuella 
orden se generellt Bandle ss. 240 ff., 244 ff. 

På dessa fåtaliga belägg bygger nu Bandle antagandet av »eine alte Son-
derbeziehung Island (oder sogar Siidisland) — Ostnorwegen (genauer: öst-
liche Gebirgsgegenden)» (s. 244). Detta tycks mig vara alldeles för djärvt. 
Hur no. dial. trfflosk, troskje 'hornstråle' skall förklaras är visserligen ovisst, 
men jag tror inte, att dessa former har någon högre ålder. Inte heller före-
faller det mig sannolikt, att de skall sättas i samband med isl. prjöskur 
och prjösk. Vad detta senare ord för 'hornstråle' beträffar, bör det enligt 
min mening prövas, om det inte skulle kunna förknippas med ett i Islenzk 
orbabök (s. 829) upptaget men som föråldrat betecknat Prjösk n. 'brosk'. 
Jfr t. ex. hur Aasen och Ross i sina ordböcker förklarar innebörden av no. 
dial. kråka 'hornstråle': »Brusk3  i en Hestefod, Hovsaale (?)» (Aasen s. 386), 
»det fremspringende Parti midt under Hestefoden, Horn yderst, Brusk4  in-
denfor» (Ross s. 427). 

De isländska och färöiska ord som Bandle (s. 523) anser vara »impor-
terade» från södra Norge (»i.e. und w.S.», dvs. i trängre och vidare mening) 
är följande: isl. jörtra, fär. jötra 'idissla'; fär. lemba lamma'; isl. -rapa 
'koruka'; isl. slö, fär. slö(gv) 'kvicke, benkärna i ett horn'; isl. Pjör, fär. 
tjörur 'avelstjur'. Om dessa tror jag mig kunna fatta mig kort. Bandle 

1  Enligt uppgifter i Norsk Ordboks arkiv har ordet här i stället formen fr(j)08k. Se 
Bandle s. 240. 

2  Det är dock — i formen Prj6skur m. — upptaget i fslenzk or5ab6k (s. 829). 
3  Kursiverat här. 
4  Kursiverat här. 
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medger nämligen, att deras norska motsvarigheter »allerdings alle auch im 
Westen vorkommen oder wenigstens (so tior) aus friiherer Zeit bezeugt 
sind» (s. 523), och något längre fram heter det, att »die isl./fär.-sildnorw. 
Wörter, die auch in Sildwest- und Westnorwegen vorkommen, nicht voll 
gezählt werden diirfen» (s. 524). Snarare är det väl så, att det knappast är 
befogat att över huvud taget ta upp dessa ord till diskussion. Beträffande 
ytterligare tre isländska ord, vilka skulle kunna anknytas till Sydnorge — 
det gäller foli 'unghäst' (»zweite Altersstufe»), runi 'avelssvin' och hdfa 
'nätmage' —, är förf, uppenbarligen själv tveksam. Tveksamheten torde 
vara befogad. 

Som framgått av denna kortfattade granskning är det tveksamt om det 
finns särskilt många ord i Bandles material som berättigar till talet om 
»die grundlegende Tatsache», att det kan påvisas »Beziehungen zwischen 
Island und allen Teilen Norwegens im Wortschatz» (s. 527). Det rör sig 
kanske om knappt ett halvt dussin, men det är en skörd som är vacker 
nog.' Jag tror, att Bandles tes i princip är riktig, och att den kommer att 
bekräftas vid — förhoppningsvis — kommande undersökningar av liknande 
slag, där andra betydelsegrupper studeras. Bandle är också själv angelägen 
att understryka, att det material som han behandlat »nur einen Teilaspekt 
des ganzen Problems der sprachlichen Beziehungen zwischen dem Norw. 
und den Tochtersprachen beleuchtet und dass wir sichere Erkenntnisse 
erst aus einem Vergleich mit andern Teilen des Wortschatzes, vor allem 
solchen, bei denen die Voraussetzungen fiir einen länger andauernden sprach-
lichen Austausch besser waren (wie etwa Meteorologie und Fischerei), ge-
winnen können» (s. 531; jfr ss. 451, 510). Bandles bidrag är en lovande 
början. 

Bandles undersökning är en imponerande prestation. De anmärkningar 
jag haft att rikta mot den väger, som alla förstår, mycket lätt mot dess 
stora förtjänster. Den västnordiska husdjursterminologien har här fått en 
i det allra närmaste uttömmande behandling, och dessutom har viktiga 
problem angående de västnordiska dialekternas indelning och förbindel-
serna mellan Island—Färöarna och moderlandet Norge i gammal tid givits 
ny belysning. Nordisk dialektgeografisk forskning har all anledning att 
uttala den förhoppningen, att Oskar Bandle även i fortsättningen skall ha 
intresse för frågor av den art han så framgångsrikt behandlat i det stora 
arbete, som — blott alltför lång tid efter dess publicering — här har varit 
föremål för uppmärksamhet. 

i Försiktigtvis bör tilläggas, att man dock aldrig kan helt bortse från den möjlig-
heten, att även dessa ord i gammal tid haft en större utbredning. 
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R6um .  
Le docent Lennart Elmevik analyse, dans eet artiele, le grand ouvrage du pro-
fesseur Oskar Banclle, publie en 1967 «Studien zur westnordischen Spraehgeo-
graphie. Haustierterminologie im Norwegischen, Isländischen und Färöischen». 
La terminologie des animaux domestiques dans l'ouest nordique est traitee de 
fagon approfondie et detaillee. Les materiaux nombreux sont bien systemati-
ses, et leur exploitation prouve nettement que l'auteur a une bonne vue d'en-
semble sur toute la litterature des dialectes nordiques et qu'il est eertainement 
capable de decouvrir encore d'autres documents ayant rapport å son sujet. 
Sur certains points neanmoins — principalement en ce qui coneerne un nombre 
d'etymologies — M. Elmevik a une autre opinion que l'auteur. 

L'etude detaillee de la terminologie des animaux domestiques dans l'ouest 
nordique, möme si elle est d'une valeur exceptionnelle, n'a pas ete en soi le 
but propre de l'auteur. Elle sort, å, la place, de base de laquelle il tire des con-
clusions sur la division des dialectes norvegiens en groupements grands ou 
petits ainsi que sur les voies de diffusion dans le pays möme etc. Ce qui l'a 
specialement interesse, est la question des rapports entre les dialectes nor-
vegiens et les langues apparentees telles que l'islandais et fåroeen. En se basant 
sur le fait que les immigrants venus en 'siande å la fin du IXe sibele et au debut 
du siåele suivant, etaient originaires de differentes parties de la Norvåge, il 
cherche, aide de ses materiaux, å presenter des exemples de melanges de 
langues dans l'islandais et le feroeen. Il croit avoir pu recueillir un total de 21 
mots islandais et feroeens (dont 6 toutefois peu sårs) ayant un rapport avec 
d'autres parties de la Norvåge que cellos de l'ouest, du sud-ouest ou du nord-
ouest. Apres avoir analyse ces mots, M. Elmevik trouve que le nombre de mots 
sårs å co point de vue n'est represent6 que par une demi-douzaine. Il pense 
cependant que l'hypothåse faite par l'auteur est juste en principe, et qu'elle 
sera confirmee par des recherches venir du mem° genre. 



Om uttalsvariation och 
uttalsnormering 
En recension jämte ett debattinlägg 

Av Claes Witting 

För språkvård gällande svenskt uttal — m. a. o. för svensk normativ 
fonetik — har nyligen ett verkligt intressant datamaterial framskaffats 
genom prof. Gun Widmarks försorg. Materialet redovisas och kommen-
teras i hennes arbete »Om uttal och uttalsnormering», utgivet som nr 4 i 
»Ord och stil» (förlag: Studentlitteratur, Lund 1972; 103 sidor offset). I en-
lighet med boktiteln diskuterar Widmark också språkvårdsprinciper. Där-
vid uppmärksammas i första hand den analys av språkvårdsnormer som 
getts av Ulf Teleman, men även de principiellt viktiga bidrag till debatten 
som lämnats av Karl-Hampus Dahlstedt, Konrad Marc-Wogau och Valter 
Tauli beaktas. I ett särskilt kapitel, »Om normer för svenskt uttal», anger 
Widmark slutligen sitt eget ställningstagande. 

Datamaterialet har Widmark erhållit genom att låta ett par prosemi-
nariedeltagare förelägga andra studenter från olika delar av landet ett 
formulär, vari de intervjuade fick kryssa för vilket av två alternativa uttal 
som vederbörande använde. Undersökningen har skett i tre etapper, 
»studentenkäter», med varierande antal försökspersoner (ca 80 och ca 100). 
Redovisningen för de insamlade uppgifterna — det rör sig om uttalsvaria-
tionen för ca 300 ord — är föredömligt klar (kap. 5, bil. 1—II). I kap. 6 
diskuteras uttalsväxlingarna, varvid givande jämförelser anställes med 
äldre uttalsuppgifter, huvudsakligen hämtade från Lyttkens & Wulffs 
»Svensk uttalsordbok» (1889), samma förff:s »Svensk ordlista» (1911) samt 
1950 och 1965 års upplagor av Språkvårdsnämndens uttalsordlista. 

I det avslutande kap. 7, »Slutsatser om normering», talas det dels om 
»spontan normering», dels om »medveten normering» (jfr kap. 3 med titeln 
»Om medveten normering»). Den förra skulle utgöra den omstrukturering 
som sannolikt pågår inom riksspråket och »som vi ofta inte alls är medvetna 
om» (s. 13). Att komma åt denna dolda process har varit ett av undersök-
ningens syften. Några av Widmarks slutsatser må här nämnas (i förkortad 
version och med rec:s numrering): 
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De uppgivna uttalsformerna är relativt blandade. 
Det mönster man (ofta) följt är sannolikt skriften. 
Tendens i motsatt riktning finns: man väljer ett mera invecklat, främ-
mande uttal. 
Ibland uppträder uttalsdifferentiering vid olika betydelser av samma 
ord. 
De olika arterna svenska blandas kraftigare än förr. 
Talets förhållande till skriften är ibland oklarare nu än för hundra 
år sedan. 

Exempel på 2: nio (för nie), helbrägda med /g/ 
koncern med 1•5:7 , »parangtes» 
dirigera (musik) med /g/, (trafik) med sj-ljud 

6: under 1800-talet använde man /j/-uttal i ord som logik, in-
telligens, geschäft, giraff. 

Tänkvärt och dessutom starkt som argument för ökad uttalsvård är 
Widmarks konstaterande att språkutvecklingen delvis gått i mindre önsk-
värd riktning, se ovan nr 3, 4 och 6. Då språkvården hittills mest sysslat 
med enskilda uttal, t. ex. kiosk med /ki/, är Widmarks önskemål att »vär-
deringarna i framtiden mera kommer att göras på basis av en samlad över-
sikt av materialet». För en dylik planerad verksamhet har hon genom sin 
undersökning lämnat ett utomordentligt stöd. 

Vissa reservationer kan möjligen anföras mot de delar av Widmarks bok 
som behandlar språkvårdens principer. I samband med denna anmälan 
skulle jag därför vilja skissera en möjlig fortsättning av principdebatten. 

Efter en rad överväganden, för vilka här av utrymmesskäl tyvärr ingen 
detaljerad redogörelse kan lämnas, har följande nio principer för val mel-
lan olika orduttal (i svenskan) uppställts: 

Av flera alternativa uttalsformer bör den föredragas som 
bäst representerar svenskt uttal" 
närmast motsvarar det centralsvenska uttalet' 
uppvisar den starkaste fonetiska anknytningen till morfologiskt eller 
lexikaliskt befryndade former% 3  

1  Principen återfinns, något annorlunda formulerad, hos Widmark. 
2  Denna princip kan betraktas som en delprincip av en övergripande språkvård.». 

regel som uppställts av Ulf Teleman i hans uppsats »Språkvårdens argument* (MLF 
1965, omtryckt i Loman m. fl., »Språket i blickpunkten», Lund 1971) och fått lydelsen: 
»Svenskans fonematiska, ortografiska, morfematiska, syntaktiska, lexikologiska struk-
tur bör bevaras.» 

8  Ehuru en regel av detta innehåll i explicit form saknas hos Widmark, framgår 
dock av kommentaren till några variantuttal att hon i praktiken räknar med en så-
dan princip, se t. ex. s. 60 (på tal om gästgivare): »... det morfematiska uttalet är att 
föredraga.* 
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bäst låter sig inordnas i svenskans fonotax (eller fonemsystem)2. 4  
är den mest frekventa 
motsvarar det mest frekventa uttalet i ifrågavarande främmande 
språk (gäller val mellan främmande uttalsformer)5  
är lättast att producera (artikulera)", 7  
är lättast att uppfatta'. 8  
närmast motsvarar skriftenligt uttal.I. 2  

Med hänsyn till innehållet kan principerna ges en mer eller mindre na-
turlig gruppering. Sålunda kan I och II anses som ett slags språkvårdande 
primärnormer, III och IV som strukturnormer, V och VI som frekvensnor-
mer, VII och VIII som ekonominormer och slutligen princip IX som skrift-
språksnorm. De olika principerna måste tänkas äga olika inbördes värde. 
Så bör t. ex. princip I, som skulle kunna kallas den puristiska, rimligtvis 
tilldelas en hög poäng på den värdeskala utefter vilken de skilda principerna 
på något sätt måste ordnas. 

4  Att för ett enstaka ord införa en särskild allofon till ett fonem som realiseras med 
en annan allofon i den berörda ställningen skulle innebära ett åsidosättande av prin-
cip IV. Jfr Wiclmark (s. 61 betr. uttalet av chans): »Helt fritt från socialt lägre konno-
tationer förefaller mig uttalet sfan(g)s vara endast om sj-ljudet uttalas som i fors och 
ordet därigenom markeras som inlånat, en bedömning som givetvis förutsätter att 
man inte har fors-ljudet som normalt aj-ljud.» 

5  Exempel: I sv. kan ordet konsert uttalas ikånsä:'19 eller ikånsärt'/. En jämförelse 
med de stora kulturspråken visar att uttal med /tf är mest frekvent och därför borde 
föredras i sv. — Uttrycket »främmande språk» innebär vanligtvis från svensk syn-
punkt »icke-nordiska språk». Principen gäller dock mutatis mutandis även övriga nor-
diska språk. 

6  Principerna VII och VIII kan ses som utbrutna ur den allmännare s. k. ändamåls-
enlighetsprincipen, hävdad av bl. a. Esaias Tegnér d. y. (»Språk och nationalitet», 
Svensk tidskrift 1874, omtryckt i »Ur språkens värld», Stockholm 1922): »Och då har 
vågens tunga givit det rätta utslaget, när man har funnit det tecken som lättast givet 
lättast förstås.» Betr. hithörande diskussion se V. Tauli, »Introduction to a Theory of 
Language Planning», Uppsala 1968, s. 29 f. jämte noter. 

7  Beräkningen av den artikulatoriska svårighetsgraden grundas på en enkel sum-
mering av antalet ibruktagna distinktiva särdrag. Avsaknaden av ett särdrag (»run-
dad») gör sålunda t. ex. /i/ och /e/ mindre komplexa, »lättare», än /y/ resp. /o/, se tabell 
2, jury, nio. Den modernaste och f. n. mest kända särdragsteorin enl. N. Chomsky och 
M. Halle (»The Sound Pattern of English», 1968) lider tyvärr av åtskilliga svagheter. 
Gissningsvis bör de flesta bedömningar av artikulatorisk svårighet kunna ske efter 
en mera traditionell fonologisk mall. 

8  Beträffande uppfattbarheten kan sannolikt i de flesta fall tillämpas en relat vt 
enkel bedömning baserad på skillnad i *sonoritet». F. ö. bör den allmänna regeln gälla 
att identifikationen förbättras i proportion till antalet ljudsegment. Endast undantags-
vis torde förväxlingsstatistik behöva tillgripas. 
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Tabell 1. 

Princip 
nr Kriterium 

Inbördes 
avvägning Poäng 

I Sv. uttal Max.värde 15 
II Centralsv. uttal »Medelvärde» 10 
III Morfol./lexik. 

anknytning 
III 	I 15 

IV Inordning i sv. 
fonotax/fonemsystem 

IV =III 15 

ir Frekvens i sv. VII 10 
VI Frekvens i främ. spr. VI <V 5 
VII Producerbarhet VII <VIII 5 
VIII Uppfattbarhet VIII ,.,V 10 
IX Skriftuttal IX V 10 

Tot. 95 

Ovan presenteras ett förslag (tabell 1) till poängskala för de nio princi-
per som här antagits. Härtill fogas några exempel på skalans praktiska 
tillämpning (tabell 2, med kommentar). 

Poängsättningen har i stort tillgått på följande sätt. Först har principerna 
I och II bedömts inbördes, varvid II godtyckligt tilldelats en normalpoäng 
10 (»medelvärdet») och I maximal poäng, 15. Därefter har de följande 
principerna bedömts i förhållande till de två första. Så har t. ex. III ansetts 
ungefär motsvara I, medan VI ansetts ha ett lägre värde än V. Se vidare 
tabell 1. 

I tabell 2 betecknar a den först angivna uttalsformen, b den andra. Med 
den här utvecklade testmetoden krävs givetvis flera jämförelser i de fall 
fler än två uttalsalternativ föreligger, se ordet racer. En nolla i tabellen 
innebär att kriteriet i fråga ej ansetts tillämpbart, ett plus att det tilläm- 

Tabell 2. 

Uttalsvar. 
a : b 

Princip nr och p 
Ord 	I 	II 	III IV 
(Exempel) 15 	10 	15 	15 

V 	VI 
10 	5 

VII VIII 
5 	10 

IX 
10 

S:a p 
a : b 

/0:1: /ä:/ 
/i/: /y/ 
/o/: /e/ 

/än/ : /ar)/ 
/a:/ : /ib/ 

/ä:/ : /4/ 

/e:/ : iä:/ 

erfara 
jury 
nio 

differens 
racer 

(test 1) 
racer 

(test 2) 
mäta (ex) 

	

0 	0 

	

0 	0 

	

0 	0 

	

0 	0 

	

0 	0 

( + ) 0 

	

0 	+ 

0 	0 
+ 	+ 

( +) ( — ) 

+ 	0 
( + ) 0 

0 	+ 

0 	— 

	

+ 	( — ) 

	

— 	+ 
( — ) 0 

( — ) + 

	

— 	( + ) 

	

+ 	— 

	

0 	( + ) 

0 	( — ) 
+ 	0 
— 	+ 

( — ) ( — ) 
( — ) ( — ) 

+ 	( — ) 

( + ) ( — ) 

+ 
— 
+ 

+ 
-f- 

0 

20: (15) 
40 : 20 

520 : 5 
1(15) : (25) 
30 : (25) 

510 :10 
1(20) : (15) 
130 : 5 
1(15) : (10) 
510 : 25 
1(10) : (10) 
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pats för a, ett minus att det tillämpats för b. Plus eller minus inom parentes 
=osäker tillämpning (och därmed något lägre poäng än den angivna). 
De testade orden i tabell 2 är alla utom det sista hämtade från Widmarks 
material, vilket implicerar en jämförelsevis pålitlig markering i kolumnen 
för princip V; nollan på motsvarande plats för mäta betyder alltså att upp-
gift saknas. 

Poängsummorna för de olika uttalsformerna erbjuder en, låt vara ganska 
grovt, kvantifierad information till stöd för ett normativt uttalande i varje 
enskilt fall. Så förefaller t. ex. /i/-uttal i jury att döma av slutpoängen vara 
klart att föredra framför /y/-uttalet. Frågar man sig på vilka grunder detta 
utslag vilar, finner man i detta fall att de högvärda principerna III och 
IV befunnits tillämpliga för a: III på grund av förekomsten av substantiv 
på obetonat /i/, ex. narri (jfr dock tory, curry m. fl.), IV på grund av att 
/i/ är vanligt, /y/ däremot sällsynt i obetonad ställning i svenskan. 

Sannolikt måste uttalsnormering i stor utsträckning grundas på analys 
av enskilda ord. I tabell 2 är det fråga om dylik analys utom i fallet mäta, 
som avser »ljuduttal» (fonemuttal). Där har princip IV ansetts tillämplig 
för /ä/-uttalet genom att hänsyn tagits till fonemsystemet. 

Den här föreslagna metoden för uttalsnormering med hjälp av en fast 
uppsättning av inbördes utvärderade principer bör ses som en första försöks-
modell. Det är emellertid min förhoppning att förslaget skall kunna be-
fordra arbetet på en mera medveten, officiell uttalsnormering. För den 
officiella språkvården har emellertid dess inofficiella (Widmark: »spontana») 
motsvarighet mycket att betyda (jfr princip V ovan). 

Summary 
The present article contains both a review of a particular book and a contri-

bution to the debate on the principles of pronunciation regulation. The book 
in question is "Om uttal och uttalsnormering", written by Prof. Gun Widmark 
and issued as no. 4 in the monograph series published by Språkvårdssamfundet 
(Lund, 1972). Widmark's investigation concerns the alternativ° pronunciation 
of some 300 words among approx. 80-100 students from various parts of Swe-
den. Here, for the first time, really useful data are provided on the variation 
of word pronunciation in Standard Swedish. As regards principles of speech 
regulation more could be said, according to the reviewer's opinion, than has 
been offered by Widmark. A preliminary sketch concerning those principles is 
here attached to the review. A method of rough quantitative evaluation of 
pronunciation variants of words is described. 



Niss Hjalmar Vlatsson 
1905-1973 

Den 27 februari 1973 avled Dialekt- och folkmiimesarkivets ortsmedarbetare 
sedan många år i Malung, hembygdsforskaren och intendenten vid Malungs 
gammelgård fil. lic. Niss Hjalmar Matsson. Han var vid sin död 67 år gammal. 

Med hans bortgång har dialekt- och folkminnesforslmingen liksom kultur-
minnesvården som helhet i Västerdalarna förlorat en av sina bästa krafter. 
Född och uppvuxen i Malung ägde han som få en inre förtrogenhet med sin 
hembygds språk och arbetsliv. Denna sin kunskap, som han under mångårigt 
uppteckningsarbete, metodisk arkivforskning och utgivning ständigt vidgade, 
utsträckte han snart till att även omfatta grannsocknarna Lima och Tran-
strand. Som upptecknare och samlare i levande kontakt med folk och tradition 
blev han sin bygds ovärderliga stöd för den dalska dialekt-, ortnamns- och 
folkminnesforskningen. 

Folktradition och bygdekultur fångade Niss Hjalmars intresse redan i hans 
tidiga ungdom. Under åren 1921-1924 var han elev vid Malungs folkhögskola 
och kom då under inflytande av den intresserade och fine humanisten Justus 
Lindh, föreståndare för skolan åren 1918-1928 och för sina folkminnesupp-
teckningar i Malung för Nordiska museet belönad med Artur Hazeliusmedaljen. 
Denna sådd skulle snart bära rik skörd. Efter självstudier vid Mariannelunds 
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skola och gymnasiegång i Uppsala med studentexamen 1928 började Niss 
Hjalmar under sommaren och hösten 1929 att för dåvarande Landsmåls- och 
folkminnesarkivet i Uppsala uppteckna dialekt- och folkminnen i socknarna 
Malung och Lima. Nu startade under ledning av fil. doktor Lars Levander och 
med stöd av arkivets ord- och sakfrågelistor det väldiga insamlingsarbete, som 
efter hand skulle tillföra såväl hans egna som Uppsalaarkivets samlingar för 
Dalmålsordboken deras utan jämförelse största och värdefullaste språkliga 
och sakliga källmaterial från västerdalsområdet. Niss Hjalmars fältarbete kom 
snart att utsträckas till hela den nordvästra dalgången från Äppelbo i söder till 
Transtran.d i norr, sporadiskt även till Venjan samt, utom det egentliga dalmåls-
området, Säma och Idre. Förutom svar på arkivets frågelistor tillförde han 
samlingarna flera självständiga och grundliga undersökningar rörande speciella 
arbetsformer och hantverk i Västerdalarna, vilka han som etnolog och 
kulturhistoriker kom att i allt högre grad ägna sig åt. Framställningarna, som 
ofta är försedda med detaljerade, sakkunnigt beskrivande teckningar och 
fotografier, föreligger dels i kvartomanuskript om cirka 1 300 blad, dels i 
drygt 120 oktavhäften om sammanlagt 6 100 sidor. Av stort värde som stöd 
bl. a. för Dalmålsordboken är hans undersökning av västerdalska växtnamn, 
som tillsammans med övriga ordsamlingar av hans hand i arkivet nu uppgår till 
cirka 6 400 blad i sedes. 

Under sina första år som samlare och upptecknare i Västerdalarna (1930-
1936) tjänstgjorde Niss Hjalmar periodvis på Landsmålsarkivet, där han 
systematiskt överförde sina uppteckningar till det kartotek, som kom att bilda 
huvudregister till Dalmålsordboken. Detta arbete, lett av Levander, skedde 
under sammanställning och jämförelse med motsvarande dalmålsuppteckningar 
från andra bygder i Ovan- och Nedartsiljan. Under vistelserna i Uppsala 
fortsatte Niss Hjalmar sina vetenskapliga studier vid universitetet med bl. a. 
ämnena nordiska språk samt nordisk och jämförande etnologi, i vilka han 
1939 tog sin fil. kand.-examen. I det senare ämnet fortsatte och fullföljde han 
sin akademiska utbildning dels i Uppsala, dels i Stockholm, där han slutligen 
med en utomordentligt gedigen avhandling om Limasmidet 1949 blev fil. 
licentiat för professor Sigurd Erixon. 

Redan dessförinnan hade han återvänt till sin hembygd. Han vistades 
tidvis i Lima, tidvis i Malung under fortsatt insamling av dialekt och folk-
minnen. Jämsides därmed började han sina omfattande och energiska grund-
forskningar i Limasmedernas och Malungsskirmamas traditioner och arbetsliv, 
en uppgift av central betydelse för dessa bygders historia, vilken han dock ej 
kunde helt fullborda. Sina stora materialsamlingar har han dock sammanställt 
i delvis tryckfärdiga manuskript, där viktiga inslag i det forna och nutida 
västerdalska näringslivet fått en ingående beskrivning. 

Jämsides med dessa stora forskningsföretag uppehöll Niss Hjalmar från 
1947 lärartjänst vid Malungs folkhögskola, från 1955 med fastare tjänstgöring. 
Där kallades han även att under några år 1964-1966 uppehålla tjänsten som 
skolans föreståndare och rektor. Från 1949 innehade han även befattningen 
som intendent vid Malungs gammelgård. På Malungs hembygdsförenings upp-
drag utgav han från år 1948 årsboken »Skirmarebygd», som blev en ovärderlig 
länk mellan dem i hembygdsarbetet verksamma och de levande traditions-
bärarna i bygden. Med denna årsbok dokumenterade Niss Hjalmar sin djupa 
förtrogenhet med bygdens folkliga traditioner och framstod därmed som sin 
hemsockens främste kulturminnesvårdare. Som sådan blev han även ett 
centralt och omistligt stöd för den vetenskapliga forskningen inom dialekt, 
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ortnamn och etnografi i Västerdalarna. Han kallades även att en tid tjänstgöra 
som t. f. landsantikvarie i Dalarna. 

Trots sina mångahanda och stora uppgifter som kulturminnesvårdare och 
pedagog uppehöll Niss Hjalmar trogen kontakt med det ämne som från hans 
första akademiska läroår under Bengt Hesselman och Herman Geijer fångat 
hans forskarhåg: hembygdens märkliga språk. Härom vittnar hans grundligt 
och metodiskt insamlade material av ord och betydelser, växtnamm och ort-
namn, vilka tillförts hans egna och arkivens uppteckningar och register. Han 
deltog även som intervjuare i landsmålsarkivets inspelningar av folkmål och 
folkmusik i Västerdalarna. Han ledde också tillsammans med goda sagesmän 
de provupptagningar av »skinnarmål», skinnskräddarnas skråspråk, som nu 
med text och översättning förvaras bland arkivets fonogram. 

För sina insatser till folkkulturens utforskande i Västerdalarna och sina 
bidrag till Dalmålsordboken fick han 1969 mottaga Kungl. Gustav Adolfs 
Akademiens belöning. 

Stig Björklund 

Resume 
M. Niss Hjalmar Matsson, docteur ås lettres qui est decede en fevrier 1973, 
etait le principal collaborateur de rInstitut de dialectologie et de folklore å 
Upsal pour la Haute-Daleearlie de l'ouest. Il naquit å Malung en 1905. Apres 
avoir (Studie å l'Universite d'Upsal les langues nordiques ainsi quo rethn.ologie 
nordique et comparee, il obtint le grade de licencie ås lettre. Tout en poursuivant 
ses etudes, il commenga pour le compte de l'institut a prendre des notes sur le 
dialecte et le folklore de sa commune natale Malung. Gråce å une connaissanee 
profonde des traditions anciennes de la culture et de la langue du lieu, une 
passion prononeee pour la reeherche et im sentiment trås developpe pour 
l'originalite du dialecte archaIque de la region, il devint le principal infomiateur 
et colleetioneur de l'institut pour la Dalecarlie de rouest, specialement en ce 
qui concerne les travaux preparatoires au grand dictionnaire de dalecarlien 
publie actuellement par l'institut. 

M. Matsson reprit plus tard ses etudes d'ethnologie. Il ecrivit une thbse 
solide sur la ferronnerie dans la paroisse de Lima et devint docteur ås lettres en 
1949. Outre ses fonctions de professeur et de recteur å la u folkhögskola » 
(universite populaire) de Malung, et de eonservateur du mus& folklorique dans 
la månne ville, il entreprit des recherches importantes sur le termin et dans 
les archives en vue d'un ouvrage historique sur le corroyage å Malung, 
rartisanat qui a rendu cette commune celåbre dans toute la Suåde. Cet 
ouvrage, son « magnum opus », se presentait å sa mort sous forme d'un gros 
manuscrit presque pråt pour l'impression. fl publia å partir de 1948 son annuaire 
« Skiimarebygd » (region de corroyeurs). 

L'Academie Royale Gustava Adolphe lui decema un prix en 1969 pour sa 
contribution aux recherches sur la culture populaire en Dalecarlie de l'ouest, et 
au dictionnaire de dalecarlien. 



Dagmar Holmkvist 
1902-1973 

Förutvarande förste assistenten vid Landsmåls- och folkminnesarkivet Dagmar 
Holmkvist, f. Jönsson, avled den 27 juni 1973, drabbad av en hjärtattack under 
semesterresa i England. 

Mer än någon annan var Dagmar Holmkvist en arkivets trotjänare. När hon 
pensionerades 1967 hade hon tjänstgjort i 47 år och i viss utsträckning fortsatte 
hon sitt medarbetarskap ända till kort före sin bortgång. 

Dagmar Holmkvist var född i Uppsala den 14 dec. 1902 och kom till arkivet 
direkt från skolbänken i Lindska skolan i Odirtslund. Det var 1920, då arkivet 
var knappa sex år gammalt. Hon sattes att biträda Herman Geijer, Torsten 
Ericsson och andra medarbetare vid excerpering, ordnande av samlingar och 
skilda expeditionsarbeten. Snart nog fick hon sin huvuduppgift att föra access-
sionsliggaren och andra centrala kataloger och register. Allt det nya material 
som i takt med institutionens snabba utveckling vällde in i en allt stridare ström 
från skilda landskap, språkliga, folkloristiska och lapska uppteckningar, passe-
rade genom hennes händer. När hon pensionerades hade hon skrivit in accessions-
nummer 26901, de många subnumren oräknade. Hennes förstahandskännedom 
om samlingarna, om enskilda uppteckningar, deras innehåll och beskaffenhet 
var enorm, och hon fick åren igenom fungera som en levande katalog, flitigt 
utnyttjad av kolleger, forskare och studenter. Hennes hjälpsamhet var gränslös 
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och hennes ständigt glada humör smittade av sig till omgivningen. Skaran av 
tacksamma vänner i skilda generationer växte, och med åren kom hon att 
framstå som något av en samlande gestalt inom arkivet. 

Trots det knappa ekonomiska vederlag som en pionjärinstitution av denna 
art kunde erbjuda lät hon sig inte lockas åt annat håll utan stannade vid det 
som hon fattade som sin livsuppgift. Det officiella erkännande som bestods henne 
när pensionstiden var inne, var sällsynt väl motiverat. Av Konungen tilldelades 
hon i ordenskapitel den 6 juni 1968 Vasamedaljen i guld, åttonde storleken. 

Hennes kolleger och talrika vänner bevarar i minnet bilden av en trofast, 
varmhjärtad, generös och charmerande personlighet. 

Folke Hedblom 

Resume 

Le professeur Folke Hedblom &rit une notice nacrologique sur Madame Dagmar 
Holmkvist, assistante ä l'Institut de dialectologie et de folklore d'Upsal pendant 
les annaes 1920 å 1967. 

Sa tåche principale atait de tenir å jour le catalogue gänäral et autres registres 
importants des archives, elle avait acquis avec les armes d'änormes connais-
sances sur les sources des collections dont elle faisait ganareusement profiter 
ses collägues et chercheurs. Elle obtint la reconnaissance du travail de toute 
une vie quand le Roi lui däcerna, le 6 juin 1968, la Madaille d'or de l'Ordre 
de Vasa. 



Litteratur 

Ebba Selenius, Västnyländsk ordaccent. Skrifter utgivna av Svenska litteratur-
sällskapet i Finland, nr 451. Studier i nordisk filologi utg. genom Olav Ahlbäck, 
nr 59. Helsingfors 1972: ISBN 951-9017-02-X. 262 s. +spektrogram (fig. 1-38). 
Ak. avh. 
Finlandssvenskt talspråk saknar som bekant tonaccenten med en motsättning 
mellan akut och grav accent. Mindre spridd är däremot kunskapen om att det 
finns svenska dialekter i Finland som har tonaccent. Uppgifter därom finns 
emellertid i dialektundersökningar sedan långt tillbaka. Ebba Selenius' avhand-
ling 'redogör för tonaccenten i västra Nyland och ställer företeelsen i ett mycket 
mångsidigt språkvetenskapligt sammanhang. Hennes utgångspunkt är en 
undersökning av förhållandena i Snappertuna socken, belägen vid kusten 
80 km väster om Helsingfors och 30 km öster om Hangö. 

Grundligheten i undersökningen överväldigar redan från början, då förf. 
vill visa att snappertunamålet verkligen har en fonologiskt relevant tonaccent. 
Eftersom hon som he1singforsare själv inte har tonaccenten i sitt modersmål, 
redogör hon först för ett avlyssningsprov som visar att hon förmår identifiera 
tonaccenten i snappertunamålet. Sedan följer ett antal lyssnartest utförda på 
inspelningar av sex försökspersoner. De hör till jordbrukar- och fiskar-
befolkningen och är samtliga mellan 65 och 80 år, utom en man som är 35 år. 
Påfallande är att flera av dem har mycket bristfällig skolgång. Ingen kan 
finska. I ett första lyssnartest fick tre finlandssvenskar, varav en västnylän-
ning, ange tonaccenten i 410 ord uttagna ur sammanhängande tal från 
inspelningarna. I ett andra test fick tre språkvetenskapligt utbildade personer, 
som icke var finlandssvenska'', bedöma 285 ord av liknande art. I båda testen 
visade lyssnarnas resultat samstämmighet till ca 80%. Vid avlyssningsprov med 
samma material efter ett par månader kom en lyssnare till ett resultat som till 
98% stämde överens med hans tidigare. En lista bestod av ordpar med 
minimal kontrast med hänsyn till tonaccenten. I den kunde de icke fi.-sv. 
lyssnarna ange rätt tonaccent i 97% av fallen. Testen visade att det finns en 
motsättning mellan akut och grav accent i snappertunamålet. Längre fram i 
avhandlingen redogör förf, för en undersökning av andra delar av västra 
Nyland (151-198). Försökspersonerna är 10 personer från socknarna Bromarv, 
Tenala, Ekenäs' landskommun, Karis och Ingå. De har alla mycket hög 
ålder. Också deras tal bedöms med lyssnartest, som visar att talarna har 
tonaccent med en akut och grav av samma art och med samma fördelning 
som finns i Snappertuna. I detta sammanhang saknar man exakta uppgifter om 
gränserna för tonaccentens utbredning i Finland. 

I kap. 4 (72-98) jämförs fördelningen av akut och grav accent i snappertuna-
målet med den i rikssvenskan. Överensstämmelsen är mycket stor. De 
skillnader som noteras av Ebba Selenius, är i flera fall hämtade från arbeten av 
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Axel Kock och Adolf Noreen, och avser drag i en nu föråldrad svenska eller i 
ett bruk med lokal utbredning i södra och västra Sverige. Fördelningen av akut 
och grav accent i snappertunamålet bekräftar givetvis också den gängse 
uppfattningen att arten av tonaccent i nysvenskan hänger samman med 
stavelseantalet i ordet i fråga under tiden närmast efter synkopen. Iakttagel-
serna visar också att tonaccenten inte är ett lexikalt särdrag knutet till det 
enskilda ordet, utan att fördelningen sker enligt fonologiska och morfologiska 
regler. Det nämns t. ex. att den dialekttalande snabbt finner »rätt» accent-
kategori för nya ord. 

Avhandlingen behandlar utförligt den prosocliska uppbyggnaden av ett antal 
ordtyper i snappertunamålet: trestaviga enkla ord, sammansatta ord och 
främmande ord. I trestaviga ord ger man i snappertunamålet starkt bitryck 
Åt andra stavelsen i ordet, alltså böjnings- eller avledningsändelsens första 
stavelse, t. ex. simåndäs »simmande», tå/J(3"a »tallarna» och n#:ligen. Förf. finner 
exempel på denna företeelse i ålderdomliga dialekter i Uppland och på några 
ställen i södra Sverige. Starkt bitryck på affixets första stavelse har behandlats 
av Axel Kock, som med hänvisning till uppgifter i äldre skrifter och indirekta 
ledtrådar, t. ex. utvecklingen av vokalerna i ändelsestavelser, gör gällande 
att detta uttal varit vanligt i äldre svenska. Utvecklingen simånde>simmand4 
som alltså skall ha skett i riksspråket, tolkas av Ebba Selenius som en flyttning 
av svagt bitryck från penultima till ultimastavelse. Det svaga bitrycket på 
sista stavelsen i ord med grav accent i rspr. är emellertid icke obligatoriskt. 
Det framträder huvudsakligen vid lexikalt uttal. En generell beskrivning av 
förändringen vore att beteckna utvecklingen som en förändring från en mer 
exakt markering av morfemgränsen i ordet mellan stamstavelsen och en 
flerstavig affixdel genom placering av bitryck på affixdelens första stavelse 
(t. ex. i db:måre) till en lösare markering av att stavelserna hör samman som 
ett ord med flera morfem genom att det domineras av en grav tonhöjdskontur 
(db(:)mare(')). Första stavelsen av ett affix kan nämligen också få bitryck i 
fyrstaviga ord, t. ex. inni.Trligen (117). Man undrar om inte den här behandlade 
gruppen av ord prosodiskt sammanfaller med sammansatta ord med grav 
accent och starkt bitryck på efterledens första stavelse. Man kan jämföra 
spektrogrammen fig. 25-26 simmandä(s) med fig. 30 fägåln. 

De sammansatta orden behandlas annars av Ebba Selenius på två ställen, 
kap. 6 och 8. Liksom i rspr. och andra dialekter förekommer bland de 
morfologiskt sammansatta orden fyra prosodiska typer: 

1 huvudtryck på första ledet, bitryck på sista ledet, grav tonaccent, t. ex. 
å:bisiliösn 'analfabeten', kvinnfålkskå:r 

2 huvudtryck på första ledet, bitryck på annat led än det sista (som i rspr. 
körsbärsträdgård), t. ex. pingstånndwrda:fin, öngspånnkaka. 

3 huvudtryck på första ledet, bitryck på det sista, akut tonaccent (som i 
rspr. trädgård), t. ex. ti:sdag, timmerman. 

4 huvudtryck på en stavelse i sista ledet (efterledsbetoning), akut eller grav 
accent (som i rspr. Götebörg, mångfåldiga), t. ex. sjöbö:d, brug lamm. 

Den lexikala fördelningen av dessa prosocliska typer skiljer sig i snapper-
tunamålet framför allt i det att typ 4, sammansättningar med efterledstryck, 
där är mycket vanligare än i riksspråket och fi.sv. högspråk. Efterledstryck 
förekommer endast i ord med enstavig förled och gynnas då förleden är sub-
stantivisk och kortstavig. Förf. påvisar hur förekomsten sammanhänger med 
egenskaper i för- och efterledens fonematiska gestaltning och med uttals-
tempot (217-219). Efterledstiyck kan också förekomma vid avlednings-
suffixet -ling(i), t. ex. tvillingi (115). 
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De främmande orden av romanskt-latinskt ursprung får i snappertunamålet 
ofta grav accent, tryck på första stavelsen och starkt bitryck på en av de 
senare stavelserna, dvs, överensstämmer prosodiskt med flertalet av de 
sammansatta orden. Det innebär alltså uttal som dlcksjå:n 'auktion', mrrr-må:l 
»normal», Krisa-d:na och inva-li:d. Företeelsen är ju långt ifrån okänd i 
rspr., t. ex. in-sOct, pårsilja, men är, som förf. visar, i snappertunamålet 
bunden av fonologiska regler. Den förekommer när mer än en konsonant står 
mellan första och andra stavelsen i ordet. Romanska lånord med endast en 
konsonant mellan första och andra stavelsen har däremot ultimatryck, t. ex. 
drag6:n, fae.6:n, så länge som de står som enkla ord. I sammansättningar får 
också de förstastavelsetryck, t. ex. Drd:gon-Jålmar, mdskin-mjöilka. 

Vid behandlingen av dessa ordtyper har förf. — kanske i anslutning till 
A. Kock och A. Noreen. — i mycket hög grad disponerat framställningen efter 
ordens stavelseantal. Detta är en ytlig och i detta sammanhang i stort sett 
irrelevant egenskap hos ordet. Rimligare hade det varit att låta behandlingen 
av en viss ordtyp ske på ett ställe. 

De olika prosodiska typerna ställs i dessa avsnitt samman med förhållandena 
i andra dialekter. För var och en som ur någon synpunkt intresserar sig för 
prosocliska förhållanden i svenskan erbjuder Ebba Selenius' bok uppgifter om 
dessa i folkmålen i hela det svenska språkområdet. Dessa sammanställningar 
har en grundlighet, faktarikedom och aktualitet som man inte finner mot-
stycke till. 

Särskilt utrymme ägnas åt de olika ordtypernas uttal vid emfas, kontrast-
betoning och affekt. Intressantast är avsnittet där tonaccenternas beroende 
av dessa kontextuella och situationella faktorer behandlas ur fonetisk och 
fonologisk synpunkt. Som förf:s sammanställning från nordisk dialektologisk 
litteratur visar, förekommer under sådana förhållanden på flera håll ett tillfälligt 
utbyte av den normala tonaccenten. För att få reda på hur snappertunamålet 
förhåller sig i detta avseende har förf. använt sig av den framlockningstelmiken 
att låtsas sig inte begripa meningen av det som sagts och på så sätt väcka 
förvåning och indignation (70). Avlyssning och spektrogramundersökning visar 
att direkt omkastning av akut och grav accent inte förekommer i Snappertuna. 
Tvärtom kommer de båda accenttypernas egenskaper fram tydligare vid emfas 
och affekt än de gör annars. 

I undersökningen redogörs för fonetiska undersökningar av två slag. 
Tonhöjds- och intensitetsförloppet samt ljudens duration har undersökts på 
ljudspektrogram för frekvensområdet 0-ca 800 Hz, och inspelat material har 
arrangerats för bedömningstest med lyssnarpublik. De instrunientella 
undersökningarna visar att tonhöjdsförloppet inom ord med akut och grav 
tonaccent i västnyländskan ganska nära ansluter sig till förhållandena i 
Stockholm och Uppland. I västnyländska gravaccentord ligger den senare 
stavelsens tonhöjdsmaximum alltid i en vokal, något som enligt förf. bidrar 
till att den hörs som så påfallande. Tonhöjdsfallet efter detta maximum före-
faller inte heller vara lika starkt som stockholmsuttalet. Avhandlingen ger 
också utförliga uppgifter om tonhöjdsförloppet i trestavingar och sammansatta 
ord. Materialet för en jämförelse av enhetligt arrangerade språkprov är dock 
litet. 

Fonetiska hypoteser om tonaccentens fysiologiska och akustiska bakgrund 
diskuteras med utgångspunkt i västnyländsk tonaccent. En sådan är den som 
uppställts av S. Öhman, enligt vilken tonaccenten ses som ett spel mellan å 
ena sidan en av satsintonationen betingad uppåtriktad tonhöjdspuls i ett 
framhävt ord och å den andra en av ordintonationen betingad nedåtriktad 
9 — 732526 Sv. Landsmål 1973 
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tonhöjdspuls, orsakad av en glottal spärr. Förhållandena i en enskild dialekt 
kan alltid beskrivas i sådana termer. Beskrivningen kan få en mening först vid 
en undersökning av den fysiologiska grunden eller som en övergripande för-
klaring till förhållandena i flera dialekter. Därför får hypotesen här endast ringa 
belysning. A. Sovijärvis förklaring av tryckperceptionen i finska som beroende 
av en »stötfas», dvs, ett avsnitt med stor ökning av intensiteteten, ofta 
åtföljd av en samtidig tonhöjdsökning, prövas också för västnyländskan.s del. 
Resultatet är närmast negativt. Intensitetsförloppet visar sig i hög grad vara 
frikopplat från tonhöjden (192). En del fakta ges rörande sammanhanget mellan 
duration och tonaccent. Speciellt är förhållandena vid kortstavighet intressanta 
ur synkronisk och diakronisk synpunkt. De fi.sv. dialekterna med tonaccent 
erbjuder därvidlag ett ovanligt material för närmare undersökning, och de upp-
slag som förf. har, vore värda en mer ingående och systematisk prövning. 

Lyssnartesten visar, förutom att tonaccenten verkligen ingår i dialekternas 
fonologiska system, mycket om tonaccenten i språkutövandet (performance), 
t. ex. hur den beror av kontexten och i vilken utsträckning den realiseras 
tydligt nog för att uppfattas av andra talare av dialekten eller av språk-
vetenskapligt utbildade iakttagare med annat modersmål. Den kompletterar 
på det viset liknande undersökningar av norskan gjorda av M. K. Jensen och 
K. Fintoft. 

Avhandlingen avslutas med ett kapitel om undersökning av västnyländsk 
ordaccent i upplösning. Vad som undersöks är i vilken utsträckning personer 
från v. Nyland under påverkan av fi.sv. högspråk ersätter tonen i potentiellt 
gravaccentuerade ord med ordaccenten i fi.sv. högspråk (som överensstämmer 
med den omarkerade akuta accenten i dialekterna i v. Nyland). Försöks-
personerna har väl i sin barndom haft tonaccentsmotsättnirtgen intakt, varför 
denna undersökning blir en rätt unik studie av idiolekters utveckling under 
inverkan av en norm. Förhållandena sammanhänger med att den väst-
nyländska ordaccenten är ett dialektdrag som röner föga uppskattning i det 
fi.sv. språksamhället. Västnylänningen skäms för sin intonation, »föremål 
som den är för löje och imitation». Den språkliga förebild som han försöker 
efterlikna är det fi.sv. högspråket. För en rikssvensk skulle det te sig naturligt 
att man i västra Nyland behöll den accentskillnad som ändå flertalet svensk-
talande har, och att man i skolundervisningen inte undertryckte den. Men 
de språksociologiska mekanismerna fungerar inte så att en sådan inställning 
känns naturlig i Finland. 

Akustiska undersökningar av tal tjänar till att specificera den fysikaliska 
grunden till en av infödda talare och tränade språkiakttagare gjord distinktion. 
Ebba Selenius använder dem i allmänhet på det sättet, och ger därmed 
viktiga upplysningar. Men en del av hennes grundtonsundersökningar förefal-
ler vara motiverade av en önskan att styrka giltigheten av de skillnader som 
uppfattas. Det kan apparaterna inte användas till. Distinktionen, dvs. klassi-
fikationen av yttranden, kan inte göras bland de akustiska diagrammen, 
endast vid lyssnandet. Örats vittnesmål är det avgörande och det enda 
nödvändiga. 

En tendens till öververifikation är något som också på andra ställen 
utmärker avhandlingen. Det tvivel på den västnyländska tonaccentens existens, 
som relateras i början, har verkligen icke haft stark motivering. Alla som 
verkligen känt dialekten och skrivit om just den och inte om fi.sv. i allmänhet, 
har varit enstämmigt övertygade om dess existens. Det är inte heller vanligt 
att den som skriver om prosodiska förhållanden, som här sker, börjar sin fram- 
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ställning med ett utförligt test för att visa att en av henne uppfattad skillnad 
i tonhöjdsförloppet motsvaras av skillnader i grundtonsförloppet. Verifikation 
i vetenskapliga samanhang är givetvis av godo, men det skulle kosta förödande 
mycket tid och tryckutrymme om detta bleve det normala. Det finns enklare 
medel för kontroll. Kanske är förf:s strävan en följd av att hon arbetat över 
ämnesgränserna. Hon kan ha misstänkt att läsarna — som ofta faktiskt sker 
— tror att de konventionella gränserna för ämnesområdena är så givna att 
kompetens inom ett område kan tas som intäkt för slutsatser om brister inom 
ett annat. Men Ebba Selenius behöver inte ta till så mycket för att övertyga 
läsarna om att så inte är fallet. Hon utnyttjar skickligt för sina syften metoder 
och fakta från de olika områdena, fonetik, fonologi, dialektologi och språk-
historia. Hon bidrar också inom alla dessa områden med värdefull ny kunskap. 

Claes-Christian Elert 
Resume 

Compte rendu d'un apergu de Paccent tonal des parlers su&lois de la partie 
occidentale de la province du Nyland (Finlande). Le point de d6part de Pauteur 
est une description dtStailltSe du dialecte de Snappertuna, 80 kilomåtres å 
l'ouest de Helsinki. Il est confirme ddinitivement que, contrairement au 
stuSdois parlå dans d'autres parties de la Finland°, le dialeete de l'ouest du 
Nyland a im accent tonal distinctif qui se manifeste d'une maniåre analogue å 
celui des parlers de l'est de la Suåde. Ces faits sont demontroSs par une analyse 
acoustique aussi bien que par une analyse pereeptive utilisant des groupes 
d'auditeurs. L'analyse dialectologique et historique montre que Paccent tonal 
dans le Nyland de l'ouest a la måne origine et la mem° distribution lexicale 
que les autres dialectes scandinaves. L'auteur diseute les hypothåses de M. S. 
öhman et de M. A. Sovijärvi coneernant le fondement physiologique de Paccent. 
Ses mat&iaux ne permettent pas des conclusions ddinitives å ce sujet. On 
remarque que l'auteur remet la confirmation des distinctions å la decision des 
appareils tålectro-acoustiques bien que le Mmoignage de Poreille serait dtScisif et 
suffisant. L'ouvrage est une contribution important° å la recherch° de l'accent 
tonal en su•Sdois. 

Johan Anth,on Schulze, Eit eldre jamningstilhove i vest-vikversk. (Eklre jam-
ning på -å). Ej utgreiding i jamforing med stoda i Numedal, Aust-Telemark og 
andre vikvermål med ekskurs, målkart og illustrasjonar. I. Oslo-Bergen-Tromso 
1972 (Universitetsforlaget). (Skrifter frå Norsk Målforearkiv ved Olav T. Beito. 
XX VII.) 

Den form av vokalassimilation, som i svensk språkvetenskap kallas till-
jämning, har som vi vet spelat en stor roll vid uppkomsten av östnorska 
och tröndska mål.1  Tilljämning a-a > å-å (eller a > å, som jag föredragit att 
kalla den i min avhandling Tilljämning a >å i dalmål (1961)), t. ex. baka> 
båkå, finns i östtelemark, övre Numedal, Gudbrandsdal och Tröndelag. I det 

1  Schulze använder termen jamning för fullständig tilljämning (tdka> båkå) och 
termen tiljamning för partiell tilljämning (vita> vötå). — I Schulzes avhandling 
brukas Storms ljudskrift, omväxlande med en grov beteckning. Recensenten har av 
typografiska skäl genomfört ett grövre beteckningssystem än Storms ljudskrift. 
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sammanhängande området Östtelemark och övre Numedal är tilljämning 
a >å väl genomförd och uppträder i formen å—å, dvs, både stamvokal och 
ändelsevokal har övergått till å. Ord med stamvokalen o (u), t. ex. boga 
m. obl. f., har i regel också undergått fullständig tilljämning inom de områden i 
Norge där tilljämning a > å förekommer, dvs, slutresultatet blir även här 
å—å, bå'gå. I de nedersta bygderna av Buskerud, i Vestfold och i jämvikts-
området i Yttre Telemark uppträder inte ändelsen å i kortstaviga tvåstavingar. 
Ändelsen är här a eller ä, liksom fallet är längre österut i området 
kring Oslofjorden (jfr att ändelsen i långstaviga ord är -a). Inom detta yttre 
område, där ändelsen i jämviktsord är a eller ä, förekommer i södra Vestfold 
stamvokalen å av äldre a. I det stora flertalet ursprungliga kortstavingar med 
stamvokalen a möter vi dock även här vokalföljden a—a (ä). Detta beror enligt 
Schulze på senare normalisering efter mönster av städernas språk och andra 
mål, där tilljämning inte förekommer. Det är denna förekomst av en 
speciell tilljämningstyp som kartläggs och diskuteras i Schulzes avhandling, 
men dessutom innehåller avhandlingen mycken principiell diskussion om 
tilljämningens uppkomst och ålder och om de olika former den uppträder i. 

Det första kapitlet ägnas huvudsakligen åt en presentation av materialet. 
Detta består dels av dialektord, dels av ortnamn. Den första gruppen 
dialektord består av substantiv med (enligt Schulze) tryckstarka suffix, i vilka 
a stod skyddat av konsonant eller konsonantgrupp. De ord som behandlas är 
håmmär 'hammare', håmmäl- ,,,håmmakjynn 'råg, vete och korn (ej havre)', 
nå :vti/r, -air 'navare', kåmmär fvn. kamarr 'avträde', brå:kåll, 	'brakved, 
Rhamnus frangula'. Den andra gruppen utgörs av ord, där ändelsen a stått 
oskyddad, alltså av svaga maskulina substantiv och av verb. Bägge ordtyperna 
kan ingå som förled i substantiv. De ord som tas upp är skårrä, -a 'skare', 
kårrä v. 'kara, raka' (äv. ssgen kårrätjepp), hå:gä, -a 'beteshage (äv. i ortn., t. ex. 
hå:gan, också som efterled; men t. ex. ha:ga 'trädgård'), krå:käfo:ra 'före som 
uppstår, när det fryser efter regn', stå:a '(hö)lada m. m.' (ändelsen -a sekundär), 
knå:sä 'krasa', krå:sä 'ds.', fjti:sä 'tumla om, ha roligt'. 

Tilljämningsformerna återfinns i ett stråk inom Vestfold. De är inte allena-
rådande utan kan vid sin sida ha icke tilljämnade former. De tilljämnade 
formerna betecknas då ofta som äldre. Utanför detta stråk är vokalföljden 
a—a (ä). Författaren redovisar beläggen med stor noggrannhet och åskådliggör 
dessutom beläggens geografiska fördelning med hjälp av mycket illustrativa 
kartor. 

Redovisningen av materialet avbryts av en kort översikt över förekomsten 
av vokalföljden å—a < a—a i norrbottniska, västerbottniska och estlandssvenska 
mål. I samband därmed nämns några enstaka förekomster av tilljämnade 
former av subst. hane i Oviken och Rätan i Jämtland och tilljämningstypen 
8-ä <a—a i Älvros i Härjedalen (stat :rit 'svara', 	'tala'). 

Författaren skjuter också in en diskussion om stamvokalen å i dialektala 
presensforrner som pkt:r etc. 'plägar'. Han anser, att denna å-form har 
uppstått ur ett äldre tilljämnat *plågår <fno. p lagar (med stamvokalen a 
från Ity. pret. plach eller pla cht e) genom bortfall av g och en följande 
sammanglidning av stam- och ändelsevokal. Pres. p.lå:går finns längre in i 
landet, i Östtelemark och Numedal (i Västtelemark, dvs, utanför tilljäm-
ningsområdet, pla:gar). I västra Norge förekommer former med långt å eller 
diftong: pkta (enligt Aasen), plao (enligt Ross). Dessa härleder författaren ur ett 
*plåga med lång vokal från Ity. *p läch eller *pl å c ht e. Han menar, att ordet 
på Västlandet måste ha lånats in via Bergen och då i en form som haft å, medan 
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det av dialektgeografiska skäl är troligt att lånet av ordet i Vestfold och 
Telemark gått via Tönsberg. Verbet har här haft kort a och har anslutit sig 
till jämviktsorden och fått tilljämning tillsammans med dem. 

Schulze har också undersökt ortnamnen i Vestfold. Han tar upp ortnamnen 
< *Hvalar, där han har en annan mening om orsaken till uppkomsten av 

å än Hesselman i Meijerbergs arkiv II 1939 s. 9 f., hålckasta och håkkästa < 
Haka-, skå:gån <Skagha-, 	< *Dalar, skåaän <Skata- m. fl. Dessa namn 
finns i regel inom det stråk, där dialektmaterialet uppvisar å-a (ä) <a-a. 

I vissa fall diskuteras, om ortnamn, som nu uttalas med å, innehåller ett 
ursprungligt kort a eller kort o (u). Detta gäller namnen rånnaire <Rana- el. 
*Runa- och hcinadäkn <Hana- el. *Huna-. Författaren diskuterar också 
möjligheten av att å kan härröra från ett generaliserat 2, uppkommet genom 
u-omljud på a, t. ex. fiåtateien < *Flgta(r) <*Flata(r)- av flgtr m. eller flgt f. 

Om namnen Hvåra, utt. vå:rå, ä. gvå:rå (j Hvarom, j Hvaroom (Rodebok)), 
och Hvarnes <Hvara- för Schulze en ingående diskussion. Hesselman har (i 
Meijerbergs arkiv II s. 10 not 1) föreslagit att ursprunget skulle vara ett 
fornöstnorskt *huarr m., med a <e mellan 12. och r, motsvarande fvno., isl. 
huerr m. 'gryta, berghåla' m. m. Schulze visar, att det finns ett sakligt 
underlag för en sådan tolkning, då det har funnits jättegrytor i närheten av 
Hvåra (vilka det ännu finns rester av). Men Schulze vill pröva en annan 
tolkningsmöjlighet. Älven, Lågan, bildar stora skarpa krökar nära både Hvåra 
och Hvarnes, och Schulze menar, att namnen därför bör kunna föras tillbaka på 
äldre *Hvarfar och *Hvarfanes. Stammen skulle vara *hvarf-, och han jämför 
med nno. kverva 'gå i ring eller båge'. Denna tolkning kräver, att man antar, 
att f har fallit mycket tidigt, så att a-a i de därigenom uppkomna namn-
elementen *Hvarar och Hvaranes kunnat tilljämnas till å-å. Skrivningarna av 
Hvarnes från 1300- och 1400-talen visar genomgående en förled Huara-, 
alltså utan f. Schulze visar dock med hjälp av paralleller, att ett bortfall av f 
är möjligt. Han för också en ingående och lärorik diskussion om den morfo-
logiska utveckling som kan tänkas ligga bakom de nutida formerna av ort-
namnen. Utrymmet tillåter inte, att jag refererar denna diskussion. 

Såvitt jag kan se, anger Schulze aldrig vilken av tolkningarna han föredrar. 
Själv har jag inte, all Schulzes möda till trots, blivit övertygad om att 
stammen kan vara *hvarf-. Det finns klara invändningar mot den tolkningen. 
Äldre skrivningar med bibehållet f saknas. Det ljud, som f representerar, har 
bevarats till våra dagar i namn på platser som inte ligger långt ifrån södra 
Vestfold, Gv ar v i Telemark och Ho r v och Ho r v enes i Ost-Agder (redo-
visade av Schulze s. 65 och på kartor s. 63-64). Och varför har Hvåra 
övergått till fem. plur., när inte Gvarv och Horv har gjort det? Från saklig 
synpunkt är båda tolkningarna tänkbara. Men de formella svårigheterna talar 
mot antagandet, att stammen är *hvarf-. Några sådana invändningar kan inte 
resas mot Hesselmans mening, att namnen skulle vara bildade till *huarr m., 
svarande mot fvno., isl. huerr m. 'gryta, berghåla' m. m. Denna tolkning bör 
därför föredras enligt min mening. 

Det andra kapitlet innehåller bl. a. jämförelser med tilljämning i andra 
norska dialekter och i svenska mål samt diskussioner av principiell innebörd. 
Viktig är framställningen om en vokalharmonisk växling mellan ändelse-
vokalerna a och å i kortstaviga ord, en växling enligt samma principer som 
den man kan finna i fornspråkliga texter mellan a och w i långstaviga ord. Denna 
vokalharrnoniska växling har tidigare behandlats av Axnund B. Larsen i 
Om vokalharmoni, vokalbalangse og vokaltiljwvning (1913), s. 15 f., och av 
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Bengt Hesselman i Huvudlinjer i nordisk språkhistoria (1948-53), s. 257 f. Den 
innebär, att å förekommer efter de bakre stamvokalerna o (u) och a, medan 
a står efter de främre i, y och e, t. ex. bå:kei <fno. baka v., /å:vå <fno. lofa v.: 
ve:ta <fno. vita v., fie:tja <fno. flytja v., e:ta <fno. eta. Detta tillstånd råder i 
målen i Bo och Sauherad i Östtelemark samt i Numedal (dessutom också i 
Gudbrandsdalen). Schulze tänker sig, att det tidigare rått även i Vestfold. 
Ändelsen -å efter bakre vokaler skulle senare ha trängts undan av -å, -ä, som 
funnits efter främre vokaler, t. ex. vettä, le:vä v. — sle:ä, tä:!ä m. (Lardal). 
Att det gått till så, är så vitt jag förstår högst troligt. Kanske kan en sådan 
förklaring också brukas för vokalföljden å-a <a-a i norrbottniska, väster-
bottniska och estlandssvenska mål. Vid en framtida undersökning av denna 
företeelse i svenska mål, som av bl. a. Geijer och Hesselman tolkats som 
tilljämning,1  bör Schulzes förklaring av vestfoldsforrnerna beaktas. 

En annan betydelsefull diskussion gäller tilljämningens ålder och formen 
för dess tillkomst. Den diskussionen grenar ut sig åt flera olika håll. Har 
övergången a > å skett i stort sett samtidigt i ändelse och stam, eller har ändelsen 
först utvecklats till å, innan förändringen av stamvokalen börjat? Schulze 
ger inget svar på frågan, men i den fortsatta framställningen tycks han i regel 
räkna med den senare möjligheten. Han dryftar också gången av den tröndska 
tilljämningen i-a, e-a >å-å (vita >våttå, lesa >låsså). I anslutning till Reitan 
vill han helst tänka sig en utveckling i(e)-a > *i(e)-å > *y(*ö) - å >å-å. Han 
vill dock inte avvisa en utveckling i(e)-a > *ä-a > *a-a > *a-å >å-å. Det finns 
ju former som vatta <vita och lassa <lesa i Namdalen. 

Schulze ställer också frågan, om kvaliteten hos konsonanterna före och efter 
stamvokaler kan ha haft någon betydelse för tilljämningen. Av den tilljämning 
i vissa ord som han funnit i Åseral i Västagder (håmår, kåmår, gåmål) och på 
Toton och Land (hå:gå, rå:kå, 	rnå:gå) anser han sig kunna dra den 
slutsatsen, att velara och labiala konsonanter har främjat tilljämningen. Han 
fortsätter sitt resonemang och antar, att i områden, där tilljämningen genom-
förts i full utsträckning, kan detta först ha skett i ord med velara och labiala 
konsonanter och sedan i övriga ord. 

Tilljämningen bör enligt Schulze vara äldre i Vestfold än i de övre 
bygderna i östtelemark (t. ex. Tinn-Hovin) och övre Numedal (t. ex. Uvdal-
Dagalid). Detta antagande stöder han på en jämförelse mellan kvaliteterna av 
å i de olika områdena. De övre bygderna har ett öppet tillbakadraget å-ljud 
som ligger nära a. Det gäller både tilljämnings-å och å som svarar mot fno. 
långt a. I Vestfold är å mera slutet och något framskjutet. Schulze tolkar 
dessa förhållanden så, att det öppna bakre å-ljudet uppstått senare än det 
slutna, något framskjutna, som haft längre tid på sig för att nå den större 
graden av slutenhet och framskjutenhet. Han framhåller också, att övergången 
av långt a i stamstavelse till å av allt att döma ägt rum på skilda tider i olika 
delar av de norska och svenska språkområdena. På motsvarande sätt torde till-
jämningen a >å ha skett på skilda tider i olika områden. 

I det tredje kapitlet behandlar Schulze ett antal sammansatta ortnamn med 
gammal vokalföljd a-a i förleden, i vilka tilljämning uteblivit, t. ex. Lardal 
la:d4 <Lagardalr och Skatveit skaavatt <Skaghatweit (jfr simplex skå:gän < 
Skagha-). Schulzes förklaring till att tilljämningen uteblivit är, att när ett 
kortstavigt ord stod som förled i en sammansättning, kunde dess andra 
stavelse (ändelsen) få ett svagare tryck än den fick när ordet stod ensamt. I en 

Se dock Gösta Holm i SyLm 1962 s. 71 ff. 
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sådan trycksvag ställning kunde ändelsens a inte delta i den förlängning och 
följande rundning till å som ägde rum hos ord som stod ensamma. A-et 
förblev kort och försvagades sedan eller synkoperades utan att ha påverkat 
stamvokalen. Schulze jämför med fno. matver6 <matarver6. I en exkurs 
visar han, att en motsvarande synkope ägt rum i sammansatta ortnamn med 
ett kortstavigt svagt femininum som förled, t. ex. lo'vall <j Laudu vwlli 
(Rodebok). 

I en »Efterskrift» sammanfattas resultaten av utredningen. 
När det gäller uppkomsten av å i andra stavelsen av ord av typen baka, 

ansluter sig Schulze till den äldre uppfattning, som hävdats av flera forskare, 
att andra stavelsen i kortstaviga ord haft starkare tryck än andra stavelsen i 
långstaviga ord,' att a förlängts i denna andra stavelse och att detta 
förlängda a deltagit i den allmänna övergången långt a > å. Hesselman har i 
Huvudlinjer i nordisk språkhistoria, ss. 251 och 256 f., rest vägande in-
vändningar både mot tanken på att ändelsen skulle vara tryckstark och att a 
förlängts. Schulze nämner detta men avvisar Hesselman med orden: »Dette er 
vel meir tvilsamt når det gjeld tilhovet i strok som Aust-Telemark og 
Trondelag» (s. 81). Det förvånar mig att Schulze, som annars så noga väger 
olika uppfattningar mot varandra, avfärdar Hesselman så snabbt och lätt-
vindigt och utan motargument. Så vitt jag förstår, är det mycket som 
talar för Hesselmans uppfattning, att ändelsen i kortstaviga ord varit trycksvag 
liksom i långstaviga ord och att a i ändelsen differentierats så, att a efter kort 
stavelse blivit en bakre vokal, som sedan identifierats med långt a i stam-
stavelse och sedan med detta utvecklats till å, medan a efter lång stavelse blivit 
en främre vokal som identifierats med kort a i stamstavelse. 

Johan A. Schulze är en kännare av tilljämnin.gen. Enligt förordet till hans 
bok har han sysslat med denna svårtolkade språkliga företeelse sedan 1950. 
Han har tänkt mycket över den och samlat mycket material. Detta material 
och dessa tankar redovisar han utförligt i sin bok. Han har också läst mycket 
som rör dialekter i både Norge och Sverige. Därför har han kunnat ge rikliga 
litteraturhänvisningar till gagn för framtida forskare. Boken innehåller 
åtskilligt mer än dess titel anger. Utöver redogörelsen för tilljämningstypen 
å—a (ä) i dialektord och ortnamn finns där en ingående och värdefull diskussion 
om framför allt tilljämningens uppkomst, utveckling och ålder. I denna diskus-
sion utnyttjar författaren sina kunskaper om tilljämningen i dess olika 
manifestationer i norska och svenska dialekter. Allt som sägs är väl inte 
invändningsfritt, men i denna recension finns inte utrymme för en mera 
ingående granskning. Sehulzes utredning kommer att vara till stor nytta för 
dem som i fortsättningen ägnar sig åt undersökningar av norska och svenska 
dialekter. 

E. 0. Bergfors 

Resume 
Le docteur ås lettres E. 0. Bergfors fait le cornpte rendu d'un livre de M. J. A. 
Schulze, Oslo, « Eit eldre jamningstilhove i vest-vikversk. (Elche jamning på -å)». 
[aneienne måtaphonie de -å]. M. Schulze y cl6crit im type de måtaphonie que 

Reitan menar (Nytrondsk ordforkortning og betoning, s. 11) att huvudtrycket 
i tvåstaviga kortstavningar tidigare allmänt legat på andra stavelsen, s. k. oxy-
tonering. 
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l'on trouve å Vestfold, au sud de la Norvåge, et qui se pråsente dans les mots 
dialectaux ä syllabes bråves comme h,åmmär <vieux norvågien hamar, 'ham-
mare' (marteau), skårrä, -a <vieux norv. skara m. (cas oblique) 'skare' 
(crofite de neige congelåe), kårrä v., correspondant å kara 'raka, kara ut' en 
norvågien moderne. La suite vocalique en vieux norvågien a—a correspond 
ainsi dans ces mots å å—a, ä. Il est admis que la voyelle finale -å dans les mots 
de syllabes bråves a alternå avec -a selon les rågles de l'harmonie voealique, de 
telle fagon que le 4 s'est trouvå placå aprås les voyelles posterieures et le -a 
aprås les voyelles anterieures. La voyelle finale 4 a plus tard etå åvincåe par 
-a, qui est repråsente par -a ou -ä dans les dialectes contemporains. 

Dans un autre chapitre M. Schulze discute des questions importantes comme 
celles de l'anciennete, l'origine et Påvolution de la måtaphonie a—a > å—å. 
Comme basa de discussion il utilise måme des materiaux provenant d'autres 
rågions de la Norvåge, oh cette måtaphonie existe, et de dialectes suådois. 

Le doeteur ås lettres Bergfors pense que M. Schulze a pråsentå dans sa 
these des matåriaux intåressants, qui illustrent un phånomåne linguistique 
difficile ä expliquer, et qu'il a menå une discussion en &kalis et de grande 
valeur sur ce phånomene. L'exposå de M. Schulze va åtre trås utile pour ceux 
qui, dans l'avenir, se consacreront aux recherches sur les dialectes norvågiens et 
suådois. 

Bo Lönngvist, Dräkt och mode i ett landsbygdssamhälle 1870-1920. Engl. and 
Russian Summaries. Etnologiskt arkiv 24. Finska fornminnesföreningen. Diss. 
Helsingfors 1972. 400 s., ill. 
Med denna avhandling vill författaren redan genom titeln visa på ett nytt 
grepp inom dräktforskningen. För att påvisa de förändringar som skett inom 
dräktskicket i det område, som han valt för sin undersökning, har han funnit 
det nödvändigt att utöver en typologisk genomgång av dräktplaggen först och 
främst sätta in klädedräkten i dess funktionella och sociala sammanhang för 
att därmed visa dess beroende av och samband med yttre omständigheter i 
samhället. 

Efter en orientering i dräktforskningens historia gör författaren en exposé 
över de ekonomiska och sociala förändringar som i och med ståndssamhällets 
fall så småningom tränger ut även på landsbygden och ger människorna nya 
idéer, nya tillgångar och nya behov. Därefter presenterar han Vörå socken i 
Österbotten och pekar på när och hur förändringar av detta slag nådde 
människorna i detta samhälle. 

För att kunna diskutera dräktens fluktuering har författaren känt behovet 
att först göra en beskrivning av dräktplaggens status vid undersökningstidens 
början. Han har därvid valt att göra redogörelsen för dem uppställd efter 
deras funktion: efter ålder, vid skilda ceremonier såsom dop, konfirmation, 
bröllop osv, samt i arbetslivet, under sommaren, vintern och vid andra 
tillfällen. 

I nästa kapitel lämnas en redogörelse för klädernas funktion ur en annan 
synvinkel: såsom beståndsdelar i människornas beteendemönster i samband 
med av- och påklädning, hygien samt vid anskaffning och tillverkning. 

Först i sista kapitlet anknyter författaren direkt till arbetets titel och 
diskuterar där mot bakgrunden av det tidigare anförda hur dräktskicket 
förändrats i anslutning till omdaningarna i samhället: tillgång till köpta kläder 
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och tyger, omvärderingar och nya behov. Författaren berör till slut även 
folkdräktrörelserna omkring sekelskiftet, vilka kanske kan sägas vara ett uttryck 
för en sista omvärdering av den gamla folkliga dräkten. 

Tyvärr är det endast kvinnornas dräktskick som behandlats. Endast om 
också männens dräktskick analyserats på samma sätt, skulle man ha fått den 
helhetsbild av dräktskicket i Vörå socken, som avhandlingens titeln utlovar. 
Trots denna brist måste det erkännas, att författaren med sin metod förmått ge 
en full&ligare bild av människornas sätt att klä sig än vad som skett i tidigare 
arbeten rörande dräktskick. 

Boken är rikt illustrerad med fotografier, som på ett utomordentligt sätt. 
kompletterar texten. 

En särskild eloge bör ges författaren för det gedigna arbete han utfört i form 
av egna uppteckningar och genomgång av arkivalier samt den klara redo-
visningen för detta. Den imponerande litteraturförteckningen visar på en ovan-
ligt stor beläsenhet inom dräktforskningens område. Man kan svårligen finna 
brister där men skulle möjligen — med tanke på det speciella tema som för-
fattaren gör sig till förespråkare för — önskat se Anna-Maja Nylens arbete 
»Varför kläder vi oss» omnämnt. 

Åsa Nyman 

Resume 
Mine Nyman fait le compte rendu d'une these de doctorat par Bo Lönnqvist, 
Helsingfors, Finlande, qui traite de l'evolution du costume feminin durant la 
periode de transition economique et sociale (1870-1920) dans une commune 
rurale de Finlande (commune de Vörå, Österbotten). L'auteur a, dans ses 
recherches, presente une nouvelle maniere d'etudier l'histoire du costume 
qu'il a place dans son contexte fonctionnel, de cette fagon il montre la dependance 
du costume et sa relation avec les circonstances exterieures de la societe. 
Cependant, il n'a pas oublie de faire un examen typologique de chaque• 
costume. 

Le livre est illustre de nombreuses photos et il donne en outre des details 
precis sur les notes personnelles de l'auteur et une revue des archives. La liste 
bibliographique volumineuse ternoigne de la grande cormaissance de L'auteur 
dans son sujet. 

Carl Herman Tillhagen, Taikon erzählt Zigeunermärchen. Aufgezeichnet von 
C. H. T., ins Deutsche iibertragen von Edzard Schaper. Ziirich 1973, 2. Aufl. 
293 8., ill. 

Den samling zigenarsagor, som dr. phil. Carl Herman Tillhagen upptecknade 
och publicerade i början av 1940-talet (Taikon berättar, Stockholm 1946), 
väckte vid denna tid berättigad uppmärksamhet och översattes redan efter 
två år till tyska (Taikon erzählt Zigeunermärchen und Geschichten, Zfirich 
1948). Denna tyska upplaga har nu i oförändrat skick ånyo utkommit av 
trycket. 

Den tyska upplagan innehåller 19 nummer av de på svenska publicerade 
31 sagorna. Med undantag för några smärre justeringar är kommentarerna 
(Anmerkungen) desamma som de svenska och den tyska upplagans »Nachwort» 
överensstämmer med den svenska upplagans inledning sånär som på sista 
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stycket, i vilket författaren tidigare uttryckte en förhoppning om att så 
småningom kunna framlägga en mer vetenskapligt dokumenterad redogörelse. 

Kommentarerna, vilka utgivaren själv kallar randanmärkningar, ger förkla-
ringar till ställen i sagotexterna, där uttryck och talesätt som sammanhänger 
med zigenarnas speciella levnads- och tänkesätt inte utan vidare kan förstås. 
De gör också jämförande utblickar till andra folks sagodiktning och en kort 
litteraturförteckning inleder kapitlet. 

I »Nachwort» tecknar dr Tillhagen en bild av sin sagesman, Johan Dimitri-
Taikon, dennes liv och leverne, resor och kontakter, berättarsätt och 
samarbete med upptecknaren. Tillhagen redogör också för sitt tillvägagångssätt 
vid uppteckningsarbetet, där vissa språksvårigheter synes ha förelegat samt 
ger slutligen en inblick i sin syn på folksagoforskningens kärna och framåller 
därvid bl. a. folksagans art av konstnärlig produkt. 

Denna upplaga är liksom den föregående illustrerad med 61 teckningar av 
Maja von Arx. 

Åsa Nyman 

Resume 
Madame Nyman rend compte du recueil de 16gendes tziganes notdes par le 
docteur ås lettres Carl Herman Tillhagen, au d6but de la dåcade 1940, d'apres 
Johan Dirnitri-Taikon: citoyen suådois d'origine tzigane; ce recueil vient 
d'åtre r6imprimiS pour la troisiåme fois. « Taikon erzählt Zigeunermärchen » 
(Zilrich 1973, 2. Aufl.). Il Lut publiå la premiåre fois en suådois, « Taikon 
berättar » (Taikon raconte) (Stockholm 1946). Des extraits de ce recueil parurent 
deux ans plus tard en traduction allemande, « Taikon erzählt Zigeuner-
märchen und Geschichten » (Zilrich 1948). Il n'y a pas de modification dans le 
texte ou les commentaires de la derniåre ådition. 
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Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 

Årsberättelse för budgetåret 1971/72 

Av Folke Hedblom 

Arkivet är sedan den 1 juli 1970 underställt Styrelsen för dialekt- och ortnamns-
arkiven samt svenskt visarkiv (DOVA). I styrelsen, som har sitt säte i 
Riksarkivet, är riksarkivarien dr Å. Knom-Now ordförande. Arkivets Råd-
givande nämnd, som har till uppgift att behandla frågor om arbetets veten-
skapliga inriktning och allmänna uppläggning, består av arkivchefen, som är 
ordförande, samt professorerna V. JANSSON, L. MOBERG, H. STÅ HL och Bo 
WICKMAN, Uppsala. 

I. Ekonomi och personal 

Arkivets stat för budgetåret 1971/72 fastställdes av K. Maj:t i regleringsbrev 
den 4 juni 1971 och genom beslut av styrelsen för DOVA. Till förvaltnings-
kostnader (B.19) anslogs 949 000 kr och till insamlingsverksamhet m. m. 
(B.20) 156 000 kr. — Till biträdeshjälp vid redigeringen av Dalmålsordbokens 
tryckmanuskript har Kopparbergs läns landsting även detta år lämnat ett 
anslag av 10 000 kr. 

I fråga om arkivets kassa- och bokföringsarbete har under året i samverkan 
med Riksarkivet förberedelser gjorts för övergång till databehandling av all 
medelsredovisning. Från den 1.7.1972 är arkivet anknutet till redovisnings-
centralen i Riksarkivet. 

Personal: 

A. Arkivchef 

Professorn fil. dr FOLKE HEDBLOM är sedan den 1.7.1967 förordnad att vara 
arkivchef, tidigare i Ag 30, sedan 1.1.1971 i Bg 6. 
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B. Ordinarie tjänsteman 
Fröken A.-L. BORG, förordnad som förste arkivassistent, se nedan. 

C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ae 19 
Förste arkivarier i lönegrad Ae 29: fil. lie. RICHARD BROBERG, arkivchefens 

ställföreträdare, föreståndare för folkminnesavdelningen intill den 15.2; därefter 
föreståndare för språkliga avdelningen; docenten fil. dr STIG BJÖRKLUND, 
redaktör för Dalmålsordboken; fil. lie. ASA NYMAN, föreståndare för folk-
minnesavdelningen sedan 15.2. Hon efterträdde då fil. dr G. PELLIJEFF, som 
från och med den 1.7 förordnats till arkivchef i Umeå. — En tjänst som 
förste arkivarie är enligt K. Maj:ts beslut vakant så länge prof. Hedblom 
är förordnad som arkivchef. 

Arkivarier i lönegrad Ae 25: fil. lic. ASA NYMAN (intill 15.2), fil. lic. GUSTEN 
WIDMARK och fil. lic. WOLTER EHN (sedan 1.5). 

D. Övrig icke-ordinarie personal 
Arkivarie i lönegrad Ae 22: fil. kand. RUNE VÄSTERLUND. 
Arkivarie i lönegrad Ae 22: fil. lic. WOLTER MIN (intill 1.5; tjänstledig 

med C-avdrag 23.8-10.9, 8.12-10.12). 
Arkivarie och teknisk assistent i lönegrad Ae 22: ingenjör TORSTEN 

ORDåUS. 
Amanuens i lönegrad Ae 20: fil. mag. MARGARETA JOHANSSON (från 1.6). 

T.f. amanuens (Ae 18, halvtid) 1.8-11.1. 
Förste arkivassistent i lönegrad Ae 15: fröken ANNA-LISA BORG. 
Arkivassistent i lönegrad Ae 15: fröken HELAN EBRELL. 
Kansliskrivare i lönegrad Ae 13: fru INGALILL DRUVASKALNS (tjänst-

ledig för barnsbörd från och med 2.5). 
Kontorist i lönegrad Ae 10-11: fröken EVA BERGSTRÖM. (T. f. Ae 13 

från och med 2.5.) 
Expeditionsvakt i lönegrad Ae 11: fru CHRISTINA DAHLBERG. 
T. f. kontorist i Ag 10 från och med 7.6: fil. kand. NILS ÖSTLUND. 

Extra medarbetare. Såsom av Arbetsmarknadsstyrelsen avlönad arkivarbetare 
har herr JEAN KnotrrHAN tjänstgjort. Pensionerade arkivtjänstemännen docent 
MANNE ERIKSSON, fil. dr HERBERT GUSTAVSON, fil. dr NILS TIBERG och fru 
DAGMAR HOLMKVIST har fortsatt sitt medarbetarskap i arkivet, de tre förra 
med i regel daglig tjänstgöring. Fil. dr G. HASSELBRINK har (huvudsakligen som 
frivillig medarbetare) hela året tjänstgjort vid Lapska avdelningen. 

För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institutionens olika. 
avdelningar. 

II. Samlingarnas tillväxt och användning 

Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedanstående översikt. 
1. lexikaliska ordsamlingar 56 bl. fol. och A4, 11 273 bl. 4:o, 2 bl. 8:o, 

80 225 bl. 16:o (därav excerpter 25 102 bl. 16:o och efterledshänvisningar 
16 394 bl. 16:0). 



Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 141 

texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnesupp-
teckningar 4 242 bl. fol. och A4, 5 648 bl. 4:o, 179 bl. 8:o, 281 bl. 16:o, 835 bl. av 
växl. format samt 88 band och häften. 

utskrifter av text från ljudband och grammofonskivor 913 
bl. A4, 1 111 bl. 4:o och 2 volymer. 

tryckmanuskript, avskrifter m. m. 982 bl. fol. och A4, 3 418 bl. 
4:o. 

grammatiska anteckningar 668 bl. fol. och A4, 1 233 bl. 4:o, 12 bl. 8:0 
samt 10 bl. 16:o. 

primäranteckningar 63 1ften och blocimotes. 
melodier 67 volymer och 745 blad av växl. format. 
teckningar och skisser 188 st. och 18 kartor. 
fotografier 680 st. 

Fonogramarkivet har under året tillförts 243 st. nyinspelade original-
band om i tim. speltid och 54 st. band om 1 tim. speltid. Därtill kommer 12 
band från Argentina och Brasilien samt ca 10 band från Alaska med speltid 
växlande mellan 2 tim. och i tim. För utskrivare samt utomstående institutioner 
och personer har 187 kopieband framställts. Därtill kommer arbetskopior som 
framställts för bruk inom institutionen. 

Referensbiblioteket har under året ökat med 813 nummer jämte oacce-
derade leveranser av tidskrifter och fortsättningsarbeten. Förvärvet har såsom 
tidigare i stor utsträckning skett genom byten med tidskriften Svenska Landsmål 
och arkivets skriftserier. 58 band har nybun.dits eller reparerats jämte 24 band 
tillhörande handskriftssamlingarna. 

Antalet antecknade besök av forskare ej tillhörande institutionens personal 
har varit 4 616 (därav i Fonogramavdelningen 879). 

Lån av handskrifter utanför institutionen har beviljats i 36 fall, varvid 272 
nr utlånats. Inom institutionen har 2 890 lån av handskrifter beviljats. 

III. Ark ivarh eten och materialbearbetning 

1. Allmän översikt 
Expedition och kansli har föreståtts av BROBERG med VÄSTERLUND som 
närmaste medarbetare. Det administrativa arbetet har främst åvilat fröken 
BORG: bokföring, kassa, rekvisitioner, redovisningar, löne-, skatte-, sjukvårds. 
och övriga personalärenden. Hon har deltagit i förberedelsearbetet för övergång 
till dataredovisning och bevistat därför anordnade kurser i Stockholm. Vid 
handläggningen av förvaltningsärenden har länsassessor I. ROSENFELD varit 
sakkunnig medhjälpare. — För den centrala accessions- och katalogföringen 
har fröken EBRELL svarat. I vissa frågor, särskilt rörande de äldre samlingarna, 
har hon samarbetat med fru HOLMKVIST. Under året har 395 enheter införts i 
accessionskatalogen. Fru DRUVASKALNS har intill den 1.5 varit arkivchefens 
sekreterare och har svarat för utlåning av handskrifter samt för lager och 
distribution av arkivets publikationer. Hennes uppgifter övertogs då av 
fröken BERGSTRÖM SOM i övrigt utfört skilda göromål inom expeditionen, 
samlingar och bibliotek samt renskrivit ordboksmanuskript (se nedan under 
Gotland). Fru DAHLBERG har utfört ordningsarbeten i arkivsamlingarna, svarat 
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för framtagning och återställande av lånade arkivalier m. fl. göromål som 
expeditionsvakt. Förutvarande kontorsbiträdet fru CARrN HEDBLOM har tidvis 
utfört vissa administrativa m. fl. uppgifter. 

Under året har 1 591 brev och 1 033 andra försändelser avsänts från. 
expeditionen, arkivchefens korrespondens delvis oräknad. 

Referensbiblioteket har föreståtts av VÄSTERLUND som svarat för inköp, 
byten, katalogisering, bindning m. m. I accessions- och katalogiseringsarbetet 
har han biträtts av fil. kand. N. ÖSTLUND, fil. kand. MARIANNE ANDERSSON 
och fru DAHLBERG. Främst genom östlunds bistånd har stora delar av de 
restantier som uppkommit genom förvärv av större samlingar av böcker 
kunnat avklaras. 

Om sakregistret och de landskapsvis bedrivna ordregisterarbetena 
se nedan under Folkminnesavdelningen och landskapsundersökningarna. 
Excerperingen för de särskilda registren över växt- och fågelnamn har även 
detta år fortsatts av fil. kand. U. LÖFVENHAMN, delvis i samverkan med prof. 
S. FR.IES, Umeå, såsom vetenskaplig rådgivare. Dessa register har därigenom 
tillförts 1 458 blad 16:o. 

De språkliga landskapsundersökningarnas verksamhet har fortsatt i 
huvudsak enligt tidigare riktlinjer. 

Dalarna. BJÖRKLUND har varit ledare för Dalmålsundersökningen och 
redaktör för Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. I februari utkom ordbokens 
häfte 11 av trycket. Det utgör andra häftet i ordbokens band 2 och omfattar 
partiet granlöp-gällsol. Texten till häfte 12 förelåg vid årets utgång till 
största delen i korrektur, därav ombrutet till s. 795, och resten var under 
sättning. Manuskript till närmast följande häfte var under utarbetande. Därvid 
upprättades också listor över frågor som uppstått under manuskriptarbetet att 
besvaras vid senare resor i bygderna. I manuskript- och korrekturarbete har 
doc. E. 0. BERGFORS biträtt och därvid självständigt utarbetat vissa artiklar. 
Ett korrektur har dessutom granskats av doc. B. LINDÅN och prof. S. FRIES, 
Umeå. Ordboksartiklarnas huvudbetydelser har översatts till engelska av 
universitetslektor TINA PIERCE-SAMUELSON, Stockholm. — Björklund har 
vidare handlett forskare och studerande i frågor rörande språk och folkliv i 
Dalarna, svarat för korrespondens, granskning av uppteckningar, excerpering 
och registerföring. Under året har man främst excerperat Björklunds egna 
kompletteringsuppteckningar från sommaren 1971, Anders Nygårds anteck-
ningar från Leksand och Venjan gjorda på 1920-talet samt fil. lic. NISS HJ. 
MATSSONS tilläggsmanuskript till ordbokens artiklar från Malung, Lima och 
Transtrand. Dessa excerperingar, delvis av mycket krävande art, har utförts 
av fru GUN BJÖRKLUND och fil. mag. RUT BOSTRÖM. Excerperingama har 
tillfört ordbokens register ca 5 200 blad 16:o. — Fil. mag. SVEN-OLOF 
PETTERSSON har utskrivit fonogram från Malungs sn och herr ERIK WESTLING 
från Älvdalens sn. 

Sedan några år tillbaka har skogsförman OTTO BLIXT, Vännebo, utredigerat 
sin stora ordsamling från Grangärde sn och undan för undan insänt den till 
arkivet. Arbetet avbröts genom Blixts död (den 16.7.1971) men avslutades 
av fru GRETA BLIXT i samverkan med BROBERG. Samlingen uppgår till drygt 
22 500 blad 16:o. — För ordregistret för socknarna i Dala-Bergslagen har 
fil. mag. CARIN BORG excerperat frågelistsvar m. m., varigenom registret ökats 
med ca 3 700 blad 16:o. 

Dalsland. Redaktör T. HEIMER har fortsatt utredigeringen av sina äldre 
uppteckningar från nordvästra Dalsland. 
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Gotland. Den under fjolåret påbörjade tryckningen av Ordbok över Lau-
målet på Gotland av Mathias Klintberg t och Herbert Gustavson har under 
året fortsatts. Vid dess utgång förelåg första och andra häftena om 80 sidor 
vardera i ombrutet korrektur (häfte 1 färdigtryckt i sept. 1972) och spalt-
korrekturet hade framförts till artikeln fel. Korrekturarbetet har främst åvilat 
Gustavson som biträtts av Eriksson och Hedblom. Den senare har bl. a. 
svarat för förbindelserna med tryckeriet. Den slutliga justeringen av manu-
skriptet har Gustavson fört fram till och med bokstaven 0 och fröken 
BERGSTRÖM har fortsatt maskinskrivningen till verbet stötta. Medel till tryck-
ningen har beviljats av Humanistiska forskningsrådet och visst stöd lämnas 
även av Gotlands kommun. — Under WIDMARKS överinseende har fil. mag. 
GuNwon WEINMANN-PETTERSSON ur frågelistsvar excerperat ca 700 blad 16:o. 

Gästrikland. Musikdirektör G. THYRESTAM i Gävle har som frivillig 
medarbetare i samverkan med HEDBLOM fortsatt kompletteringen av sin ord-
samling från Hedesunda sn. 

Hälsingland. En ordsamling från Ytterhogdals sn har påbörjats av fil. mag. 
AGNETA ANDERSSON på grundval av fältarbete med hjälp av bandspelare 
under upprepade vistelser i sin hemsocken. Hon har vidare utarbetat ett 
frågelistsvar och transkriberat tidigare inspelade texter från grannsocknen 
Ängersjö. F. landstingsman GEORG HAMMAR, Mellanfjärden, har i samverkan 
med HEDBLOM nedskrivit sina omfattande erfarenheter rörande det äldre 
fisket inom Jättendals och andra sur vid Hälsingekusten. VÄSTERLUND och 
EHN har granskat inkomna uppteckningar. Fil. mag. KARIN NILSSON har 
för ordregistret excerperat frågelistsvar m. m. med ett resultat av ca 8 900 
blad 16:o samt avskrivit och ordnat tilläggsanteckningar ur ett ex. av 
Ordbok öfver Allmogeord i Helsingland (1873) tillhörigt Hälsinglands 
Museum. Hennes arbete har letts av HEDBLOM och JOHANSSON. 

Jämtland. JOHANSSON har fortsatt den av dr G. Pellijeff påbörjade genom-
gången och katalogiseringen av prof. H. Geijers efterlämnade anteckningar. 
Hon har vidare för accedering gått igenom primäranteckningsböcker från land-
skapet skrivna av framlidne fil. dr T. Bucht. För ordregistret har fil. stud. 
INGRID BRÄNDEMO och fil. stud. LENA JONSSON excerperat ca 1 700 blad 
16:o ur äldre uppteckningar under tillsyn av WIDMARK. Fil. stud. GUNNEL 
OLANDER har för trebetygsuppsats utskrivit fonogram från Offerdals sn och 
fil. lic. VIDAR REINHAMMAR har bearbetat och delvis utskrivit fonogram från 
Hammerdals sn. 

Lappland. Fru SIGNHILD JOHANSSON har utskrivit fonogram från Vilhelmina 
och Dorotea sur under VÄSTERLUNDS ledning. Denne har också granskat 
inkomna uppteckningar. 

Medelpad. Ett parti excerpter ur frågelistsvar gjorda av framlidna fil. mag. 
Anna-Lisa Jansson har genomgåtts av WIDMARK och inordnats i ordregistret. 
Detta omfattar ca 1 400 blad 16:0. 

Norrbotten. JOHANSSON har slutgiltigt ordnat fil. dr Carin Pihls efter-
lämnade samlingar för arkivering samt granskat uppteckningar från landskapet. 
Hon har dessutom utarbetat en trebetygsuppsats med titeln »Genitivbegreppet 
hos substantiv och egennamn i överkalixmålet». Hemmansägare ERIK LINDHOLM 
har utskrivit fonogram från Neder- och Överluleå sur under ledning av 
VÄSTERLUND, som även granskat uppteckningar. Författarinnan ANNA 
RöNNovIsT har fortsatt sin utskrivning av fonogram från Nederkalix sn. 
Fil. mag. MARGARETA JÄRVDAHL har excerperat äldre material för ordregistret 
som därigenom tillförts ca 400 blad 16:0. 
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Närke. Fil. stud. ELISABET PETTERSSON och fil. stud. HJÖRDIS WENELL 
har för trebetygsuppsats utskrivit fonogram från Örebro. Från prof. J. 
Sahlgrens sterbhus har arkivet inlöst uppteckningar av såväl språkligt som 
folkloristiskt innehåll, de flesta gjorda i Skagershults sn under Sahlgrens 
tidigare år. 

Småland. Prof. J. SVENNUNG har som gåva till arkivet inlämnat en större 
av honom renskriven samling av de upptackningar av språk och folkminnen 
som han under tidigare år gjort i sin hembygd i Östra härad. WIDMARK har 
granskat orduppteckningar från Misterhults sn. 

Södermanland. Fil. mag. INGER LINDELL har utskrivit fonogram från 
Eskilstuna. 

Uppland. ERIKSSON har fortsatt sitt arbete med utredigering och iord-
ningställande av äldre samlingar från landskapet, däribland sina egna och sin 
broders ordsamlingar från Östervåla sn. Han har också givit fortsatt handled-
ning åt ortsmeddelaren SARAH OHLSSON samt kontrollerat och utsatt upp-
slagsord på hennes stora samling av dialektord från Nora sn. Enx har 
handlett upptecknare och utredigerat egna samlingar från Gräsö, Tierps m. fl. 
snr. Han har för Svenska Landsmål utarbetat en uppsats om lövtäkt på 
Gräsön. Fil. mag. BERIT HOLMQVIST har utskrivit fonogram från Stockholm 
(166s. A4) vid sin verksamhet inom avd. för Stockholms-forskning, Institutionen 
för Nord. språk vid Stockholms universitet. 

Värmland. Kand. J. JACOBSSON har fortsatt sin genomgång och kontroll 
av de värmländska ordsamlingarna, varvid även uppslagsorden registrerats 
i en sammanhängande följd. Inkomna uppteckningar har granskats av 
BROBERG. 

Västerbotten. Fil. mag. EVA GRASS och fil. mag. MARGARETA JÄRVDAHL 
har excerperat för ordregistret under tillsyn av WIDMARK. Registret har därvid 
tillförts ca 4 000 blad 16:o. 

Västergötland. Folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, har såsom frivillig 
medarbetare fortsatt sin utskrivning och kommentering av fonogram inspelade 
under hans medverkan, varvid hans samling av utskrifter ökat med 248 sidor 
A4 maskinskrift. Hans arbete, som utförts under tjänstledighet, har understötts 
av bl. a. landstingen i Skaraborgs och Älvsborgs län. HEDBLOM har liksom 
tidigare kontrollerat samtliga utskrifter. 

Västmanland. F. folkskollärare R. SVEDSKOG, Fellingsbro, har utskrivit 
fonogram från 7 socknar i landskapet (545 s. A4) samt fortsatt utredigeringen 
av en ordsamling från Medåkers sn. 

Ångermanland. JOHANSSON har gått igenom fil. dr Ella Odstedts efter-
lämnade stora ordsamling (ca 12 500 blad 16:0) och färdigställt den för 
accedering. Hon har också jämte VÄSTERLUND och WIDMARK granskat in-
kommet material. Fil. stud. ANNA-KRISTINA BOMAN har för trebetygsuppsats 
utskrivit fonogram från Vibyggerå sn. 

Östergötland. Fil. mag. KARIN NILSSON har fortsatt och avslutat en 
excerpering av uppteckningar från V. Hargs sn, varigenom ordregistret ökat 
med 1 900 blad 16:o. F. läroverksadjunkt P. AGGEMARK har utskrivit fonogram 
från Kisa, V. Ryds och Tjärstads snr (284 s. A4). 

Estland och Gammalsvenskby. TIBERG har såsom undersökningsledare 
utfört fortlöpande excerperingskontroll och själv excerperat för kortordboken in 
8:o samt för ordregistren. Han har korrigerat och färdigtryckt sitt arbete 
»Estlandssven.ska husdjursnamn (se nedan) samt bl. a. utarbetat en frågelista 
om odlingsföljden på »gärdorna». Han har vidare granskat de — tyvärr allt 



Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 145 

fåtaligare — estlandssvenska meddelarnas arbeten. Fil. kand. ANNE-MARIE 
CRONSTRÖM har liksom tidigare excerperat för kortordbok och ordregister. 
Detta har väsentligt ökat beläggstätheten på kortordbokens ca 64 000 kort in 
8:o. Härtill kommer specialregister över personnamn, växt- och djurnamn m. m. 

S vensk -Amerika. HEDBLOM har i begränsad utsträckning fortsatt sin 
bearbetning av texter inspelade i Bishop Hill. Med utnyttjande av bl. a. 
arkivets inspelningar har prof. N. HASSELMO, Minneapolis, Minn., under året 
fullbordat ett större arbete om amerikasvenskans grammatik. 

Sydamerika. De under året gjorda inspelningarna har kontrollavlyssnats 
och katalogiserats av HEDBLOM, som fört därmed sammanhängande korre-
spondens. Se under Resor. 

F o lkminnes avdelningen förestods intill den 15.2 av BROBERG, som då 
efterträddes av NYMAN som från denna dag förordnats till förste arkivarie. 
Övriga medarbetare har varit Einv, som från den 1.5.1972 förordnades till 
innehavare av den efter Nyman lediga arkivarietjänsten, samt fil. kand. 
ANNA-KARIN NYSTRÖM, anställd mot timarvode. Hon har liksom tidigare haft 
arbetet vid realkatalogen till sin huvuduppgift. 

Verksamheten vid avdelningen har liksom i fjol i första hand gällt insam-
lingsarbetets fortsättning, främst genom instruktion av upptecknare, kor-
respondens med ortsmeddelare samt granskning. 

Uppteckningar har influtit från ett 40-tal personer bland vilka 15 utgör 
en fast stab av aktiva ortsmeddelare. Ett stort material har även detta år 
inkommit som svar på den av Broberg utarbetade frågelistan M 220 Föränd-
ringar i det nutida samhället, och denna har dessutom givit upphov såväl 
till fria uppteckningar och inspelningar med arkivets bil som till utarbetandet 
av specialfrågelistor t. ex. Förändringar i arbetarnas bostadsförhållanden, 
Förändringar i kosthållet m. fl. — Handledning av besökande forskare och av 
studerande i ämnet Folklivsforskning som utarbetat examensuppgifter samt 
demonstration av avdelningen och dess arbetsmetoder för utländska forskare och 
för studentgrupper har ställt betydande krav på tjänstemännens arbetstid. — 
Bland mera omfattande arbetsuppgifter må nämnas att den under fjolåret 
påbörjade inventeringen av arkivets förråd av folkdikt och folkmusik för den av 
Nordisk Institut for Folkedigtning i Köpenhamn utarbetade handboken över 
folkminnessamlande arkiv i Norden avslutades den 10.9. Vidare har Nils 
Denckers efterlämnade folkmusiksamlingar uppordnats och katalogiserats av 
fil. kand. MARGARETA LUNDIN. 

Vid realkatalogen har under året ca 1 500 nya registerkort utskrivits och 
insorterats i respektive grupper. Katalogen omfattade i april 1972 243 155 
kort, korshänvisningar och ledkort oräknade. En översikt över katalogsyste-
mets viktigaste ämnesrubriker har under Nymans ledning utarbetats och 
översatts till engelska samt stencilerats. Ett nytt system för registrering av 
gåtor är under utarbetande. 

Det under året till avdelningen inkomna uppteckningsmaterialet representerar 
de flesta landskap och utgöres av 3 806 blad 4:o, 5 953 blad A4 och 412 foton. 
Därav utgör 1 314 bl. 4:o svar på frågelistor. Större delen av A4-materialet 
utgöres av seminarieuppsatser, delvis innehållande primärmaterial. 

F ono gr am avdelning en har föreståtts av HEDBLOM, som planlagt arbetet. 
För huvuddelen av verksamheten har OnnAus svarat. Han har själv gjort 
alla resor med inspelningsbilen som detta år gällt landskapen Norrbotten, 
Medelpad, Gästrikland, Uppland, Dalarna, Västmanland, Värmland, Dalsland, 
Östergötland, Småland och Öland. Se nedan under Resor. 
10— 732526 Sv. Landsmål 1973 



146 F. Hedblom 

Det inspelade materialet (ca 265 band) har under vintermånaderna kata-
logiserats och arkiverats. Mycken tid har krävts till avspelning, utväljande och 
kopiering från skivor och band för det allt större antalet besökande forskare 
och studenter (879 st.), för den med arkivet samarbetande Forskningskom-
mittén i Uppsala för modern svenska (FUMS) samt arkivets utskrivare. Bland 
de senare märkes särskilt musikforskaren ANIK6 Bonon, som transkriberat 
ca 100 jojkmelodier för senare publicering i arkivets skriftserie. — Ord6us 
har vidare lämnat teknisk instruktion till studenter och andra som gjort 
fältinspelningar eller utskrivning, biträtt vid föreläsningar och demonstra-
tioner av avdelningen samt fört korrespondens i avdelningens ärenden. Även 
VÄSTERLUND och Em har medverkat i avdelningens verksamhet, den senare 
särskilt som intervjuare under resor med bilen. — Utskrifter av fonogram har 
gjorts av 15 personer ej tillhörande arkivets personal med ett resultat av 1 350 s. 
A4 maskinskrift och 1 111 s. 4:o. Se ovan under de olika landskapen. 

Lapska avdelningen. HASSELBRINK har under året i en preliminär form 
fullbordat den grammatiska inledningen till Sydlapsk ordbok. Inledningens 
240 sidor A4 omfattar vidare redogörelser för de sydlapska dialekternas 
utbredning och för källorna till ordboken. Hasselbrink har dessutom börjat 
författa ordartiklar, ett arbete som till en början medför överväganden 
rörande transkription, ordformer, satsexempel m. fl. frågor som på grund av 
det stora antalet dialektvariationer, källor och sagesmän ställer sig särskilt 
tidskrävande. — Prof. I. RUONG har medverkat vid uppordning av eget 
fältmaterial och har dessutom till arkivet överlämnat en samling antecknings-
böcker och ljudband. 

Det i föregående årsberättelse omnämnda arbetet med utgivning av ännu 
en volym i arkivets serie Lapska sånger har under året fortsatts av fil. stud. 
Abrrx6 BODOB, i samverkan med prof. I. BENGTSSON och HEDBLOM. — Prof. 
Bo WICKMAN har hela året deltagit i avdelningens arbete som vetenskaplig 
rådgivare. 

Utgivningsverksamheten. Av tidskriften Svenska Landsmål och 
Svenskt Folkliv har utgivits årgång 94 omfattande årshäftet för 1971 (h. 295 
fr. början, Upps. 1971, 158 s.). Av arkivets skriftserie D: 1, Ordbok över folk-
målen i övre Dalarna, har utgivits häfte 11, Granlöp - Gällsol (Upps. 1971, 
s. 711-790). Härtill kommer N. TIBERG, »Estlandssvenska husdjursnamn. Jämte 
dialektuppsats Husdjuren på Runö av F. Lönnlund och T. Dreijer.» Uppsala 
1972, 144 s. (Publicerad som nr 7 i serien Estlandssvenskarnas folkliga kultur 
i Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi LI.) 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet 
HEDBLOM har i samråd med arkivets medarbetare planlagt och lett in-

stitutionens arbete. Han har haft daglig mottagning och handlagt ärenden 
rörande arkivets fasta och tillfälliga personal samt medarbetare i bygderna, 
utarbetat petitum, ansökningar, redogörelser och skrivelser av skilda slag samt 
fört en omfattande in- och utrikeskorrespondens. Om hans verksamhet vid 
Fonogramavdelningen och landskapsundersökningarna se ovan. Han har 
varit redaktör för Svenska Landsmål och arkivets skriftserie samt ledamot 
av Forskningskommittén för modern svenska. 

Vid sidan av tjänsten har Hedblom under höst- och vårterminerna vid 
Uppsala universitet givit en kurs i dialektkännedom inom ämnet Folklivs-
forskning/Etnologi (16 tim.) och inom ämnet Svenska två kurser (8 tim.). 
1 mars föreläste han vid en konferens för sociologer och folklivsforskare vid 
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universitetet i Leicester, England. — Av trycket har han utgivit arkivets 
årsberättelse 1969/70 i Sv. Lm. 1971. 

Hedblom tillades genom Kungl. Maj:ts brev den 17 dec. professors namn. 
BROBERG har varit föreståndare för folkminnesavdelningen intill den 15.2 

och därefter för språkliga avdelningen. Han har vidare haft överinseendet över 
expeditionen samt varit arkivets kassaförvaltare och arkivchefens ställ-
företrädare. En särskilt krävande uppgift har detta år varit omläggningen av 
arkivets hela bokföring och kassaredovisning till automatisk databehandling. 
Broberg har därvid deltagit i kurser i Riksrevisionsverket och Riksarkivet och 
svarat för omorganisationen av arkivets redovisningssystem. Han har 
vidare deltagit i petitaarbetet, svarat för förbindelserna med skilda myndig-
heter, haft överinseende över låneverksamheten m. m. I språkliga avdelningens 
ärenden har han bl. a. hållit kontakt med Lärarhögskolan i Jönköping och 
universitetsfilialerna i Karlstad och Örebro, varifrån uppsatser i dialektämnen 
tillförts arkivet. Se vidare ovan under landskapsundersökningarna. 

BJÖRKLUND har varit ledare för Dalmålsundersökningen och redaktör för 
Dalmålsordboken, se ovan. 

Vid sidan av tjänsten har han bl. a. svarat för program och organisation 
vid de av K. Gustav Adolfs Akademien anordnade kulturdagarna i Bonäs 
bygdegård, Mora, den 28-30 juni. Över de där hållna föredragen över temat 
»Gamla källor och gamla skrifter» har han redigerat en rapport som utgivits i 
akademiens serie Hembygdsskildringar VII, häfte 5 (Upps. 1972). Den 
11-14 maj har han som lärare deltagit i högre nordiska seminariets vid Umeå 
universitet exkursion till övre Dalarna och den 11-14 juni deltog han som 
föreläsare i en av Skolöverstyrelsen och länsskoln.ämnden i Falun anordnad 
kurs för ämneslärare i Mora rörande tvåspråkighetens problem i Ovansiljan. 
— Av trycket har han, förutom ovanstående, utgivit nekrologen »Anders 
Nygård 1889-1970» (I: Sv. Lm. 1971). 

NYMAN förordnades den 18.1 av styrelsen för DOVA till innehavare av den 
efter fil. dr G. Pellijeff lediga förste arkivarietjänsten fr. o. m. den 15.2 och 
erhöll av arkivchefen uppdraget att från Broberg övertaga föreståndarskapet för 
folkminnesavdelningen.. Om hennes arbete vid avdelningen se ovan. 

Vid sidan av tjänsten har Nyman vid Uppsala universitet givit kurser inom 
ämnet Folklivsforskning (34 tim.). Hon har varit medarbetare i »Eneyklopädie 
des Märchens», Göttingen, och i »Nordische Volksmärchen», Berlin. — Av trycket 
har hon utgivit en vetenskaplig kommentar till »Stora sagoskatten», utg. D. 
Sekorova. Prag 1971. 

Om WIDMARKS arbete inom skilda landskapsundersökningar se ovan. Han 
har vidare utarbetat en frågelista om flottning och flottleder. 

Enx har åtnjutit tjänstledighet med C-avdrag 23.8-10.9 och 8.12-10.12. 
Han förordnades den 21.4 av styrelsen för DOVA till innehavare av den efter 
Nyman lediga arkivarietjänsten i Ae 25 från den 1.5. Om hans verksamhet vid de 
språkliga landskapsundersökningarna, särskilt Uppland, samt Folkminnes-
avdelningen och Fonogramavdelningen se ovan. Han har i betydande omfatt-
ning handlett forskare och studenter i samlingarna, särskilt inom ämnet 
Folklivsforskning, ifråga om utarbetande av seminarieuppsatser och därmed 
sammanhängande fältarbete. — Ehn har vid Uppsala universitet inom ämnet 
Folklivsforskning/Etnologi under h.t. givit kurser för 1 och 2 betyg (54 tim.) 
samt under h.t. och v.t. undervisat i samma ämne vid Kursverksamheten vid 
Umeå universitet (26 tim.). Han har även undervisat i handskriftsläsning och 
etnologisk fältteknik vid Kursverksamheten i Uppsala (66 tim.). 
10* —732526 Sv. Landsmål 1973 
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Om VÄSTERLUNDS verksamhet vid expeditionen, landskapsundersökningarna 
och Fonogramavdelningen se ovan. Såsom arkivets bibliotekarie har han svarat 
för bokinköp, bytesverksamhet, katalogisering och bindning. Han har varit 
arbetsledare för institutionens arkivarbetare. För årsberättelsen har han 
utarbetat kapitlet Resor. — För Sv. Lm. 1971 har han redigerat avd. »Insänd 
litteratur». 

Om ORDÅUS' verksamhet se ovan under Fonogramavdelningen. 
JOHANSSON förordnades den 21.4 av styrelsen för DOVA till innehavare av 

den efter Ehn lediga amanuenstjänsten från den 1.6. Under tiden 1.8-10.1 var 
hon t.f. amanuens i Ae 20, ett förordnande som avbröts av studier vid Lärar-
högskolan i Stockholm under vårterminen. Hon återinträdde i tjänst den 1.6. 
Om hennes arbete se ovan under landskapsundersökningarna. 

Om ERIKSSONS arbete vid Upplandsundersökningen se ovan. Han har vidare 
varit redaktionssekreterare för Svenska Landsmål och deltagit i handlägg-
ningen av övriga publiceringsfrågor samt besvarat frågor och gjort utredningar 
om dialektords förekomst och betydelse för Svenska Akademiens ordboks-
redaktion i Lund. Han har under året publicerat biografier över Bror }Wigren, 
Sven Hof och J. H. Hofberg (i Svenskt Biogr. Lexikon, band XIX, 1971) samt 
recensioner i Svenska Landsmål 1971. 

Om GUSTAVSONS redigerings- och publiceringsarbete se ovan under Gotland. 
Om TIBERGS arbete se ovan under Estland och Gammalsvenskby. Under 

året har han av trycket utgivit »Estlandssvenska husdjursnamn». Se ovan under 
Utgivningsverksamheten. 

Om HASSELBRINKS arbete med en sydlapsk ordbok se ovan under Lapska 
avdelningen. 

IV. Resor och uppteckningsarheten 
(Ort3meddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen) 

Dalarna. 9.7-28.7 reste BJÖRKLUND i Övre Dalarna för uppteckning av 
dialekt, främst för komplettering av artiklar i Dalmålsordboken, i 13 socknar 
i Siljansområdet och Västerdalarna. Han gjorde dessutom tiden 14.6-17.6 ett 
besök i landskapet för underhandlingar om fortsatt ekonomiskt stöd till 
biträdeshjälp vid Dalmålsordbokens redaktion. BROBERG besökte fru GRETA 
BLIXT i Grangärde sn för att överlägga om fortsatt utredigering av skogsförman 
0. Blixts efterlämnade samlingar. ORDÅUS gjorde med inspelningsbilen under 
tiden 1.7-9.7 upptagningar av dialekt i Leksands, Siljansnäs, Sundborns och 
Svärdsjö sur. Doc. E. 0. BERGFORS medverkade vid dessa inspelningar 
dagarna 5.7-7.7 i Leksand och Siljansnäs. HEDBLOM gjorde den 11.12 i Uppsala 
en inspelning av byggmästaren fil. dr A. Diis, som berättade minnen från sin 
barndomsbygd i Våmhus sn och sina tidigaste verksamhetsår. 

Dalsland. Vid ett besök hos redaktör T. HEIMER den 18.9 genomgick 
BROBERG dennes samlingar och gav instruktioner för hans fortsatta utredi-
geringsarbete. Den 29.8-3.9 gjorde ORDHUS och Heimer inspelningar av 
dialekter och folktraditioner i Dals-Eds, Håbols, Nössemarks, Steneby och Ånim-
skogs sur. FIeimer har vidare fortsatt sina folkloristiska och etnologiska upp-
teckningar i Håbols m. fl. sur, och fru HILDUR WIBERG har i Bolstads m. fl. 
sur upptecknat sägner och folktro m. m. 
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Gotland. Herr J. HJORTER har gjort fortsatta uppteckningar av folkminnen 
från Fide sn. Fil. kand. KARIN HOLMBÄCK har för en trebetygsuppsats in-
samlat sägner från Gotland och Öland om öjaprästens julottefärd. 

Gästrikland. WIDMARK och ORDÅIIS gjorde den 25.11-26.11 upptagningar 
av flottningens terminologi i Hedesunda och österfärnebo snr. MIN och 
°relikts spelade in folkminnen knutna till järnverket i Sandviken den 
5.4-6.4. 

Hälsingland. HEDBLOM har vid resor i landskapet den 5.7, 21.7-23.7 och 
20.9-22.9 besökt ortsmeddelare för genomgång av uppteckningar, instruktioner 
etc. varvid Alfta, Hanebo, Järvsö, Jättendals, Ovanåkers och Rengsjö snr samt 
Hudiksvall besöktes. Den 21.7-23.7 deltog även prof. D. STRÖMBÄCK i 
resorna. ORDfiIIS och fil. kand. T. JANSSON, Ramsjö, gjorde upptagningar av 
dialekt och folkminnen i Ramsjö och Ljusdals snr den 26.6-30.6. Upptag-
ningarna hade förberetts av Hedblom under en resa 24.6-30.6 som även 
berörde Bergsjö, Järvsö och Rengsjö snr. Fil. mag. AGNETA ANDERSSON upp-
tecknade dialekt i sin hemsocken Ytterhogdal den 14.11-19.11 och den 29.2-3.3. 
Fil. stud. AINA JANSSON har samlat material till en uppsats om handel i 
Söderhamn och kringliggande bygd. Leg. sjuksköterskan BRITA HERMANSSON 
har gjort språkliga och etnologiska uppteckningar i Järvsö sn. Fru SIGNE 
WIDHOLM har vidarefört sina uppteckningar av folkminnen från Bergsjö sn. 
F. landstingsman G. HAMMAR, Jättendal, har i anslutning till frågelistan 37 
Fiske gjort utförliga anteckningar om fisket vid hälsingekusten. 

Härjedalen. HEDBLOM besökte den 27.6 överhogdals sn för att förbereda 
kommande inspelningar där. Ordbokschef V. REINHAMMAR har gjort dialekt-
inspelningar av sagesmän från Tännäs an. 

Jämtland. Herr E. J. LINDBERG, Göteborg, har fortsatt sina uppteck-
ningar av folkmål och folkminnen från Ragunda sn, och hemmansägare 
Il. HENRIKSSON har besvarat frågelistor från Hammerdals an. Fil. dr B. 
FLEMSTRÖM, Uppsala, har gjort språkliga uppteckningar i Fors och Ragunda snr. 

Lappland. Pastoratsadjunkt Bo LUNDMARK har gjort lapska uppteckningar 
från Gällivare, Jokkmokks, Jukkasjärvi och Tärna snr, och herr A. NussoN 
har fortsatt sina omfattande språkliga och etnologiska uppteckningar från 
Fredrika sn. 

Medelpad. Onntus och JOHANSSON gjorde den 18.8 en dialektinspelning 
på Alnön. 

Norrbotten. ORIÅUS och JOHANSSON gjorde den 11.8-14.8 upptagningar 
av dialekt i överkalix sn. Den 15.8-16.8 gjorde Orddus inspelningar i 
Nederkalix och Töre snr under medverkan av fru ANNA RÖNNQVIST. Rektor 
A. LUNDBERG har samlat material om dialekt och folkminnen från Nederluleå 
sn, och folkskollärare E. LUNDBERG har fortsatt sina språkliga och etnologiska 
uppteckningar i Norrfjärdens sn. 

Närke. ORntus och R. SVEDSKOG gjorde den 7.6 upptagningar av folkmål 
i Gällersta sn. 

Småland. ORDAIIS och lektor J. STERNER gjorde den 29.7-6.8 upptagningar 
av dialekt och traditioner i Gränna samt i Hässleby, Hults, Malmbäcks, 
Rumskulla, Pelarne och S. Vi snr. Författaren G. SKOGSMARK har fortsatt sina 
språkliga och etnologiska uppteckningar från Misterhults sn. Civiling. A. 
Lubtnre, Strängnäs, gjorde inspelningar av folkmusik och folktradition i Kalmar 
den 7.8 och i Bankeryd den 1.10-2.10. — HEDBLOM besökte Kalmar den 
7.8-9.8 för medverkan vid Sverige-Amerikadagen och Växjö den 29.2-1.3 
för föredrag och överläggningar med Emigrantinstitutets ledning. 
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Uppland. Em och ORDÅUS gjorde upptagningar av dialekt och tradi-
tioner i Hållnäs sn den 29.9. De fortsatte inspelningarna den 6.10 i Vallentuna, 
den 7.10 på Gräsön, den 13.10 i Sollentuna och den 18.10 i Västland, där riks-
dagsmannen med. dr J. LUNDBERG medverkade. Inspelningar gjordes vidare 
i Sollentuna, Litslena, Biskopskulla och Långtora den 19.4, 26.4 och 17.5. 
Ehn reste den 10.8 till Gräsö för uppteckning och fotografering av löv- och 
vasstäkt. F. folkskolläraren J. WESTIN har på Möja i Stockholms skärgård 
fortsatt sina omfattande språkliga och folkloristiska uppteckningar. Fru 
EDIT GUSTAFSON har besvarat frågelistor från Vittinge sn. Fil. kand. H. 
ScirEuTz har i samband med en trebetygsuppsats i sociologi gjort uppteck-
ningar om folkliv och sociala förhållanden i stadsdelen Petterslimd i Upp-
sala. 

Värmland. BROBERG besökte under tiden 14.9-17.9 och 19.9-22.9 orts-
meddelare m. fl. i skilda snr för överläggningar om tillvaratagande av samlingar, 
instruktioner etc. ORIÅUS spelade in dialekt och folktradition den 24.8-28.8 i 
Botilsäters, Eskilsäters, Hammarö, Töcksmarks och Ölseruds snr samt i Säffle 
med herr G. ANDERSSON, herr G. PERSSON och red. I. SCHYMAN som med- 
hjälpare. Den 30.8 gjordes även en upptagning i Töcksmarks su under med- 
verkan av red. T. HEIMER. Uppteckningar av folkminnen har gjorts i Blom-
skogs och Kila snr av red. Helmer samt av gruvarbetare S. LARSSON i Gustav 
Adolfs sn. Herr 0. Z. ARONSSON har besvarat frågelistan »Förändringar i det 
nutida samhället» från Östervallskogs, Töcksmarks och V. Fågelviks snr. Fil. 
stud. A. NnssoN har för trebetygsuppsats undersökt tre generationers dialekt i 
Mangskogs sn. För en trebetygsuppsats i folklivsforskning har fil. stud. INGRID 
NORDANSTIG gjort uppteckningar om hemslöjd, speciellt i Arvikatrakten och 
fil. stud. BRITT-MARI HERTING har bedrivit fältstudier för en uppsats i etnologi 
om smidda gravkors i Fryksdalen och Klarälvsdalen.. 

Västergötland. Folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, har för besvarande 
av uppkomna frågor vid utskrivningen av fonogram gjort resor i skilda delar av 
landskapet. Herr I. JOHANSSON, Habo sn, och herr C. ALMQVIST, Ulfängstorp, 
har gjort språkliga uppteckningar. 

Västmanland. ORDÅUS och folkskollärare R. SVEDSKOG gjorde den 26.1-27.1 
en resa för dialektinspelningar i Arboga stad samt i Fellingsbro, Frövi och 
Medåkers snr. Den 6.6-8.6 fortsattes inspelningarna i Arboga samt i Himmeta, 
Linde, Ramsbergs och Skinnskattebergs snr. Svedskog har även fortsatt sina 
orduppteckningar från Medåkers sn. 

Ångermanland. Folkskollärare F. BERGVALL har gjort fortsatta uppteck-
ningar av dialekt och folkminnen i Edsele sn, och herr E. GENBERG har besva-
rat frågelistor från Anundsjö sn. 

Öland. Under tiden 27.10-4.11 besökte ERN och ORDkUS med inspelnings-
bilen socknarna Böda, Bredsättra, Egby, Föra, Gärdslösa, Högby, Högsrum, 
Källa, Långlöt och Ås för upptagningar i samverkan med doc. ULF ERIK 
HAGBERG och hans medhjälpare vid pågående arkeologiska utgrävningar på 
Öland. Fil. kand. KARIN HOLMBÄCK har upptecknat sägner. Jfr ovan under 
Gotland. 

Östergötland. Under en resa den 26.7-29.7 gjorde ORDÅUS och lektor 
J. STERNER inspelningar av dialekt och folkminnen i V. Harg, Mjölby och 
Ulrika snr. MIN och Ord6us spelade in dialekt i Skedevi sn den 22.3 under 
medverkan av kyrkoherde E. LINDGREN. Fil. dr H. GUSTAVSON sammanträf-
fade i Norrköping den 10.11-13.11 med fil. dr F. THYDÅN för fortsatt genom-
gång av dennes egna äldre östgötska uppteckningar. 
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E stlan.dssv enskarna. TIBERG har under året besökt estlandssvenska 
meddelare, de flesta bosatta i trakten av Stockholm. Han har gjort en resa till 
Småland och en till gammalsvenskbybor på Gotland. Sammanlagt har han 
gjort 85 utfrågningar. Dessutom har ett antal ortsmeddelare varit verksamma. 
Tillsammans med MIN gjorde Tiberg den 5.7 en resa till Stockholm för 
inspelning. 

Svenska Finland. Doc. K.-A. HOLMBERG gjorde sommaren 1970 dialekt-
inspelningar i Sideby sn i Österbotten. Som resultat därav har han till arkivet 
inlämnat 14 ljudband jämte protokoll. 

S vensk -Amerika. Prof. C. E. MÅNVE, Anchorage, har under sin fortsatta 
vistelse i Alaska inspelat amerikasvenska för arkivet. 

Sydamerika. Pastor S.-A. FLODELL och fil, mag. fru GUNVOR FLODELL, 
()berg., Misiones, Argentina, har fortsatt sina inspelningar i äldre svenska 
bosättningsområden i Argentina och Brasilien. De av dem inspelade banden 
uppgår nu till 45 (om i-1 tim. speltid). Därtill kommer protokoll och kom-
mentarer. 

Compte rendu 

des recherches dirig6es par l'Institut de Dialectologie et de Folklore d'Upsal 
pendant les ann6es d'exereise 1971-72. Par FOLKE HEDBLOM. 

I. Organisation, budget, direction et collaborateurs. 
II. Accroissements des archives et utilisation des collections. 

III. Travaux dans les arehives, A.aboration des matoSriaux. 
Aper9u g6n&ale; publications de l'Institut. 
Travaux des emplop5s. 

IV. Voyages et enquetes dans les provinces. 



Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 

Årsberättelse 1971/72 

Av Sven Benson 

Organisation, ekonomi och förvaltning 

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) lyder sedan den 1 juli 1970 
under Styrelsen för dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 
(DOVA). Styrelsens ordförande har varit riksarkivarie Åke Kromnow. 

För myndighetens arbete har gällt av Kungl. Maj:t den 29 juni 1970 
utfärdad instruktion och för de enskilda arkivens verksamhet av styrelsen den 
20 aug. 1970 fastställd arbetsordning. Verksamheten inom DAL har ytterligare 
reglerats i allmänna ordningsföreskrifter utfärdade av arkivchefen den 2 juli 
1970. 

I den till arkivet knutna rådgivande nämnden har ingått professorerna 
Nils-Arvid Bringåus, Bertil Ejder, Bertil Malmberg och Jerker Rosen. 
Nämnden har sammanträtt två gånger under året. 

För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under året har 
följande belopp disponerats: 
Förvaltningskostnader 353 600 kr 
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material 81 000 kr 

Arkivet har i kameralt hänseende varit anslutet till redovisningscentralen 
vid Lunds universitet. 

Personal och tjänstgöringsförhållanden 

Arkivets fasta personal har under året utgjorts av doc., fil. dr Sven Benson, 
arkivchef (Be 6), fil. dr Sten-Bertil Vide, arkivarie (Ae 25), fil. lic. Göran 
Hallberg, arkivarie (Ae 22, bef.-gång), fru Eva Nordin, assistent (Ae 15), fröken 
Britt-Marie Lundin, kontorist (Ap 11, bef.-gång) och fru Amy Ruborn, 
kontorist (Ae 11, bef.-gång). (Lönegrad och tjänstetitel avser förhållandena 
vid arbetsårets utgång.) 

BENSON har lett och övervakat arkivets arbete och själv drivit insamlingen av 
dialektmaterial från de östra delarna av arkivets område. Han har fortsatt 
undersökningen av ortnamnen i Harjagers härad och av de blekingska 
dialekterna samt avgivit yttranden i namngranskningsärenden och utarbetat 
frågelistor (se mom. 4 nedan). 

För genomgång av arkivmaterial och instruktion av medarbetare samt 
uppteckning och inspelning har Benson under året företagit följande resor: 
till Malmö den 6 sept., till Saxtorp den 9 sept., till Växjö, Fågelfors, Virserum, 
Högsby, Södra Vi och Stenbrohult den 14-17 sept., till Vissefjärda den 6 nov., 
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till Kallinge den 23 febr., till Karlskrona den 28 mars och till Hässleholm och 
Växjö den 15 maj. Benson var närvarande vid sammanträden med styrelsen för 
DOVA den 28 aug., den 27 okt., den 18 jan., den 21 april och den 16 juni. Han 
deltog i den sjätte nordiska namnforskarkongressen i Helsingör den 22-26 aug. 
och åtnjöt tjänstledighet med bibehållen lön den 27-30 juni för deltagande i elfte 
internationella namnforskarkongressen i Sofia. 

Benson har under året publicerat Sydsvenska namnvårdsproblem (SOÅ 1971), 
Dialect and Place-Name Research in Lund (Onoma XVI) och Litteraturkrönika 
1970 (ANF 86; tillsammans med prof. B. Ejder och docent B. Pamp). Han 
har därjämte redigerat årshäfte 1971 av Sydsvenska ortnamnssällskapets 
årsskrift och på uppdrag av redaktionen för Arkiv för nordisk filologi ombe-
sörjt utgivandet av ANF 86. Utom tjänsten har han hållit 2 föreläsningar i 
dialektologi vid en av UKÄ anordnad kurs för norska och danska studenter 
och 2 föreläsningar över skånska och blekingska ortnamn vid Rikets allmänna 
kartverk. 

VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från de västra delarna av 
insamlingsområdet, handhaft bibliotek och fonogramavdelning, avlyssnat 
och kopierat inspelningar som ställts till förfogande av olika personer samt 
utfört vissa registreringsarbeten. Han har därjämte redigerat arbetsband för 
utskrivning av fonogranitexter och granskat dessa texter liksom excerpter ur 
kvartosamlingar och utskrifter av äldre primäruppteckningar samt instruerat 
medarbetare. Han har också deltagit i utarbetandet av frågelistor, prövat olika 
system för uppställningen av ett realregister för fonogrammen samt påbörjat 
en registrering och katalogisering av Arvid Anderssons inspelningar. För 
inspelningar m. m. har han gjort resor till Varberg den 9 aug., Träslöv den 
12 aug., Angelstad och Älmhultstrakten den 30 aug.- 3 sept., Löderup den 
28 sept., Vollsjö den 30 sept., Simrishamnstrakten den 12 okt. och Smålands-
stenar den 15 maj. Under olika perioder har han tjänstgjort som t.f. arkivchef 
sammanlagt 37 dagar. 

Vide har under året publicerat Luriga ortnamn i Torna härad (i Torna-
bygden årg. 4) samt recensioner i Rig. 

HALLBERG har lett insamlingen av skånskt dialekt- och ortnamnsmaterial, 
excerperat skånska ortnamns- och dialektkällor, redigerat arbetsband för 
utskrivning av fonogramtexter och granskat texterna, granskat namnlistor 
och kartmanuskript från Rikets allmänna kartverk, förberett arkivchefens 
yttranden i namnfrågor och färdigställt manuskriptet till Skånes ortnamn 
A: 16 (Rönnebergs härad). I samband med arbetet på manuskriptet besökte han 
olika orter i Rönnebergs härad den 15 juli, den 3-5 resp. den 31 maj och den 
6 juni, lantmäterikontoret i Malmö den 14 juli, 8 dec., 22 febr. och 8 juni, 
Institut for navneforskning och Rigsarkivet i Köpenhamn den 27 mars samt 
vid ett flertal tillfällen Landsarkivet i Lund. För inspelning av dialekt besökte 
Hallberg den 13-18 sept. och den 27 sept.-1 okt. olika orter i Norra och 
Södra Möre härader i Kalmar län. För inspelning av dialekt och uppteckning 
av ortnamn besökte han vidare olika orter i Färs och Herrestads härader i 
Malmöhus län den 6-9 sept. Han bevistade den 22-27 aug. den sjätte nordiska 
namnforskarkongressen i Helsingör. Tillsammans med kontorist Lundin har 
han upprättat ett ortnamnsregister över Onsjö, Harjagers och Ljunits härader. 
Under 4 dagar har han vikarierat på arkivchefstjänsten. 

Hallberg har under året publicerat Recension av N. Jörgensen, Syntaktiska 
drag i svenska dialekter. En bibliografisk översikt (i Fyra talspråksstudier. 
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Ser. D. Meddelanden. Nr 2). 
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Benson, Vide och Hallberg har handlett tillfälliga medarbetare och besö-
kande forskare samt besvarat förfrågningar från institutioner och enskilda. 

EVA NORDIN har handhaft registrerings-, expeditions- och redovisningsarbetet 
samt personalärendena. Hon har vidare excerperat ortnamn ur jordregister-
namnlistor och dialektord ur kvartosamlingar samt renskrivit manuskript och 
brev på tyska och engelska. 

BRITT-MARIE LUNDIN har renskrivit brev och manuskript av olika slag, 
biträtt assistenten i expeditionsarbetet, fortsatt sakregistret till fonogrammen 
och tillsammans med arkivarie Hallberg upprättat ortnamnsregister över 
Onsjö, Harjagers och Ljunits härader. Hon har under 16 dagar vikarierat på 
assistenttjänsten. 

Eva Nordin och Britt-Marie Lundin deltog den 13-14 mars i en kurs i 
redovisningsteknik (system S) vid riksarkivet i Stockholm. 

AlVIY RUBORN, som under hela året åtnjutit partiell tjänstledighet med 
tjänstgöringsskyldigheten nedsatt till hälften, har räknat, stämplat och 
ordnat samlingar, satt stickord på nya samlingar och utfört olika slag av 
excerperingsarbete. 

Tillfälliga medarbetare. Fil. stud. Laila Ahnstedt, fil. mag. Gudrun 
Bergdahl, fil. stud. Mona Blomgård, fil. mag. Eva Claesson, fil. stud. Solveig 
Hallberg och fil. mag. Harriet Nilsson har skrivit ut fonogram; fil. mag. 
Barbro Svensson har gjort inspelningar av stadsmål och kamrer Karl Antonsson 
av dialekter i Östra härad i Småland. Skriftställare Helge Andersson har 
excerperat ortnamn och fru Brita Vide dialektord ur äldre material. 

3. Samlingarnas tillväxt 

Handskriftssamlingarna har under året utökats med följande material: 
3 116 bl. 4:o (Bl. 231, Hall. 227, Sk. 324, Sm. 2 183, Vgl. 16, Ögl. 76, Öl. 59), 
54 792 bl. 16:o (Bl. 224, Hall. 18 266, Sk. 28 868, Sm. 7 241, °lokaliserade 24, 
blekingska kopieserien 169), 3 117 bl. A4, 34 bl. fol., 8 h. 4:o, 12 h. 8:o. Av detta 
material utgöres 12 182 bl. 16:o av ortnamnsexcerpter ur äldre källor samt 1 bl. 
fol., 110 bl. A4, 1 bl. 4:o, 1 419 bl. 16:o, 8 h. 4:o, 11 h. 8:o av dialektala ort-
namnsformer (Bl. 3 bl. 16:o, Hall. 411 bl. 16:o, Sk. 1 bl. fol., 53 bl. A4, 1 bl. 4:o, 
889 bl. 16:o, 8 h. 4:o, 11 h. 8:o, Sm. 57 bl. A4, 116 bl. 16:0). Manuskriptbeståndet 
utgör nu 1 bd fol., 1 bd 12:o, 17 h. fol., 91 h. A4, 112 h. 4:o, 276 h. 8:0, 41 h. 12:o, 
10 h. 16:o, 20 h. i växlande format, 4 984 bl. fol., 100 400 bl. 4:o, 4 901 bl. 8:o, 
ca 3 622 500 bl. 16:o, 32 416 bl. A4 och 186 bl. i växlande format. Beträffande 
uppteckningar och utskrifter se vidare nedan under 5. 

Härtill kommer ett omfattande studiecirkelsmaterial som av Södra Sveriges 
Skogsägares förbund överlämnades som gåva till DAL i maj 1972 men som 
icke hann sorteras och accederas före arbetsårets utgång. 

Fonogramavdelningen har under året utökats med 123 band, mot-
svarande ca 143 timmars speltid och antalet band är nu 608. Antalet grammo-
fonskivor är oförändrat, 4 334 original och 1 050 kopior. 

Inspelningar har gjorts av Benson i Ronneby lfs., Bl., Fågelfors, Högsby, 
S. Vi, Sm., av Hallberg i Everlöv, Sövde, Sövestad, Sk., Arby, Bäckebo, Dörby, 
Förlösa, Hagby, Halltorp, Hossmo, Karlslunda, Kläckeberga, Kristvalla, 
Kråksmåla, Ljungby (Kalmar län), Madesjö, Mortorp, S:t Sigfrid, Söderåkra, 
Våxtorp (Kalmar län), Örsjö, Sm., av Vide i Träslöv, Varberg, Hall., Borrby, 
Fränninge, Limhamn, Ravlunda, Rörum, Ö. Tommarp, Valleberga, Vitaby, 
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Sk., Angelstad, Göteryd, Hallaryd, Pjätteryd, Sm., av fil. mag. Eva Claesson 
och fil. mag. Gudrun Bergdahl i Eksjö, Jönköping, Kulltorp, Värnamo, Sm., 
av fil. mag. Barbro Svensson i Helsingborg, Kristianstad, Sk., av kamrer Karl 
Antonsson (Österkorsberga) i Korsberga, Stenberga, Sm. Vidare har inspel-
ningar ställts till förfogande för kopiering av fru Lilian Erland, Växjö, från 
Växjö, Sm., fil. stud. Lena Forsberg, Lund, från Malmö, Sk., folkskollärare 
Cla,es Göran Gunnarsson, Växjö, från S. Vi, Sm., socialchef Tage Gustafsson och 
fru Lisa Gustafsson, Nybro, från svenskbygder i USA, herr Carl Emil Johansson, 
Skillingaryd, från Näshult, Sm., lektor Fridolf Jönsson, Växjö, från Båraryd, 
Snu., fil. lic. Torsten Karlsson, Hässleholm, från Bröruiestad, Finja, Hässleholm, 
Högseröd, Ignaberga, Matteröd, Sörby. Verum, Sk., f. folkskolläraren Assar 
M. Lindberg, Diö, från Stenbrohult, V. Torsås, Sm., slöjdlärare Birger 
Magnusson, Virserum, från Alseda, Blackstad, Hallingeberg, Korsberga, 
Kristdala, Långemåla, Målilla, Mörlunda, Nottebäck, Stenberga, Tuna, Vena, 
Virserurn, Åseda, Sm., S. Möckleby, Öl., Storsjö, Jtl., Arjeplog, Karesuando, 
Lappl., konsthantverkare Alf Persson, Göteryd, från Göteryd, Sm., folkskol-
lärare Sten Sörenby, Kristdala, från Kristdala, Vena, Sm., samt av S. Vi 
hembygdsförening från S. Vi, Sm., och Virserums hembygdsförening från 
Gårdveda och Virserurn, Sm. Dessutom har en inspelning på fonografrulle, gjord 
i Visseltofta, Sk., 1903, samt en från oidentifierad ort i Skåne överförts till band. 
Bonden Arvid Anderssons sterbhus överlämnade i maj 1972 ett stort antal 
bandinspelningar som gåva till arkivet. Materialet härrör huvudsakligen från 
nordvästra Småland, men hann icke katalogiseras före arbetsårets slut. 

Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, dels genom 
gåvor från följande: lektor Hugo Areskoug, Helsingborg, läroverksadjunkt 
Malte Areskoug, Sundsvall, arkivchef Sven Benson, Lund, ingenjör Harry 
Bergenblad, Huskvarna, professor Knut-Olof Falk, Lund, arkivarie Göran 
Hallberg, Eslöv, folkskollärare Harry Hedin, Oskarström, Sixma van Heemstra, 
Amsterdam, docent Inger Haskå, Furulund, docent Jorma Koivulehto, 
Helsingfors, rektor Alvar Neander, Lund, mag. art. Helge Omdal, Bergen, 
dr P. E. Raper, Pretoria (Sydafrika), dr phil. Bent Sondergaard, Grindsted, 
professor dr John Kousgård Sorensen, Nivå, arkivarie Åke Werdenfels, Lund, 
arkivarie Sten-Bertil Vide, Dalby, samt Forskningskommittén i Uppsala för 
modern svenska och Rikets allmänna kartverk. 

Mikr of ilmavdelningen har under året utökats med 48 bl. 9 x 12 em 
negativ film (Petter Geddas atlas av år 1693, förvarad i Marinmuseum i Karls-
krona). 

4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning 

Följande frågelistor har utarbetats av Benson i samverkan med Vide: DAL 1 
(»I skog och mark»), DAL 2 (»Oxar och stutar»), DAL 3 (stucliecirkelsversion av 
DAL 1), DAL 4 (»Höns») och DAL 5 (»Ko, kalv och tjur»). 

Inkommande material har granskats av Benson, Vide och Hallberg. 
Ortnamn från Malmöhus län har excerperats ur mikrofilmer av danska 

räkenskaper från tiden före 1658. 
Ett stort antal fonogram har under året skrivits ut på A4. 
Sakregistret över fonogrammen har fortsatts. Alfabetiska register över 

ortnamnen i Harjagers och Ljunits härader har upprättats. Det under före-
gående år påbörjade alfabetiska namnregistret för Onsjö härad har slutförts. 
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Ett manuskript till första delen av lektor Gösta Sjöstedts arbete Ordbok 
över Västra Göinge härads dialekter har inlämnats till arkivet och renskriv-
ningen har påbörjats. Arbetet skall ingå i den planerade serien Skrifter 
utgivna av dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. Manuskriptet till arkivarie 
Hallbergs utgåva av bebyggelsenamnen förelåg vid arbetsårets utgång i ren-
skrivet skick. 

Beträffande skrifter, som under året utgivits av arkivets tjänstemän, hän-
visas till mom. 2. 

I nära anslutning till arkivets arbete har Sydsvenska ortnamnssällskapets 
årsskrift 1971 utgivits av arkivchefen. 

Följande arbeten pågick vid årets slut: arkivchef SVEN BENSON, Blekingska 
dialektstudier 2, Blekingsk ordbok, Bebyggelsenamnen i Harjagers härad; 
professor BERTIL EJDER, Ortnamn på -ryd; arkivarie GÖRAN HALLBERG, 
Bebyggelsenamnen i Rönnebergs härad; f. d. arkivarie INGEMAR INGERS, 
Skånska drag i texten i Lunds stifts landebok, Skolslang och akademisk slang 
i Lund; fil. kand. STIG ISAKSSON, Bebyggelsenamnen i Onsjö härad; f. d. lektor 
GÖSTA SJÖSTEDT, Ordbok över Västra Göinge härads dialekter; arkivarie 
STEN-BERTIL VIDE, A. J. Krögers dialekttexter; docent ANNE MARIE WIESEL-
GREN, Bebyggelsenamnen i Villands härad. 

Antalet besök har under året uppgått till 1 375. 

5. Uppteckningsarbetet 1971172 

1 nedanstående översikt över fältarbetet anges först upptecknaren, därpå 
uppteckningsorten och slutligen antalet manuskriptblad. För flertalet orter 
har arbetet avsett komplettering ur olika synpunkter av tidigare undersök-
ningar. Översikten upptar jämväl äldre uppteckningar, som utredigerats under 
året, samt excerpter och texter från fonogram. 

Blekinge 
B räkne hd. Manfred Magnusson, Asarurn 37 bl. 4:o; Ellen Svanström, 

Hällaryd 14 bl. 4:o. 
Listers hd. Ingemar Ingers, Jämshög 1 bl. 16:o. 
Medelstads hd. Ture Andersson, Ronneby lfs. 98 bl. 4:o; Adolf Olsson, 

Eringsboda 55 bl. 4:o; Gunnar Ohlsson, Eringsboda 10 bl. 4:o. 
Östra hd. Göte Heimlen, Rödeby 17 bl. 4:o; Eric Pettersson 6 bl. A4. 

Halland 
F aur å s hd. Solveig Hallberg, Fagered 13 bl. A4, Gällared 74 bl. A4, 

Okome 147 bl. A4, Svartrå 48 bl. A4, Ullared 44 bl. A4; Anna och Olga 
Johansson, Svartrå 13 bl. 4:o; Albert Karlsson, Källsjö 30 bl. 4:o; Harriet 
Nilsson, Alfshög 39 bl. A4, Dagsås 38 bl. A4, Fagered 38 bl. A4, Gällared 115 
bl. A4, Okome 48 bl. A4; Viktor Nilsson, Fagered 1 bl. A4, 9 bl. 4:o; Bror 
Noråker, Ullared 3 bl. A4; Karl Olsson, Gällared 28 bl. 4:o. 

F j äre hd. Harriet Nilsson, Förlanda 37 bl. A4. 
Halmstads hd. Berit Nilsson, Harplinge 17 bl. 4:o; Harriet Nilsson, 

Harplinge 18 bl. A4, Kinnared 17 bl. A4, Kvibille 81 bl. A4, Rävinge 27 bl. A4, 
Slättåkra 39 bl. A4, Steninge 7 bl. A4. 



Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 157 

Himle hd. Judith Johansson, Gödestad 6 bl. 16:o, Varberg 1 bl. 16:o; 
Harriet Nilsson, Grimeton 30 bl. A4, Rolfstorp 29 bl. A4, Spannarp 52 bl. A4. 

Höks hd. Harriet Nilsson, Knäred 43 bl. A4, Våxtorp 15 bl. A4. 
Viske hd. Judith Johansson, Värö 71 bl. 4:o, 341 bl. 16:o, Ås 4 bl. 16:o; 

Harriet Nilsson, Veddige 62 bl. A4. 
Årstads hd. Eva Claesson, Abild 26 bl. A4; Solveig Hallberg, Askome 24 

bl. A4, Krogsered 46 bl. A4; Alarik Johansson, Slöinge 10 bl. 4:o; Herman 
Lundsgårdh, Vessige 1 bl. A4, 42 bl. 4:o; Berta Nilsson, Eftra 7 bl. 4:o; 
Harriet Nilsson, Slöinge 9 bl. A4. 

Skåne 
Allmänt. Lena Forsberg 33 bl. A4. 
Albo hd. Sven Benson, S. Mellby 1 bl. 16:o. 
Bara hd. Helge Andersson, Genarp 15 bl. 4:o; Per Andersson, Lyngby 

1 bl. fol.; Ingemar Ingers, Burlöv 145 bl. 16:o, Mölleberga 68 bl. 16:0, 
Nevishög 32 bl. 16:o, Tottarp 51 bl. 16:o, Uppåkra 21 bl. 16:0; N. Lindqvist 1 h. 
8:o (även Oxie och Skytts h:der). 

Bjäre hd. C. S. Grevander, Grevie 66 bl. 16:o, V. Karup 64 bl. 16:o; Jöran 
Sahlgren 1 h. 8:o, 1 bl. A4, 1 bl. 4:o (även S. Åsbo hd). 

Frosta hd. Sven Benson, Bosjökloster 2 bl. 16:o, Fulltofta 1 bl. 16:o; Jöran 
Sahlgren 1 h. 8:o, Bosjökloster 5 bl. 16:o, Gudmundtorp 8 bl. 16:o, Gårdstånga 
1 bl. 16:o, Hammarlunda 3 bl. 16:o, Harlösa 2 bl. 16:o, Holmby 1 bl. 16:o, 
Högseröd 7 bl. 16:o, Munkarp 3 bl. 16:o, Skarhult 3 bl. 16:o, Ö. Strö 2 bl. 16:o. 

Färs hd. Göran Hallberg, Sövde 77 bl. 16:o; Gunnar Persson, Västerstad 
58 bl. 4:o. 

Gärds hd. Jöran Sahlgren 1 h. 8:o (även Villands hd). 
Harjagers hd. Valter Bengtsson, Eslöv 1 bl. A4; Jöran Sahlgren (se 

Rönnebergs hd). 
Herrestads hd. Göran Hallberg, Sövestad 31 bl. 16:o; Ingemar Ingers, 

Ystad 152 bl. 16:o. 
Ingelstads hd. Wanda Hansson, Ö. Hoby 39 bl. 4:o, Ö. Ingelstad 43 bl. 

4:o; Åke Hansson 38 bl. 16:o. 
Järrestads hd. Wanda Hansson, Ö. Nöbbelöv 14 bl. 4:o, 602 bl. 16:o. 
Lj units hd. Jöran. Sahlgren 1 h. 4:o. 
Luggude hd. Eric Nilsson, Kullabygden 27 bl. A4; Jöran Sahlgren 4 h. 4:o, 

Allerum 3 bl. 16:o, Bjuv 3 bl. 16:o, Brunnby 3 bl. 16:o, Farhult 2 bl. 16:o, 
Fleninge 1 bl. 16:o, Jonstorp 1 bl. 16:o, Kattarp 1 bl. 16:o, N. Vram 1 bl. 16:o, 
Väsby 1 bl. 16:o; Lars Helge Tunving 52 bl. A4. 

N. Åsbo hd. S. Grevander 1 h. 8:o. 
Onsj ö hd. Jöran Sahlgren 1 h. 8:o; Oskar Svensson, Billinge 7 bl. 4:o. 
Oxie hd. Helge Andersson, Husie 14 bl. 4:o; Sven Benson, V. Kärrstorp 

1 bl. 16:o; Ingemar Ingers, Husie 1 bl. 16:o; N. Lindqvist (se Bara hd). 
R önnebergs hd. Göran Hallberg, Billeberga 3 bl. 16:0; Jöran Sahlgren 

1 h. 8:0 (även Harjagers hd). 
Skytts hd. N. Lindqvist (se Bara hd); Stig Mårtensson, Falsterbo 2 bl. A4; 

Jöran Sahlgren 1 h. 4:0. 
S. Åsbo hd. Jöran Sahlgren 1 bl. 16:o, (se Bjäre hd), Ausås 17 bl. 16:o, 

Björnekulla 13 bl. 16:o, Höja 8 bl. 16:o, Kvidinge 38 bl. 16:o, Starby 8 bl. 16:o, 
Stenestad 21 bl. 16:0, Strövelstorp 22 bl. 16:o, V. Broby 7 bl. 16:o, V. 
Sönnarslöv 19 bl. 16:o. 
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Torna hd. Gudrun Bergdahl, Veberöd 44 bl. A4; Ingemar Ingers, Flädie 
42 bl. 16:o, Lund 43 bl. 16:o; Jöran Sahlgren 1 h. 8:0. 

Vemmenhögs hd. Jöran Sahlgren 2 h. 4:o, Börringe 7 bl. 16:o, Gärdslöv 
11 bl. 16:o, Hassle-Bösarp 1 bl. 16:o, Källstorp 3 bl. 16:o, L. Beddinge 2 bl. 
16:o, L. Isie 4 bl. 16:o, Simlinge 1 bl. 16:o, Skivarp 4 bl. 16:o, Skurup 18 bl. 
16:o, Slimminge 17 bl. 16:o, Svenstorp 3 bl. 16:o, S. Åby 1 bl. 16:o, Tullstorp 1 
bl. 16:o, V. Vemmenhög 1 bl. 16:o, Äspö 1 bl. 16:o, Önnarp 1 bl. 16:o, Ö. 
Torp 3 bl. 16:o, Ö. Vemmenhög 7 bl. 16:o. 

Villan.ds hd. Laila Ahnstedt, Kristianstad 48 bl. A4; Jöran. Sahlgren 1 h. 
8:0, (se Gärds hd); John Svensson, Nosaby 3 bl. A4. 

V. Göinge hd. Laila Ahnstedt, Farstorp 84 bl. A4, N. Sandby 32 bl. A4; Erik 
W. Bergenrud, Finja 92 bl. 16:0; Ingemar Ingers, N. Sandby 119 bl. 16:0; 
Torsten Karlsson, Härja 5 bl. 4:o, N. Sandby 5 bl. 4:o; Jöran Sahlgren 2 h. 8:o, 
Farstorp 1 bl. 16:o, Finja 1 bl. 16:o, Häglinge 53 bl. 16:o, Härja 1 bl. 16:o, 
N. Åkarp 1 bl. 16:o, Nävlinge 1 bl. 16:o, Stoby 2 bl. 16:o, Vankiva 2 bl. 16:o, 
Verum 1 bl. 16:o, Vittsjö 1 h. 8:o, 283 bl. 16:o, V. Torup 1 bl. 16:o; Gösta 
Sjöstedt, N. Åkarp 13 bl. 4:o, Röke 41 bl. 4:o, 4 644 bl. 16:o, Verum 6 943 bl. 
16:o; Sigurd Svensson, Farstorp 27 bl. 4:0. 

Ö. Göinge hd. Ingemar Ingers, Hjärsås 1 bl. 16:0; Maja Rydenfelt, 
Kviinge 8 bl. 4:o; Jöran Sahlgren, N. Strö 1 bl. 16:o; C. 0. Svensson, Glimåkra. 
6 bl. fol., 18 bl. A4; Sigurd Svensson, Hästveda 8 bl. 4:o. 

Småland 

Allbo hd. Gudrun Bergdahl, Vislanda 45 bl. A4, Virestad 43 bl. A4; Birger 
Hörberg, Stenbrohult 85 bl. 4:0, 2 foton. 

Aspelands hd. Laila Ahnstedt, Virserum 38 bl. A4; Birger Magnusson, 
Virserum 2 bl. A4; Per Persson, Virserum 1 bl. A4, 143 bl. 4:o, 1 tidningsurklipp. 

Handbörds hd. Laila Ahnstedt, Högsby 47 bl. A4; Ellen Gustavsson, 
Högsby 10 bl. A4, 296 bl. 4:o. 

Kinnevalds hd. Swea Johansson, Urshult 21 bl. A4. 
Konga hd. Sven Benson, S. Sandsjö 35 bl. 4:o; Gudrun Bergdahl, Långasjö 

55 bl. A4; Tor Krantz 22 bl. 4:o, 309 bl. 16:o; Erik Nygren, Nöbbele 38 
bl. 4:o. 

Mo hd. Gustav Andersson Valdshult 47 bl. 4:o, 104 bl. 16:o; Olga. 
Andersson, Åsenhöga 64 bl. 4:o; David Johansson, Bondstorp 14 bl. 4:o; 
Bror Mårtensson, Öreryd 42 bl. 4:o. 

N. Möre hd. Erik Jonsson, Bäckebo 1 bl. A4, 37 bl. 4:o; Bo Magnusson, 
Kalmar 2 bl. 4:o, 998 bl. 16:o. 

N. Tjusts hd. Laila Ahnstedt, V. Ed 64 bl. A4; Annie Andersson, Dalhem 
7 bl. 4:o. 

N. Vedbo hd. Einar Bjälkefur, Marbäck 30 bl. 4:o, Marbäck och Frinnaryd 
7 bl. 4:o; Stig Danielsson, Bälaryd 6 bl. A4, 3 bl. 4:0; Eric Lönn.erholm, 
Adelöv 125 bl. 16:o. 

Norrvidinge hd. Selma Karlsson, Berg 63 bl. 4:o. 
Sevede hd. Laila Ahnstedt, Frödinge 57 bl. A4. 
Sunnerbo hd. Laila Ahnstedt, Markaryd 18 bl. A4; Ingemar Ingers, Lid-

hult 1 bl. 16:o; Edvin Johnsson, Göteryd 18 bl. A4, 297 bl. 4:o; Alf Persson, 
Göteryd 62 bl. 4:o, 1 foto; Karl Salomonsson, Angelstad 83 bl. 4:o, 2 foton; 
Sten-Bertil Vide, Hallaryd 22 bl. 4:o. 
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S. Mör e hd. Erik Andersson, Mortorp 32 bl. 4:o, 2 foton; Eva Claesson, 
Söderåkra 27 bl. A4; Tage Emricson, S:t Sigfrid 12 bl. 4:o, S:t Sigfrid och 
Ljungby 15 bl. 4:o; Tage Gajbert, Vissefjärda 306 bl. 16:0; Edit Johansson, 
Ljungby 9 bl. 4:o; Josef Olsson, Mortorp 18 bl. 4:o; Inga Öggemar, Vissefjärda 
22 bl. A4. 

S. Tjusts hd. Laila Ahnstedt, Odensvi 51 bl. A4. 
S. Vedbo hd. Gudrun Bergdahl, Hässleby 55 bl. A4; Edit Nilsson, Hässleby 

17 bl. 4:o, 78 bl. 16:o. 
Tunaläns hd. Laila Ahnstedt, Kristdala 43 bl. A4. 
Tveta hd. Eva Claesson, Svarttorp 20 bl. A4; Sven Fagerlund, Rogberga 21 

bl. 4:o, 1 foto; Alwar Ljung, Järsnäs 12 bl. A4, 34 bl. 4:o, Järsnäs och Lekeryd 4 
bl. A4, 14 bl. 4:o; David Sandquist, Lekeryd 43 bl. 4:o, 1 foto, 2 tidningsurklipp; 
Elsa Svensson, Järstorp 6 bl. 4:o; Bror Thunberg, Hakarp 2 bl. A4, 7 bl. 4:o. 

Upp vidinge hd. Ingemar Ingers, Åseda 37 bl. 16:o. 
Västbo hd. Lennart Andersson, Gnosjö 10 bl. 4:o; Edvin Bengtsson, 

Torskinge 55 bl. 4:o, 2 foton; Eva Claesson, Gryteryd 10 bl. A4, S. Hestra 
23 bl. A4; Edvin Johansson, Bredaryd 36 bl. 4:o, 1 tidningsurklipp; Josef 
Pettersson, Burseryd 2 bl. 4:o; Lily Sehön, Forsheda 26 bl. 4:o, 42 bl. 16:o. 

Västra hd. Gustav Arvidsson, Bringetofta 9 bl. 4:o; Eva Claesson, 
Hjälmseryd 70 bl. A4, Hjärtlanda 15 bl. A4, Hylletofta 28 bl. A4, Malmbäck 9 
bl. A4, Nydala 96 bl. A4, Skepperstad 6 bl. A4, Svenarum 25 bl. A4; Eva 
Claesson och Louise H. Maas, Svenarum 42 bl. A4; Axel Karlsson, Bringetofta 
49 bl. 4:o; Karl Karlsson, Ödestugu 19 bl. A4, 90 bl. 4:o; Karl-Gustav Karlsson, 
S. Solberga 41 bl. 4:o; Louise II. Maas, Svenarum 74 bl. A4. 

Östbo hd. Gudrun Bergdahl, Byarum 44 bl. A4, Fryele 40 bl. A4; Eva 
Claesson, Byarum 21 bl. A4, Fryele 14 bl. A4, Hagshult 10 bl. A4, Kärda 15 bl. 
A4; Oscar Hagman, Rydaholm 140 bl. 4:o; Filip Johansson, Byarum 64 
bl. 4:o. 

Östra hd. Laila Ahnstedt, Korsberga 44 bl. A4; Per Persson, Skirö 20 
bl. 4:o, 1 foto, Stenberga 3 bl. 4:o. 

Västergötland 

Varto f ta hd. Erik Andersson, Gustav Adolf 8 bl. 4:o, 1 tidningsurklipp; 
Gunnar Andersson, Habo 8 bl. 4:o. 

Öland 

Åker bo hd. Arne Meddn, Persnäs 59 bl. 4:o. 

Östergötland 

Bankekinds hd. Ivar Franzén, Björsäter 74 bl. 4:o. 
Lysings hd. Halvar Andersson, Ödeshög 13 bl. A4. 

Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Östergötland 

Sven Benson 2 bl. A4. 
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Compte rendu 

des recherches dirigees par l'Institut de Dialectologie et de Topon.ymie de 
Lund pendant les einnees d'exercice 1971-72. Par SVEN BENSON. 

Organisation, budget et administration. 
Employies et conditions du travail. 
Accroissements des collections. 
Travaux dans les archives, utilisation des collections, publications de 
l'Institut. 
Voyages et enquaes dans les provinces. 



Institutet för ortnamns- och dialektforskning 
vid Göteborgs universitet 

Årsberättelse 1971/72 

Av Verner Ekenvall 

Organisation, ekonomi och förvaltning 

Institutet är anslutet till Institutionen för nordiska språk, vars chef, pro-
fessorn i nordiska språk, tillika är chef för institutet. 

Anslagen för bestridande av institutets verksamhet är uppförda under 
respektive titlar för Göteborgs universitet. Ur Stiftelsen Wilhelm och Martina. 
Lundgrens vetenskapsfond har institutet erhållit 5 000 kr för transkribering 
av dialektinspelningar på grammofonskivor; jfr mom. 4 nedan. Kungl. 
Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg har ur Överläkare Albert 
Wallins fond för vetenskaplig forskning beviljat ett anslag på 3 000 kr för 
fältundersökning av göteborgsspråket; jfr mom. 4 nedan. 

Personal och tjänstgöringsförhållanden 

Föreståndare för institutet har varit docenten fil. dr Verner Ekenvall, tillika 
universitetslektor i nordiska språk. Hans tjänstgöring vid institutet motsvarar 

universitetslektorstjänst. Institutets personal har i övrigt bestått av 
fil. dr h.c. David Palm, som uppehållit amanuenstjänsten mot arvode, samt 
av en kansliskrivare med halvtidstjänstgöring i Ae 13. Sistnämnda tjänst har 
under budgetåret uppehållits av fru Maj-Britt Abramson. Som arvoderade 
medarbetare har fil. dr h.c. Erik Larsson, rektor Rudolf Löfgren samt fru 
Iris Palm tjänstgjort. Fröken Yvonne Kjölstad har varit anställd som 
arkivarbetare, avlönad av Arbetsmarknadsstyrelsen. 

EKENVALL har under året lett och övervakat institutets arbete samt själv 
insamlat ortnamns- och dialektmaterial från Tjörn. Han har därjämte 
granskat korrekturet till OGB, del 6: 1, Inlands Nordre härad, bebyggelse-
namnen, granskat renslui.vna delar av manuskriptet till OGB, del 6: 2, 
Inlands Nordre härad, naturnamnen. Se även mom. 4. 

PALM har korrekturläst ovannämnda OGB, del 6: 1, samt jämte fru 
Abramson korrekturläst renskrivna delar av OGB, del 6: 2. Han har vid besök i 
Lane härad kompletterat och kontrollerat ortnamnsuppteckningarna från 
området. Han har självständigt eller i samråd med Ekenvall besvarat 
förfrågningar från institutioner och enskilda forskare, har genomgått in-
kommande material samt handhaft vissa expeditionsgöromål. Se även mom. 4. 
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ABRAMSON har korrekturläst OGB 6: 1, renskrivit vissa delar av OGB 6: 2 
samt jämte Palm korrekturläst dessa. Abramson har fört institutets kataloger 
och register samt utfört förekommande maskinskrivningsarbeten. Hon har varit 
sjukledig 6.9-17.9.1971 samt 1.2.1972. 

LARSSON har fortsatt arbetet med den bohuslänska ordboken; jfr mom. 4. 
Han har tillsammans med Palm granskat inkommande uppteckningar. 

LÖFGREN har fortsatt tran.skriberingen av institutets grammofonskivor. 
Årets transkriptioner omfattar 140 sidor A4, fördelade på Valbo, Sund als och 
Nordals härader i Dalsland. 

I. PALM har fortsatt excerperingen av nordisk ortnamnslitteratur. 
KJöLSTAD har fortsatt renskrivningen av institutets ordregister över de 

bohuslänska dialekterna samt deltagit i katalogiserings- och registreringsarbetet. 
Docenten BENGT HOLMBERG har påbörjat en undersökning av göteborgs-

målet och har därvid i samarbete med institutet gjort vissa bandinspelningar. 

Institutets arkiv och bibliotek 

Institutets samlingar av ortnamn och dialekter har utökats med följande: 
Svenska ortnamnsarkivet, Uppsala: Xeroxkopior av ortnamnsmaterial 

rörande Göteborgs och Bohus län, 132 lappar. 
DROUGGE, G.: Ortnamnsuppteckningar från Tunge härad (Foss sn 1 837 

lappar, Håby sn 670 lappar, Svarteborgs sn 1 947 lappar) 4 454 lappar. 
Följande manuskript har erhållits som gåva: 
JANSSON, H.: Bouppteckningar från Askims och östra Hisings härader 

.år 1789. Transkription och kommentar. Trebetygsarbete i nordiska språk. 
35 s. A4. 

Nrusorr, L.: Bouppteckning efter Anna Elisabet Geyer, Älvdals härad, 
Värmland, 1738. Transkription och kommentar. Trebetygsuppsats i nordiska 
språk. 67 s. A4. 

ISACSON, L.: Bouppteckningar från Västra Hisings härad 1736-37. Transkrip-
tion och kommentar. Trebetygsarbete i nordiska språk. 63 s. A4. 

KLINGBERG, L: Bouppteckningar från Viste härad, Skaraborgs län, 
1734-41. Transkription och kommentar. Trebetygsuppsats i nordiska språk. 
72 s. A4. 

Dessutom har institutet av K. G. OLSSON, Röra, förvärvat Folkminnen från 
Orust. Sjunde delen, uppteckningar 1972, en anteckningsbok 48 s., samt Svar 
på frågelistor från Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, nr 1 I skog och mark, 
nr 2 Oxar och stutar, nr 4 Höns, nr 5 Ko, kalv och tjur, tillsammans 24 s. 
A4, och 4 s. folio. 

Av lektor GUNNAR DROUGGE har institutet erhållit fotostatkopia av ett före-
läsningsmanuskript: Några bohuslänska ortnamn, 19 s. A4. 

Klippsamlingen rörande Göteborgs och Bohus län har tillförts 15 klipp. 
Trycksamlingen har ökats med 272 nummer. 

Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan 

Under arbetsåret har OGB 6: 1 Inlands Nordre härad, bebyggelsenamnen 
<professor A. Janzen) utkommit av trycket. Renskrivningen av OGB 6: 2, 
naturnamnen i samma härad, har fortsatt. Arbetet på OGB 7 Tjörns härad 
(V. Ekenvall), OGB 12: 2 Lane härad, västra delen (D. Palm) fortsätter. 



Institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg 163 

Av den bohuslänska ordboken (E. Larsson) är partiet A—Hj färdigställt; 
för partiet Ho—K har tryckta källor och handskrifter i huvudsak excerperats, 
för partiet L—Ö i viss utsträckning; i samband med ordboksarbetet har Larsson 
upprättat ett efterledsregister. Om transkribering av institutets grammofon-
skivor samt excerpering av ortnamnslitteratur se mom. 2 ovan. 

Compte rendu 

de l'Institut des recherches Toponymiques et Dialectologiques å l'Universitå de 
Gothembourg pendant les ann6es d'exercice 1971-72. Par VERNER EKENVALL. 

Organisation, budget et administration. 
Employ6s et conditions du travail. 
Archives de l'Institut et accroissenients des collections. 
Travaux executås par l'Institut. Publications. 



Institutet för folklore i Göteborg 

Årsberättelse för budgetåret 1971/72 

Av Julius Ejdestam 

Anslagen för bestridande av institutets verksamhet är uppförda under respektive 
titlar i regleringsbrevet för Göteborgs universitet. 

Institutets manuskriptsamlingar har under året ökat med 1 050 blad, varav 
600 insamlade i samarbete med Göteborgs-Tidningen, till ca 241 150 blad. 
Uppteckningsarbete har bedrivits i Bohuslän, Dalsland, Halland och Väster-
götland. 

127 volymer, smärre skrifter och särtryck oräknade, har tillförts institutets 
bibliotek. Katalogiseringen av det hittillsvarande bokbeståndet har slutförts 
av institutionstjänsten vid universitetet. 

Den interna verksamheten har huvudsakligen bestått i serKrice till forskare och 
studerande, medan andra väsentliga arbetsuppgifter har måst eftersättas. Brist 
på personal och medel har präglat verksamheten vid institutet, som har endast 
en fast tjänst, föreståndarens. 

Ur manuskriptsamlingarna har utlånats över 9 000 nummer för användning 
inom institutet. Till institutioner på andra orter har lånats närmare 300 
nummer. Härtill kommer ett avsevärt antal lån ur institutets bibliotek. 

Arbetet på realkatalogen över manuskriptsamlingarna samt excerperingen 
av dialektord och ortnamn ur dessa har kunnat fortsättas blott i begränsasd 
omfattning. 

Den inventering av institutets samlingar rörande folklig dans, som utförs 
av en grupp medlemmar i göteborgsavdelningen av Svenska ungdomsringen 
för bygdekultur, har pågått under hela året. 

Vid institutet har två av arbetsmarknadsstyrelsen avlönade personer, den 
ena dock med halvtidstjänst, varit anställda. 

Institutets föreståndare har under året publicerat »Våra folkfester» (1971) 
och »Skrapa bergmossa» (i Askims hembygdsförenings årsskrift 1971). 

Prefekt för institutet är professorn i konsthistoria med konstteori Per Gustaf 
Hamberg. Föreståndare är fil. dr Julius Ejdestam. 

Compt e rendu 
des recherches dirigees par l'Institut de Folklore å l'Universite de Gothembourg 
pendant les annees d'exercise 1971-72. Par Juraus EJDESTAM. 



Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå 

Årsberättelse 1971/72 

Av Gunnar Pellijeff 

Organisation m. m. 

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå (DA1TM) lyder från den 1 juli 1971 
under Styrelsen för dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. 
Ordförande i styrelsen har varit riksarkivarien Åke Kromnow. 

För myndighetens arbete har gällt av Kungl. Maj:t den 19 juni 1970 utfärdad 
instruktion och för de skilda arkivens verksamhet av styrelsen den 20 aug. 
1970 fastställd arbetsordning jämte ändring av densamma fastställd den 
15 juni 1971. 

I. den den till arkivet knutna rådgivande nämnden har förutom arkivchefen 
ingått professorerna Erik Bylund, Claes-Christian Elert och Sigurd Fries, 
nomadlärare Nils Eric Spiik, fil. dr Ernst Westerlund och antikvarien Per-Uno 
Ågren. Nämnden har under verksamhetsåret sammanträtt en gång. 

För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet har under året 
disponerats: 
Förvaltningskostnader 166 100 kr 
Insamlingsverksamhet 41 400 kr 

Arkivet har i kameralt hänseende varit knutet till redovisningseentralen i 
riksarkivet. 	 fl  

Personal och tjänstgöringsförhållanden 

Arkivets fasta personal har under året utgjorts av doc., fil. dr Gunnar Pellijeff, 
arkivchef (Be 6), fil. kand. Gunnel Westerström, arkivarie (Ae 22, bef.-gång) 
och fru Elsa Öhman, kontorist (Ae 10, bef.-gång) med halvtidstjänstgöring. 

Som tillfälliga medarbetare har tjänstgjort fil. stud. Tone Dahlstedt, fil. mag. 
Anita Jacobsson och fil. stud. Hjördis Oldfeldt. 

PELLIJEFF har planlagt och lett institutionens arbete. Han har utarbetat 
två olika på skilda förutsättningar baserade förslag till utformning av arkivets 
nya lokaler med detaljerad redovisning av lokalernas disposition. Han har 
vidare planlagt inredning och utrustning för lokalerna och i detta sammanhang 
stått i livlig kontakt med skilda institutioner: Kungl. Byggnadsstyrelsen, 
Umeå universitet, arkitektkontor samt entreprenörer av skilda slag och 
arbetsledare. Vidare har han svarat för behövlig anskaffning av övrig utrustning 
liksom även för komplettering av institutionens bibliotek och uppsättning av 
11 —732526 Sv. Landsmål 1973 
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kartor samt har utarbetat petita, redogörelser och skrivelser av skilda slag. 
Han har vidare orienterat en grupp finska studenter vid sommarkursen i svenska 
vid Umeå universitet om arkivet och dess verksamhet. 

Under året har han i rekognoscerings- och uppteckningsärenden företagit 
tjänsteresor till Skellefteå-Luleå-Jokkmokk-Arjeplog den 5-8 oktober, till 
Skellefteå den 8 april och till Överkalix den 29-30 juni. Vidare har han företagit 
tjänsteresor till Stockholm-Uppsala den 8-11 december, till Uppsala den 2-4 
januari och till Stockholm den 13-16 mars (dataredovisning). Han deltog i den 
sjätte nordiska namnforskarkongressen i Helsingör den 22-26 augusti samt 
i Kalevalaseura's namnforskarvecka i Helsingfors den 26 februari-1 mars och 
har varit närvarande vid sammanträden med styrelsen för DOVA den 28 
oktober, 18 januari och 21 april. 

Utom tjänsten har han vid Rikets allmänna kartverk hållit en föreläsning om 
nordnorrländska ortnamn samt namngranskat ett stort antal kartkoncept för 
övre Norrland. 

Av trycket har han utgivit recensioner av J. Mägiste, Värmlandsfinska ort-
namn 1-3, V. Nissilä, Die Dorfnamen des alten lädischen Gebietes och K. 
Vilkuna, Kainuu-Kvänland, Namn och bygd 1970 s. 176-182. 

WESTERSTRÖM har handhaft inspelningsverksamheten, katalogiserat band 
och fört bandjournaler och andra register, besvarat förfrågningar från skilda 
håll och lämnat anvisningar till uppsatsskrivare och excerpister samt handhaft 
bytesförbindelser med olika institutioner. Vid skilda tillfällen har hon väglett 
besöksgrupper från institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet, Lärar-
högskolan och Östra gymnasiet därstädes samt finska studenter från sommar-
kursen i svenska vid Umeå universitet samt, till stor del på fritid, bevakat 
Vuxenskolans lokalt betonade studiecirklar för att notera presumtiva sagesmän 
och orientera om arkivet. Vidare har hon skrivit ut texter från band. Hon har 
också varit arkivchefen behjälplig vid planering av och förberedelser för 
flyttningen. Under tiden 19-22 juni var hon förordnad att uppehålla arkiv-
chefstjänsten. 

För inspelningar har hon företagit resor till Lögdeå-Åsele-Meselefors den 
7-8 oktober, till Skellefteå-Klemensnäs-Lövånger den 31 oktober-4 november, 
Stormnan-Dikanäs-Vilhelmina den 26-28 januari, till Bjurholm-Ljusåker-
Bredträsk den 20-22 mars, till Bjurholm-Åsele-Torvsjö den 16-17 maj samt 
dessutom ett 20-tal endagsresor till närmare belägna orter. Tillsammans med 
Svenskt visarkiv gjorde hon den 24-28 april bandinspelningar i Nordmalings, 
Lycksele, Vilhelmina och Umeå socknar och den 5-9 juni i Burträsks, 
Umeå, Vilhelmina och Åsele socknar. Den 16-18 april har hon tillsammans med 
kontoristen Elsa Öhman företagit en studieresa till de båda Uppsalaarkiven. 

Utom tjänsten har hon deltagit i två radioprogram »Om dialekterna i övre 
Norrland» och »Midsommarskrock, folkmedicin och annan övertro». 

Hon har av trycket utgivit »Bot mot sjukdomar — Folktro» i boken »Sorsele. 
Fornålder och nutid» s. 516-553. 

ÖRMAN har fört diarier och personalrapporter, redovisat räkningar och fört 
kassabok samt handhaft handkassan. Hon har från bandjournalerna överfört 
uppgifter till sakregistret och topografiska registret, verkställt utskrifter av 
brev och skrivelser jämte diverse andra avskrifter och utskrifter samt skrivit ut 
texter från inspelningar. Hon har också deltagit i förberedelser för flyttningen. 
— Den 16-18 april har hon tillsammans med arkivarien Gunnel Westerström 
företagit en studieresa till de båda Uppsala-arkiven. 

Av de tillfälliga medarbetarna har DAHLSTEDT skrivit ut en inspelning från 
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Vilhelnaina socken samt excerperat utskriften ifråga, JACOBSSON har excerperat 
en utskrift från Arjeplogs socken och OLDFELDT utskrifter från Bygdeå 
socken. 

3. Samlingar 

Handskriftssamlingarna har under året utökats med följande 

Samlingar i A4 
A. Inlösta uppsatser i nordiska språk 

R. Bresser—M. Engvall—M. Garpebring, Några drag i Pitemålet 	30 bl. 
K.-0. Edler, Några drag i en västjämtsk dialekt 	 21 bl. 

Eriksson—J. Lindfors, Byanamn i Skellefteå 	 26 bl. 
0. Flemström—G. Forsman, En sydlappländsk dialekt 	 34 bl. 
J. Lindfors, Kustnamn i Lövångers sn 	 41 bl. 
G. Lundqvist, Ägo- och naturnamn inom Ängersjö by, Västerbottens län 46 bl. 
S.-E. Nilsson, Ortnamnsstudier på Hindersön och närliggande öar 	52 bl. 

Nyberg, Substantiven i Överkalixmålet 	 36 bl. 
P.-0. Pettersson, Äldre ägonamn i Bensbyn 	 41 bl. 
M. Stenberg, Äldre och yngre kalixmål 	 23 bl. 
E. Sävenstedt, Utskrift, översättning och kommentar av bandinspel- 

ning gjord i Ersmark, Skellefteå sn 	 43 bl. 
393 bl. 

Textutskrifter från band 

Utskrift till landsmålsalfabet av text från Vilhelmina sn 
(T. Dahlstedt) 	 95 bl. 

Översättning av två inspelningar från finska (Pajala sn) till svenska 
(C.-U. Hanno) 	 15 bl. 

Sex inspelningar av traditioner från Teg, Umeå sn, utskrivna till sak- 
innehållet (Westerström) 	 32 bl. 

Fem upptagningar från Lövångers sn utskrivna i »grovt riksspråk» 
(Westerström) 	 35 bl. 

Sexton inspelningar från Lövånger och Hörnefors utskrivna dels i 
riksspråk, dels i referat (Westerström) 	 137 bl. 

Fyra inspelningar från Lövånger och Hörnefors utskrivna till riks- 
språk (öhman) 	 45 bl. 

359 bl. 

C. Gåva 

Linder, J. A., Djur- och växtnamn på västerbottnisk dialekt; kopia 
ur Ulma. Gåva av Ingegerd Fries 

Accession A4 under året 
Arkivets samlingar i A4, 4:o och A5 uppgick den 30.6.1972 till 

Samlingar i sedes 
Kopior: ur Ortnamnsarkivets i Uppsala samlingar från Holmön, 

Nederluleå, Nordmaling, Sävar, Umeå och Vännäs 

10 bl. 
762 bl. 

17 997 bl. 

25 898 bl. 
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Excerpering: 
Av utskrift från Vilhelmina socken, Västerbottens län 
Av utskrift från Bygdeå socken, Västerbottens län 
Av utskrift från Arjeplogs socken, Norrbottens län 

Gåva: 
J. V. Lindgrens ordsamling från Snåsa, Norge. Gåva av Karl-

Hampus Dahlstedt 
Accession under verksamhetsåret 
Arkivets sedessamlingar uppgick den 30.6.1972 till 

Övriga handskriftssamlingar (ingen accession under året): 

Inbundna ordsamlingar i folio: 11 volymer, 1 470 blad 
Inbundna textsamlingar i folio: 2 volymer, 266 blad 

Bildsamlingar (ingen accession under året): 

Sex kapslar innehållande sammanlagt 1 333 bilder. 
Dessutom ingår i vissa A4-samlingar bildmaterial, ibland rikligt. 

Bandarkivet har under året utökats med följande: 

Egna inspelningar har under året gjorts av Westerström i föl-
jande socknar: Bjurholm, Bygdeå, Byske, Degerfors, Fredrika, 
Holmsund, Hörnefors, Lövånger, Stensele, Sävar, Tärna, Umeå, 
Vilhelmina, Vännäs och Åsele i Västerbottens län samt Arjeplog 
i Norrbottens län; av Eva-Karin Morell i Hackås socken i Jämt-
lands län, sammanlagt 

Kopieringar och gåvor: 
Kopior från visarkivet 
Kopior av privata personers bandinspelningar 
Bandinspelningar med sycllapska, gåva av Erik Nilsson-Mankok 

1 848 bl. 
1 228 bl. 
1 544 bl. 

2 544 bl. 
33 162 bl. 
66 118 bl. 

224 bd 

20 bd 
20 bd 
14 bd 

Total accession 	 278 bd 

Det totala antalet inspelade band uppgick den 30.6.1972 till 	1 880 st 
Antal grammofonskivor uppgick vid samma tidpunkt till 	 800 st 

(ingen accession under året) 

Arkivets bibliotek har under året utökats med ca 400 volymer och 500 
särtryck (under accedering) genom köp och byten samt gåvor från följande 
institutioner och personer: Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, Dialekt-
och folkminnesarkivet i Uppsala, Folklivsarkivet i Lund, Institutet för folklore 
i Göteborg, Institut for navneforskning i Köpenhamn, Institutionen för svenska 
i Umeå, Länsmuseet Östersund, Nordic Institute of Folklore i Åbo, Nordisk 
institutt i Trondheim, Norrbottens museum, Ortnamnsarkivet i Uppsala, 
Skytteanska samfundet i Umeå, Svenska litteratursällskapet i Finland, Tromsö 
museum; Erik Bylund, Karl-Hampus Dahlstedt, Lennart Elmevik, Bertil 
Flemström, Sigurd Fries, Folke Hedblom, Ingvar Jonsson, Allan Rostvik, 
Tryggve Sköld, Harry Ståhl. 

Material ur arkivet har under året i större omfattning tillhandahållits bl. a. 
Sveriges Radio (jultraditioner, prov på dialekter), Västerbottens museum (mat 
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och matordning), professor Hans Mebius (samiska offerriter), Sune Jonsson 
(gästgiverier) samt ytterligare några privatpersoner (tilltalsord, övertro, person-
namn). 

Arkivet har under tiden 1.7.1971-30.6.1972 haft 276 besökare. 

Comp te rendu 

des recherches dirigdes par l'Institut de Dialectologie et de Toponymie 
d'Umeå pendant les annåes d'exercice 1971-72. Par GUNNAR PELLIJEFF. 



Insänd litteratur 
1.9.1972-30.5.1973 

Aarboger for nordisk oldkynxlighed og historie 1971. Kbh 1972. - Acta 
ethnographica Academiae scientiarum Hungaricae. T. 21. Budapest 1972. - 
Årbök hins islenzka fornleifafgags 1972. Reykjavik 1973. - The Ama-
magnaean institute. Bulletin 1970/72. Kbh. - [Arv og eje 1972.] Boder og 
butikker. Kbh. - Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und 
Literatur. Bd 93. Halle 1972. - Bibliografi. Georg Bergfors 6.9.1972, 90 år. 
Utg. av Ångermanlands hembygdsförbund. Örnsköldsvik 1972. - Bij dragen 
en mededelingen van het Rijksmuseum voor volkskunde »Het Nederlands 
Openluchtmuseurn». Jaarg. 35 (1972): 2. Arnhem. - Bilder aus deutscher 
Vergangenheit. Bibliothek des Grermanischen Nationalmuseums Niirnberg 
zur deutschen Kunst- und Kulturgeschichte. Bd 32. A. von Reitzenstein, 
Rittertum und Ritterschaft. Miinchen 1972. - Blekingeboken. Arg. 51 
(1973). Karlskrona. - Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift 1972. Uddevalla. 
- Bromma hembygdsförenings årsskrift. Årg. 44 (1973). Bromma. - Bulletin 
of the Institute of ethnology, Academia Sinka. Nr 30-32, 1970-71. Nankang, 
Taipei. - By og bygd. Norsk folkemuseums årbok. Bd 23 (1971/72). Oslo. 
- Bygd och natur. Arg. 53 (1972): 3-54 (1973): 2. Sthm. - öasopis 
Nårodniho muzea. Historick6 muzeum. Ranik 140 (1971): 2-3/4. Praha 
1972. - Dalarnas hembygdsbok 1972. På sjö och älv. Ångbåtstrafiken i 
Dalarna. Falun. - Danske studier. Bd 67-68 (1972-73). Kbh. - Det Kgl. 
danske videnskabernes selskab, Kbh. Hist.-filos. meddelelser. 46: 2. K. Birket-
Smith, Studies in circumpacific culture relations. 3. 1973; Hist.-filos. skrifter. 
7: 1. N. Danielsen, Die Frage. 1972; Oversigt over selskabets virksomhed 
juni 1971-maj 1972. - A Debreceni Kossuth Lajos tudomtinyegyetem 
tanårainak munkåssåga. 2. Gunda 1361a. Debrecen 1971. - DFS [Dansk folke-
mindesamling] bognyt, Kbh. 1973: 1-1972: 2; DFS filmnyt. 1972: 1-2; DFS 
nyt. 1972: 1-1973: 2. - dgv Informationen. Mitteilungen der Deutschen 
Gesellschaft fur Volkskunde e. V. Nr 81: 3-82: 1. Miinster 1972-73. - 
Dritte Arbeitskonferenz der Organisationskommission fik den Volkskundeatlas 
Europas und seiner Nachbarländer 11.-14. Mai 1970 in Helsinki. Bericht. 
Bonn 1972. (Duplic.) - L'Ethnographie. [Utg. av] Societe d'ethnographie 
de Paris. N.s. No 65. Annåe 1971. Paris. - Ethnologia Slavica. T. 1-3 
(1969-71). Bratislava 1970-72. - Ethnologie fran9aise. Revue de la Sociåtå 
d'ethnographie fran9aise. N. s. T. 1 (Armee 1971): 3/4. Paris. - Fataburen. 
Nordiska museets och Skansens årsbok. 1972. Sthxn. - FF communications. 
Ed. for the Folklore fellows. Vol. 90: 1. No 211. M. Kuusi, Towards an 
international type-system of proverbs. Hki 1972. - Finnbygden. Tidskrift för 
Värmlands finnbygder. Arg. 25 (1972): 3-26 (1973): 1. Torsby. - Finnisch- 
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ugrische Forschungen. Bd 39: 3. Hki 1972. - Folk og kultur. Årbog for dansk 
etnologi og folkemindevidertskab. 1972. Kbh. - Folkloristiske studiar. 1. M. 
Velure, Tradisjonen om fossegrimen og nokken. Bergen 1972. (Duplic.) - 
Fornvännen 1972: 3/4-1973: 1. Sthm. - Forskningsnytt fra Norges almen-
vitenskapelige forskningsråd. Årg. 17 (1972): 3-18 (1973): 3. Oslo. - 
Fr6öskaparrit. Annales Societatis scientiarum Fwroensis. B6k 20. Törshavn 
1972. - Från bergslag och bondebygd. Årg. 27 (1972). (Meddelande 38.) 
Kyrkor. Örebro. - Från Borås och de sju häraderna. Årg. 27 (1972). Borås. - 
Fynske årboger. Udg. af list. samf. for Fyns stift. 1972. Odense. - Fölisön. 
Fölisöstiftelsens publikation. 1972; 1972 A. Hfors. - Globen. Nyheter från 
Generalstabens litografiska anstalt, Kartografiska institutet och Esselte map 
service. 1972: 3/4. Sthm. - Gotländskt arkiv 44 (1972). Visby. - Göteborgs 
historiska museum. Årstryck 1973. Gbg 1973. - Hammerdalskrönikan. Årg. 
24 (1971). Hammerdal. - Heimen. Tidsskrift for lokal og regional historie. 
Bd 15 (1972): 3-16 (1973): 1. Oslo. - Helsingin. yliopiston Kansatieteen 
laitoksen tutkimuksia. No 3, 1973. P. Kovalainen, Karjalainen siirtoväen-
perinne hämäläisympäristössä. Hki 1972. - Hembygden. [Utg. av] Dalslands 
fornminnes- och hembygdsförbund. 1973. Vänersborg. - Historisk samfund 
for Prwsto amt. Årbog 1969-70. Ny rwkke. Bd 7: 3/4. [Nwstved.] - Historisk 
årbog for Thy og Mors 1972. Kbh. - Kungl. Humanistiska vetenskaps-
samfundet i Lund. Årsberättelse 1971/1972. Lund. - Håloygminne. Utgj. 
av Hålogaland historielag. Bd. 13. Årg. 53 (1972): 3-4. Svorkrno. - Hälsinge-
runor 1972. [Bollnäs.] - En hälsning till församlingarna i ärkestiftet. Årg. 
58 (1972/73). Upps 1972. - IEF information. [Utg. av] Institut for europeisk 
folkelivsforskning. Nr 3, jan. 1973. Lyngby. (Duplic.) - Inforrnatie Neder-
landse lexikologie. INL. Nr 3, December 1972. Leiden.. - Institut grand-ducal. 
Section de linguistique, de folklore et de topon.ymie. Bulletin linguistique 
et ethnologique. Faso. 18. Luxembourg 1972. - Jahresbibliographie der 
Volksballadenforschung 1-2 (1968-69). Ljubljana 1970-72. - JEGP. Journal 
of English and Germanie philology. Vol. 71 (1972): 2, 4. Urbana, Iii.- Jysk 
ordbog. Bd 1: 2. Af - agepude. Aarhus 1972. - Jämten. Föreningen Heim-
bygdas årsbok. Årg. 66 (1972). Östersund. - Kalevalaseuran vuosikirja 53 
(1973). Karjala. Porvoo; Seulaset. KKKTK:n ja Kalevalaseuran tiedotuslehti. 
1972: 3-4. Hki. - Kalmar län. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård. 
Årg. 57 (1970-72). Kalmar. - Kronobergsboken. Årsbok för Hylt6n-Cavallius-
föreningen. 1972. Växjö. - Kulturdagar under fem år i Bonäs bygdegård 
1967-1971 med Kungl. Gustav Adolfs akademien. Upps 1972. - Kustbon. 
Organ för estlandssvenskarna i Sverige. Årg. 29 (1972): 3-30 (1973): 1. Sthm. 
- Leuvense bijdragen. Tijdschrift voor germaanse filologie. Jaarg. 60 
(1971): 2-3; 61 (1972): 2-62 (1973): 1. Leuven. - Lychnos. Lärdomshistoriska 
samfundets årsbok. 1971/1972. Sthm. - Meddelanden från Avdelningen för 
nordiska språk vid Umeå universitet. Nr 6,1972. Dialekt- och ortnamnslitteratur 
i årsböckerna Norrbotten (1922-70), Västerbotten (1920-69) och Jämten 
(1906-69). - Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund 46 
(1973). Småländska kulturbilder. Jönköping. - M6moires de la Soci6t6 finno-
ougrienne, Hki. 148. Raija Bertens, Inarinlapin, merilapin ja luulajanlapin 
kaasussyntaksi. 1972; 149. S. Aikio, I. Keeskenahti, & Z. Kiss, Lappische 
Joiku-Lieder aus Karasjok gesungen von A. I. Guttorm. 1972. - Musikethno-
logische Jahresbibliographie Europas. 1 (1966)-5 (1970). Bratislava. - 
MilveltsiSg å hagyomäny. Studia ethnologiea Hungariae et Centralis ae 
Orientalis Europae. 13/14. Studia ethnographica et folkloristica in honorem 
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Bela Gunda. Debrecen 1971. - Namn och bygd. Arg. 59 (1971). Upps 1972. 
- National museum of Wales. Annual report 65 (1971/72). Cardiff. - 
Nationalmuseets skrifter. Arkwologisk-historisk rkke, Kbh. 13. Margrethe 
Hald, Primitive shoes. 1972; 15. K. Randsborg. From period III to period 
IV. Chronologieal studies of the Bronze Age in Southern Scandinavia and 
northern Germany. 1972. - Niederdeutsches Wort. Bd 12 (1972). Minister. - 
NIF newsletter. Pub!. by Nordic Institute of folklore, Turku. 1972: 1; NIF 
publications. No 1. Nordisk folkecligtning og folkemusik. 1972; No 2. Vibeke 
Dahl!, Nordiske sagnregistre og sagnsystematik. 1972. - Nordisk arkivnyt. 
Udg.: Rigsarkivet. Kbh. Arg. 17 (1972): 2-4. - Nordisk medieinhistorisk 
årsbok 1972. Sthm; Supplementuna IV. A. Wallgren, Här hemma och där ute. 
En barnläkares minnen. - Nordiska museet, Sthm. Bibliografiska med-
delanden från Nordiska museets bibliotek. (Duplie.) Nr 32-34. 1972; Kultur-
historiska undersökningen. Frågelista 197. Hårt bröd. 1972. (Duplic.); 
Meddelanden från kulturhistoriska undersökningen 96 (1972); Föremål, bild, 
data. Riktlinjer för Nordiska museets insamlingsverksamhet. 1973. - 
Norrbotten. Norrbottens museum. Årsbok 1973. Luleå; Lappmarks förvandling. 
En bildbok tillägnad Einar Wallquist. Luleå 1972. - Norsk etnologisk 
gransking. [Emnelister.] 120. Tradisjon om militffirvesenet. Oslo 1973. 
(Duplie.) - Norsk folkeminnelags skrifter. 108. K. Hermundstad. Villreinsjakt 
i Sor-Jotunheimen. Oslo 1972. - Det kongelige norske videnskabers selskab, 
Trondheim. Forhandlinger 1972; Skrifter 1972: 17-24. - Ny i Sverige. Utg. av 
Statens invandrarverk. Arg. 1 (1972): 5-2 (1973): 2. Sthm. - Nämnden för 
svensk språkvård. Årsberättelse för 1972. Sthm. - Olands-bygden 1972. - 
Om Holbergordbogen. Introduktion og ordbogsprover. Kbh 1972. - Onoma. 
Bibliographieal and information bulletin. Vol. 16 (1971): 3. Bibliographia 
onomastica 1969-1970. Leuven. - Orbis. Bulletin international de Documen-
tation linguistique. T. 21 (1972): 1. Louvain. - Orsa skoltidning. Arg. 42 
(1972): 3-4. Orsa. - Ortnamnen i Skaraborgs län. (Sveriges ortnamn.) 
D. 1. Inledning. Upps 1972. - Polar record. Vol. 16. Nos 101-103. Cambridge 
1972-73. - Polskie towarzystwo ludoznaweze. 0. Kolberg, Dziela wzystkie. 
T. 50. Sanockie-Kroånienskie. Cz. 2. Wroclaw 1972. - Proceedings of the 
Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland for 1971. 
London 1972. - Proverbium. Bulletin d'informations sur les recherches 
parenniologiques. 19-20, 1972. Hki. - Publikace EtnografielmSho iistavu 
MoravskiSho musea v Brne. Sv. 14-15. Edice: Mal6 tisky, sv. 9-10. Prameny. 
Brno 1972. - Reeorded sound. The journal of the Institute of recorded 
sound. No 47-49, 1972-73. London. - Revista de etnografi° i folelor. T. 17 
(1972): 3-18 (1973): 2. Bucuresti. - Revue des langues vivantes. Ann6e 38 
(1972): 4-6. Bruxelles. - Saga-book. [Publ. by] The Viking society for 
Northern research, London. Vol. 18: 3. 1972. - Samefolket. Arg. 53 (1972): 
7/8-54 (1973): 5. Upps. - Sanastaja. Aikakauslehti sanatietoja ja -tiedusteluja 
varten. No 103. Hki 1972.- Scandinavian studies. Vol. 44 (1972): 3-45 (1973): 1. 
Lawrence, Kansas. - Scottish studies. Vol. 16 (1972): 2. Edinburgh. - Scripta 
ethnologica. 28. M. Aukia, Turun satamamiehistä vuosina 1889-1939. Turku 
1973. - Skrifter frå Norsk målforearkiv ved Olav T. Beito. 27. J. A. Schulze, 
Eit eldre jamningstilhove i vest-vikversk (Eldre jamning på -å). 1. Oslo 1972. 
- Skrifter från Folklivsarkivet i Lund. 13. A. Gustavsson, Kyrktagningsseden i 
Sverige. 1972; 15. Monika Minnhagen, Bondens bostad. 1973. - Skrifter 
rörande Uppsala universitet. (Acta Universitatis Upsaliensis.) C. Organisation 
och historia. 25. T. Kleberg, Medeltida Uppsalabibliotek II. Upps 1972. - 
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Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland, Hfors. 451. Studier i 
nordisk filologi bd 59. Ebba Selenius, Västnyländsk ordaccent. 1972; 452. 
Levnadsteckningar 8. Margit Åström, K. J. Hagfors. 1972; 453. Folklivs-
studier 9. A. Myhrman, Finlandssvenska'. i Amerika. 1972. - Skrifter utg. av 
Åland kulturstiftelse, Mariehamn. 6. Anna Bondestam, Åland vintern 1918. 
1972; 7. T. Modeen, De folkrättsliga garantierna för bevarandet av Ålands-
öarnas nationella karaktär. 1973; 8. A. W. Eriksson, Human twinning in and 
around the Åland islands. 1973. - Kungl. Skytteanska samfundets handlingar. 
No 12, 1973. L.-E. Borgegård, Tjärhanteringen i Västerbottens län under 
1800-talets senare hälft. Umeå. - Skånes ortnamn. Ser. A. Bebyggelsenamn. 
D. 16. Rörmebergs härad och Landskrona stad. Lund 1973. - Snaithsonian 
contributions to artthropology, Washington. Vol. 7. Frederica de Laguna, 
Under Mount Saint Elias: The history and culture of the Yakutat Tlingit. 
Part 1-3. 1972. - Språkvårdssamfundets meddelanden. Nr 10. Upps 1973. - 
Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv, Sthm. Årsberättelse 1970-1971. 
(Kommunstyrelsens utlåtanden och memorial. Bihang. 1971: 33; 1972: 33.) - 
Studia ethnographica Upsaliensia, Upps. 35. L. Sundström, Ecology and 
symbiosis; Niger water folk. 1972; 36. C.-J. Charpentier, Bazaar-e Tashqurghan 

ethnographical studies in an Afghan traditional bazaar. 1972; 37. J. Hilberth, 
The Gbaya. 1973. - Suomen. museo. [Utg. av] Suomen muirtaismuis-
toyhdistys. Vuosikerta 79 (1972). Hki. - Suomi, Hki. 116: 3. V. Setälä, Suomen 
kielen dynamiikkaa. 1972; 117: 1. T. Itkonen, Kuoreveden ja Keuruun 
murretta. 1972. - Svensk exegetisk årsbok 36-37/38 (1971-1972/73). Lund. - 
Svenska turistföreningen. Årsskrift 1973. Stockholm. Sthm; Svenska turist-
föreningens tidning Turist. Årg. 40 (1972): 5-41 (1973): 3. Sthm. - Svenskans 
beskrivning. Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande 
svenskans beskrivning. 6, Umeå 1970. Umeå 1972. - Svenskbygden. Organ för 
finlandssvenskt bildningsarbete. Årg. 51 (1972): 5-52 (1973): 3. Jakobstad. 

Sörmlandsbygden. Årg. 41 (1972). Nyköping. - Sörmlandslåten. [Utg. av] 
Södermanlands spehnansförbund [och] Sörmländska ungdomsringen. 1972: 2/3. 
Schottisnummer. Södertälje. - Talatrosten. Red. av Inger Froyset. [Utg. av 
Norsk naålforearkiv.] 1972. [Oslo.] - Temenos. Studies in comparative religion. 
Vol. 8 (1972). Hki. - Tietolipas. [Utg. av] Suomalaisen kirjallisuuden seura, 
Hki. 69. P. Valtonen, Suomen mustalaiskielen etymologinen sanakirja. 1972; 
71. I Nyirkos, Nykyunkarin oppikirja. 1972; 72. P. Pulkkinen, Nykysuomen 
kehitys. 1972. - Tjustbygdens kulturhistoriska förening. Meddelande 29 
(Årsbok 1972). Västervik. - Tradisjon. Tidsskrift for follreminnevitskap. 
Nr 2, 1972. Oslo. - Tromse museum. Årsberetning 1971. Tromse 1972; 
Ottar. Populaere småskrifter fra Tromse museum. Nr 69-72/73 (1971: 3-
1972: 2/3). - Udvalg for follremåls publikationer. Serie A. 25: 1. L. Gotfredsen, 
Langelandsk ordbog. Bd 1. A-H. Kbh 1972. - Ullångers kommun. Ullånger och 
Vibyggerå socknar. Härnösand 1971. - Universitetet i Bergen. Årsmelding 
1969/70-1971. Bergen. - University of Umeå. Department of general 
linguistics. Publication 3, February 1972. K.-H. Dahlstedt, Svensk dialekt-
geografi. Umeå 1972. (Duplic.) - Uppsala universitet. Kurslitteratur 1973. 
Upps 1973. -Varbergs museum. Årsbok. Arg. 23 (1972). Varberg. - Vendsyssel 
årbog. [Udg. af] Historisk samfund for Vendsyssel. 1972. Hjorring. - Western 
folklore. Vol. 31 (1972): 3-32 (1973): 1. Berkeley. - Vetenskapssocieteten i 
Lund. Årsbok 1972. Lund. - Kungl. Vitterhets-, historia- och antikvitets-
akademien, Sthm. Antikvariskt arkiv 42. E. Unnerbäck, Welsche Giebel. 
Ein italienisches Renaissancemotiv und seine Verbreitung in Mittel- und 
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Nordeuropa 1971; Filologiskt arkiv 17. H. Hagendahl, Stenografins betydelse 
för senantikens litteratur. 1971; Handlingar. Antikvariska serien. 24. N. G. 
Wollin, Skeppsholmen under 300 år. 1971; Handlingar. Historiska serien. 
D. 15. A. Soom, Die Zunfthandwerker in Royal im siebzehnten Jahrhundert. 
1971; D. 16. Birgit Klockars, Birgitta och hennes värld. 1971; D. 17. Ina 
Friedlaender, Peringskölds diplomatarium. 1971; Det medeltida Sverige. 
Bd 1. Uppland. 1. Norra Roden. 1972; Birgitta, [helgon], Opera minora. Vol. 2. 
Serrno angelieus. 1972. - Vänersborgs söners gilles årsskrift. Arg. 39 (1970); 
41 (1972). Vänersborg. - Värmland förr och nu. Arg. 70 (1972). Karlstad. - 
Västerbotten. [Arg. 53] (1972). Umeå. - Västerbottens norra fornminnes-
förening, Skellefteå museum. Meddelanden 34. Verksamhetsberättelse för år 
1972. Skellefteå 1973. - Åländsk odling. Årsbok. Arg. 33 (1972). Mariehamn. - 
Årbok for Universitetet i Bergen. Humanistisk serie. 1970. Bergen 1970-72. 
- Århus stifts årbeger. Bd 64 (1971). Århus. - Älineboda sockens hembygds-
skrifter 14. kmebodaboken 1972. Älmeboda. - Österbotten. Årsbok. [No 17] 
(1972). Vasa. (Skrifter utg. av Svensk-österbottniska samfundet 28.) - 600 
.år med Uplandsbanken. Fjorton äldre medarbetare i Uplan.dsbanken berättar 
sina minnen. Upps 1973. 

Andersson, Barbro, Bouppteckningar från Väne härad 1736-1747. Transkription 
och kommentar. Trebetygsarbete för sem. i nord, språk vid Göteborgs univ. 
vårterminen 1972. (Duplie.) - Andersson, Th., [Rec. av] W. Krause, Die 
Sprache der urnorclischen Runeninschriften. Heidelberg 1971 (ur: NoB. Arg. 
59, 1971). - Dens., [Rec. av] Beihefte zu den Beiträgen zur Namenforschung. 
6-9. Heidelberg 1970-72 (ur: NoB. Arg. 59, 1971). - Dens., Litteratur i namnen 
(ur: Ortn-sällsk:s i Uppe. årsskr. 1972). - Dens., Litterära ortnamn (ur: Sydsv. 
ortn.-sällsk:s årsskr. 1972). - Andersson-Schmitt, Margarete, Ein Seelentrost-
Exzerpt aus Vadstena (ur: ANF. Bd 87. Lund 1972). - Ankarloo, B., Troll-
domsprocesserna i Sverige. Sthm 1971. (Skr. utg. av Inst. för rättshist. 
forskn. Ser. 1. Rättshist. bibl. Bd 17.) Akad. avh. - Bandle, 0., Die Gliederung 
des Nordgermanischen. Basel 1973. (Beitr. zur nord. Philologie. Bd 1.) - 
Beijbom, U., Swedes in Chicago. Sthm 1971. (Studia hist. Upsaliensia 38.) 
Akad. avh. - Bennich-Björkman, Bo, Författaren i ämbetet. Studier i funktion 
och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550-
1850. Sthm 1970. (Studia litt. Upsaliensia 5.) Akad. avh. - Berglund, 0., 
Fela och färla. Dikter. 2. upp!. Arbrå 1973. - Bergstrand, C.-M., Brott och 
straff i 1700-talets Västergötland. D. 1. Barnamord och tidelag. Skövde 1972. 
- Dens., Från Borås och Ås härad på 1700-talet. Skövde 1973. - Biering, K., 
Vejviser for viseinteresserede. Kbh 1972. - Björklund, S., Anders Zorn, 
hembygdsvårdaren. Malung 1972. - Blom, C., Förbindelsedikten och de 
medeltida rimkrönikorna. Lund 1972. (Bibi. hist. Lundensis 28.) Akad. avh. - 
Breathnach, B., Folk music and dances of Ireland. Dublin 1971. - Dreijer, M., 
Ålands självstyrelse 1947-1972. Festskrift. Mariehamn 1972. - Edgren, Eva, 
Temporal elauses in English. Upps 1971. (Stud. Angl. Upsaliensia 9.) Akad. 
avh. - Ehn, W., Några drag ur folklivet i Norra Trögd (ur: En bok om Norra 
Trögd. Västerås 1972). - Ek, K.-G., The development of OE and go in 
south-eastern Middle English. Lund 1972. (Lund studies in English 42.) Akad. 
avh. - Elmevik, L., Kvädö, Kvärlöv och Kvänum (ur: NoB. Arg. 56, 1968). - 
Dens., Joekelsta och Kråk. Ett tillägg och ett genmäle (ur: NoB. Arg. 57, 
1969). - Dens., Om verben varda och bliva i de nordiska språken (ur: Nysv. 
stud. Arg. 50, 1970). - Dens., Kverrestad (ur: Sydsv. ortn..-sällsk:s årsskr. 
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1970). - Dens., Simsjön (ur: Ortn.-sällsk:s i Upps. årsskr. 1971). - Dens., 
Simris, Simlinge och Simtuna (ur: Sydsv. ortn.-sällsk:s årsskr. 1971). - Dens., 
Till härledningen av ordet kvi(a) 'kreatursfålla' m. m. (ur: Nysv. stud. Arg. 51, 
1971). - Dens., Glaåkern och Lusten. Två värmländska sjönamn (ur: Stud. 
i nord. filologi. Bd 58. Festskr. till 0. Ahlbäck 28.3.1971). - Dens., Nyare 
undersökningar av de svenska ortnamnen på -lösa. En kritisk översikt (ur: 
NoB. Arg. 59, 1971). - Dens., Ett ortnamn, ett växtnamn och en ljudregel 
(ur: Ortn..-sällsk:s i Upps. årsskr. 1972). - Eriksson, N., Vilhelmina kommuns 
skolhistoria. [Järna] 1972. - Eriksson, U., Åselesvenska. 1. Introduktion. 
A-B. 2. Målutjämning. Lund 1971-73. (Lundastud. i nord. språkvet. Ser. A. 21.) 
Akad. avh. - Erlandsson, Birgitta, Om växlingen fl.-ö av typen no. bru-sv. bro. 
Lund 1972. (Lundastud. i nord. språkvet. Ser. A. 22.) Akad. avh. - Falck-
Kjällguist, Birgit, Studier över ägonamn i sydvästra Värmland. Lund 1973. 
(Lundastud. i nord. språkvet. Ser. A. 25.) Akad. avh. - Fenton, A., Paring 
and burning and the cutting of turf and peat in Scotland (ur: The Spade in 
Northern and Atlantic Europe. Belfast 1969). - Dens., Clay building and 
day thatch in Scotland (ur: Ulster folklife. Vol. 15/16. 1970). - Dens., 
Regional ethnology - a developing subject (ur: Aberdeen univ. review. Vol. 
43, 3. 1970). - Dens., The various names of Shetland. Edinburgh 1973. - 
Flemström, B., Jämtländska ortnamn. Östersund 1972. - Fredriksson, K., 
Backstugor och torp i forna dagars Sandhem. U. o. 1972. (Serien Sandhems 
hemb.-böcker 2.) - Fröderberg, Ida, Arbrå. Bollnäs u. å. - Gustavsson, A., 
se Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 13. - Göransson, S., Village planning 
pattems and territorial organization. Studies in the development of the rural 
landscape of Eastern Sweden (Öland). Upps 1971. (Abstr. of Upps. diss. from 
the Faculty of soc. sciences 4.) Akad. avh. - Hammar, K. G., Liberalteologi 
och kyrkopolitik. Lund 1972. (Bibi. hist.-eccles. Lundensis 1.) - Hammerman, 
Katarina, Gå sjungande framåt. Psalmer och andliga sånger sam!. Björkö 
1972. - Haskå, Inger, Studier över bestämdhet i attributförsedda nominal-
fraser. Lund 1972. (Lundastud. i nord. språkvet. Ser. A. 23.) Akad. avh. - 
Hedblom, F., Place-names in immigrant communities. Coneerning the giving of 
Swedish place-names in America (ur: The Swedish pioneer historical quarterly, 
Oct., 1972). - Dens., Bishop Hill Swedish after a century (ur: Studies for 
Einar Haugen presented by friends and colleagues. The Hague 1972). - 
Hellström, P., Labraunda. Pottery of classical and later date, terracotta lamps 
and glass (ur: Skr. utg. av Sv. inst. i Athen. Ser. 1: 5. Vol. 2: 1. 1965). Lund 1971. 
Akad. avh. - Holm, G., Ordhistoriska notiser (ur: Meijerbergs arkiv för svensk 
ordforskning 13. 1972). - Dens., Folkmål och ortnamn (ur: Norlandica. 
Norrlands nations skriftserie. VI. Upps 1972). - Holmström, I. & Sandström, 
Christina, Underhåll av gamla hus. Byggnadsvård från teknisk och antikvarisk 
utgångspunkt. Utg.: Statens institut för byggnadsforskning. Sthm 1972. - 
Järnek, M., Studier i hushållens inkomstförhållanden 1925-1964. Lund 1971. 
(Skr. utg. av Ekon.-hist. fören. i Lund. Vol. 10.) Akad. avh. - Kolm, R., 
Lejonströmsbron i Skellefteå. [Utg. av] Statens vägverk. Sthm 1972. - 
Kvideland, R., Norske eventyr. Utvalde. Oslo 1972. (Eventyr i Norden 1.) - 
Kälvesten, Anna-Lisa & Meldahl, Graziella, 217 Stockholmsfamiljer. Psyko-
dynamisk bearbetning av ett intervjumaterial. Sthm 1972. (Monogr. utg. av 
Stockholms kommurxalförvaltn.) - Lassila, M., Vägarna inom Västerbottens 
län. Kommunikationernas utveckling mot bakgrund av befolkning och 
näringliv. Umeå 1972. - Lean,der, 8., En folkbildares bibliografi. Sthm 1973. 
- Lindén, B., G96-kartans »Våsjön» på gränsen mellan Sollerö och Siljansnäs 
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sockenområden (ur: Ortn.-sällsk:s i Upps. årsskr. 1972). - Lindén, I., 
Biblicism, apokalyptik, utopi. Adventismens historiska utformning i USA 
samt dess svenska utveckling till o. 1939. Upps 1971. (Studia hist.-eccles. 
Upsaliensia 19.) Akad. avh. - Lindmark, S., Swedish America 1914-1932. 
Studies in ethnicity with emphasis on Illinois and Minnesota. Sthm 1971. 
(Studia hist. Upsaliensia 37.) Akad. avh. - Lä/gren, H., The measurement of 
language proficiency. Lund 1972. (Studia psychol. et  paedag. Ser. 2. 17.) 
Akad. avh. - Dens., Mätningar av språkfärdighet i tyska: En undersökning 
på elever i årskurs 7. Malmö 1969. (Pedag.-psykol. problem 84.) - Dens., 
Mätningar av språkfärdighet i tyska: En undersökning på elever i årskurs 9. 
Malmö 1972. (Pedag.-psykol. problem 158.) - Dens., Effektmätning av 
UMT-projektets undervisningssystem »Deutsch». Malmö 1972. (Pedag.-psykol. 
problem 159.) - Dens., Mätningar av språkfärdighet: En hypotesprövande 
undersökning av en faktorstruktur. Malmö 1972. (Pedag.-psykol. problem 161.) 
- Lönnqvist, Bo, Dräkt och mode i ett landsbygdssamhälle 1870-1920. Ilfors 
1972. (Kansatieteellinen. arkisto 24.) Akad. avh. - Mebius, H., Sjiele. Samiska 
traditioner om offer. Lund 1972. (Skr. utg. av Religionshist. inst. i Upps. 9.) 
- Milveden, I., Zu den liturgischen »Hystorie» in Schweden. Liturgie- und 
choralgeschichtliche Untersuchungen. Upps 1972. Akad. avh. - Nilsson, C.-A.  
Järn och stål i svensk ekonomi 1885-1912. Lund 1972. (Skr. utg. av Ekon.-
hist. fören. i Lund. Vol. 11.) Akad. avh. - Norrman, R., Från prästöverflöd 
till prästbrist. Prästrekryteringen i Uppsala ärkestift 1786-1965. Upps 1970. 
(Studia hist.-eccles. Upsaliensia 17.) Akad. avh. - Pethlsson, Ch., The 
Northumbrian burr. A sociolinguistic study. Lund 1972. (Lund studies in 
English 41.) Akad. avh. - Reinhammar, Maj, Om dativ i svenska och norska 
dialekter. 1. Dativ vid verb. Upps 1973. (Acta Acad. reg. Gustavi Adolphi 53. 
Studier till en sv. dialektgeogr. atlas 6.) Akad. avh. - Reinhammar, V., 
Gustav Adolfs akademiens dialektordbok (ur: Saga och sed 1971). - 
Saloutos, Th., Expatriates and repatriates. A neglected chapter in United 
States history. Rock Island, Illinois 1972. (Augustana college library. Occa-
sional paper nr 10.) - Sandstedt, E., Studier rörande Jöran Nordbergs 
Konung Carl XII:s historia. Lund 1972. Akad. avh. - Sjöholm, ö., 
Samvetets politik. Natanael Beskow och hans omvärld intill 1921. Upps 1972. 
(Studia hist.-eccles. Upsaliensia 21.) Akad. avh. - Strand, E. dc Fries, C.-Th., 
Bibliografi. Sammanställning av litteratur om Norra Trögd (ur: En bok om 
Norra Trögd. 1972). - Strömbäck, D., Minnesord över Jöran Sahlgren (ur: 
Kungl. Vitterhets-, historia- och antikvitetsakademiens årsbok 1972). - 
Tedebrand, L.-G., Västernorrland och Nordamerika 1875-1913. Utvandring 
och återinvandring. Sthm 1972. (Studia hist. Upsaliensia 42.) Akad. avh. - 
Turesson, G., Värmländska kulturtraditioner. 5. Bondeårets visor. Sthm 1969. 
- Dens., Värmländska kulturtaditioner. D. 7. Visor från bergsbruk, hantverk 
och rallarliv. Det tunga arbetets sånger till takt av hammare och slägga. 
Sthm 1972. - Tyrberg, K.-J., Lekmannaverksamheten och församlingens 
förnyelse. Debatter och strävanden inom Lunds stift 1848-omkr. 1860. Lund 
1972. (Bibi. hist.-eccles. Lundensis 2.) Akad. avh. - Ureland, 5., Verb 
complementation in Swedish and other Gerrnanie languages. Studies in 
comparative syntax. Umeå 1973. Akad. avh. - Wadensjö, E., Immigration 
och samhällsekonomi. Immigrationens ekonomiska orsaker och effeker. Bd 1-2. 
D. 1/2-3/4. Lund 1972. Akad. avh. - Welinder, 5., Tidigpostglacialt meso-
liticurn i Skåne. Lund 1971. (Acta archaeol. Lundensia. Papers of the Lunds 
universitets hist. mus. Ser. 3. Series in 8:o. Min.ore. 1.) Akad. avh. - 
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Westerbergh, Ulla, Glossarium till medeltidslatinet i Sverige. (Kungl: Vitter-
hets-, historie- och antikvitetsakademien.) Vol. 1: fasc. 2-3. Sthm 1969-70. 
— Westerström, Gunnel, Bot mot sjukdomar — folktro. [Umeå] u. å. — 
Wik, Berit, English rtominalizations in -ing. Upps 1973. (Studia Angl. 
Upsalien,sia 12.) Akad. avh. — Zender, M., Das kölnische »Niederland» in 
Gestalt und Sonderart seines Volkslebens (ur: Rheinische Vierteljahrsblätter. 
Jahrg. 36, 1972. Bonn). — Zetterlund, C., Historier kring Ofvaru3jö-originalet 
Jan-Erik Backman. Norrtälje 1972. — Österberg, Eva, Gränsbygd under krig. 
Ekonomiska, demografiska och administrativa förhållanden i sydvästra 
Sverige under och efter nordiska sjuårskriget. Lund 1971. (Bibl. hist. Lundensis 
26.) Akad. avh. — Östergren, 0., Nusvensk ordbok. H. 127. Källförteckning. 
Anvisningar. Efterskrift. Sthm 1972. — Ovden, 0., Olof som blev årgångsman. 
Roman 1794-1818. Solna 1972. 

Rune Västerlund 
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