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Har svenskans (h)ven f. 'sank mark, 
sidländ ort' lånats in i finskan 
och estniskan? 
Av Tryggve Sköld 

I sin instruktiva »Handbuch der finnischen Sprache» (II s. 35) för Lauri 
Hakulinen det finska ordet vainio 'das bebaute Feld' in under rubriken 
»Der altäberlieferte Erbwortschatz». Av hans val av typer ser vi, att man 
inte påträffat några motsvarigheter till detta ord utanför de östersjöfinska 
språken. Även om fi. vainio alltså anses tillhöra det ärvda ordförrådet, finns 
det inte några positiva kriterier på att det verkligen skulle vara ett arv-
ord. Av litteraturen i ämnet framgår, att ordet saknar en allmänt accepte-
rad etymologisk förklaring. Det kan därför finnas skäl att undersöka dess 
ursprung närmare. 

Låt oss först se, vad ordböckerna säger om dess betydelse. 
Det finns inte upptaget i Schroderus' lexikon, och inte heller har jag 

funnit det under rubrikerna Rustica och Stabularia i Variarum rerum voca-
bula. Däremot nämns det i kap. 12, De re rustica sive agricultura, av Flori-
nus' Vocabularium. Där jämställs Päldolwainio med latinets ager, svenskans 
åker och tyskans Acker (1695 s. 126 f, 1733 s. 110 f). Päldo (1695) och P Eldo 
(1733) är skriftvarianter och motsvarar nufinskans pelto 'åker'. — I Jus-
lenius' Orda-Boks Försök återges wainio med carvum, åker'. — Ganander 
anger, att wainio betyder 'åker; fält; et gärde. a rvum c a mpus ,-, it. 
domicilium' och uppger vidare under wainio `Both. Sept. både åker och 
ängsfält, hela streckan' samt anför ett ulko wainio `urfiä1'.1  — I Renvalls 
lexikon finner vi följande belägg: wainio 'ca mpus f rugif er majoris di-
mensionis conswptus, arvum, ager 1. pratum'; `Ackerfeld, grosse Wiese'; 
koto-wainio `arvum propius', ulko-wainio `remotius'. — Helenius' Ord-Bok 
har wainio 'Åkerfält, Större åker, äng'; koto w. 'Hemåker'; ulko w. `Utåker' 
och Eurns Ordbok wainio 'större gärde af åker 1. äng, hage'; kotovainio 

1  »Both. Sept.» torde stå för Bothnia Septentrionalis =Nordösterbotten (jfr Hormia 
s. 57 med not 2). — För att inte i onödan uppta utrymme utelämnas i den föreliggande 
översikten över lexikonbeläggen fraser och avledningar, som inte kan anses ge något 
av intresse för bedömningen av ordets härkomst. 
1 — 674296 Sv. Landsmål 1967 



2 Tryggve Sköld 

'nära hemmet beläget gärde'. — Lönnrots Lexikon upptar wainio 'större 
åker- 1. ängsgärde, odladt fält, hage.; kotowainio 'nära hemmet beläget gärde, 
hemåker'; ulkowainio `utåker' samt uttrycket kaikki pellot owat yhdessä 
wain,iossa 'i gemensamt gärde, i en sträcka'. Kallios supplementhäfte upp-
tar även formen waino =wainio. (Någon uppgift om varifrån denna form 
härstammar meddelas inte.) — Slutligen kan vi från den representativa 
ordboken över nufinskan, Nykysuomen sanakirja, citera: vainio hiukan 
ylät. isohko (viljalla tms. oleva) peltoalue'. Enligt denna betyder alltså 
ordet (som ofta används i högre stil) 'ett större (bl. a. sädes-)åkerområde'. 
— V ainio är inte upptaget i Rapolas förteckning över finska ords första 
framträdande i skriftspråket. En del dialektala finska former citeras av 
Äimä (s. 69). Utom i finskan finnes ordet tydligen i karelskan samt i est-
niskan. 

KARELSKA: vailiivo (Uht.Sat.) `vainio' (Genetz s. 153; betr. det andra vi 
vai9iivo jfr t. ex. kaiiivo s. 88 =finskans kallio `klippa'). Emellertid tycks 
det av Genetz' angivelser inom parentes framgå, att han uppfattar ordet 
som ett finskt lån. I företalet till sin studie över språket i ryska Karelen 
skriver han nämligen (s. VI; här översatt): 

Sällsynta ord, som jag t. ex. har hört endast en gång, eller sådana, 
vars karelskhet har synts mig tvivelaktig, såsom de olonetsiska i Syd-
Karelen och de finska i Nord-Karelen, har jag anfört som de är i det 
att jag tillika angivit fyndplatsen.2  

Ett indicium på att ordet inte är karelskt i snävare mening är att Haku-
linen—Kalima—Uotilas fjärrkarelska lärobok inte upptar det i sin karelsk-
riksspråkliga ordf örteckning, men däremot i det riksspråklig-karelska 
glossaret (s. 104) återger fi. vainio med peldo. 

ESTNISKA: wainiu G[enitiv] wainiu (p[oe]t[isch]), gewöhnl. uninu 
G[enitiv] wainu (wctinas, waini ja, wänija) ̀ Rasenplatz, Anger' (Wiedemann); 
wainu `Rasenplatz, Anger' (Neumann); vainu karjamaa; nurmi' 
(Kettunen 1958); vainu 'gräsplan, gräsvall' (Oras-Lagman); vainu `(village) 
green, (village) common' (Silvet). 

Däremot har jag i mig tillgängliga lexika inte funnit belägg från de andra 
östersjöfinska språken (jfr Hakulinen a st). I den estniska formen vainu 
har ett i synkoperats i andra stavelsen och ett tidigare o övergått till u 
(se t. ex. Kettunen. 1913 s. 225 f; 1929 s. 75, 175; Collinder s. 29). Att med 
Äimä (s. 69) anta, att det har funnits ett -y- mellan i och o i andra stavelsen, 
synes mig överflödigt. Vi kan alltså gå ut ifrån, att den finska riksspråks-
formen är den mest konservativa. Om ordet har funnits i urfinskan, bör 
det i väsentligheter haft samma ljudgestalt då. 

Det är inte svårt att skönja den utveckling som ligger bakom de olika 

2  »Uht.» =Uhut (en plats nära finska gränsen i Nordkarelen, på riksfinska vanligen 
kallad Uhtua). »Sat.» anger att ordet förekommer i sagostil. 
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nyanserna i ordböckernas betydelseangivelser. En gräsmark kan vid en 
intensifiering av jordbruket förvandlas både till äng och till åker. 

Ungefär samma betydelseutveckling kan vi tänka oss för det svenska 
folkmålsordet hven f. 'sank mark, sidländ ort'. »Dä ä e hven. Gå å slå på 
hvena».' Rietz dialektlexikon (s. 270 a), varifrån ovanstående uppgift är 
hämtad, anger att ordet finns i Småland, Kalmar län. Svenska ortnamns-
arkivets förteckning över dialektord anger emellertid en vidare spridning 
för detta ord, även om ordet onekligen tycks vara vanligast i Kalmar län 
(se härtill Hellberg, Kumlabygdens ortnamn, s. 209 if). Vid sidan av 
detta ord finns ett vena f. i samma betydelse (Hellberg a st). Jfr det 
fornnorska hvein f. i ortnamn (Fritzner II s. 126; se även Rygh 1 s. 235, 
2 s. 201, 4: 1 s. 194). 

Även om Rietz uppger 'sank mark, sidländ ort' som ordets betydelse, så 
ser vi av exempelsatsen »Gå å slå på hyena», hur denna sankmark utnytt-
jades. För den åkerbrukande befolkning, som givit dessa lokaliteter namn, 
var säkert sankmarkens funktion i näringsfånget minst lika viktig som dess 
terrängbeskaffenhet. Vi kan alltså med viss rätt förutsätta betydelsen 
'slåtteräng'. Att dessa ägor även utnyttjades för bete ser vi av en uppteck-
ning i Svenska ortnamnsarkivet från Ryssby sn i Kalmar län, där den med 
namnet Venen betecknade terrängen anges vara 'betesmark'. Venerna 
i Bo sn, Örebro län, anges likaså vara `betesmark'.3  

Med den tilltagande utdikningen och uppodlingen förvandlades tydligen 
dessa slåtterängar och betesmarker till åker. I Svenska ortnamnsarkivets 
samlingar finner vi beteckningen 'åker' för namn som Venen, Venarna i 
ett stort antal uppteckningar från Kalmar län, och med samma beteckning 
anföres ett Venerna från Skedevi sn, Östergötlands län. Att det verkligen 
bör vara fråga om utdikning framgår av att beteckningen 'åker' även finnes 
vid namn som Ven(e)kärr(et) och Venemossen. (Samtliga de av mig anteck-
nade beläggen härpå härstammar från Kalmar län.) Vi kan alltså utifrån 
detta material göra sannolikt, att det med den tilltagande uppodlingen har 
ägt rum en förändring av det reella betydelseinnehållet från `(sank) äng' 
till 'åker' i detta svenska dialektord.4  

Det ligger nära till hands att fråga sig, om det finska och det svenska 
ordet, som i betydelsehänseende står varandra så nära och som även i sin 
ljudgestalt företer vissa likheter, kan ha något med varandra att göra. För 
att utreda den frågan måste vi emellertid se närmare på de försök som har 
gjorts att etymologisera det svenska ordet. 

I en uppsats om »Några svenska ortnamn» (1901 s. 77 f) härleder Hell- 
För upplysningarna om ortnamnet Vena etc, tackar jag arkivarie Gunnar Pelli-

jeff, som även haft vänligheten att läsa igenom min uppsats i manuskript. 
4  En genomgång av allt dialektmaterialet för detta och övriga här berörda ord i 

Uppsala landsmålsarkivs samlingar faller utanför ramen för denna lilla uppsats. 
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quist namnet på socknen Hyena i Sevede hd, Kalmar län, av ett *Hveäna, 
med hänvisning till en tolkning av namnet på ön Ven. 

Hellquists förklaringsförsök kritiseras emellertid av Norrby (s. 93). 
Dialektformens slutna ä kunde inte representera annat än urn. ai  eller 
fsv. i, och ån borde ha givit ett långt n. Han sammanställer namnet i 
stället med det hven n., som är namn på vissa gräsarter, och nämner i detta 
sammanhang även hven f. 'sank mark, sidländ ort'. I texten (s. 93 f skriver 
han: 

För närvarande synes mig mest tilltalande att hänföra gårdnamn.et  
`Hyena' till gräsnamnet liven', motsv. no. hvein, kvein, ock anta be-
tydelsen av gårdnamnet vara den `hvenbevuxna gården', alltså från 
nsv. synpunkt en avledning på den gårdnamnsbildande avlednings-
ändelsen -a till gräsnamnet 'liven' ven. 

I en not meddelar han emellertid, att han fått veta, att en mosse i när-
heten av gården kallats 'vena, innan den odlades, och anser sig här ha funnit 
det namngivande. 

I en replik till Norrby medger Hellquist (1905 s. 91), att hans egen ovan 
relaterade tolkning av Hyena måste förkastas, samt meddelar, att E. Lid6n 
i brev föreslagit härledningen ur no. hvein, sv. hven, växtnamn. Jfr Sahl-
gren s. 276. 

I arbetet Ortnamnen i kvsborgs län 16, 1910, s. 20 f säges om namnet 
Vena i Bolstads sn, Sundals hd: 

Namnet är urspr. pl. av växtnamnet ven, äldre hven, som åtminstone i 
Småland liksom ock i bohuslänska och östnorska ortnamn (fno. 
Huceini, -um, se Rygh, Gn. II, 201) användes ss. namn på ställe där 
ven växer. 

Hellquist återkommer till namnet i första upplagan av sin etymologiska 
ordbok (1922 s. 1109), där han på tal om ortnamnen Vena i Östergötlands 
och Kalmar län ansluter sig till Norrbys uppfattning: 

Snarast ingår här i stället det ovannämnda gräsnamnet ven el. också 
sv. dial. (h)ven, sidländ mark... 

Under uppslagsordet kösa `Agrostis spica venti' (aa s. 390 f) skriver Hell-
quist, att detta har sammanställts med (dal-)kjusa och tillägger: 

... jfr gräsnamnet ven väl till sv. dial. (h)ven, myrmark, o. särsk. 
åkerven, kösa... 

Hellquist (Sv. Etym. Ordb. 1922 s. 1109) jämför det svenska ven 'ett 
slags gräs, Agrostis', med no. kvein, ä.da. hvene (varom mera nedan) samt 
med det medelengelska whin 'säv'. Han konstruerar ett urgerm. *hwainö 
och säger vidare, att det är dunkelt trots framställda tolkningsförsök. Om 
gräsnamnet ven och sv. dial. (h)ven 'sidländ mark' skriver Hellquist vidare, 
att de båda utan närmare motivering sammanställts. Det sistnämnda vill 
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han i alla händelser förbinda med lat. caenum 'smuts', cfmire `stercus facere' 
(av ku,oi-). 

Wessen (1922 s. 34) ansluter sig till tanken, att det (h)ven som ingår i 
ortnamn som Götbohween och (H)vena är det hven `m3rrländ mark', som 
återfinns hos Rietz. 

Tengström skriver (s. 256) om ett bohuslänskt ortnamn: 

Vena är sannol. pl. form av (h)ven 'sidländ mark'. Jfr no. kvein f. 

Verket Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 5, 1939, skriver (s. 106) 
om byanamn.et  Vena: 

En plural böjningsform av växtn. ven (no. dial. kvein, gvein, f., fvnord. 
*hvein) `tunnt grässtrå', här sekundärt använt om platsen där sådant 
gräs växer, liksom i sv. dial. (Små!.) hven 'sank, sidlänt mark'... 

I samma arbete (s. 249) får namnet Ven, åker och äng, förklaringen: 
»Växta. ven, använt om plats där ven växer.  ...» 

Om torpet Venekasen (numera försvunnet) i Gestads sn, Sundals hd, 
Älvsborgs län, skriver Janzen. (1942 s. 83) att förra leden utan tvekan är 
växtnamnet ven. 

Brevner (s. 173) skriver om ängsmarkerna öster om Emmaån som tidigare 
använts som slåttermarker: 

De utgöra sådan sank ängsmark, som i östra Närke kallas ven f., plur. 
vener. I äldre tid ha de spelat stor roll, och man finner dem därför 
noggrant angivna i de äldre jb och lantmäterihandlingarna. Sålunda 
kallas ängsmarkerna på båda sidor om Haddeboån västerut från 
Hjortkvarn fortfarande Venerna venara eller Vena vna, och man åter-
finner namnet i Hiorttahwena 1553 jb, Hiortt (Hgrett) huena 1555 jb, 
Jort- Venen 1703-05 S/64 1: 1. Ängarna kring Glotterbäcksån kallas 
Brovena brövena (Brohwena 1553 jb), och jag känner flera sådana ven-
namn, som fortfarande existera. I andra fall har ven utbytts mot äng 
eller kärr. Subst. ven användes numera knappast såsom appellativ i 
Närke, utan även där man möter osammansatt vena eller venera, 
brukas ordet som egennamn. 

Jfr Hedblom (s. 209) och Lindroth (s. 78). 

I en uppsats om ortnamnen i Tjust behandlar Moberg (s. 24) några ort-
namn, som han härleder ur appellativet ven 'sank mark'. Jag citerar: 

Det på vissa håll i Kalmar län ännu levande dialektordet ven 'sank äng' 
ingår bl. a. i Veneholm och Venefall i Locknevi och Venaholm i Glad-
hammar — jfr Venerna, namn på de sanka ängarna nordväst om Lock-
nevi kyrka. 

Janzen härleder (1954 s. 48 f) förleden i Venevalla, Älvsborgs län, ur 
växtnamnet ven. 
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Svensk uppslagsbok2  (band 30 sp. 1330 f) anger om upprinnelsen till 
kommunnamnet Vena i Sevede hd Kalmar län: 

Namnet, 1422 Hyena, kan innehålla sv. ven, ett slags gräs (Agrös-
tis), el. sv. dial. (h)ven, sidlänt mark. 

(Denna del av artikeln har uppenbarligen författats av K. G. Ljunggren.) 
Lange menar (I sp. 42, jfr nedan), att det här behandlade växtnamnet 

fått namn av platsen, där gräset växer. I en recension av Langes arbete 
skriver emellertid Fries (s. 165): 

Att gräsbenämningen da. hvene, sv. ven är samma ord som sv. dial. 
ven 'sank mark' är nog sant, men det är säkerligen inte gräset, som har 
fått namn av växtplatsen (OPP, sp. 42), utan tvärtom har växten givit 
upphov till en terrängbenämning. En god parallell till en sådan bety-
delseövergång föreligger i ordet bunk(e), som på Öland har fått be-
tydelsen 'kärräng', dvs, sådan mark där det växer bunk(e). 

Hellberg (1960 s. 105) för i sina typexempel på sambandet mellan plurala 
ägonamn och plurala bebyggelsenamn ägonamnet Venerna, -arna och be-
byggelsenamnet Vena till (h)ven f. `Agrostis'. (Jfr härtill Olsson s. 154.) 

Slutligen kan nämnas att Hellberg i sitt opublicerade arbete om Kumla-
bygdens ortnamn (s. 209 ff) behandlar sammanhanget mellan växtnamnet 
ven och benämningen ven(a) etc. 'sank mark'. Han menar där, att växt-
namnet är det primära.5  

I en opublicerad uppsats »Sjönamnen i Askersunds socken» (Svenska 
ortnamnsarkivet 1738 s. 40) skriver Sten Lilljebjörn om namnet Ventärn: 

F. led. är subst. ven f., plur. vener 'sank ängsmark' (Brevner sid. 173). 
Detta ord finns belagt från norra delen av Asund i gårdn.. Vena. 

Tärnen ligger omgiven av sankmark, vilket tydligt framkommer 
av G 54. — Jag har hört talas om en gräsart, som kallas vengräs, 
vilken emellertid enligt min meddelare inte växer, där det är sankt. 

Som vi ser, rör sig diskussionen om två huvudfrågor: 1. Är växtnamnet ven 
och terrängbeteckningen ven besläktade med varandra, och — om detta 
kan anses vara fallet — vilketdera är då det primära? — 2. Är ortnamns-
elementet ven etc. uppkallat efter terrängordet, växtnamnet eller intetdera? 

Hellquist (1922 s. 1109) liksom de flesta av de nordiska etymologiska 
ordböckerna går ut ifrån att terrängordet är det primära och växtnamnet 
det sekundära, om orden över huvud taget skall anses vara släkt (jfr Fick-
Torp s. 118; Falk-Torp 1960 I s. 437; Torp s. 344; de Vries s. 270; Nielsen 
s. 164). Om man med Hellquist m. fl. antar, att det svenska ordet för 'sank 
mark' bör sammanställas med latinets caenum 'smuts' och cfmire `stercus 

5  Jag vill i detta sammanhang tacka docent Hellberg för att han välvilligt ställt 
sitt arbete till mitt förfogande i korrektur samt för värdefulla påpekanden och hän-
visningar. 
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facere', så måste den nordiska terrängbeteckningen vara det primära, växt-
namnet det sekundära. Visserligen går Walde—Pokorny (I s. 469) och Walde—
Hofmann (I s. 131 f) på Hellquists linje, men Ernout—Meillet (I s. 84, 158) 
inte ens omnämner sammanställningen av det nordiska och de två latinska 
orden. Till yttermera visso betvivlar sistnämnda verk, att det finns något 
sammanhang mellan de båda latinska orden. Vi kan till detta bara konsta-
tera, att sammanställningen av det svenska ven 'sank mark' med latinets 
caenum och cunire inte är särskilt väl underbyggd. 

Härtill kommer nu att Fries, Hellberg m. fl. framfört goda skäl för att 
växtnamnet skulle vara det primära, terrängbeteckningen det sekundära. 
Trots Hellquists och Lilljebjörns ovan refererade tvivel anses sammanhanget 
mellan de båda nordiska orden tydligen av de flesta vara självklart. Det 
finns väl inte heller någon vettig grund att skilja dem åt. 

Som framgår av den ovan meddelade forskningsöversikten, har det 
också diskuterats, om det är växtnamnet eller terrängbeteckningen som 
givit upphov till ortnamnen Vena etc. Om vi nu utgår ifrån att växtnamnet 
är primärt i förhållande till terrängordet, blir frågeställningen mer eller 
mindre ett skenproblem. Det blir ju alltid ytterst växtnamnet som är 
namngivaren. I de flesta fall får man tänka sig förloppet på följande sätt: 
Det växer ven på en plats. Denna kallas då venen„ venerna etc. Om nu denna 
terrängbenämning används länge om samma plats, övergår den efterhand 
till att bli ett namn som speciellt knytes till den här platsen. Det är natur-
ligtvis inte lätt för ortnamnsupptecknaren att bestämt avgöra, vad som är 
appellativ och vad som är egennamn. Fråga är väl, om det inte här rör sig 
om en konstlad definitionsgräns som inte alltid är inherent i det språkliga 
material som bearbetas. 

Om — som det tycks framgå av det ovanstående — växtnamnet är det 
primära, måste vi se närmare på detta. — Det är ju faktiskt ett riksspråks-
ord i svenskan, även om en hel del svenskar aldrig har hört talas om det. 
Det finns upptaget i Illustrerad svensk ordbok, (s. 1815): ven -en 'gräs 
av släktet Agro'stis'.6  Lyttkens har många belägg under Aira flexuosa 
(s. 1505), Apera spica venti (s. 1518 f) och Agrostis-arterna (s. 1520 ff). Jfr 
Vide s. 326. 

Ordet har en direkt motsvarighet i norskan. Aasen (s. 403) anför: Kvein 
f. '1) tyndt Grxsstraa; Grxs med tynde eller fine Straa. (Saaledes Agr os-
ti s, Poa og fl.)'. Buskerud. (Avvikande former: Gvein från Numedal och 
Vein, Hvein från Romerike och Solor.) — '2) et enkelt Haar. Sunnmore. 
Från Solen. har Aasen även kveinstraa n. `tyndt Grxsstraa ( =Kvein). 
»Veinstraa»'. — Ross (s. 447) kompletterar Aasens uppgifter om detta ord: 

»Kvein f. 1) tyn.dt Grxsstraa osv.» A[asen]. Land og fl[ere Steder]. 
Srlig: (brun) Grxsstilk i Modsxtning til Blad. Solor. Vald[res]. 

6  Jag tackar docent Sigurd Fries, som haft vänligheten att genomgå mitt arbete i 
manuskript, för värdefulla upplysningar rörande det här behandlade växtnamnet. 
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Totn (VTotn, Vardal); Kveen, Osterd[al], Hedm[ark] (Romedal); 
Gvein, Num[edal], Vestf [old] (Brunlanes, Hedrum, Sande, Lier), 
Ringerike, Hadeland, Solor; Vein, Ringerike Smaal[enene]. »2) et enkelt 
Haar» A[asen] S[ond]h[ord]l[and]. Veiner pl. Oslo. 3) (1) eenligt 
staaende Gmsstilk, eller lang tynd Gren. Ostl[andet]. Ogsaa Gvein 
m. Vestfold (Sandsvxr). Somme Steder betegner »Gvein, Kvein» Grws-
sorten, Po a og fl. A[asen], mens Fl[ertal] »Gveiner, Kvein.e(r)», eenligt 
staaende Straa. Ringerike, Vald[res] og fl. 

För jämförelsens skull bör vi även anföra följande ord från Ross: 

kvein adj. om  Eng: tynd og stilket (straaet, bladfattig). G[ud]br[ands-
dal]. Hedm[ark]. »Grase a kveint aa hart». gvein, Hadeland, Vestfold 
(Eiker, Lier). 
Kvein n. en tynd Ting som staar strittende for sig selv. Totn, Hedm[ark] 

Om no. kveina f. se nedan! 
Ordet finnes även i det norska riksspråket (Norsk riksmålsordbok 1: 2 

s. 2802): kvein, en 'bot. gress tilhoren.de  slekten agrostis, med meget små 
enblomstrede småaks på tynne grener'. Det kan också skrivas med hv-
(se aa s. 1963). 

Det tycks inte finnas på Island eller på Färöarna. 
Beträffande danskans hven, hymn, se nedan! 
Vid sidan av den form av gräsnamnet, som vi här anfört, finns det en 

med -a. Rietz (s. 802 b) har: vena, f. 'långt, smalt gräs; hven'. Halland. Vener, 
f. pl. 'några ensamt här och der stående grässtrån'. Kalmar län. — I Frosta 
härad i Skåne har vi ett vena, -or 'långt ogräs' (Ljunggren s. 35; Palmborg 
s. 12). De sydsvenska formerna redovisas av Vide (s. 326, jfr ib. s. 113). 

Från norskan kan vi efter Ross (s. 447) anföra en direkt motsvarighet: 
Kveina f. 1. 1) om Grmsstraa og Trwer som er Vilde og staar enligt. 
Mest i Fl[ertal]. Vald[res] (VSlidre): Kveino; Hedm[ark] (Ringsak[er]): 
-er. 2) =Kvein f. 1) og 2). NG[ud]br[andsdal]. 

Från äldre danska kan vi anföra följande (Kalkar II s. 323): 

Hvinegrces, n[avne]o[rd] plantenayn, gram en stridulum. Moth. 
Jenssen-Tusch, Nord. Planten. 9. — Hvinestrå, n[avne]o[rd] 

plan.tenavn, c ulmu s stridulus, Moth. — Hvine, n[avne]o[rd] plan-
tenavn, f estu c a prior. Moth. Smlgn. Jen.ssen-Tusch, Nord. Planten. 
352. 

(»Moth» anger att belägget härstammar från Moths handskrivna ordbok 
på Kungl. Biblioteket i Köpenhamn, »gl. kgl. saml. nr. 769-77».) 

I ett tillägg i femte bandet ger Kalkar (s. 492) en hänvisning till Coldin.gs 
Etymologicum Latinum, s.v. Festum (sp. 431). Lat. festuca översätts hos 
Colding med »vissen hostraa, grwsstraa, huingrxL1». 
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I Ordbog over det danske sprog (8 sp. 822) finner vi ett hvene, en (dia-
lektalt också hven), 'en grxssleegt, Agrostis L.; i dial. undertiden som fxlles-
navn for grxsarter m. stor, findelt top (JTusch. 9), ell, om alm. blaatop 
(blaatoppet groes), Molinia coerulea Mcench (smst. 77)'. Härtill har vi sam-
mansättningarna hvenegrces, et, med samma bet. som det enkla hvene 
eller (nu knappast brukligt) med bet. laaresvingel, Festuca ovina L.', och 
vidare hvenestraa, et, 'alm. blaatop ell. faaresvingel'. 

Lange anger under Agrostis (I s. 42) Hvene som huvudform, men för-
tecknar även de dialektala och föråldrade sidoformerna Hvcene, (H)ven, 
Hvein, Vinn, Hvin, Hvine(r). Om betydelsen anges följande: »alle navne 
bruges i dial. om  alle 'Loje, ubrugelige grxsarter, ofte m. findelt top; i 
Himmerl. om  stive og hårde grfflsser (JTusch).» 

Ett närmare studium av de här meddelade beläggen ger vid handen, att 
vi har att göra med två former av ordet, en enstavig som troligen från 
början varit femininum (Beito s. 43, 95 f; 107, 258), och en tvåstavig som slu-
tat på -a före ändelseförsvagningen i vissa dialekter (se t. ex. Brondum-
Nielsen s. 69 ff och karta 5). Den enstaviga bör i urnordiskan ha hetat 
*hwainö (se Torp s. 344; Hellquist 1922 o. senare uppl. s.v. ven). Den 
tvåstaviga bör i urnordiskan ha hetat *hwainön, om den nu går tillbaka 
till urnordisk tid. Under alla omständigheter får vi nog betrakta denna form 
som sekundär. Om man bortser från ett par specialfall är betydelsen för 
båda 'långt, smalt gräs'. I Skåne (och i Danmark?) anses det tydligen vara 
ett ogräs. Detta hindrar ju dock inte, att gräset i mindre bördiga nejder 
(t. ex. Småland) långt fram i tiden kan ha använts som kreatursfoder. 

Om vi nu utgår ifrån att vi primärt har haft ett umordiskt *hwainö 
f. 'långt, smalt gräs', och om vi antar, att ordet (h)ven 'sidlänt mark' är 
avlett härav, så bör denna avledning i urnordiskan ha hetat *hwainiö 
f. (jfr t. ex. Kluge s. 60) och betecknat platsen, där det växer långt, smalt 
gräs. 

I de äldre germ. lånorden i östersjöfinska språk bortfaller den första 
konsonanten i en uddljudande konsonantförbindelse. Att denna regel även 
gäller för kw ser vi av det finska valas `val(»fisk»)' < *hwalaz (jfr t. ex. 
Hellquist 1922 o. senare uppl. s.v. val). Ett urn. *hwainiö bör följaktligen 
ha givit vainio på finska. (Den finska formen kan emellertid lika gärna ha 
kommit av ett urn.. *hwainiön.) 

Vad betydelsen beträffar skall vi lägga märke till, att de estniska beläg-
gen tydligt anger, att det är fråga om platser, där det växer gräs. Som jag 
ovan framhållit, har detta säkert varit den primära betydelsen också hos 
det svenska dialektordet (h)ven 'sank mark'. Finnarnas och esternas för-
fäder har naturligtvis lagt samma praktiska synpunkter på terrängen 
som deras germanska grannar, och det var gräsväxten som intresserade. 

Två omständigheter gör att det ligger nära till hands att misstänka det 
finska ordet för att vara av nordiskt ursprung. För det första tycks det, 
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som vi ovan sett, inte finnas annat än i estniskan och finskan (och, troligen 
som lån, i karelskan.). För det andra hör det till ett begreppsfält som upp-
visar många äldre germanska lånord. 
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Resume 
L'auteur traite dans cette article d'un nom de lieu suedois, Vena, et de deux 
appellatifs suedois, (h)ven f. 'terrain aquatique' (mot dialectal) et ven -en, denomi-
nation des herbes de la famille Agrostis. Plusieurs chercheurs ont voulu voir 
une eonnexion entre le nom de lieu et les deux autres mots cites ici, majs ils 
n'ont pas toujours ete d'accord sur tous les &tåls. Selon les auteurs, qui ont 
exprime leur opinion sur cette question plus recemment, la denomination de 
terrain, (h)ven, est secondaire, relativement au nom de la planta. Il est probable 
que la plante a donn6 son nom å l'endroit oh elle croit et que cette denomina-
tion a, dans certains cas, developpe im nom de lieu. Si nous acceptons cette 
opinion, nous devons conelure que le mot dialectal (h)ven 'terrain aquatique' 
est une derivation. (Par consequent, co mot ne peut pas 'etre apparente aux 
mota latins caenum 'salete' et cunire 'stercus facere'.) Si la forme du mot de 
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la plante — comme on a raison de le croire — en nordique primitif a 6t6 
*hwainö, le mot d6riv6, å la meme gpoque, a dt avoir la forme *hwainiön. Selon 
l'auteur il est tres vraisemblable que ce mot, c'est a dire la forrne nordique 
primitive du (h)ven f. 'terrain aquatique', a ag) emprunt6 en finnois et en 
estonien, oh nous trouvons les mots fi. vainio 'champ, prairie' et est. vainu 
'påturage'. Il n'y a pas de mots correspondant å ceux-ei dans les autres langues 
finno-ougriennes. Si l'opinion de l'auteur est exacte, nous aurions ici un nouvel 
exemple d'un mot finnois et estonien, emprunt6 aux langues germaniques an-
ciennes, qui appartient å la sphere agriculturale. 



Västboprästens svartkonstböcker 
Av Nils-Arvid BrinOus 

År 1918 utgav Paul Heurgren en folkloristisk källskrift betitlad »Salo-
moniska magiska konster. Utdrag ur en westboprests svartkonstböcker». 
Heurgrens ofta utnyttjade edition bygger på avskrifter gjorda av Gabriel 
Djurklou i Örebro läns museum och även rubriceringen är Djurklous. 
Utgivarens flitiga efterforskningar av originalhandskrifterna blev nämligen 
resultatlösa och frågan om svartkonstböckernas proveniens har förblivit 
olöst, ehuru Heurgren fann vissa spår. Han skriver: »Men vem var 'Västbo-
prästen'? Därom finnes ingen som helst uppgift i vare sig Djurklous till 
mus6et donerade handskriftsamling ej heller i den stora korrespondens, som 
av D. förts och som finns förvarad hos hans son, ryttmästaren Nils Djurklou, 
Malmö. Att döma av ett par uppteckningar, som meddelats av L. Palmgren, 
av vilka en är försedd med samma signation, även beträffande smådetaljer, 
som av D. avritats i svartkonstböckerna, torde det kunna antagas, att den 
åsyftade prästen var Sven Magnus Ludvig Fritiof Palmgren, som utnämndes 
till kyrkoherde i Nottebäck, Västbo härad, 1898. (På de av D. avskrivna 
bladen står jämväl märket: P—n, vilket kan tolkas såsom förkortning på 
Palmgren, men även endast åsyfta: prästen.) Om denne P. meddelar en 
hans ämbetsbroder: 'Palmgren var en stor skämtare och gav sig sken av att 
kunna trolla och dymedelst kunna återställa t. ex. tjuvgods. Han blev för 
några år sedan anklagad i domkapitlet av några bönder bl. a. för troll-
domskonst." Palmgren var emellertid minst av allt någon charlatan. Det 
var en man med många intressen och stora försänkningar i vetenskapliga 
kretsar.» 

En undersökning av Djurklous klassiska folklivsskildring från Södra 
Unnaryd i Västbo härad har givit mig anledning att ta upp frågan om 
svartkonstböckernas proveniens på nytt.2  Det visade sig därvid, att Heur-
gren — trots att han felaktigt placerat Nottebäck i Västbo — varit på rätt 

1  Om Palmgrens rykte för trollkunnighet se ytterligare G. Virdestam, Växjö stifts 
herdaminne 4 (1930) s. 301; 0. Sjöfors, Blåmesar och spelorrar (1950) s. 31 ff., 82 ff., 
108 ff.; L. Oscarsson, En originell prästman. Om kyrkoherde S. M. L. F. Palmgren 
(Värnamo Nyheter 2/3 1964). 

2  N.-A. Bringåus, Unnarydsborna. (1967).1:lur en okritiskt godtagen proveniens-
uppgift lätt kan få oanade följdverkningar framgår bl. a. av att alla de hundratals 
excerpterna ur Västboprästens svartkonstböcker i Nordiska museets folkminnes-
samling har påskriften Nottebäck, Västbo härad! 
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väg då han förknippat Palmgrens namn med de båda handskrifterna. 
Under den inventeringsresa Djurklou företog i västra Småland sommaren 
1870 i egenskap av riksantikvarieämbetets antikvitetsintendent samman-
träffade han på Bolmsö med den unge prästmannen. Därmed inleddes en 
förbindelse, som skulle vara i många år och som kan följas i Palmgrens 
brev till Djurklou i Jönköpings läns museum. 

Genom Djurklous förmedling fick Palmgren i uppdrag att utföra arkeolo-
giska utgrävningar, och hans undersökningsrapporter publicerades i Svenska 
Fornminnesföreningens tidskrift. Redan i sin reseberättelse 1870 nyttig-
gjorde Djurklou en uppteckning av Palmgren om den trollkunnige prosten 
Samuel Elmgren i S. Hestra.1  Palmgren spanade även för Djurklous räkning 
efter gamla handskrifter,2  och tack vare hans uppmärksamhet räddades 
bl. a. ett unikt psalmboksfragment från reformationstiden.3  I ett brev till 
Djurklou den 1 februari 1874 meddelade Palmgren ett nytt fynd: »Jag har 
funnit två gamla s. k. svartkonstböcker, som innehålla åtskilligt av intresse. 
De äro skrivna tyckes det i början på 1700-talet av en bildad man efter 
uppgifter av åtskilliga personer. Vardera innehåller ett par hundra sidor.» 
Djurklou har tydligen önskat få låna de båda handskrifterna, ty den 26 april 
skriver Palmgren: »Efter långt, ofrivilligt dröjsmål sänder jag nu, under de 
ödmjukaste tacksägelser för Herr Kammarherrens senaste skrivelse de om-
talade svartkonstböckerna ... Roligt om Herr Kammarherren funne något 
nöje av dem.» I ett brev den 11 december samma år heter det: »Svartkonst-
böckerna må Herr Kammarherren ännu behålla, ty jag har sagt ägaren 
var de äro och det brådskar ej med deras hemsändande till dess Herr 
Kammarherren hunnit hämta musten ur dem.» Den 23 februari 1876 skriver 
Palmgren: »Jag har funnit några fragmenter av en svartkonstbok, vilka 
torde komplettera de jag förut uppsänt och vilka när Herr Kammarherren 
begagnat dem jag ödmjukast ber torde nedsändas, emedan ägaren stundom 
frågar efter dem. Jag har dock sagt honom han får tåla sig.» 

Uppenbarligen hade Palmgren fått kännedom om handskrifterna, då 
han var stationerad i Hjälmseryd. Han tillträdde enligt brev till Djurklou 
sitt missiv där den 11 juli 1873 och flyttade därifrån till Unnaryd den 1 maj 
1874. I ett brev till Djurklou den 12 oktober 1873 nämns svartkonst-
böckerna ännu ej. Han synes inte ha gjort någon hemlighet av svartkonst-
böckerna, ty en skräddare född i Hjälmseryd 1860 kunde ännu 1932 be-
rätta följande: 

1 G. Djurklou, Antikvarisk resa i Ostbo, Västbo och Mo härader sommaren 1870 
(Meddelanden från N. Smålands fornminnesförening 8) s. 85 f. Se även G. Virdestam, 
Växjö stifts herdaminne 5 (1931) s. 119 f. Palmgrens uppteckning ingår i faskikeln F IV: 
1, Örebro läns museum. 

2  Jfr G. Djurklou, Om Göran Månssons till Bolmsnäs jordebok. Några bidrag till 
Stjerneättens historia (KVHAA:s handlingar 28. Ny följd 8,1885-1925, s. 4 ff.). 

Se härom Palmgrens brev till Djurklou i Jönköpings läns /1111130UM samt I. Collijn, 
Sveriges bibliografi intill år 1600. Band 1 1478-1530 (1934-38) s. 362 ff. 
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»Vi hade en präst här, som hetade Palmgren, och han var en så'n där, som 
kunde lite mer än andra. En gång hittade han en dödskalle på Hjälmseryds 
kyrkogård, och den var gammal, men håret satt kvar på huvudet. Då 
förstog prästen, att det var nå't, som inte var som det skulle. Palmgren 
tog hem huvet, och på kvällen tog han fram sin svartkonstbok och manade 
fram hans (den dödes) ande, och då fick han veta, att han hade blivit 
tagen av daga, och hur allt gått till. Se'n la' han ner skallen igen, och då 
ruttnade håret.»1  

Även en annan sagesman uppger, att »det var en präst i Hjälmseryds 
socken, som hade en svartkonstbibel», ehuru han icke kunde erinra sig 
namnet. I uppteckningarna har sanning blandats med sägen.2  Men inte 
utan orsak har som vi sett dylika traditioner förknippats just med L. F. 
Palmgren. 

Djurklou hade redan 1864 för Föreningen för Nerikes folkspråk och forn-
minnen mottagit signelser av skogvaktaren P. E. Eriksson i Järnboås och 
påpekade i föreningens verksamhetsberättelse »vilket rikt fält här öppnar 
sig för den kulturhistoriska forskningen».3  Att han med stort intresse tog del 
av de svartkonstböcker Palmgren sände honom framgår av ett brev till 
Hans Forssell den 13 maj 1874 i Kungliga biblioteket: »För närvarande ha 
ett par svartkonstböcker från Småland stört mitt arbete, och utomordentliga 
saker har jag där fått fatt uti ... Det är skada att den ytterst märkliga 
svartkonstlitteraturen ännu ej kan göras tillgänglig för allmänheten. Det är 
en mörk och dyster sida av vårt folklynne, som där giver sig tillkänna.» 
Såsom framgår av Heurgrens inledning (s. xiv) vittnar likväl Djurklous 
avskrifter om planer på en publicering av innehållet i de båda svartkonst-
böckerna i systematiserad form under 25 olika rubrikgr. 

Med kännedom om Palmgrens intresse för folktron ilade det varit märk-
ligt, om han nöjt sig med att enbart vidarebefordra svartkonstböckerna till 
Djurklou. Det visar sig, att han även utnyttjat dem för egen del. Den 31 
januari 1882 skriver han till Djurklou: »Jag har gjort ganska ansenliga 
samlingar till en slags beskrivning över seder och inrättningar hos bönderna 
i Västbo förr i världen något i stil med Säve: Åkerns sagor. Jag behandlar 
dock även skrock, vidskepelse osv. Jag har en 80 ark skrivna, men ej ordnat 
och det blir väl ej mer än kladd.» Senare brev från Palmgren till Djurklou 
är ej bevarade, men i brev den 13 februari 1882 fäster Djurklou Hazelius 
uppmärksamhet på Palmgren och hans uppteckningar: »Jag förmodar att 
Herr Palmgren är åtminstone till namnet bekant och att Herr doktorn vet 
att under detta namn döljer sig en av våra flitigaste samlare. Nu meddelar 
han, att han därjämte gjort ganska ansenliga samlingar (uppgående i deras 
ännu oordnade skick till mer än 80 ark) rörande seder och inrättningar hos 

1  M 3052 s. 4, Folklivsarkivet, Lund. 
2  M 3081, Folklivsarkivet, Lund. Jfr C.-M. Edsman, Sjätte och Sjunde Mosebok 

(Saga och sed 1962) s. 66 ff. 8 Antiqvarisk tidskrift för Sverige 2 (1869) s. 5. 
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bönderna i Västbo förr i världen något i samma stil som Säves Åkerns 
sagor, varvid han jämväl behandlat skrock, vidskepelse m. m. Dessa anteck-
ningar äro helt säkert av mycket intresse; ty herr Palmgren har en ovanlig 
förmåga att snoka upp märkvärdigheter. Men om hans förmåga att sätta 
dem på papper, ordna och gruppera allt material vågar jag ej fälla något 
omdöme; men för så vitt jag får sluta av hans brev tror jag att han [kan] 
göra något mera än blott samla ... Skriv honom till. Hans adress är Kosta.» 

Hazelius var ej sen att följa Djurklous anvisning, och i brev den 24 
februari 1882 lovade Palmgren sända sitt manuskript. Palmgrens beskriv-
ning, som översändes den 24 oktober samma år, omfattar 62 fullskrivna 
sidor.' Den behandlar »allmogens förhållande, seder och bruk vid sjukdoms-
tillfällen, dödsfall och begravningar i Finnveden» och är baserad på de 
anteckningar han gjort under en mer än tioårig verksamhet som präst i 
skilda socknar i denna del av Småland. Palmgren visar en intim förtrogenhet 
med folkets levnadsförhållanden och tänkesätt och åberopar ofta sin själv-
syn. Med påfallande intresse dröjer han vid de vidskepelser, som övades i 
samband med sjukdom, död och begravning. Han anför även en rad signel-
ser, av ålderdomlig typ. En jämförelse med Heurgrens utgåva av Västbo-
prästens svartkonstböcker visar, att såväl den röda som den svarta svart-
konstboken därvid varit hans källor. 

Att signelser nyttjats i Finnveden långt fram visar Palmgrens beskriv-
ning. »Många fler botemedel och läsningar skulle kunna anföras, men 
förestående torde vara nog för att giva ett begrepp om hur de gamla in-
byggarna i Finnveden betedde sig när sjukdomsnöd var å färde. Än i dag 
brukas de flesta utav dem. Kännedomen om läsningarna är dock icke 
allmän, utan äges av vissa släkter, hos vilka denna hemliga visdom gått 
och går i arv från far till dotter, från mor till son. Merendels meddelar ej den 
vetande sin kunskap åt en annan förrän på dödsbädden eller när han blivit 
så gammal att han ej orkar hjälpa behövande; ty sedan hemligheten blivit 
för annan yppad förlorar den som yppat den förmågan att hjälpa, läsningen 
förlorar i hans mun sin kraft. I de flesta fall överlämnades kunskapen 
muntligen från den ene till den andre; dock har jag sett läsningar uppteck-
nade dels i böcker dels på små papperslappar. Hur de under tidernas lopp 
blivit förvrängda kan man finna av ovan anförda exempel av vilka flera 
bära en högst ålderdomlig dräkt; några röja tydliga spår av allitteration. 
Nästan i varje socken finnas släkter i besittning av denna gamla visdom; de 
betraktas ej med avsky av folket och flera av dem äro mycket aktade och 
förmögna.» 

Palmgren nämner ej av vem han lånat svartkonstböckema men lämnar 
en väl så viktig upplysning i brevet till Djurklon den 16/4 1874: »De hava 
varit begagnade av Gaslander, en väldig trollkarl, och sonson till den i 

1  Manuskript 6 s. 1017-1092, Nordiska museet. 
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litteraturhistorien bekante prästen Gaslander i Burseryd. Så har uppgivits 
av ägaren.» 

Den av Palmgren åsyftade »trollkarlen» var Sven Peter Gaslander, född 
1754 som äldste son till pastorn, sedermera häradsprosten Johannes Gas-
lander i Burseryd, död som häradsskrivare i Sandviks socken 1833. Denne 
märklige man skildras i »Ny Smålands beskrifning» som socknens själv-
skrivne ledare, vilken man blickade upp till som till ett visdomsorakel. 
Han var känd för sin skarpsinnighet och slagfärdighet och utövade bredvid 
sin tjänst som häradsskrivare en omfattande läkarpraktik. Han planterade 
flera slags medicinalväxter i Åsberg och Sandvik, på vilka gårdar han växel-
vis bodde och framställde själv medikamenter i sitt laboratorium. I sin 
läkarverksamhet begagnade han sig av brunnskurer vid en hälsokälla å 
säteriet men botade även sina patienter med hjälp av en elektricitetsmaskin 
och ingav allmänheten en nästan vidskeplig föreställning om sin läkarkonst. 
»Hjälpte ingenting annat, så trodde man, att han genom bruk av svartkonst-
böcker, ärvda från fäderna, kunde råda bot mot sjukdomar, liksom han 
genom samma medel ansågs kunna återställa tjuvgods eller fastlåsa tjuven 
på platsen, där tillgreppet skedde.» Enligt samma källa gjorde prosten Nordin 
i Villstad åtskilliga anteckningar ur de gaslanderska samlingarna. Största 
delen av vad som hopbragts förstördes dock av senare ägare till Sandviks 
säteri.1Sannolikt har Palmgren dock funnit svartkonstböckerna här. Tett brev 
till Djurldou den 19 mars 1873 heter det nämligen: »Jag tror att man på flera 
herrgårdar skulle kunna leta reda på många gamla dokumenter och skall 
göra min flit. På Sandvik lär finnas, men det är ej så lätt att komma åt dem.» 

Att S. P. Gaslander som Palmgren uppger verkligen brukat svartkonst-
böckerna göres troligt bl. a. därav att vissa av de signelser som ingår i dessa 
funnits i avskrifter bland allmogen i Sandvik. Under uppteckningsfärder 
sommaren 1879 eller 1880 avskrev P. G. Wistrand bl. a. några signelser 
»efter gamla anteckningar från Sandviks socken». Signelserna inlämnades 
till den småländska landsmålsföreningen i Uppsala2  och publicerades senare 
av Wistrand i Meddelanden från Nordiska museet 1897 under rubriken 
»Signelser från Småland, antecknade under några på Nordiska museets 
bekostnad företagna resor 1879 och 1880.0 Av de avskrivna signelserna från 
Sandvik har fem ovedersägligen hämtats ur Västboprästens svartkonst-
böcker. De är dock ej bokstavstrogna avskrifter, och Wistrand uppger själv, 
att han förgäves efterspanat svartkonstböcker.4  I den till Landsmålsarkivet 

1  J. Rosengren, Ny Smålands beskrifning. Västbo härad (1920) s. 200 f., 223 f. 
Beskrivningarna över Sandvik och Burseryd är författade av C. 0. Carlsson. Jfr G. 
Virdestam, Växjö stifts herdaminne 5 s. 149. 

2  Acc. nr 92:50 i Landsmålsarkivet, Uppsala. 
Om uppteckningsfärderna se vidare P. G. Wistrand, Ett minne från mina vand- 

ringsår eller mor Anna Greta Jonsson och hennes visor (Fataburen 1911). 
4  Senare påträffade Wistrand dock fragment av en svartkonstbok i sin hemsocken 

Skirö, vilka han publicerade i Fataburen 1906. 
2 — 674296 Sv. Landsmål 1967 
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inlämnade uppteckningssamlingen lämnar Wistrand inga ytterligare upp-
gifter om anteckningarnas proveniens. Då han publicerade dem i Med-
delanden från Nordiska museet 1897 uppger han däremot att anteckning-
arna från Sandvik sannolikt var »av prosten J. Gaslander i Burseryd, död 
1793».1  Denna uppgift återkommer hos Linderholm, som avtrycker signel-
serna i sin stora samling av signelser och besvärjelser.2  Att J. Gaslander var 
förtrogen med folktro och vidskepelse omvittnar i främsta rummet den 
beskrivning över allmogen i Västbo härad, som han överlämnade till Frans 
Westerdahl och som denne 1774 publicerade som en mall för en stort upp-
lagd »Beskrifning om swenska allmogens sinnelag, seder wid de årliga 
högtider, frierier, bröllop, barndop, begrafningar, widskeppelser, lefnadssätt 
i mat och dryck, klädedrägt, sjukdomar och läkemedel, orternas läge och 
beskaffenhet m. m.» Då biskop Osander offentligen förebrådde Gaslander 
för bokens utgivande, uppbrände denne alla exemplar han kunde komma 
över. Ännu i början av 1900-talet omtalades denna bokbränning bland all-
mogen, som menade, att Gaslander bränt upp »svartkolsböcker» [!], med 
vilka trolldom kunde bedrivas.3  Rykten om svartkonstböcker i Burseryds 
prästgård kan givetvis ha bidragit till denna missuppfattning. 

Meningarna har varit delade om Johannes Gaslander själv författat 
Västbo-beskrivningen eller byggt på anteckningar av fadern. Att den i 
huvudsak varit hans eget verk finns det skäl som tyder på.4  Av Johannes 
Gaslander finns även en tidigare obeaktad originalbeskrivning över Bur-
seryds pastorat av den 4 juni 1753, som tydligt visar dennes intresse för den 
folkliga vidskepelsen.6  Av hans hand finns även en ordlista över folkmålet 
i Västbo härad från 1766.6  Till de avskrifter Daniel Nordin gjorde ur Johan-
nes Gaslanders efterlämnade papper hörde även en samling vidskepelser, 
som Nordin i sin tur överlämnade till Götiska förbundet 1817.7  Som K. 
Rob. V. Wikman visat, utgör denna avskrift en av de källor L. F. Rääf 

A. a. s. 43. 
E. Linderholm, Signelser ock besvärjelser från medeltid och nytid (Sv. Lm. 

B. 41, 1917-40) vid nr 278, 280, 281, 303, 450. 
3  J. Rosengren, Ny Smålands bes1Krifning. Västbo härad s. 156 not 1. 
4  Jfr N.-A. Bringäus, Unnarydsborna s. 63. 
3  Beskrivningen sändes av Gaslander till Gahm Persson med brev nämnda dag, 

och denne överlämnade den i sin tur till landshövding Tilas (Gahm Perssons anteck-
ning i Archivum Smolandieum IV: 172, Växjö Stifts- och landsbibliotek). Den ingår 
numera i dennes topografiska samlingar i KB, sign. M: 22. I detta sammanhang kan 
även uppmärksamheten fästas på de hittills outnyttjade anteckningar av J. Gaslander 
från åren 1756-1790 vilka Göteborgs universitetsbibliotek år 1957 förvärvade av 
apotekare Axel Liljedahl. Sign. H. 1957/13. 

6  En gammal ordlista från Västbo härad utgiven av V. Ekenvall. Sv. Lm. 1943-1944 
s. 104 ff. Om ordlistan se även N.-A. Bringeus, Gunnar Olof Hyltän-Cavallius som etno-
log (1966) s. 265. 

7  N.-A. Bringäus, Peter Wieselgren och folkminnena (Rig 1962) s. 2. 
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utnyttjat i »Svenska skrock och signerier» jämsides med den tryckta 
Västbo-beskrivningen från 1774.1  

En jämförelse mellan Gaslander—Westerdahls utgåva och de genom Rääfs 
samling kända tilläggen å ena sidan och de av Heurgren utgivna avskrifterna 
å andra sidan visar emellertid inte något samband. Det finns därför an-
ledning att närmare pröva, huruvida de s. k. svartkonstböckerna verkligen 
tillhört familjen Gaslander i Burseryd—Sandvik, när de tillkommit och 
varifrån innehållet hämtats. 

Heurgrens edition lämnar vissa ledtrådar. I slutet av den s. k. röda 
boken (s. 28-33) anföres bestämda sagesmän till de olika svartkonsterna. 
I några fall är det möjligt att säkert identifiera uppgiftslämnarna. Ett å 
s. 27 f. anfört recept uppgives vara »lärt av Johannes på Nordgjerdet». 
Detta torp tillhörde Mjöhults säteri i Sandviks socken. Sagesmannen 
Johannes Thorsson var enligt kyrkoböckerna född 1739 och dog blind och 
fattig i Sandvik 1816. 

En i röda boken s. 32 f. återgiven läsning mot »vättan» har meddelats 
av »Måns Månsson i M. Lida». Denne sagesman återfinnes i kyrkoböckerna 
i Mellan-Lida i Burseryds socken. Han var född 1769, inflyttade 1796 från 
Våthults socken och dog 1834 i Burseryd. 

Ett medel att fördriva råttor, varmed röda boken avslutas, härrör från 
»prwpositus P. Starck». Peter Starck blev prost i Rydaholm 1793 och 
häradsprost i Östbo 1795. En närmare kontakt med Burseryd fick han, 
sedan brodern Olof Starck år 1810 tillträtt kyrkoherdetjänsten i detta 
pastorat.2  

De anförda exemplen binder den röda boken direkt till Burseryd—Sandvik. 
Palmgren synes, som vi sett, ha haft uppfattningen, att båda skrifterna 
varit av samma hand. Källangivelsen »ex Keij» finner man både i röda 
och svarta boken (s. 5, §§ 14, 16, 22), vilket tydligt visar sambandet mellan 
de båda böckerna.3  

De ovan attribuerade uppteckningarna i slutet av röda boken har gjorts 
relativt sent. Måns Månsson kom till Mellan-Lida först 1796, vilket år utgör 
terminus post quem för uppteckningen, medan i första fallet Johannes 
Thorssons dödsår 1816 utgör terminus ante quem. Med all sannolikhet är 
de uppteckningar, som avslutar den röda boken, tillägg av svartkonst-
böckernas dåvarande ägare, den ryktbare »trollkarlen» S. P. Gaslander. 

1  Svenska skrock och signerier samlade av L. F. Rääf. Med inledning och anmärk-
ningar utgivna av K. R. V. Wikman. (1957) s. 53 f. 

2  Jfr G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne 5, s. 141, 287 f. 
»Silfversvärd» å s. 32 kan möjligen vara kornetten Hans Gabriel Silfverswärd (1736-

1798) eller dennes son, löjtnanten Bengt Fredrik Silfverswärd (1771-1835) på 
Strand i Reftele, Västbo härad. Om dessa se G. Elgenstierna, Den introducerade svenska 
adelns ättartavlor 7 (1932) s. 255. Den i § 106 omnämnde Jan i Snörebo är möjligen 
identisk med fänriken Johan Limaeus i Snärebo, Våthults socken. Jfr J. Rosengren, 
Ny Smålands beskrifning. Västbo härad s. 316 not 2. 
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Därmed får vi en naturlig förklaring till att dessa uppteckningar, som 
verkligen härstammar från Västbo, saknas i Gaslander—Westerdahls ut-
gåva 1774. 

Svartkonstböckernas källor har dock endast delvis varit från Västbo. I 
ett recept mot boskapssjuka (§ 182) har ordet strömming förklarats med 
»liten sill», vilket tyder på en östsvensk eller möjligen tysk källa (Ström-
ling). En läsning på blandad tyska och svenska anföres i § 29. Ett annat 
recept anföres såväl på svenska som »på tyska sättet» (§§ 87-88). Vidare 
finns anvisningar om s. k. wittenbergbokstäver (s. 18, §§ 125, 144). 

Jämsides med inslag av kabbalistisk magi som i § 12 finner man signelser 
av medeltida typ. Utom talrika Maria-allusioner och anvisningar att läsa 
Pater Noster finns t. ex. en latinsk signelse för tandvärk, i vilken Apol-
lonia åberopas (§ 60). Hennes namn möter i en liknande tandvärkssignelse 
i en handskrift från början av 1500-talet1. Huvudparten av innehållet i 
svartkonstböckema går uppenbarligen tillbaka på äldre källor eller tradi-
tioner. 

Enligt Palmgrens ovan anförda uppfattning stammade svartkonst-
böckerna från början av 1700-talet. Även Djurklou ansåg, att röda boken 
av handstilen att döma icke gärna kunde vara äldre än från början av 
1700-talet (Heurgren s. XIV). Utan tillgång till åtminstone den ena av 
handskrifterna kan deras tillkomsttid dock ej bestämmas. Det finns en notis 
i Lundens förord till den år 1895 publicerade nyutgåvan av Gaslanders 
Västbo-beskrivning, som visar, att denne känt till att en av Gaslandrarnas 
svartkonstböcker vid denna tid funnits bevarad. Det heter, att den »nu 
äges av enskild person inom orten».2  Då Heurgren förgäves eftersökte 
svartkonstböckema i de offentliga biblioteken och arkiven i samband med 
sin utgåva 1918 bör den då ännu ha funnits i enskild ägo. En kontroll i 
Lunds universitetsbibliotek, varifrån Heurgren redovisar två svartkonst-
böcker, visade emellertid, att biblioteket år 1924 för 22 kr inköpt en 
svarkonstbok å bokauktion den 1 mars. I den tryckta bokauktionskata-
logen angives ej den tidigare ägaren, men då i samma auktion även såldes 
originalhandskriften till Andreas Bolinus resebeskrivning, stod det klart 
att svartkonstboken tillhört L. F. Palmgren.3  En anteckning å katalog-
kortet bekräftade, att så varit fallet. En jämförelse mellan handskrif ten 
och Heurgrens edition visade, att den av Lunds universitetsbibliotek år 1924 

1  E. Linderholm, Signelser ock besvärjelser från medeltid ock nytid nr 110. 
8  Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif. Bih. 

I: 3 (1895) s. 248. 
3  Ett utdrag ur Bolinus dagbok hade publicerats redan 1913 av E. Brunnström, 

vilken föregående år erhållit den till låns av L. F. Palmgren. Även denna handskrift 
hade Djurklou fått låna från Palmgren. Se härom Palmgrens brev till Djurklou 16/1, 
17/2, 27/3, 14/5, 8/11 1880, 31/12 1882. Om dagboken se även P. Wilstadius, En un-
narydsstudents dagbok. Andreas Bolinus och hans anteckningar om sitt liv (Södra 
Unnaryd-Jälluntofta Fornminnes- och Hembygdsförenings årsskrift 1960). 
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förvärvade handskriften utgör originalet till den större av Västboprästens svart-
konstböcker, den paragrafindelade s. k. svarta boken. 

Antingen har Palmgren, sedan han återfått svartkonstboken från Djur-
klon, underlåtit att återlämna handskriften till ägaren eller lyckats för-
värva densamma. Hursomhelst: Tack vare Palmgren har den bevarats och 
tack vare Lunds universitetsbibliotek finns den numera i allmän ägo. Vart 
den mindre, röda boken tagit vägen är alltjämt obekant. Den ingick ej 
bland de handskrifter, som såldes på bokauktionen i Lund 1924. 

Svartkonstboken i Lunds universitetsbibliotek är en pappershandskrift 
i kvartoformat med skinnrygg. Å det i frampärmen fastklistrade titelbladet 
kan man med hjälp av spegel läsa rubriken »Diwerse saker» jämte några 
symboler. Innehållet är följande: Ett kalendarium om 6 sidor jämte ett 
inklistrat tryckt kalenderblad eller »runstaf» från 1755 av Sven Digelius.1  
Efter 2 tomma sidor följer »Register på alla de djur, foglar, insecter och 
örter, oljor som finnes antecknadt i denna bok» omfattande 6 sidor. Härpå 
följer 168 paginerade sidor innehållande 361 paragrafer jämte »signationer». 
Bland de senare finner man å s. 166 ett hebreiskt alfabet och å s. 167-168 
en nyckel till vissa symboler, som nyttjas i texten. Därefter följer ett alfa-
betiskt sakregister om 12 sidor, 1 tom sida samt 1 sida med bokstavstecken. 

Texten är utförd med svart (brunt) bläck, medan paragrafindelningen, 
tecken, vissa överskrifter och understrykningar gjorts med rött bläck. 
Paragraferna är fördelade på tre »collegier» omfattande §§ 1-73, 74-182, 
183-361. De av Heurgren som saknade angivna §§ 36, 114, 128, 142, 202, 
248 och 285 ingår samtliga i handskriften och påträffas i några fall i an-
gränsande paragrafer i Heurgrens utgåva. Även vissa andra förskjutningar 
och omkastningar i paragrafindelningen har skett. Bortsett från de luckor, 
som uppkommit genom misstag, är i det närmaste hela textinnehållet 
avskrivet. I editionen har dock beskrivningen av åderlåtningen i § 359 ute-
lämnats och innehållet i § 358 fördelats på §§ 358-359. Editionen företer 
talrika avskrivningsf el stundom av dråplig art. Rubriken till § 203 lyder: 
»Will tu weta om ett sår skall läkas eller en fargalt åter sund warder». 
Handskriften: »Wilt tu hweta om ett sår skall läkas eller en sargadt åter 
sund warda.» »Märemiölk» i handskriften har i editionen (§ 237) blivit 
»månemiölk» etc. 

Skriften är delvis ganska sammanträngd, delvis mera spatiös men är likväl 
uppenbarligen utförd av samma hand. En jämförelse med Johannes Gas-
landers sockenbeskrivning från 1753 tyder på att handskriften är utförd av 
honom ungefär vid samma tid. Vid § 359 om åderlåtning hänvisas på två 
ställen (s. 136, 146) till en kungörelse av, Collegium Medici från 1751. Det 
inklistrade kalenderbladet var som vi sett tryckt 1755. Handskriften har 
sannolikt tillkommit under samma decennium. Uppgiften i Ny Smålands 
beskrifning att S. P. Ga,slander ärvt svartkonstböcker kan således verifieras. 

Om honom se J. W. Warholm, Skara stifts herdaminne 1 (1871) s. 182 f. 
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Den återfunna handskri/ten kan med rätta få behålla benämningen Västbo-
prästens svartkonstbok. 

Att spåra de handskrivna förlagor som tydligtvis utnyttjats för svart-
konstboken låter sig näppeligen göra. Av större principiellt intresse är 
frågan i vad mån tryckta förlagor funnits. En hänvisning till Albertus 
Magnus (§ 258 jfr även § 8) och till den kände franske 1500-talsastrologen 
Mizaldus (Antoine Mizauld, § 261) väcker nyfikenheten. 

Då en del av det stoff som handskriften innehåller företer stora likheter 
med de råd, som långt fram utmyntats i allehanda läke- och hushållsböcker 
företog jag en systematisk undersökning med en av de mest spridda: »Den 
sluga och förståndiga gubben, som lärer de oförfarna både i städerna och 
på landet, at igenom hwarjehanda hus-curer, hela och bota mångfaldiga 
sjukdomar, så wäl hos människor, som fänad; jämte mycket annat, som kan 
tjäna tu l förmon och nytta i åtskilliga hushålls-stycken.» I denna skrift, 
som utkom 1755 följd av nya upplagor 1758, 1767, 1775, 1806, 1837 och 
1858, återfinner man en rad kurer av samma eller liknande slag som i 
Västboprästens svartkonstbok. Ofta men ej alltid förekommer även verbala 
överensstämmelser. 

Att Gaslander skulle ha kopierat recept ur en vida spridd samtida hus-
hållsbok föreföll dock osannolikt. överensstämmelserna kunde snarare 
tänkas bero på att det funnits en äldre gemensam källa. En hänvisning i 
»Den duga och förståndiga gubben» till Hildebrand (III nr 58) ledde direkt 
till en av huvudkällorna för Västboprästens svartkonstbok: »Wolffgangi 
Hildebrancli Magia Naturalis Libri Quatuor. That är: Fyra besynnerlige 
böcker aff undersamme konster, författade vthi åtskillige Naturalium rerum 
Secretis. Allom ährebare och lofflige konsters kärhafwandom tu l märceligh 
nytta, sampt synnerligh lust och wälbehagh, nu nyligen förswänskat och aff 
trycket vthgången hoos Henrich Keyser, åhr 1650.» Detta arbete, som ut-
kom i en ny oförändrad upplaga 1654, är en av Erichus Schroderus utförd 
översättning' av ett tyskt verk, som första gången utkom i Darmstadt 
1610. Den mig tillgängliga upplagan från 1625 bär titeln »Magia Naturalis: 
Das ist Kunst vnd Wunderbuch / Darinnen begriffen wunderbahre Secreta, 
Geheimniisse / vnd Kunststiicke / wie man nemlich mit dem gantzen 
Menschlichen Cörper / Zahmen vnd wilden Thieren / Vogeln / Fischen / 
Vnzieffern vnd Insecten / allerley Gewächsen / Pflantzungen vnd sonsten 
fast vnerhörte wunderbarliche Sachen verrichten / Auch etliche Wunder-
schrifften kiinstlich bereiten / zu Schimpff / Kurtzweil / löblicher vnd 
lustiger Vbung / vnd zu Nutz gebrauchen / vnd damit die Zeit vertreiben 
kan: Beneben erzehlung vieler wunderlichen Dingen / so hin vnd wieder in 
der Welt gefunden werden. Allen Kunstbegierigen und Liebhabern solcher 
geheimbten Kiinsten / zu sonderlichen Gefallen aus vieler alter vnd newer 

i 1. Collijn, Sveriges bibliografi 1600-talet. Bidrag till en bibliografisk förteckning 1 
(1942-44) sp. 385 f. 
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Ertzte / beriihmbter vrid bewehrter Naturkiindiger Bucher vnd eigner Er- 
fahrung colligirt Durch Wolfgangum Hildebrandum Gebesens. Tyrige- 
tam». 

Om Hildebrands verk skriver Will-Erich Peuckert: »Der thiiringische 
Ratschreiber Hildebrand bleibt bei der Sache, gibt seine viel weniger 
komplizierten Rezepte, meist nur simplicia, wie eben ein kluger und wohl 
auch zur La unischheit geneigter Nachbar ratet, ist immer interessant, weil 
er viel curiosa bietet, und iibertrifft die andern mit begehrten Heimlich-
keiten.» De många tyska upplagorna visar, att boken fått en stor läsekrets. 
Peuckert nämner, att han under sina uppteckningsfärder många gånger på-
träffat densamma.1  Den svenska översättningen utgör en förkortad upplaga 
av den första av de tre delarna. Bl. a. har längre latinska inskott utelämnats. 

Av all den lärda magi som ryms i översättningen av Hildebrands skrift, 
finner man i sin tur blott ett urval i Västboprästens svartkonstbok. Nästan 
genomgående har dock Hildebrands ordning följts, varför det är överflödigt 
att anföra källställena till de olika paragraferna. De direkta lånen ur Magia 
naturalis börjar med »Collegium 3. dehl» i handskriften och omfattar para-
graferna 187-342 utom 215-216, 275 och 276. Även några föregående para-
grafer (42, 134-138, 168, 171) har motsvarigheter i Magia naturalis. Av-
skrifterna är merendels ordagranna, men i vissa fall har innehållet samman-
dragits. För vissa ord såsom pulver, vatten, måttsenheter, ny och nedan 
liksom för stjärnbilderna har använts symboler, förklarade å s. 167-168 i 
handskriften. 

Som Peuckert påvisat har Hildebrands arbete tidigare motsvarigheter. 
Själva typen »Kunst- und Wunderbuch» skapades av Johann Baptista 
Porta, i vars »Magia naturalis» recept hämtats från två skilda håll: dels från 
magin, dels från hushållsböckerna.2  Genom de källhänvisningar Hildebrand 
ganska frikostigt lämnar, men som — med ovan angivna undantag — 
uteslutits i Västboprästens svartkonstbok är det möjligt att följa enskilda 
kurer långt tillbaka från den ena skriften till den andra. Peuckert anför som 
exempel ett recept ur Mizaldus andra Centuria nr 26: »Si quis secum habuerit 
semen acetosae collectum a puero virgine, non poterit sperma emittere, nec 
in somno nec in vigilia. Ob id contra nocturnas pollutiones plurimum valere 
traditur.» Från Mizaldus, som hämtat receptet av en Gilbertus Anglicus, 
upptages det av Porta och återfinnes på nytt 1592 i en »Kunst vnd Wunder-
buch» av Michael Bapst. Härifrån övertages det av Hildebrand: »Gilbertus 
Anglicus schreibt / Wenn einer Sawrampffer samen bey sich tregt / welchen 
ein Knab so noch kein Weib erkant gesamlet hat / So kan er keinen Män-
lichen samen zu keiner zeit von sich lassen / vnd ist derowegen niitzlichen 

1  W.-E. Peuckert, Die egyptischen Geheimnisse (Arv 10, 1954) s. 52. 
2  Som en kuriositet kan nämnas, att den svenska översättningen av Hildebrands 

egen Magia naturalis uppföres i den bibliografi över svenska kok- och hushållsböcker 
som ingår i R. du Rietz, Gastronomisk spegel (1953) s. 76. 
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zugebrauchen fiir die Pollution». Peuckert följer receptet vidare i senare 
tyska samlingar och påträffar det även i nyare folktradition.1  Att det även 
kan följas vidare i Sverige var honom obekant. I den svenska översättningen 
1650 heter det: »Ut homo semper Evunchus sit. Gilbertus Anglicus skrifwer, 
när een hoos sigh bär syrefröö, hwilket aff en pilt som ännu ingen qwinno 
känt hafwer, församblat är, så kan han aldrigh någon tijdh låta sin sädh 
ifrån sigh, och är förthenskul ganska nyttigt at bruka, för pollutione.» I 
Västboprästens svartkonstbok återfinner vi receptet i § 246: »Ut homo sem-
per evuncus sit. När en hos sig bär syrefrö, wilket af en pilt som ännu intet 
qwinfolk kjändt hafwer, församlat är så kan han aldrig någon tid [låta] 
sin säd från sig, och är för denskull ganska nyttig att bruka, för pollutione.» 

Västboprästens svartkonstbok visar sig inte vara ett unikt exempel på 
att Hildebrand nyttjats som källa för handskrivna svartkonstböcker i 
Sverige.2  Man söker visserligen förgäves efter Hildebrands namn i källför-
teckningarna till vår största tryckta samling av vidskepelse av Rääf. En 
titt på innehållet hos Rääf visar dock, att Hildebrand varit en ofta anlitad 
källa i den handskrift, som Rääf kallar »Småländsk samling» och i vilken 
de äldsta handstilarna var från slutet av 1600-talet.3  I följande förteckning 
har jag blott noterat sådana recept från Hildebrand, som finns både i 
Lundahandskriften och i Småländsk samling. 

Västbo- 
prästen § Rääf nr 

Hilde- 
brand s. 

Västbo- 
prästen § Rääf nr 

Hilde- 
brand s. 

134-136, 137 2598-2599 141 260 1473 128 
201 2401 c 59 268 1320 142 f. 
203 535 62 270 1322 a 145 
205 2445 63 274 1872 154 
208 534a 67 278 1877, 1878 155 f. 
213 1961 77 282 1772 a 158 
214 827 79 286 1287 162 
225-227 1889 87 287 1270 165 
232 1003 89 288[b] 12730 165 
233 1002 90 296 1874 184 
234 997 93 302 741 a 223 
235 996 93 303 740 220 
236 691 93 304 741 b 224 
237 995, 994 94 339 996 b 285 f. 
238 688 95 340 1986 285 
241 689 96 341 1876 ab 285 
243 858 98 f. 342 2340 b 286 
253 864 112 

1  W.-E. Peuckert, Die egyptischen Geheimnisse s. 57 f. 
8  Det är dock självfallet en stark överdrift då förste provinsialläkaren K. Bergström 

i en tidningsartikel (Smålands Folkblad 21/2 1948) hävdar att Hildebrand-översätt-
ningen tycks vara »förebilden till alla svenska svartkonstböcker». Bergström säger sig 
dock ha funnit, att utdrag ur eller avskrifter av boken ingår i de »svartkonstböcker som 
här och var påträffats» i Jönköpings län. 3  Svenska skrock och signerier s. 48, 76. 
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Liksom den småländska samling, som Rääf haft som källa, har Västbo-
prästens svartkonstbok hämtat stoffet från olika håll. En närmare under-
sökning skulle säkerligen ådagalägga att ytterligare ett betydligt antal 
recept återgår på tryckta källor. Härpå tyder bl. a. andra överensstämmel-
ser med Rääfs samling och även med Törners: 
Västboprästen § Rääf nr Törnar nr Hildebrand s. 
134, 137 2598 270 141 
209-210 532 ab 271 67 
215 1968 b 268 

Peuckert påvisar, hur Hildebrands Magia naturalis påverkat den muntliga 
traditionen i Tyskland. Så torde även ha varit fallet i Sverige. Följande 
förteckning upptar ett antal recept, vilka Rääf erhållit på muntlig väg, 
och jämväl finns i Västboprästens svartkonstbok och hos Hildebrand: 
Västboprästen § Rääf nr Hildebrand s. 
205 2446 63 
256 1232 a' 119 
267 1097 a 141 f. 
278 1877 155 f. 
299 611c 200 
305 2820 224 

Att Västboprästens svartkonstbok ej brukats som källa för den beskriv-
ning av allmogens seder och vidskepelser, vilken Johan Gaslander lät Frans 
Westerdahl publicera, visar sig mot denna bakgrund naturligt. Endast i 
ringa mån återspeglar Västboprästens svartkonstbok folktro från Västbo. 
Konstaterandet att den till större delen innehåller lärd magi ur kontinentala 
källor gör det nödvändigt att med betydligt större försiktighet än tidigare 
nyttja handskriften som källa för nordisk folktro.2  Å andra sidan är det 
tydligt, att mycken lärd magi via arbeten som Hildebrands »Magia natura-
lis» och »Den sluga och förståndiga gubben» även hos oss förvandlats till 
Gesunkenes Kulturgut.3  I en beskrivning från Västbo 1819 uppgives så-
lunda att »Den sluge gubben och auctorn till Magia naturalis» tillhörde de 
skrifter, som av allmogen mest rådfrågades vid kreaturssjukdomar.4  

1  Likheten ifråga om detta recept i Västerboprästens svartkonstbok och hos Rääf 
har observerats av Wikman (utgåvan s. 426), ehuru sidhänvisningarna till svartkonst-
boken är felaktiga. 

2  Så har den i främsta rummet använts av utgivaren P. Heurgren själv i arbetena 
Djurskrock (1920) och Husdjuren i nordisk folktro (1925). 

3  Edsman anför ett exempel på sentida folktro med direkt motsvarighet i Västbo-
prästens svartkonstbok. Svartkonstböcker i sägen och historia (Folkloristica. Festskrift 
till D. Strömbäck, 1960) s. 164. 

4  C. Lindeström, Beskrivning över Södra Unnaryds socken 1819. Utg. av N.-A. 
Bring&is (S. Unnaryd-Jälluntofta Fornm.- och Hembygdsförenings årsskr. 1966) s. 22. 
Med Magia naturalis avses här uppenbarligen ej Hildebrands skrift utan ett senare 
arbete. Jfr C.-M. Edsman, Svartkonstböcker i sägen och historia s. 163 f. Även denna 
senare Magia naturalis bygger dock bitvis på Hildebrand. Det av Edsman anförda 
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Magi och vishet var i äldre tid identiska begrepp. Naturvetenskapen som 
kunskap om tingens fördolda krafter — magia naturalis — gav insikt i 
Guds levande vishet.1  Detta gör det mera förklarligt, att man även finner 
kyrkans män som utgivare av dylika samlingar och att den här behandlade 
svartkonstboken en gång funnits i en prästgård, ja uppenbarligen utförts 
av en präst. Man bör komma ihåg, att rubriceringen »svartkonstbok» ej 
hänför sig till handskriften, vilken i stället har den neutrala titeln »Diwerse 
saker». Att huvudparten av innehållet mätt med nutida måttstock likväl 
är vidskepelse ställer inte avskrivaren i unik position bland sina samtida. 
Samma »sympatie mot gulsoten» i form av färsk gåsträck, pressad genom en 
linneduk, som anföres i § 16, upptages t. ex. i en läkebok som på Johannes 
Gaslanders tid fanns i Burseryds kyrkoarkiv.2  Inte heller den rationalism, 
som framskymtar i den gaslanderska Västbobeskrivningen talar mot att 
boken brukats av avskrivaren. Det må här vara nog att hänvisa till Wik-
mans påpekanden rörande den samtida Linköpingslektorn och kyrkoherden 
Johan Törners ställning till övertron.3  Ifråga om Gaslander torde man emel-
lertid även böra beakta den lokala miljö, inom vilken han verkade: en av de 
mest ålderdomliga delarna av vårt land, där bl. a. medeltida offerbruk 
knutna till kända offerkyrkor alltjämt fortlevde.4  Mycket av denna folkliga 
vidskepelse har prästerna långt fram måst tolerera. I viss mån torde de 
även själva ha fullföljt medeltida föregångares traditioner som folkets 
hjälpare mot allt ont i hus och fähus.3  Ortodoxin fick ingen motsvarighet i 
en ortopraxi som bröt ner vidskepelsen, och upplysningstidens strävan att 
utrota vidskepelsen genom att utforska dess ursprung° var bättre som aka-
demiskt program än som praktiskt botemedel. Vaccinet mot vidskepelsen i 
Västbo och många andra svenska bygder kom först med 1800-talsväckelsen. 
L. F. Palmgren omtalar, hur denna medförde, att man i Finnveden började 
kalla vidskepelsen »lortatyg» och »gammal hedendom» och att »en läsare, 
om han än förut utövat konsten, på inga villkor sedan han blivit andligt 
sinnad kan förmås därtill».7  

exemplet, att värpningen anses befrämjas av att hönsen får »småstötta harlortar med 
kli beblandat tu l at äta» finns hos Hildebrand s. 162 och i Västboprästens svartkonst-
bok § 286. 

1  C.-M. Edsman, Sjätte och sjunde Mosebok s. 88. 
2  J. A. Darelius, Socken apotheque och någre hus-curer (1760) s. 53 f. Boken upptages 

i inventarieförteckning i L I: 3, Burseryd, Vadstena landsarkiv. Jfr även K. R. V. 
Wikman, Medical Magic in Limmens' Dietics (Arv 1962-63). 

Johan J. Törners samling af widskeppelser. Med inledning och anmärkningar 
utgiven av K. R. V. Wikman (1946) s. 29 ff. 

4  Se t. ex. J. Rosengren, Ny Smålands beskrifning. Västbo härad s. 214 ff. 
5  Om den medeltida läkekonsten i Norden se senast A. Lindgren, Ein Stockholmer 

mittelniederdeutsches Arzneibuch ans der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts (1967) 
jämte referenser. 

8  Jfr N.-A. Bringåus, Gunnar Olof Hylt6n-Cavallius som etnolog s. 308 not 11. 
7  Manuskript 6 s. 1035 f., Nordiska museet. 
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Zusammenfassung 

Die Schwarzkunstbitcher des Pfarrers von Västbo 
von N.-A. Bring6us, Lund 

Im Jahre 1918 gab Paul Heurgren eine folkloristische Quellenschrift mit dem 
Titel „Salomoniska magiska konster. Utdrag ur en westboprests svartkonst-
böcker" heraus. Die Ausgabe stiltzt sich auf alte Abschriften des bekannten 
Volkskuncllers Gabriel Djurklou, da Heurgren die Originalhandschrift nicht 
aufzufinden vermochte. 

Der Verfasser zeigt, dass Djurldou die Handschriften 1874 durch die Vermitt-
lung eines Pastors Ludwig Palmgren leihen konnte. Dieser hatta sie seinerseits 
bei dem Besitzer, dem Kreissekretär (häradsskrivare) S. P. Gaslander (1754-
1833) in Sandvik in Westsmåland entliehen, der fik seine Heilkunst und Zauber-
kuncligkeit beriihmt war. Auch durch einzelne Zusätze zeigen die Schwarzkunst-
bilcher ihre Beziehungen zu der Gegend von Sandvik, wo andere erhaltene 
„Rezepte" darauf hindeuten, dass die Schwarzkunstbilcher praktische Verwen-
dung fanden. 

Der Verfasser weist nach, dass Palmgren zumindest das grössere der beiden 
Schwarzkunstbilcher zuriickerhielt und dass dasselbe 1924 von der Universi-
tätsbibliothek zu Lund aus Palmgrens Nachlass erworben wurde. Ein Vergleich 
mit der jetzt identifizierten Originalhandschrift daselbst zeigt, dass die ge-
druckte Ausgabe den gesamten Inhalt des Textes enthält, die Zahl der Ab-
schreibfehler jedoch gross ist. Das Manuskript diirfte sich auf die 1750er Jahre 
datieren lassen, und die HandsPhrift deutet darauf hin, dass ihr Urheber der 
Vater von S. P. Gaslander, der Probst Johannes Gaslander in Burseryd (1718-
1793) ist, welcher auch die bekannte Beschreibung des Kreises Västbo von 1774 
verfasst hat, die eine Menge volkständichen Aberglauben,s enthält. 

Die Hauptmenge der Rezepte in der jetzt identifizierten Handschrift geht 
indes nicht auf lokale eberlieferung zuriick, sondern auf eine schwedische 
ebersetzung von 1650 oder 1654 von Wolffgang Hildebrands Magia Naturalis 
Libri Quatuor, deren erste Auflage 1610 in Darmstadt erschien. Wie Will-Erich 
Peuckert aufgezeigt hat (in Arv 1954), besitzt Hildebrands Arbeit friihere 
Gegeristiicke, und es ist möglich, einzelne Kuren weit zuriick von der einen Schrift 
zur anderen zu verfolgen. 

Das Schwarzkunstbuch des Pfarrers von Västbo ist nicht das einzige schwe-
dische Beispiel dafiir, dass handscluiftliche Schwarzkunstbilcher — genau wie 
miindliche Tradition — auf Hildebrands Arbeit zuriickgehen. Aus dieser Quelle 
stammen auch eine Reihe von Rezepten in der grossen Sammlung von Aber-
glauben, die C. F. Rääf angelegt und K. Rob. V. Wikman herausgegeben hat. 



Tallen och det farliga torpet 
Av Manne Eriksson 

Att tala om »den stolta furan», säger Tore Arnborg i »Våra träd», är en sliten 
kliché, men den är ändock värd att bruka. »Men priset tar oftast hällmarks-
tallen, d.v.s. tallen på bergknallen inne i storskogen eller på klipporna mot 
havet. En kort kraftig stam från grova rötter, som mången gång ligger lika 
mycket över som under markytan, klamrar sig fast i skrevor och klyftor, 
med krokiga för att inte säga slingrande grenar och bred krona utan topp.»' 
Samma syn på den vindpinade tallen hade också botanikprofessorn Rutger 
Sernander, då han skrev: »Vindtallar, med sina av vinden skurna pinie-
kronor på kraftigt böjda stammar utgöra en av Nordens ståtligaste träd-
typer».2  I sådana omdömen instämmer den gärna, som gjort bekantskap 
med de ofta nästan krypande men friskt gröna tallarna längs Bohuskustens 
eller Roslagens klippstränder. 

Furan på de saltstänkta strandhällarna eller vid fjällens barrskogsgräns 
ser vi gärna som en poetisk gestalt och jämför den med mannen, som lärt 
sig tåla hårda öden utan att ge upp och brytas ned. Så gjorde t. ex. E. A. Karl-
feldt, då han i »Kanske» skrev:3  

Storm på mina slätter, 
kom med ur och kom med skur! 
Jag är hård likt furans tjur, 
som mot nordan vätter. 

Föreställningen om furans tappra kamp mot hårda makter, mot storm 
och torka, har förmodligen förlett mer än en av de nutida tolkarna av den 
ofta diskuterade strofen 50 i Ilåvamål att medvetet eller omedvetet läsa in 
en sådan poetisk mening också i den texten: 

Hrorn.ar kil, så et stendr porpi å, 
hlrat henni kria noS barr; 

svå er maör, så er manngi ann; 
hvat skal hann lengi lifa? 

1  T. Arnberg— I. Hustich, Våra träd. Svenska skogsvårdsföreningen. Hälsingborg 
1953, s 72. 

2  Cit. efter 0. östergren, Nusv. ordbok art. tall. 
3  1 Fridolins visor 1901. 
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Men var denna syn också Eddaskaldens? En sådan bild av furan på hällar 
och höjder, som de nyss anförda biologernas, förefaller mången onaturlig 
— men där överlever furan. Som växtplats för tallen som hotas av död och 
förfall, vilket bör ha varit det väsentliga för skaldens föreställning, passar 
steniga höjder och hällmarker dåligt med vår kännedom om tallens biologi. 
Om man ser något hjältemodigt i dess kamp för tillvaron, så påverkar den 
poetiska klichén självklart också uppfattningen av dess växtplats, av vad 
ordet torp kan betyda. Och då glömmer man lätt, hur väl tallen trivs på 
stenig och höglänt mark. 

Vid valet av ord för växtplatsen står översättaren under tvånget att i 
andra vershalvan söka få in ett ord, som allittererar med tall och om man 
byter ut det mot fura, vill man få ett ord på f- som svarar mot torp. Man ser 
då att tallens växtplats blir lägre och anspråkslösare än furans, som får hög 
växtplats t. ex. fjället. Vi kan i detta sammanhang inte låta bli att erinra 
om några Edda-översättningar som valt 'furan' som översättning till PQ // och 
som betonat den högtbelägna och steniga växtlokalen:1  »furan torkar, som 
på fjället står» (Thall), »blottet fyrr — greemmes paa gruset hoj» (Larsen), 
»die Föhre dorrt, steht sie frei auf dem Berg» (Genzmer), »ung-furu tres, 
som paa tor-berget staar» (Paasche), »torp, Steinhaufe, steiniger kahler 
Hiigel» (Neckel). Men naturligtvis kan också den som behåller tall ändå pla-
cera den på moränkullen, t. ex. »tallen i blockbacken typar och dör, den 
skyls ej av bark eller barr» (Collinder). Till den raden sluter sig också prof. 
Erik Rooth med sitt diskussionsinlägg i Sv. Landsmål 1966 med rubriken 
»Furan på fjällhyllan», som blivit den närmaste anledningen till att jag ännu 
en gång frestas att göra ett inlägg om betydelsen av Håv. 50 och av det fvno. 
ordet Porp med hänsyn till hans och andras bidrag till frågans belysning 
under senare år.2  

Det måste först påpekas, att orden tall och fura har olika stilvärde och 
att det inte bara är hänsynen till allitterationen som inverkar. Men dess-
utom föreligger en saklig betydelseskillnad dem emellan, som vi inte får 
bortse ifrån. Fura har faktiskt andra konnotationer än tall och de kan inte 
alltid bytas ut mot varandra. Detta är tydligare i västnordiska-  än i öst-
nordiska dialekter, och känsligheten för denna skillnad är därför större hos 
norska än hos svenska översättare av Håv. 50. Och denna betydelseskillnad 
bör tagas i betraktande, då man vill söka fastställa vad pot betyder i Edda-
texten. 

Man kan ju utgå från svenskt riksspråk, där betydelseskillnaden mellan 
tall och fur(a) knappast är märkbar. Den framskymtar dock när skogsfolk 
brukar orden. I fråga om fur(a) säger SAOB att ordet »i vissa trakter brukas 

1  Edda-översättn. av Edv. Thall, M. Larsen, F. Genzmer, Fr. Paasche, G. Neekel 
(Gloso. till Eddan), Bj. Collinder. 

2  E. Rooth, Furan på fjällhyllan, I Sv. Landsmål 1966, s. 1-23; W. Foerste, Zur 
Geschichte des Wortes Dorf, i Studium Generale, Jhg 16, H 8, 1963, 422-433. 
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särskilt om äldre, till storvirke användbara tallar».1  Detta gäller främst om 
de västliga och mellansvenska landskapen, där dialekterna klart gör olika 
bruk av orden tall och fura, således åtminstone i Värmland, Västergötland, 
Dalarna samt Västmanland, Uppland och Gästrikland. Här kan tall brukas 
som det allmänna ordet för individer av trädarten Pinus silvestris, medan 
fur, fura betecknar 'äldre tall', 'gamla kraftiga träd', 'mogna träd', 'timmer-
träd' o. d., samt naturligtvis är virkesnamn (furu). Tall däremot har oftast 
särbetydelsen 'ungträd', 'mindre och växande träd och buskar', 'ungskog', 
'småskog.' Tall användes också i sammansättningar för beteckning av 
'dåligt vuxna träd' t. ex. martall, gorrtall. Några i dalmålet förekommande 
sammansättningar hänvisar tydligt till de unga träden: snartall betydde 
'tallbuskar, som man fäste fågelsnaror vid', skavtall sådana 'som man tog 
bark av till nödbröd' och getristall var en som man tog kvistar av till föda 
åt getterna.2  

I Norge råder analoga förhållanden. Riksmålet har liksom danskan fure, 
fyr som vanligaste ord men känner också tall (och det omlj udda toll). Fur, 
fyr(e) är det mogna trädet och tall det unga, t. ex. Ibsens »sund og frisk 
som åsens tall», formen to//, som mest är dialektalt färgad, anges betyda 'ung 
furu, tall', den betydelse som också mest uppges för dialekterna. Aasen har 
t. ex. toll 'Fyr, Fyrretrx, isar om unge eller voxende Treeer', Torp har toll 
'ung furu' och apför »gno. ll 'ungfuru'. Det är således den betydelse vi 
också har hos Fritzner under Pön 'ungt Fyrretrwe' (hans enda belägg är 
Håv. 50).3  Det kan därför inte råda någon tvekan om att diktaren här med 

1  Art, fur, fura i SAOB. 
2  Sammansättn. med -tall i Dalmålsordb, ULMA; övriga sammansättn. från Dal, 

Uppl, Gästr, t. ex. berg-, frod-, kräkel- (som man tog toppen av till grötkräckla), slak-, 
tjur- och torr-tall. Tall övers., utom som allm. namn på trädarten Pinus silvestris och 
som virkesnamn, med 'ungträd' (Värml. R. Broberg), 'småskog, skog som inte är mogen' 
(Västerg. Ordb., Kind m. fl.), 'mindre, växande träd och buskar' (Dalmålsordb.), 'unga 
träd' (Västmani.-ordb. ULMA, Närke, G. Hasselbrink), 'ungträd' (Uppl. ordb.-saml., 
Gästrikl., Lindkvists saml., ö. Järna., B. Flemström; H. Geijer, Åre ton —'fura'). Fur, 
fura övers. 'rakvuxet tirrunmerträd' (Värml, R. Broberg), 'mogna, rakvuxna träd' 
(Dalmålsorcfb.), 'stor tall' (Västm. ordb.), 'en äldre tall' (Uppl. ordb. Skuttunge), 
'mogen tall' (d:o Estuna), 'fura endast om gamla, kraftiga träd' (Uppl., Ö. Våla 1920), 
furutall 'mogen tall' (Uppl. ordb.), 'stor tall' (Gästr), 'moget träd' (ö. Jämtl., B. Flem-
ström). — I det övriga Norrland är furu sällsynt eller saknas (Häls, D. Strömbäck, 
norr1.-saml, i ULMA) men där förekommer ordet i st. i den av Geijer från Jämtl. (Åre) 
anteckn. bet. 'den vita barken på tallen som användes till barkbröd' från ett flertal 
orter, ex. J. V. Lindgren, Ordb. över burträskmålet, 1940. 

3  J. Fritzner, Ordbog over det gamle norske Sprog, art. bön. — Norsk riksmålsorclb., 
art. tall. — Aasen, Norsk ordbog, art, ton även tollfuru 'ungt Fyrretrae' och tollskog 'ung 
Fyrreskov'; A. Torp, Nynorsk etym. ordb. har ton 'ung furu' från Rbg Tel Ned. Vestf, 
todd 'd:o' från V Agd Set V Tel och tall från Sol Öd Gul Set samt bet. 'den blote ved' 
från Tel. Jfr A. Holtsmark om nyno. telle 'litet nåletre' (i Arv 1957 s. 27). 

Aug. omljudda och oomljudda former av ordet tall se Gun Widmark, Det nord. u-
omljudet 1 A, 1959, s. 150 f. 
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pol avsett ett ungträd eller en buske och inte ett kraftigt timmerträd eller 
en fast rotad fjällfura. Med detta blir jämförelsen mellan »tallen» och mannen 
som ingen älskar mindre heroiserande.1  

Om den »stolta furan» ersättes med »ungtall» eller kanske rent av »tall-
buske» kommer vi ned på en lägre nivå. Bilden är mera vardaglig och jord-
nära; hela Håvamål är ju »jordbunden och vardaglig» så som WessM. under-
strukit.2  Det förefaller också som om de översättare av versen, som behållit 
ordet tall, skulle ha nöjt sig med en mera anspråkslös och låglänt växtlokal 
än de som föredragit fura:3  »torker toll, som ved torpet staar» (Gjessing), 
»turkar toll, som i tunet stend» (Mortensen Egnud), »tallen torkar, som på 
tomten står» (Brate), »en tall tvinar bland husen» (Åkerblom), »tallen murk-
nar, som står på torpet» (Wess6n), »eine Föl= die einsam auf einem bebauten 
Platz steht, verdorrt» (I. Lindquist). Det låter kanske inte så »poetiskt», lika 
litet som min egen tolkning 'gård' och Anne Holtsmarks 'boplass, ny gård' 
(eller islänningen Gislasons 'en åben plads uden ly och lm') av betydelsen hos 
ordet Porp. Naturligtvis kan man få fram samma »platta» tolkning även om 
man återger pQn med 'fura', det visar Ljungstedts »murken fura står vid 
gården». 

Det är begripligt att man vill finna en förnämlig växtplats för »den stolta 
furan» om det är den man ser i skaldens fiQU. Nu har ju t. ex. Rooth i 
sitt nya inlägg andra och mera vägande skäl att åberopa för sin tolkning av 
porp än de poetiska — han utgår ju från ett flertal möjliga betydelseparal-
leller till torp, som betecknar dubbelheten 'Holzgestell' : 'Absatz', 'Terrasse'.4  
Jag återkommer senare till dessa. Men här kan man tills vidare slå fast, att 
Rooth inte gillar tolkningar som min och andras, som gått i samma riktning. 
Om min säger han, att den »ej ger en naturbild som har självklarhetens 
prägel. Den tarvar en kommentar.» Och i Lindquists tolkning ser han bara 
»ett torrt, omotiverat påstående. Det är ingen poetisk bild.»5  

Må vara att dessa tolkningar är poetisk dåliga och saknar konkretion, de 
utgör ju förklaringar av ett dunkelt ord. Men det är inte ur poetisk syn-
punkt som förklaringarna skall bedömas. Vad de vill ge är ju en sakligt riktig 
bestämning av vad fornskalden ursprungligen ville ha sagt med sin bild. Vi 
måste förutsätta att ordet i dåtidens språk haft en »självklar» betydelse; 

1  D. Strömbäck har påpekat att mar i Håv. 50 kan äga samma bet. som i satsen 
mar er mannz gaman, Håv. 47, således 'människa' utan hänsyn till kön. Här synes det 
dock vara berättigat att anse, att ordet syftar på en manlig individ — det förefaller att 
vara en högst viril värld dikten här både i 47 och 50 rör sig i. 

2  E. Wessen. Håvamål. Några stilfrågor, i Fiol. arkiv 8, 1959 s. 13. 
8  Edda-översättn. av Gjessing, Mortensen Egnud (cit. efter A. Holtsmark, To Edda- 

steder, i Arv 1957 s. 21-30), E. Brate, A. Åkerblom, E. Wessån (Håvam. s. 29), I. Lind- 
quist (Die Urgestalt der Håvamål s. 75), A. Holtsmark (a. a. s. 28), Konr. Gislason (i 
Njåla 2, 1889 s. 43), K. Ljungstedt, Valda sånger ur den poet. Eddan, 1904. 

4  E. Rooth, Nordseegermanische Beiträge, i Filol. arkiv 5, 1957 s. 45 f. 
8 E. Rooth, Furan på fjällhyllan 1987 s. 6. 
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det är väl onödigt att med WesAn antaga att skalden inte menat något 
särskilt viktigt med fiQrp, utan satte in det för att få ett rimord till kny 
Om vi tror att han menat något i sammanhanget betydelsefullt med ordet, 
gäller det att fastställa vad ordet då kan ha betytt, eller, om inte detta är 
möjligt, åtminstone komma med en rimlig förmodan. 

Det förefaller ovisst om den norske vikingatidsskalden såg på den »stolta 
furans» situation så »visionärt och poetiskt» som vi gör. För honom och hans 
åhörare måste tallens öde ci porpi ha varit något vanligt och välkänt och 
någorlunda jämförbart med en hatad människas. Alla måste ha känt »torpet» 
som en farlig växtplats för ungtallar. Varför var den farlig? Anne Holts-
mark2  såg faran i att husdjuren på 'boplatsen' betade där och skadade bark 
och barr; Natan Lindqvist,3  som tolkade ordet som 'svedjeland', såg att 
tallarna på denna måste röjas ur vägen — men då kunde tallen knappast 
stå ci Porpi, den måste vara fälld innan svedjan brändes! Bör man inte i 
stället söka den farliga växtplatsen inom bondens hägnade inägor, invid 
eller på den odlade och hägnade jorden, där träd och buskar inte gärna tole-
rerades? Bondens uppfattning i sådana sammanhang i äldre tid är väl känd. 
Låt mig anföra ett ord härom av Sten Selander:4  »Allmogens inställning till 
barrskogen har nog, åtminstone norröver, varit fientlig.» Barrskogen sågs 
fordom som en farlig makt, som man måste värja sig emot. Lämnades den 
uppröjda och hägnade marken åt sig själv, var den snart igenvuxen. Kom 
därför ungtallarna in på den odlade marken, röjdes de obevekligt undan så 
snart man hann med det — även om deras bark och barr var aldrig så för-
träffliga! Från min egen ungdom i en norduppländsk skogsbygd har jag åt-
skilliga minnen om denna oavlåtliga kamp, som fördes mot unggranar och 
ungtallar i åkerkanter och hagmarker. Där gavs ingen pardon. 

Jag tror att det vid tolkningen av Håv. 50 kan vara viktigt att hålla denna 
gamla bondeuppfattning i minnet. Den hystes säkerligen också av den forn-
nordiske bonden, som med dåtidens klena redskap förde samma kamp mot 
den påträngande barrskogen. Den fick säkert inte självdö. Ty på inägorna 
har tallen alltid varit fredlös, tåld på sin höjd på någon stenig backe bland 
gärdena. På de steniga backarna såväl som i storskogen klarade sig nog tallen. 
Där växte den i fred både för betande djur och för bönderna, utom när de 
behövde gagnvirke och bränsle (men det togs nog mest av de ståndtorra 
tallarna) eller nödåren tvang dem att ta bark från ungträden som tillskott 
för barkbrödet. 

Det är vid tolkningen av hela strofen värt att hålla fast vid den av Anne 
1  E. Wessån, Det fattiga hemmet och det ensamma trädet, i Svio-Estonica 14, 1958 

s. 24. Endast om Håv. 50 skulle vara diktad på Island, där man inte hade några tallar, 
skulle ordet kunnat brukas utan syftning på något bestämt trädslag. 

2  A. Holtsmark a. a. s. 26 f., alternativt antar hon att faran för tallen skulle kunnat 
vara barktäkt för nödbröd. 

3  N. Lindqvist, Stort och smått i språkets spegel, 1927 s. 73. 
4  S. Selander, Träden och människorna, i Arnborg-Hustich, Våra träd, 1953 s. 30. 
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Holtsmark krävda fullständiga parallellismen mellan tallens och mannens 
situation. Deras öde är faktiskt lika, båda två hrornar därför att de är hatade 
och skyddslösa. Bådas situation är tragisk, och upplösningen kan bara bli 
en, att till sist bli hror, att falla eller fällas och dö.' 

Det är svårt att följa Wessens förslag' att fatta raden hrornar pQn etc. 
såsom konditionalt bestämd av tredje radens hlgrat henni krkr n barr. 
Syntaktiskt torde det väl vara möjligt att foga samman satserna så, även om 
det är tveksamt om hlgrat etc. kan fattas som en bisats utan fogeord. Man 
kan erinra sig, att även Genzmer i sin tidigare anförda översättning av 
första långraden tolkat st i er stendr etc. som en villkorsbisats: »Die Föhre 
dorrt, steht sie frei auf dem Berge», vilket väl också kan vara syntaktiskt 
möjligt. översättningen skulle då kunna bli: »Tallen 'hrörnar', om den står 
på torpet, varken bark eller barr skyddar den (där)». Men Wessens tolkning: 
»Den ensamma tallen på torpet tvinar bort, om den icke skyddas av bark 
och barr», ger i varje fall dålig mening ur biologisk synpunkt. Synbilden är 
inte klar, om man söker följa Wessens linje, ty »den ensamma tallen, vars 
bark har flagrat av» måste nog inte »snart tyna bort och dö». Den är redan död. 
Det är först när en tall varit död länge, som dess bark flagrar av! 

Här är i stället bara ett faktiskt konstaterande: så här går det till, sådant 
är livet för den hatade, som ingen unnar något, inte ens en växtplats i fred! 
Det är knappast heller säkert, att man under vikingatiden såg en hjälte i 
var ensam och biltog man, som dömts fredlös eller fått allas ovilja emot sig. 
Likväl kan man kanske i vår strof spåra ett slags medkänsla, uttryckt i 
frågan: kommer månne tallen och mannen att överleva? 

Vad betydde då »torpet», denna farliga växtplats, i Norge på 800-talet? 
Att Porp brukades som appellativ där, då vår dikt tillkom någonstans i 
södra eller västra delarna av Norge, är ju säkert. Även om Håvamåls krono-
logiska ställning är osäker, måste väl de äldre delarna av dikten, där strofen 
50 ingår, ha diktats någon gång mellan 700-talets senare del och år 961, då 
en daterbar skaldedikt alluderar på den.3  Vid en så tidig tidpunkt skulle det 
således kunna vara möjligt, att Porp, då dikten tillkom, ännu icke i bety-
delseavseende hunnit påverkas av ordets innebörd som ortnamnselement, 
när massinvandringen till södra Skandinavien av namn på porp började om-
kring år 800. Då hade namntypen över lågtyskt område i varje fall nått 
Danmarks sydgräns, vilket bevisas bl. a. av att Hedeby-Slesvig omtalas 
redan år 804 och 808 under det med Sliaswic synonyma namnet Slesthorp. 
Likartad betydelse bör således kunna föreligga mellan de senare lederna 
-thorp och -wic. Det västgermanska ordet, i feng. wic 'farm, dairy-farm', i 
ffris. wik, fsax. wic, fhty. wich 'boställe, gård, by' är ju samma ord som got. 

1  Liksom isl. tHna 'hårdna', eg. 'bli som trä' av subst. tH, bör väl också korna 'för-
falla, dö etc.' kunna fattas som en bildning till hm,. (= hr); åtskilliga ex. på bildning 
av verb på -ruin av subst. finns ju. 2  E. Wessån, Det fattiga hemmet etc. s. 24. 

3  Eyvind Skåldaspillir, Håkonarmål från 961, str. 21: deyr fé, deyja frwn,dr etc. 
3 — 674296 Sv. Lanclanuil 1967 
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weihs, vilket likt got. paurp brukas som översättningsord till grek. clyp6g.' 
Det förefaller som om ordet -thorp i Slesthorp knappast ännu kan ha haft 
den senare skandinaviska bet. 'utflyttargård', 'husmandsplads', vilken däre-
mot förefaller säkrad för fsax., eftersom de till England invandrande (ang-
lerna och) saxarna tagit namnet med sig ('dependent farm').2  Det got. weihs, 
som likt sina vgerm. motsvarigheter ansetts som lån från lat. vicus, har ju 
betydelserna 'enstaka gård, by, köping' och ligger således också förmodligen 
betydelsemässigt rätt nära det got. taurp, som jag senare skall återkomma till. 

Med den livliga samfärdsel, som med all sannolikhet förekom i Norden 
under vikingatiden, inte minst från Hedeby-Slesvig upp till både östra 
Svealand och till Norges västkust, kan det åtminstone vara tänkbart, att 
impulser från det lågtyska -dor/ -området kan ha nått vissa norska bygder 
snart nog efter år 800. Men om betydelsen hos det fvno. torp i Håv. 50 ännu 
inte skulle rönt påverkan utifrån, bör den kunna representera en inhemsk 
nordisk betydelse. Jag skrev 1958 om denna: »Med den kännedom vi har om 
den starka frändskapen mellan gotiskt och nordiskt föreligger — övervägande 
sannolikhet för gammal gemensamhet också ifråga om ordet torp», och detta 
förefaller mig alltjämt troligt.3  Vilken kan då denna gemensamma betydelse 
vara? Flertalet av dem, som yttrat sig i frågan efter mitt första inlägg i 
diskussionen 1944,4  har väl i alla fall varit någorlunda eniga med mig att det 
inte kan ha varit 'åker'. Dess betydelse i de nordiska språken bör väl i stället 
stått så nära den, som representerades av de från lågtyskan inkommande 
-torp, resp. -dorf-namnen, att den gamla inhemska lätt kunde associeras med 
den nya inlånade betydelsen, så som t. ex. Lars Hellberg i sin viktiga under-
sökning om torp-namnen 1955 påpekat.3  Den hos Edda-ordet förutsatta 
äldre betydelsen skulle väl då föreligga också i den äldre grupp av torp-
namn i övre Sverige, t. ex. Torp och Ljustorp som sockennamn i Medelpad, 
som Hellberg först har fäst forskningens uppmärksamhet på. Han antog, 
liksom jag gjort, att vi bör räkna med ett samgermanskt *turpa- med en 
ärvd, rent nordisk betydelse även om han inte var enig med mig om vad 

1  W. Laur, Sliesthorp, Schleswig, Hedeby und Haddeby, i NoB 42, 1954, s. 67; jfr 
Foerste a. a. s 431 a. Angående got. weihs se Streitberg, Die got. Bibel 2, 1928, 'Dorf, 
Weiler' och S. Feist, Etym. Wörterbuch der got. Sprache, 3 Aufl. 1939, 'Flecken'. 
Se härom vidare A. II. Smith, English Place-Name Elements II (1956), s 257 f. Han 
ansåg got. weih,s vara ett lån från lat.; wie bet. i feng. 'a single dwelling' enl. S. 
— Weihs står som övers, till grek. dcyp6Q, t. ex. i Luk. 8:34, 9:12 och Mark. 6:56 i bet. 
lat. villa. 

2  E. Ekwall, The concise Oxford Dictionary of English Place-Names, 1951: »The 
probability is that Prop was a dependent farm". Jfr Tallen på torpet s. 84. -firop kan ha 
kommit till s. England rätt snart efter 450. Se vidare A. H. Smith a. a. s. 205 och 214 ff. 

3  Tallen på torpet s. 85. 
4  Torp och villa, i NoB 31, 1943, tryckt 1944. F. Kluge, Etym Wbch, Aufl. 19 (1963) 

anser dock fortf. att got. Paurp står för 'Acker' och att nord, torp är lån från Ity. 
6  L. Hellberg, Studier i de nordiska torp-namnens kronologi, i NoB 42, 1954, tryckt 

1955. 
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denna var. Den har av Hellberg antytts vara en »beteckning på ett visst 
slags terräng, som är jämn och öppen eller skoglös»" utan närmare fixering 
av innebörden. 

Den nyssnämnda vaga definitionen har han vid sin kritik av min fram-
ställning också velat läsa ut ur Vafpr. 49, det andra Edda-ställe, där ordet 

orp förekommer. Hans kritik på denna punkt har jag utförligare bemött i 
mitt inlägg 19582  och nöjer mig här med att framhålla, att jag ansluter mig 
till Finnur J6nssons tolkning av detta ställe som 'den bebodda jorden' 
eller 'menneskets (lands) by',3  således 'hela Midgård', människornas hägnade 
»gård» i motsättning till utmarken, jättarnas Utgård. 

Innan jag går vidare, vill jag till närmare belysning framdraga ett annat 
fomspråksbelägg, som hittills synes ha blivit obeaktat i denna diskussion. 
Själv har jag dock ett par gånger' påpekat förekomsten av det forngutniska 
belägget på torp, som är särskilt viktigt, därför att ortnamn på -torp inte 
förekommer på Gotland. I Gutalagens kap. 13, »Af mandrapi», förekommer 
uttrycket haim torp resp. hainitorp, som Schlyter översätter med »gård där 
människor bo» 'villa, ubi habitant homines'.5  Detta belägg visar först och 
främst, att torp varit känt på Gotland under 1200-talet. Då på ön 'byar' i 
rikssvensk mening icke har förekommit utan endast 'enstaka gårdar' (Ein-
zelhöfe), synes detta bevisa att ordet här haft en betydelse motsvarande 
den jag velat finna i gotiskan, västnordiskan och, som vi senare skall se, 
också i äldre västgermanska dialekter. Ordets förekomst på Gotland är sär-
skilt betydelsefull som en trolig kvarleva av förhållandet i Norden före den 
stora invasionen av namn på -torp. 

Den ifrågavarande lagtexten i GL, kap. 13 ger först en redogörelse för be-
stämmelser om fridsorter, där gutnisk man, som råkat begå dråp på en lands-
man hade rätt att vistas i 40 dagar (Fardhem, Tingstäde och Atlingbo). Vad 
han därefter hade att iakttaga för att ordna en skyddad fridskrets, beskrives 
på följande sätt: 

»En sipan pet ier vt gangit . Ja ripi pengat sum hann bandu will hafa 
dragit . ok dragj vm haim torp pry . oe so lang(t) a scoga fran haim-
porpum paim prim et i mipiu mytir fran andrum haimporpum sum 
at vegseogis liggia.»6  

1  L. Hellberg, Om språklig och saklig ortnamnsforskning, Upps. 1960, s 2.2. 
2  Tallen på torpet s. 95 f. 
3  F. Jönsson, Lexicon poeticum, art. porp 'menneskenes bygd'; H. Gering, Kom-

mentar zu den Liedern der Edda I, 1927, s. 171: ländliche Ansiedlung, Gehöft'. 
4  Torp och villa s. 87; Tallen på torpet s. 88, ang ortn. Cluldrupe se s. 88. 
5  C. J. Schlyter, Saml. af Sveriges gamla lagar. Gotlands-lagen, 1852, Glossariet 

s. 262, art. hedra torp. 
6  Schlyter a. a. s. 25 (GL I); hans svenska översättn. är: »drager den omkring tre 

gårdar»; texten i GL III, s 179 har formerna hien torp, andre torp och den tyska ver-
sionen (B 65) har s. 122: »busen drien heym dorferen». 
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Wessen ger följande översättning av stället: 
»Men sedan den tiden är förliden, då ride han dit, där han vill draga 
sin fridskrets, och han drage den kring tre gårdar och så långt i skogarna 
från de tre gårdarna, att det mötes i mitten från de andra gårdarna, 
som ligga på andra sidan skogen.»' 

Både Schlyter och Wessen översätter lagtermen haim torp med 'gård' 
(villa) d. v. s. 'boställe med tillhörande ägor' (»hemman»). Detta måste utan 
tvivel vara den rätta tolkningen, eftersom 'byar' i rikssv. mening, som redan 
sagts, inte förekommer på ön (»böin» är ju staden Visby). Vid lagens till-
komst i 1200-talets början brukades således porp där i betydelsen 'enstaka 
gård, hemman'. Själva lagbestämmelsen om fredad ort kan givetvis vara 
äldre än nedskrivandet av lagen och möjligen samtida med kristendomens 
införande på Gotland.2  Detta betyder att ordet torp i forngutniskan haft en 
betydelse, som stått mycket nära den vi kan förmoda ha varit också go-
tiskans hos taurp i Neh. 5:16 samt den vi kan sluta oss till ifråga om torp 
i Håv. 50 och dorf i vissa västgerm. dialekter. Betydelsen 'Einzelhof', som 
vi kan beteckna med torp', kan således sägas ha varit samgermansk. (Om 
torp" 'skara, hop' skall mera sägas nedan.) 

Det var ju också i betydelsen 'enstaka gård', motsvarande lat, villa, som 
jag ville tolka got. Paurp i min undersökning 1944.3  Jag sökte motivera den 
översättningen i st. f. 'åker', som dittills varit den vanligaste i etymologiska 
handböcker, sannolikt på grund av att ett flertal äldre och yngre bibelöver-
sättningar gett Neh. 5:16 denna tolkning (så i Luthers tyska 'Acker', i de 
svenska 1541 och 1917 'åker', i den engelska 1611 'land' och Vulgata et agrum 
non, emi), där Septuaginta har dcyp4. Fråga om betydelsen av got. Paurp 
togs 1963 upp till ny prövning av prof. W. Foerste i hans tidigare nämnda 
avhandling,4  där han diskuterade alla de olika ord, som Wulfila brukat vid 
översättning av grek. Ccypeg. Han påpekade därvid, att den hebr. grund-
texten här har ordet sade 'markområde, fält', ett förhållande, som givetvis 
bör ha väglett de översättare som behärskat hebreiskan (t. ex. Luther och 
Hieronymus). Men det är föga sannolikt att Wulfila skulle ha behärskat 
detta språk. Hebreiskan var tämligen okänd bland dåtidens kyrkomän. Det 
är därför så gott som säkert att han likt sina samtida i den grekisktalande 
östliga kyrkoprovinsen varit förtrogen blott med den allmänt brukade Sep-
tuaginta-texten, som vi vet vara grundlaget för hans översättning av Gamla 
testamentet. Att han däremot, utom sitt gotiska modersmål, väl behärskade 

Å. Holmbäck-E. Wess6n, Svenska landskapslagar, 4:e ser. Gutalagen, 1953, s. 212. 
2  A. a. s. lxxii: »den äldsta redaktionen av GL kan sålunda dateras till omkring 1220» 

(E. Wessån). 
3  Torp och villa. 
4  Foerste a. a. s 428 ff. 
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grekiska och latin, är betygat — utom genom hans bibelöversättning — av 
direkta vittnesbörd.' 

Frågan synes därför närmast gälla, vilka betydelser ordet cfrypög hade i 
den miljö, där Wulfila levde och verkade, och vilken av dessa som kan tänkas 
ligga bakom översättningen av xock c'erp6v ox åxylcro'cg•ry med jah paurp ni 
gastaistald i Neh. 5:16. Foerste är enig med mig om att översättaren ej gärna 
kan ha tänkt »einfach an 'Ackerland'» men menar dock att han inte heller 
gärna kan ha tänkt »einfach an 'Landgut, Gehöft'», så som jag antog, därför 
att Wulfila regelbundet översätter dcypög med weihs då betydelsen är 'gård' 
(dock ej konsekvent).2  Sedan Foerste först sökt negativt avgränsa de betyd-
elser, som här inte gärna kan komma ifråga, söker han visa på den betydelse 
hos Ceyp4-Paurp, som han anser vara den troliga. Eftersom gotiskan här 
brukar verbet gastaldan 'förvärva, äga' (motsv. grek. x-någon) och inte bugjan 
'köpa för pengar' (motsv. grek. ecyopöcZo eg. 'köpa på torget'), menar sig 
Foerste däri finna en antydan om vad slags egendom det var fråga om. (Man 
kan ju räkna med att perserkungens befullmäktigade representant inte be-
hövde »köpa» de landområden han ville förvärva!) Vad slags gods kan då det 
Paurp ha varit, vars innehav skulle hindrat Nehemja att utöva sin egen före-
dömliga frikostighet i samband med uppbyggandet av Jerusalems murar, så 
att han inte kunnat sätta in alla sina tjänare (Piwos meinai allai) i detta Her-
ran behagliga verk? Jo, säger Foerste, eftersom Nehemja inte var någon van-
lig medborgare utan möjligen räknades som adelsman ('ein Mann aus der 
Oberschicht') och dessutom var den persiska konungens ståthållare (faurama-
Pleis) i Judeen, skulle det, menar han, efter gotisk uppfattning inte gärna 
kunna tänkas, att det »torp» han skulle ha haft möjlighet att »förvärva åt 
sig», kunde vara en vanlig bondgård.3  En sådan borde ju rimligtvis inte ha 
fordrat en arbetsstyrka, som räckt till för att göra en betydande insats vid 
byggandet av stadsmuren. Och Foerste fortsätter: »Dass Wulfila dabei nicht 
an das normale Gesinde gedacht hat, das fik die Bewirtschaftung eines ge-
wöhnlichen Bauernhofes notwendig war, ergiebt sich daraus, dass er hier das 
iibliche Wort fiir 'Gehöft, Gutshof', nämlich weihs, vermeidet.» 

Av detta drar nu Foerste slutsatsen, att detta bör tyda på att västgot. 
paurp varit en »Rodungssiedlung auf Königsboden»4  och då han ju antar, att 
en tidigare betydelse hos germ. *Purpa- har varit 'Einhegung, Pferch', kan 

1  Stamm-Heyne's Ulfilas, 1908, s. xxiv, enligt Auxentius; det framhålles ju som an-
märkningsvärt att Hieronymus, då han översatte Bibeln till latin, d. v. s. GT 385-405, 
hade under tiden som eremit i Syrien omkr. 374 lärt sig hebreiska från en judisk rabbin 
— men han anses ju vara »the most learned of the Latin fathers of the church». 

2 1 Duk. 8:34 översättes dg -rh n6Xtv xat sig -min ecypolk med in baurg jah in weih,sa 
(Vulgata: in civitatem et in villas, men parallellstället Mark. 5:14 med exakt samma gre-
kiska text återges med in baurg jah in h,airnom, där Vulg. har in civitatem et in agros! 

3  Foerste a. a. s. 429 f.; den eventuella egendomen var ju »den Besitz eines Mannes 
au» der Obersehicht». 

4  A. a. s. 430 a. 
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detta nybygge på kronomark fått benämningen Paurp, därför att det »wie 
jede Captur durch eine Umfriedigung aus dem Gelände ausgesondert und 
eben nach dieser Einhegung benannt wurde.» Han jämför vidare denna in-
hägnade »nyodling» med langobard. gah,ctgio regis (i Rotharis lagbok fr. 643), 
som också betyder 'eingefriedigtes Gebiet' (om en kunglig jaktmark). Foerste 
menar ju, som nyss antytts, att Dorf skulle haft en urgerm. betydelse 'in-
hägnad hage' eller 'gärde', med hans term 'Viehpferch' (»fäfålla»). Jag har 
dock svårt att tro att den betydelsen kan ha varit så levande bland goterna 
på det romerska rikets område vid mitten av 300-talet e. Kr. att den skulle 
kunnat användas om den typ av lantegendomar, varom här är fråga. Det 
är ju ingen liten 'intaga', som möjligen kunde kallas 'Pferch', utan tydligen 
ett storgods. Prof. Rooth har riktigt påpekat, att »gotiskan är ett kulturellt 
avancerat språk»1  och den nära beröringen med den grekisktalande befolk-
ningen i området söder om Donau bör ha gjort goterna i Moesien rätt väl 
bekanta med kultur och förhållanden i östhälften av romarriket. 

Alldeles riktigt måste emellertid Foerstes påpekande vara, att den be-
tydande arbetsstyrka, som Nehemja kunde sätta in i befästningsarbetena 
kring Jerusalem tack vare att han avstått från att »förvärva ett torp», före-
faller att vara alltför stor för att gälla personalen på en vanlig bondgård. Det 
har jag också tidigt insett, och det var ett av mina skäl för mitt antagande 
1944, att paurp hos Nehemja inte gärna kunde betyda 'åker' i ordets van-
liga mening. Det måste betyda 'ett jordområde av betydande omfattning', 
tydligen en 'lantegendom' av den typ, som var vanlig inom hela romarriket 
på Wulfilas tid och som kallades villa i den latintalande västhälften av riket 
och ecyp6g i den grekisktalande östhälften. I koine-grekiskan betydde ju 
dcypög (jämte annat) också 'lantegendom ('a farm', 'an estate')2. Både sak 
och ord måste ha varit välbekanta för Wulfila. Däremot har jag svårt att 
föreställa mig, hur han skulle kunnat räkna med ett stort 'nyodlingsföretag' 
(Rodungssiedlung) i Judeen eller i de sedan länge intensivt odlade Medel-
havsländerna. Här gavs inga motstycken till Germaniens vildmarker under 
forntid och tidig medeltid, där sådana företag kunde vara möjliga. 

Det var under mina förarbeten för kapitlet »Jordbruket under medeltiden» 
(i samlingsverket Svenska folket genom tiderna3) under slutet av 1930-talet, 
som jag först närmare uppmärksammade den speciella form av jordbruks-
ekonomi, som var knuten till begreppet villa rustica. Redan under den ro-
merska republikens senare tid hade dessa villa-anläggningar i stor om-
fattning börjat ersätta de gamla småbondebruken i Italien. Driftsformen 
blev under kejsartiden allt vanligare, och den levde vidare in i medeltiden 
och nyare tiden som herrgårdar och storgods både på kontinenten och i Eng- 

Rooth, Furan etc. s. 6. 
2  Liddell-Scott, Greek-English Dictionary, art. &yp6Q *In sing. a farm, an e3tate», jfr 

Torp och villa, s. 80 not 22. 
3  Svenska folket genom tiderna, bd 2, Malmö 1938, s. 279-304. 
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land. Driften sköttes överallt av en arbetarstam, som var dagsverksskyldig 
till huvudgården för innehavet av mindre jordbrukslägenheter på dess 
mark. Också de svenska storgårdarna under medeltiden torde ytterst få an-
ses vara utlöpare av detta antikens villa-system. Om hur detta under sen-
antiken fungerade, är vi kanske bäst underrättade ifråga om England, där 
omkring 500 sådana villa-anläggningar är kända och många undersökta i 
detalj .1  

Forhtidens jordbrukare i medelhavsländerna bodde ju i allmänhet i byar 
eller städer och skötte därifrån sina odlingar (rcag-organisationen i Grek-
land etc.). Den nya formen av storjordbruk innebar, att jordägarna själva 
åtminstone större delen av året bodde på landet på sina enskilda gårdar, även 
om de förmögnare kanske därjämte hade hus i staden och vistades där tidvis. 
Deras lantarbetare bereddes bostäder inom villans ägor. Tillkomsten av 
dessa villaföretag innebar att många både av de små och medelstora bonde-
bruken gick ur händerna på sina forna ägare, vilka ofta under Roms många 
krig tvungits till krigstjänst och tyngts av hårda skatter. Jordlotterna köp-
tes upp av kapitalstarka företagare, och i många fall samlades väldiga jord-
områden i en enda familjs ägo. De utarmade småbönder, som avhänt sig sin 
jord till dessa villa-företagare, måste för sin försörjning ta tjänst hos ägarna 
av de nya storgodsen, ofta som ett slags halvfria eller livegna villani eller co-
loni, som gjorde dagsverken på huvudgården mot ersättning i form av rätten 
att driva egna små odlingar på dess ägor, alldeles som senare tiders torpare. 
Naturligtvis kom under antiken också slavar till användning vid dessa »in-
dustrialiserade» storjordbruk, där utom spannmål även oliver och vindruvor 
odlades. Dessa villa-gårdar, smärre och större, med sin till gården knutna 
fasta stam av arbetare, var föregångare till medeltidens och senare tiders 
herrgårdar med sina underlydande torp. De blev ju också i viss mån ut-
gångspunkten för det medeltida feodalväsendet, med tjänsteplikt för jord-
förläningar. 

Sådana »villor» växte under senantiken upp inte bara i Italien utan också 
i romarrikets östliga provinser liksom i Gallien, i Rhenområdet och i Eng- 

1  Map of Roman Britain. Publ, by the Ordnance Survey Office, 2d 1931. Denna 
karta upptar 500 »romerska villor», d. v. s. lantgårdar. — I. A. Richnaond, Roman 
Britain, 1955 (Pelican History of England I) beskriver s. 109 de romerska villorna i Eng-
land på följande sätt: »The normal Roman villa was not a liability but a profit-making 
farm, and the very richest villas in Roman Britain show no departure from this economic 
basis. Comfortable on the average, luxurious at best, and squalid at worst, the Roman-
British villas ranged in sim from cottage to mansion, and the associated acreage varied 
accordingly.» — Samma beskrivning skulle säkert passa även för dcyp4-villa-anlägg-
ningarna i romarrikets östra hälft, som Wulfila lärt känna. Jfr fö. M. Rostovtzeff, 
Social and eeonomic History of the Roman Empire, Oxford 1926, samt vidare för medel-
tiden H. Pirenne, Economic and social History of Medieval Europe, första eng. uppl. 
1936, 6th impression 1958, särskilt s. 59 tf. om den fortsatta utvecklingen av villa-sys-
temet till medeltidens »great estate» och »the manorial organisation». Här är ej möjligt 
att gå in närmare på dessa agrarhistoriska förhållanden i det förkapitalistiska Europa. 
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land. TJnder tidig medeltid utvecklades många av dessa ursprungliga stor-
gods (man,sio, curia) till storbyar eller städer. Minnen av denna utveckling 
på romanskt område utgör de mängder av ortnamn i Frankrike t. ex. sam-
mansatta med -ville (Belleville, Charleville, Thionville etc.), där ursprungliga 
villa-anläggningar vuxit ut till städer och byar. På tyskspråkig sida mot-
svaras de av namn på -weil, -weiler, -wyl.i (Jfr på spanskt område skillna-
den mellan samhällen som kallas ciudades och villas.) På germanskt mera 
oblandat språkområde motsvaras de från lat. (resp. galloromanskan) över-
tagna ville-, weil-namnen av typen -dorf, som säkerligen helt motsvarats i sak 
av en liknande jordbruksform. Uppkomsten av dessa do/I-orter (namntypen 
möjl. först uppkommen på frankiskt område, där kontakten mellan romansk-
och germansktalande folk var livligast), förefaller att ha varit knuten till 
stora, från statligt håll ledda kolonisationsföretag med nyodling i stor skala.2  
Villa- och dorf- bebyggelsen synes ha varit likartat organiserad, och båda 
har kunnat utvecklas först till byar och sedan ofta till städer. Därför kom 
Dorf i tyskan att få den allm. betydelsen 'by' och många av dessa dor/ -orter 
blev städer (Diisseldorf, Barnstorf, Warendorf etc.). 

Det är som jag senare återkommer till, inte troligt att ty. Dorf i ortnamn 
urspr. betytt något annat än 'lantgård i enskild ägo', betydelsen 'by' är yngre 
(Graff, Althochd. Sprachschatz 5 : 224 har för fhty. thorf, dorf betydelsen 
'villa, prxdium'). Yngre förefaller också betydelsen 'nyodlad gård, kolonat', 
som på lågtyskt område dock måste ha funnits, när anglosaxarna tog med 
sig namntypen (rop) till England under ett relativt tidigt skede av 400-
talet.3  Namntypen (och kolonisationsverksamheten) spred sig också till s. 
Skandinavien från omkring 800. Det var i ett tidigt stadium av denna pro-
cess, då ett germanskt ord tages upp som översättning till ett (i detta fall gre-
kiskt) kulturord, som jag ville föra in gotiskans Paurp i min studie »Torp och 
villa» 1944, eftersom just en gårdsanläggning som den romerska villa rustica, 
grek. c'ryp6Q, skulle passa väl in i sammanhanget hos Neh. 5:16. Ett Paurp 
av den typen borde ju också väl ha passat som lantligt residens för en kunglig 
ståthållare, om han velat förvärva det. 

1  Se Torp och villa, s 86 f. 
2 Torp och villa, s. 84 f. 
3 Se vidare A. H. Smith a. a. s 214 f. om betydelser och förekomst av feng. ]rop: 

»This element is found in OE only in the glosses where twice it is an alternative to tuun 
(tim) for Lat competum, once it glosses Lat fundus 'a piece of land, a farm, an estate', 
and once it is alternative to ping-siow 'assembly place' a glosa to Lat competum which 
in the same gloss is equated with Lat villa.» Det skulle således här möjligen föreligga 
spår av bet. 'an assembly of people', men han tillägger försiktigtvis: »In the other uses 
of OE Prop, however, there is nothing to recall such a meaning and the significant fea-
ture of the glosses is its equivalence to tån 'enclosure, farmstead' and Lat fundus 
'estate'.» Han framhöll vidare att det är svårt att skilja mellan ags. prop och nord. 
Porp i de eng. ortnamnen, även om det förefaller som om västsaxarna skulle ha känt 
ordet från kontinenten innan de invandrade till England, medan det däremot inte 
skulle nått fram till anglerna i norr, då Prop synes saknas i Kent. 
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Varken Hellberg, Foerste eller Rooth har ingått på de frågor, som röra 
det språkliga och kulturhistoriska sambandet mellan ecyp6g—villa och villa—
dorf.  . Här finns säkert ännu mycket att utreda, både ur språklig och agrar. 
historisk synpunkt. Namnforskningen kan säkert i fråga om dorf—torp-nam-
nen belysa dunkla skeden i forntidens och medeltidens ekonomiska historia. 
Här är ej platsen att närmare gå in på detta. Det är ju ett gigantiskt före-
tag, som kräver medverkan från många håll för att lyckas. En insats på 
namnforskningens område som Lars Hellbergs i hans »Studier i de nordiska 
torp-namnens kronologi» är ett exempel på att detta arbetsfält kan vara 
givande.1  Det mesta förefaller ännu ogjort, men sammanhanget mellan de 
tyska och de skandinaviska ortnamnen av denna typ är dock någorlunda 
klarlagt av forskare som J. Steenstrup, Kr. Hald, J. Sahlgren och L. Hellberg. 

Det förefaller sålunda tämligen säkert, att den germanska dorf—torp-
bebyggelsen sammanhänger med den romanska med namn på -ville, och 
därmed också, som nyss antytt, med de senromerska—tidigt medeltida villa-
systemet och deras efterföljare i medeltidens »manorial organisation» med 
ofri arbetskraft: coloni, villani, dorper, torpare.2  Prof. W. Foerste räknar lik-
som A. Helbok med att Dorf-namnen vittnar om kolonisationsföretag på 
statligt initiativ för systematisk anläggning av nybyggen längs den tyska 
östgränsen mot slaverna under merovingisk och karolingisk tid. Också för 
Tysklands del räknar Foerste, liksom Hellberg gjort för Nordens del, att det 
bör ha funnits ett äldre skikt av Dorf-anläggningar, vilka »friihzeitig zu 
grösseren Siedlungsmittelpunkte geworden sind»3, och ett yngre skikt av 
namn på -dorf, utan att gå närmare in på en gränsdragning mellan dem. Han 
fortsätter: »Wichtiger aber scheint mir der unverkennbare Zusammenhang 
der Masse unser jiingeren -dorf-Orte mit der planmässigen Siedlungs- und 
Ausbautätigkeit der Grund- und Landesherren zu sein. Es ist ja gewiss kein 
Zufall, das sich die -dorf-Siedlungen so auffällig an einem Nord—Siid-Streifen 
stauen, der sich von Ostholstein durch Elbe-Saale-Gegenden nach Franken, 
Niederbayern und Österreich verfolgen lässt. Sie lehnen sich offensichtlich 
an die Grenze des merowingisch-karolingischen Reiches gegen sie Slaven an, 
und man hat diesen Giirtel der -dorf-Namen längst als Ergebnis einer gross-
ziigigen, von oben her geleiteten Grenzbesiedlung verstehen gelernt». Dessa 
styckevis slutna grupper av nya gårdar skulle sedan under högmedeltiden 
på tyskt område så starkt ha trätt i förgrunden, att Dorf kommit att beteckna 

Man får kanske hoppas att det svenska torp-materialet kan genomarbetas för en 
karta i ortnamnsdelen av Atlas över svensk folkkultur. 

2  Torpare torde ursprungligen ha betytt dagsverkande jordbruksarbetare med egna 
smärre lotter som del av arbetsersättningen. Den förklenande biton, som ordet 
också i lty. (clorper) synes ha haft, har följt med också på nord. område. Jfr Rygh, No. 
Gaardnavne, Forord etc. s. 82 och Torp och villa, s. 92. 

3  Foerste a. a. s. 431 b. 
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»eine Rodungssiedlung mehrer Bauern auf Grundherrlichem Boden».1  Denna 
betydelseutveckling till 'by' är främst en intern tysk process, och den följde 
knappast med vid namntypens spridning till England och Norden, där ordet 
i stället främst fick den säkerligen i lågtyskan vid tiden för långivningen 
även brukade betydelsen 'dependent farm', 'husmandsplads', 'utflyttargård', 
som väl uppkommit först som benämning på torparnas brukningslotter. 
Denna senare särbetydelse var dock knappast trolig för alla namn inom 
danskt språkområde, där vi väl också kan förutsätta en skiktning i äldre och 
yngre namn. Inom nuvarande Danmark har ju namn på -torp i ej mindre än 
283 fall kommit att bli sockennamn, vilket visar, att dessa orter redan vid 
kristendomens införande bör ha varit rätt betydande (en del är dessutom 
häradsnamn).2  Också här torde en ursprungligare betydelse varit 'Einzelhof '; 
Kalkar uppger ju för fda. bet. 'enlig Gaard', samma betydelse således som 
vi trott oss finna i gutn., i fvnord. och troligen också i de av Hellberg på-
visade äldre svenska torp-namnen. 

Prof. Foerste berör emellertid ännu ett viktigt fall, där bet. 'Einzelhof' 
förefaller vara rätt väl säkrad, nämligen vissa ortnamn inom det tyska språk-
områdets sydöstligaste hörn, således inom det område, som visar de största 
överensstämmelserna med gotiskan.3  Det förefaller nämligen troligt, att 
ortnamnselementet -dorf där måste ha brukats i bet. 'Gehöft' vid den tid, då 
vissa delar av Oberbayern på 700-talet fick sin germanska bebyggelse.4  
Härmed överensstämmer vad österrikiska forskare funnit i fråga om ort-
namnen i östliga Österrike (Kärnten, Burgenland), där de på -dorf bildade 
namnen också äldst måste ha betytt 'Einzelhöfe'; det säkraste beviset för 
detta är att sådana orter, som har namn både på tyska och på slovenska eller 
magyariska, de senare i den äldsta traditionen också har haft namn som be-
tytt 'Gehöft'.3  Ytterligare ett av Foerste diskuterat fall bör tagas med i detta 

Foerste a. a. s. 432 a. Kluge 1963 skriver i anslutning till Foerste (i Nd. Korr.-B1. 
1960, 18): »Deutsche Grundbesitzer macken aus Viehpferchen Gruppensiedlungen ihrer 
Hintersassen aus Sicherheitsgriinden in dt.-slav. Grenzgiirtel, woraus die heutige Bedeu-
tung entsteht.* 

2  P. Skautrup, Det danske sprogs historie I, Kbhn 1944, s. 144 ff., se även Kr. Hald, 
Vore stednavne, Kbhn 1950, s. 105 ff.; Skautrup har s. 115 en karta över sockennamn 
på torp i det medelt. Danmark, från »den tid vi ud fra stednavnematerialet plejer at 
kalde torptiden». 

3  Om överensstämmelserna mellan gotiskan och dialekterna i Alemannien och Bayern 
se t. ex. sammanfattande Th. Frings, Grundlegung einer Geschichte der deutschen 
Sprache, Halle 1948, s. 40. 

4  Foerste a. a. s. 431 b, med hänvisning till E. Wallner, Altbairische Siedlungs-
geschichte, Mänchen-Berlin 1924, s. 72. 

5  Foerste a. a. s. 431 b, med hänvisning till E. Kranzmayer, Ortsnamenbuch von 
Kärnten, Bd 1, Klagenfurt 1956, s. 86-89, 125, samt Kranzmayer-Burger, Burgen-
ländischer Siedlungsnamenbuch, Eisenstadt 1957, samt E. Guggenberger, Die -dorf-
Namen im Osten österreichs, Wien 1951 (maskinskriven diss.). — Angående Dorf-
namnen på tyskt område se också Ad. Bach, Deutsche Namenkunde 11:2, s. 349-355. 
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sammanhang, den bl. a. av Erik Rooth påpekade rättstermen turpefaltio hos 
de saliska frankerna på 500-talet' (med turp- för thurp-), som i sitt text-
sammanhang knappast kan betyda annat än 'Gehöfttiberfall'. Likaså bör 
det uppmärksammas vad Rooth sagt om de övriga forngerman,ska dialek-
terna, att det i dem ofta är svårt att skilja mellan 'Einzelhof', 'Gehöft' 
och 'Dorf'. 

Det förefaller således säkert, att vii tidiga källor på både gotiskt, nordiskt 
och västgermanskt område kan finna belägg på ett appellativ torp' med be-
tydelsen 'enstaka gård' (Einzelhof, Gehöft), vilken därmed bör kunna an-
tagas ha varit en samgermansk betydelse, varifrån både bruket som ort-
namnselement och å andra sidan särbetydelserna 'by' och 'stad' kunnat ut-
vecklas liksom också 'nybygge', 'utflyttargård' och 'dagsverkstorp' (de-
pendent farm). Det är också lätt att förstå, hur den senare gruppen bety-
delser kunnat få pejorativ användning i samband med torparklassens ställ-
ning. Både ordet torpare och själva torparesystemet är ju säkra inlån i de 
nordiska språken och lanthushållningen från lågtyskt håll. Torpare har i 
Norden från början haft den pejorativa betydelsen från de långivande 
språken. Parallelliteten mellan benämningen på de dagsverksskyldiga jord-
bruksarbetarna med sina torplotter för eget bruk, men ägda av huvudgården, 
och benämningen på motsvarande halft ofria arbetare vid de romanska 
vi//a-gårdarna, deras villani är ju fullständig: villanus blir fr. vilain liksom 
torpare blir tölp på tyskt område och brukas som smädeord. I det förra fallet 
tycks ju den föraktade »bondska» folkgruppen ha fått sitt namn givet från 
invånarna i städerna (urbs), som såg ned på de obildade lantborna. Ursprung-
ligen var det väl den förnämare jordägarens namn på sina underlydande.2  

Men med dessa slutsatser är frågan om den äldsta betydelsen (eller be-
tydelserna) hos. urgerm. *Purpa- ännu icke definitivt besvarad. Den har 
tydligen i varje fall gällt något slags habitation eller odling, men kan denna 
närmare bestämmas? Har *Purpa- varit ett 'nybygge' eller 'åbyggnad' på en 

1  E. Rooth, Nordseegermanische Beiträge, 19578. 48, där han bl. a. har fäst uppmärk-
samheten på detta ställe i Lex Salica XIV:5, 6. Om Don 'Gehöft' i fornfris. enligt E. Löf-
stedt se Rooth a. a. s. 48. Jfr Foerste a. a. s. 427 a. Jfr Ad. Helbok, Die Ortsnamen im 
Deutschen 1944, s. 32, som ansåg att »thorp war aber einst — Einzelhof». Se numera 
vidare Ruth Schmidt—Wiegand, Alach. Zur Bedeutung eines rechtstopographischen 
Begriffes der frankischen Zeit (i Beiträge zur Namenforschung, N. F. 2 1967, s. 28 ff.). 
Hon visar på att ännu vid slutet av 500-talet lat. villa i fornfrankiskan kunde brukas i 
redaktioner av Lex Salica synonymt med thurp och alach (got. alh,e) i bestämmelsen 
om straff för hemfridsbrott (turpefaltio): si quis in villam alienam expoliauerit: alac 
falthio : thurpa falti. Kluge 1963 anser dock tydligen fortfarande att Don f som ortn. i 
ty. äldst betytt 'Gruppensiedlung' och hänvisar till »dass die Germanen ausser Einzel-
höfen auch Dörfer hatten, bezeugt Tacitus, Germ. 16». 

2  Se Torp och villa s 93 ff. Liksom den ofrie arbetaren vid en villa, som arrenderade 
en jordlott av dess ägare mot ersättning i dagsverksskyldighet, kallades villanue varav 
fr. vilain, fick på germanskt område den på likadana villkor anställde lantarbetaren 
vid en torp-gård benämningen mlty. dorper, varav vårt tölp i likartad bet, som vilain. 
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gård, med någonting i husets konstruktion, som kunnat motsvara den av 
Rooth förutsatta betydelsen 'hylla' (Geräst, Verschlag) å ena sidan och 'ter-
rängförhöjning' (»fjällhylla») å den andra, den som Håv. 50 skulle vara ett 
belägg på? Rooths tolkningsförslag bygger ju bl. a. det uppländska torp 'säng. 
hylla, översäng' och det av N. Lindqvist diskuterade torp som namn på en 
holme i Vättern och en liten bergshöjd i Frölunda invid Göteborg. Han vill 
se en liknande parallellism mellan betydelserna hos torp som mellan sådana 
hos vissa andra ord, bl. a. några av dem jag berört i avhandlingen »Hjäll och 
tarre» 1943. Ett par topografiska belägg, som möjligen kan tolkas i denna 
riktning, och betydelsen 'sänghylla' i några socknar i centrala Uppland (och 
ett fall i Dalarna) förefaller, så som jag tidigare framhållt, vara ett alltför 
bräckligt stöd för hypotesen. Däremot får man nog ta allvarligare på den av 
W. Foerste föreslagna *ursprungligaste» betydelsen 'inhägnad av något slag', 
'fålla' (Pferch).1  Torp skulle då vara en nästan fullständig parallell till gård, 
som ju bl. a. också betyder 'inhägnad av något slag', 'själva stängslet kring 
denna', 'jordbruksfastighet' och 'gårdsbyggnader' (resp. den av dem om-
slutna fä- och mangården). Jag känner mig numera övertygad om att han 
här var inne på rätt spår. 

Betydelsen 'inhägnad' (Gehege, Zaun) hos urg. *Purpa- kan säkerligen 
betraktas som hypotetiskt möjlig. Om ordet sammanställes med lat. trabs 
'lång bjälke', 'trädstam' borde det allra tidigast haft en liknande betydelse. 
Den tidiga språkperiod, där vi skulle förmoda att finna den, bör ju också ha 
varit kulturellt föga avancerad. Sådana primitiva hägnader, vilka blott be-
stått av fällda stammar med kvarsittande grenar, som lades runt nyodlingen 
eller ängen, har faktiskt funnits i Sverige ända fram till vår tid såsom en 
första åtgärd att hålla betande kreatur ute från odlingen, ofta under namnet 
rish,ag .2  Om stockarna kvistades av och lades upp i varv över varandra i 
primitiv timring, fick man den stängseltyp som kallats stockgärdesgård, 
stockgärde eller timmerhage och som ännu kan påvisas i skilda delar av vårt 
land ända ifrån Lappland ned i Småland, ehuru den sedan länge är stadd i 
utdöende;3  typen har ibland förekommit i stängsel kring kyrkogårdar. Från 
att ha varit en benämning på själva stängslet skulle »torp» senare liksom bl. a. 

i Foerste a. a. s. 427 a; han tror att fornfrank. och fornvno. thorp möjligen »urspräng-
lich eine Bezeichnung des 'Pferchs' gewesen sein könne. Denn der Bedeutungstibergang 
von der umschliessenden 'närde' zur eingepferchten 'Herde' ist so häufig, dass man aus 
allen Sprachen und Epochen viele Beispiele anfähren könnte.» Denna uppfattning god-
tagen i Kluge 1963: »Die vorgeschichtliche Bedeutung ist 'Viehpferch'». Även Schmidt-
Wiegand a. a. räknar med att thurp ursprungl. betytt 'inhägnad' och sammanställer i 
betydelseavseende + purpa- med alhs ; alach, got. gards ; gård, fhty. harug : harg och ags. 
tån och antyder att alla orden i bet. 'hus' (casa) syftat på timrnerbyggnader (ags. ealh 
»getimbrede tempel gode»). 

2  Set, ex. ULMAs frågelist. 15 Hägnader, Sv. Landsm. B.25,1927-29, s. 135, fig. 18a. 
3  A. a. s. 134, fig. 15-16 och S. Erixon, Skansens kulturhist. avdelning, 3 uppl. 1931, 

text s. 30, fig. 5 s. 16 och fig. 19 s. 35. 



Tallen och det farliga torpet 45 

det parallella gård ha blivit benämning också för 'det inhägnade området' 
(umzäuntes Gebiet), varur ännu senare dels 'hela det inhägnade ägområdet 
till en gård', 'hemman', dvs, torp', dels 'inom hägnaden instängd djurflock', 
dvs. torp" 'skara, hop' skulle ha utvecklat sig. Det förefaller i varje fall san-
nolikt att betydelseutvecklingen kan ha gått till på detta sätt. 

Egendomligt nog finns inom svenskt dialektområde en både av mig och 
andra hittills förbisedd betydelse, som kan fogas till den långa listan på 
sådana i min sammanställning 1944, nämligen 'inhägnad', den av Foerste 
förutsatta. Från Västmanland har vi nämligen belägg för betydelsen 'vret' 
(eingehegnetes Feldchen), 'inhägnad åker eller ängsmark' i ex. som »vi har 
kor på hela torpet», »det är för ynkligt, att det skall vara så lite torp» (ängs-
mark).' Från Värmland finns likaledes säkra belägg på att torp allmänt kan 
betyda 'inäga' i motsats till skogsmarken utanför hägnaderna.' I belysning 
av dessa nya betydelsefall får jag nog också återtaga min förmodan, att de 
bornholmska ägo- och ängsnamnen på -torp, som först påpekats av Gunnar 
Knudsen 19463, skulle kunna förklaras enbart som pejorativ beteckning på 
'klen ängsmark'. Det förefaller rimligare att också här söka en betydelse 
'inäga' eller annan 'hävdad, skoglös terräng'. Det skulle då kunna röra sig 
om en betydelse, som bevarats från den tidiga tid i det nordiska jordbrukets 
historia, då främst de högläntare områdena inhägnades och togs upp till od-
ling, därför att de med dåtidens klena plöjdon var mera lättbrukade än de 
fuktiga sänkorna och de tunga lermarkerna. 

Det återstår till slut frågan om hur den till synes helt olikartade betydelsen 
'skara', 'hop' och liknande hos torp" kan förhålla sig till de resultat som ovan 
antytts. I Norden har vi ju belägg på den betydelsen redan i Snorres »Porp 
ef Prir eru» som övers. av »tres faciunt collegium» och nynorskans torp »en 
Flok, Hob, Skare; ofte om en sammenstimlet Hob af Kreature» hos Aasen. 
Vi har verbet Pyrpa,st i fornspråket och torpask i nynorskan liksom i tyskan 
dollen i närstående betydelser.4  Även i feng. finns möjligen spår av en sådan 
betydelse hos Prop som glossa för 'compitum'. Hur kan dessa betydelser för-
hålla sig till ordet torp 'habitation'? 

För Grimm och Nat. Lindqvist t. ex., som räknade med lat. turba som 
släktord till Dorf —torp, föreföll ett nära samband i betydelseavseende mellan 

Från Nora sn i Västmanland, uppteckningar av arkivarien E. Holmkvist, ULMA 
3001:5:76 (1930) och 3318:3:84 (1931). 

2  Enl. meddelande av förste arkivarien Rich. Broberg. 
8  Bornholmske Torp-Navne, i NoB 33,1946s.   24-33. Jfr Hald, Vore stednavne s. 106, 

Bornholms Stednavne, Kbhn 1951. Jfr även Tallen på torpet s. 88. Ordbog over det 
danske Sprog anger för da. torp också bet. 'något slags ägolott': »en bebyggelses jord-
tilliggende» (Fr. Poulsen) och »heste kan jages over torpen». Angående Torp som namn 
på en holme i Vättern och på ett berg i Frölunda invid Göteborg (Rooth 1957 s. 49 f.) 
står de så isolerade att de svårligen kan bedömas, jfr Torp och villa s. 78. 

4  Se Torp och villa s. 91 och där anfört material. 
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torp' och torp' rimligt. Andra etymologer har i stället räknat med två 
skilda utgångsformer för de vittskilda betydelserna, i förra fallet frändskap 
med lat. trabs, i det senare med turba, så t. ex. Jan de Vries och Lars Hell-
berg. Själv har jag varit tveksam om möjligheten att härleda båda betydel-
serna ur en gemensam. Hellbergs utredning 1955 gjorde mig mera benägen 
att anta olika ursprung för torp' och torp". Nu har W. Foerste som nyss 
nämnts från ny utgångspunkt sökt ge båda en gemensam urform och -bety-
delse i germ. *turpa- (från trabs) i den av honom föreslagna, mer primära 
betydelsen 'Viehpferchu, som han anser sig ha funnit i den medellat. hand-
skriften av Lex Alamarmorum, kap. 73, där det talas om en troppo de iumen-
tis 'en hjord av draghästar', där troppus således står som översättn. av lat. 
grex 'flock, skara, trupp'. Foerste anser att torp (med metathes trop) skall 
betyda en inom en hägnad innestängd 'kreatursskock' eller en på ett bytorg 
e. d. 'sammanträngd folkskara'. Den latiniserade formen troppus förutsätter 
en frankisk form throp (från vgerm. thorp). Betydelsen 'hjord' i Lex Ala-
mannorum anser han säkrad, och han återfinner denna också i proven-
galska trop 'hjord, mängd', som väl i sin tur får anses ligga bakom nyfranska 
gradadverbet trop 'för mycket' (it. troppo) och troupeau (<tropel) 'hjord, 
mängd' samt fr. troupe 'trupp', som återlånats till tyskan i milit. betydelse 
som Truppe (och därifrån också till sv. som trupp).' 

Dessa betydelser förefaller således säkrade i västgermanska dialekter, 
även om beläggen är få. De isl. och nyno. beläggen talar också för att be-
tydelsen varit västnordisk — eller är dessa former möjligen beroende av de 
västgermanska? Från gotiskan saknas belägg — det bevarade ordförrådet 
är ju magert — och likaså från östnordiska mål. 

En egendomlig betydelse finns i dalmålet, som är diametralt motsatt den 
nyss nämnda: i st. f. '(för) mycket' betyder torp '(för) litet', eller rent av 
'ingenting'.3  Redan Rietz har känt till bet. 'ett litet grand (af hvad slag som 
helst)' från Mora, och Noreen har torp (tworp) från Älvdalen i bet. 'boss, 
skräp' och från Orsa i bet. 'grand, smolk'. I nyare uppteckningar i Dalmåls-
ordboken har vi t. ex. »inte torpet» (inte ett dugg, ingenting) från Sollerön, 

1  Foerste a. a. s. 422 b. 
2  Torp och villa s. 91; J. Bosworth-T. N. Toller, An Anglo-Saxon Dictionary, art 

throp, thingstow; jfr Foerste a. a. s. 422 b. E. Gamillseheg har 1934 givit samma tolk-
ning i Romania Germanica I, s. 195 (Pauls Grundr. 11: 1): *För die Bezeichnung der 
'Herde' ist aus dem Fränkischen den Ausdruck romanisiert worden, frk. ]rop eigentl. 
'Anhäufung' (zu agls. Prop 'Dorf'). In der Lex Alamannorum troppas 'Herde'. Daraus 
afrz. trop, prov. trop 'viel'; die ursprängliche Bedeutung hat noch prov. trop 'Herde, 
Menge', dann die galloromanische Diminutivbildung afrz. tropel 'Herde, Menge', frz. 
troupeau.» — Äldre belägg på troppas hos S. Sonderegger, Zu den althochdeutschen 
Sachwörtern in den lateinischen Urkunden der Schweiz (Festschr. Prof. A. Largiadör, 
aArchivalia et Historica», Ziirich 1958, påpekad av L. Hellberg vid korr.), s.217; eaball is 
domalibus cum cetero troppo. (Wa 1, 182 Nr. 191.) Jfr Kluge 1963, art. liruppe. 

3  Torp och villa s. 95; Dalmålsordb. i ULMA, art. torp. 
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som också, liksom Mora, har bet. 'smolk, grand, litet skräp, fnask, korn', 
t. ex. »ett litet torp i mjölken» (Soll.). I Mora och Venjan har antecknats bet. 
'grand i ögat', t. ex. »jag har fått ett torp in i ögat» (Mora); bet, är också 
känd från Våmhus. Hur förhåller sig detta »torp» till de nyss diskuterade 
torp' och torp"? Först skall då framhållas, att torp' inte finns i de egentliga 
dalmålen, varken som appellativ eller ortnamn. Men naturligtvis kände de 
kringvandrande dalkarlarna ordet från sydligare trakter, liksom också ordet 
torpare, även om inte några sådana i rikssv. betydelser var kända hemma hos 
dem. Från Mora är torpare upptecknat i bet. 'fullständigt utblottad person, 
som ej äger någonting, varken den jord han brukar eller den stuga han be-
bebor.'1  Här är det svårt att undgå antagandet att vi har en rent pejorativ bet. 
hos torpare, liksom på så många andra håll. Båda orden, som dalkarlen hört 
användas på andra orter i mindre smickrande sammanhang, har fått bli 
beteckning för något utfattigt och ytterligt smått. Jag vill i varje fall 
se »torp» här som en utveckling i pejorativ riktning av torp.' 

Men även om åtskilliga detaljfrågor rörande särutvecklingen av de många 
skilda betydelserna hos ordet torp alltjämt är obesvarade, vågar man nu 
kanske säga att enighet nåtts mellan forskarna om att de alla måste äga ett 
gemensamt ursprung. Flertalet av dem som under de senaste åren yttrat 
sig i diskussionen har anslutit sig till den tolkning, som framlagts av den 
alltför tidigt bortgångne professor W. Foerste 1960 och 1963,3  nämligen att 
den äldsta (germanska?) betydelsen skulle ha varit 'kreatursfålla' eller kan-
ske ännu äldre 'stängsel kring en sådan', varur sedan betydelserna hos torp' 
'inhägnad jordegendom' — 'gård med åbyggnader' — 'by' och 'stad' å ena 
sidan och de hos torp" 'hjord' — 'mängd' — 'skara av djur el. människor' 
— fr. trop 'för mycket' växt fram. Därmed torde Grimms gamla jämförelse 
mellan Don f och lat. turba ha spelat ut sin roll.4  Som bestående resultat av 

Dalmålsordb., art torpare. 
2  Jfr Torp och villa s 92 och 94; fvno. fiorpara-lgår övers, av lat. fixa 'löst folk' samt 

Porpara-sonr, -sveinn i nedsättande betydelse, även nyno. torpunge 'pöbelunge' hos 
Ross, Ordb. Jfr även not 82, s 92: thorpare enl. Söderwall, MD 346, original fr mitten 
av 1400-t. 

3  Se Kluge 1963, art. Dorf och Truppe, Schmidt—Wiegand a. a. Även doc. L. Hellberg, 
som tagit del av ovanstående studie och därvid gjort flera värdefulla påpekanden, har 
meddelat att han för sin del finner Foerstes förslag betr. -1- purpa- 'inhägnad' tilltalande 
och sannolik och efter att ha tagit del av detta inte längre vill fasthålla sin mening att 

- • torp och torp ar skilda ordbildningar. 
4  Jfr Th. Baader, Dorf. Wort und Sache in der Siedlungskunde (i Niederdeutsches 

Jahrbuch 79, 1956, s. 71-84) har gjort en sammanfatt. av den tyska diskussionen fram 
till 1956 (den nord, känner han ej till) och hävdar bestämt att Dorf som 'Begriffsgrund-
lage' har betydelsen 'Balken, Gefiige von Balken' och sammanhänger med lat. trabes, 
samt säger: »Dass die Siedlungskunde in eine Sackgasse geraten ist durch Grin:uns 
Gleichung Dorf =turba aus der sie noch keinen Ausweg gefunden hat, beweist zur Ge-
niige die einschlägige Literatur», S. 71. Han vägrade också att godta teorien om att 
Dorf från början skulle kunnat betyda 'Haufensiedlung', s 83. 
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diskussionerna får man väl också säga att betydelsen fundus eller villa hos 
got. paurp godtagits, vilket visar att den betydelsen i varje fall funnits 
åtminstone sedan 300-talet e. Kr. Det har vidare visat sig sannolikt, att vi 
i nordiska språk ägt ett inhemskt Porp före inlånet över Danmark från 
lågtyskt område av ortnamnselementat -torp med betydelsen 'sekundär 
bebyggelse, nybygge'. Man kan kanske t. o. m. i ålderdomliga nordiska kul-
turrelikter finna spår av det slags primitiva hägnader av fällda trädstammar, 
som avgärdar Foerstes 'Viehpferch' från omgivande skogsmark, en betydelse 
som ligger latinets trabs rätt nära. 

Zusammenfassung 

Die Föhre und das gefährliche Porp von Manne Eriksson, Uppsala 

Um zu einer angemessenen Auffassung darfiber zu gelangen, was das Wort 
porp in Håv. 50: „Hrernar kil, så er stendr Porpi å", bedeutet haben kann, ist 
es von Gewicht, auch die westnordische Bedeutung des Baumnamens fiQ// 
festzustellen; denn der Umstand, dass die nordischen tbersetzer das neunord. 
tall oder fur, lura gewählt haben, scheint deutlich deren Auffassung davon bee-
influsst zu haben, welche Art Wachstumsstelle å Porpi bezeichnet haben kann. 
Im Schwedischen und Norwegischen bedeutet tall gewöhnlich die Baumart 
Föhre (Pinus silvestris), aber das Wort hat ausserdem oft die Nebenbedeutung 
„junger oder kleingewachsener Baum, Busch", während fur(u), fura fur „voll 
ausgewachsene Bäume" und „gerade gewachsenes Bauholz" steht und obendrein 
Name fik Nutzholz ist. Stilistisch hat fura einen feierlicheren Klang als tall. 
tberpräft man, wie die nordischen Edda-e bersetzer diese beiden Wörter 
angewandt haben, so stellt sich heraus, dass die, die fura fiir pen gewählt ha-
ben, in fiorp gern eine hochgelegene Wachstumsstelle sehen, das Hochgebirge, 
einen Felsabsatz, einen steinigen kahlen Mögel usw., während die, die tall 
behalten, sich mit anspruchsloseren Stenen zufriedengeben, mit Gehöfen, be-
bauten Plätzen, Bauplätzen usw. 

Aber die Aussage in Håv. 50 kann kaum allgemein auf Moränen- und Felsge-
biete hindeuten, wo die Föhre gut gedeiht und Stiirme und Dilrre in der Regel 
gut öbersteht. Eine wirklich gefährliche Wachstumsstelle fiir die jungen Föh-
ren ist dagegen seit jeher der an Bauernhöfe angrenzende Boden. Hier wurden 
die jungen Föhrenbiische sehr bald gerodet. Sie wurden u. a. an die Ziegen ver-
filttert (vgl. getristall im Dalekarlischen), und ihre Rinde konnte, wie aus frilher 
Gesagtem hervorgeht, notfalls zum Brotbacken verwandt werden. Es ist reich-
lich belegt, dass der nordische Bauer Nadelwald in der Nähe seines Bodens nicht 
gern duldete. 

Es ist damm selu- wahrscheinlich, dass fiorp in Håv. 50 die Bedeutung „Ein-
zelhof" oder „Bauernhof" hatte, möglicherweise auch „umzäunte Wiese". Dage-
gen karn es die Bedeutung „Dorf", „Gruppensiedlung" im deutschen Sinne hier 
während der Wikingerzeit nicht gegeben haben, und waluscheinlich auch nicht 
die Bedeutung „Vorwerk", oder „Ausmärkerhof", Bedeutungen, die wohl im 
niederdeutschen Gebiete entwickelt worden sind und mit der Masseneinwan-
derung an Ortsnamen vom Typ -torp nach dem Norden kamen. Die Bedeutung 
„Einzelhof" ist aus einem gotlämlischen Gesetzestext (haim, Porp) aus dem 13. 
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Jahrhundert bekannt, und diese Bedeutung hat ja auch als Relikt in sfiddeut-
schen Dialekten in Bayern und im östlichen Österreich vorgelegen. 

Wahrscheinlich hat auch got. fiaurp in Neh. 5, 16 die Bedeutung „Einzelhof" 
(lat. villa gr. liypdg), wie wir in einer Abhancilung, „Torp och villa", 1944 
vorgeschlagen haben. In seiner Abhancllung „Zur Geschichte des Wortes Dorf", 
1963, hat Prof. W. Foerste versucht, einen gleichartigen Satz dahingehend zu 
präzisieren, dass abaurp „eine `Rodungssiedlung' auf Königsboden" bedeutet, 
,,die... durch eine Umfriedigung ausgesondert und eben nach dieser Einhegung 
benannt wurde". Foerste meint ja, dass das germ. +frurpa- urspränglich „Ein-
hegung" (Viehpferch) bedeutet habe. Er ist also darin mit uns einig, dass das 
Wort hkr nicht, wie Miller oft angenommen, „Acker" bedeuten kann, sondern 
dass es sich auf ein grösseres Landgut bezieht, dessen Unterhaltung so viele 
Arbeitskräfte erfordert hätte, dass die Arbeit der Diener an den Mauern Jeru-
salems gehindert worden wäre. Aber um eine „Rodungssiedlung" kann es sich 
kaum gehandelt haben: Mit Urbarrnachungen im intensiv kultivierten Mittel-
meergebiete diirfte Wulfila wohl kaurn gerechnet haben. 

Dagegen ist es wahrscheinlicher, dass Wulfila sich dieses paurp als eine Ent-
sprechung zu den antiken villa-Bauernhöfen gedacht hat, die in der griechisch-
sprachigen Welt duyp6g genannt wurden. Solche Anlagen, die sich in spätantiker 
Zeit stark sowohl fiber den westlichen als auch iiber den östlichen Teil des rö-
inischen Reiches verbreiteten, erforderten ja zu ihrer Unterhaltung viele Ar-
beiter. Die Vermutung liegt nahe, dass auch die grosse deutsche Ortsnamengruppe 
auf -don f urspränglich Einzelhöfe bezeichnet, die sich später zu Dörfern und 
Städten entwickelt haben, wie Orte mit Namen auf -ville im angrenzenden 
romanischen Gebiete. Sowohl das altdeutsche Don f als auch das friihnord. :korp 
miissen eine Bedeutung gehabt haben, die auf diesen Siecilungstyp (villa-Anlag°, 
Einzelhof) angewendet werden konnte. Da diese Anwendung des Wortes auf 
Wohnplätze sowohl gotisch, als auch nordisch und westgermanisch zu sein 
scheint, muss diese Bedeutung allgermanisch sein. 

Aber die Bedeutung „Gehöft, Einzelhof" ist gewiss nicht die ursprängliche 
Bedeutung des germ. +burpa-, wenn es, wie gewöhnlich angenommen wird, mit 
dem lat. trabs, „Baumstamm", „Balken", nahe verwandt ist. Prof. Erik Rooth 
hat in seiner Studie „Furan på fjällhyllan" (in Svenska Landsmål 1966) seine 
frähere Annahme in „Nordseegermanische Beiträge", 1957, noch weiterhin zu 
motivieren versucht, dass nämlich porp in Häv. 50 „Felsenvorsprung", „Felsab-
satz" bedeuten muss. Er baut seine Annahme teils darauf, dass torp als Name 
fur ein paar schwedische Gelände vorkommt — fur eine kleine Insel im Wetter-
see und eine kleine Anhöhe unfern von Gothenburg —, dass es die Bedeutung 
„hochgelegene Wiese" auf Bornholm hat und dass es in der Bedeutung „Ober-
bett in einem Teile Upplands vorkommt. Die letztgenannte Bedeutung „könnte 
wohl — trotz Eriksson — aus `Absatz im Haus& herstamrnen". Dies mit 
Hinweise auf Parallelfälle der Bedeutungen „Geländehöhe ' und „Geräst, Ver-
schlag im Hause", die in andern Worten auftreten und die er u. a. in unserer 
Abhandlung „Hjäll och tarre", 1947, gefunden hat, etwa im Falla von hjäll, 
„Zwischenboden": „Termsse im Gebirge" (Karta, S. 294). „Fik Porp in solchen 
Bedeutungen bestehen freilich nur Indizienbeweise", gibt Rooth zu, und solche 
Beweise sind hier recht schwach. 

Dagegen dilrfte W. Foerstes Vorschlag, don -torp habe zuerst „Einhegung" 
bedeutet, Beachtung verdienen. Bis zur Gegenwart sind im Norden urn urbar 
gennachte Gebiete und Waldwiesen primitive Gehege gelegt worden, die aus 
gefällten, unabgeästeten Baumstämmen bestehen (sogenannte rishag), wie auch 
4 — 674296 Sv. Landsmål 1967 
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mehr bearbeitete Umzäunungen aus Stämmen in einfacher Zimmertechnik. 
Merkwiirdigerweise ist torp in manchen Teilen Schwedens ausserdem in der 
Bedeutung „Einhegung, umzäuntes Feldchen" angewandt worden (in Västman-
land und Värmland). 

Schliesslich nehmen wir noch die Frage auf, wie die bisher diskutierten Bedeu-
tungen „Einhegung, Gehöft", also torp', sich zu der Bedeutung „Haufe, Schar, 
Herde", torp", verhalten können, die aus deutschen, englischen und westnordi-
schen Gebieten und als Lehnwörter in romanischen Sprachen (fr. trop, it. 
troppo) bekannt sind. Viele Forscher sind der Ansicht, dieses torp" sej ein ganz 
anderes Wort als torp' und hänge etymologisch mit lat. turba zusammen. Prof. 
Foerste hat in seiner fräher genannten Abhandlung 1963 versucht, eine gemein-
same Etymologie för beide Bedeutungen zu motivieren, indem er von der eben-
genannten „primären" Bedeutung „Einhegung", besonders „Viehpferch", aus-
geht. Der in einer solchen Einhegung zusammengedrängte Kreaturhaufe, die 
Herde, habe ihren Namen von der Hörde erhalten, eine Entwicklung, zu der er 
mehrere Parallelen gefunden hat. Bei der Sonderbedeutung „Menschenschar" 
könnte man sich dann diese Menschen auf einem umhegten Dorfmarkt denken. 
Ein Indizium fiir diese Entwicklung sieht Foerste in einem latinisierten troppus 
(von fränk. thorp) im Ausdruck tro ppo de iumentis, „Herde von Zugpferden" 
(als Obersetzung des lat. gre,x). Dieses germ. thorp-throp, das Lehnwort in den 
romanischen Sprachen ist, findet Foerste im provencal. trop, „Herde, Menge" und 
im franz. Steigerungsadverb trop, „zu sehr", wie im fr. troupeau und troupe wie-
der, das bei der Röckentlehnung im Deutschen zu Truppe und im Schwedischen 
zu trupp und tropp wurde. — Hier sei noch auf die Kuriosität verwiesen, dass 
die schwedischen dalekarlischen Dialekt° eine dem fr. trop diametral entgegen-
gesetzte Bedeutung von torp haben: „zu wenig" oder „nichts"! 

Abschliessend muss gesagt werden, dass die Frage einer gemeinsamen Ety-
mologie för torp' und torp" damit als endgilltig beantwortet betrachtet werden 
karm, denn es erscheint verlockend, das einende Element mit W. Foerste in der 
Bedeutung „Einhegung" (Viehpferch) zu sehen. 



Till dalmålsordboken och 
dalmålets grammatik 
Av Bror Lindén 

1. Notiser om ett par substantivböjningar 

Till Lars Levanders framställning om substantivböjningen i Övre Dalarnas 
folkmål, Dalmålet (I-)II, låter sig i enstaka fall kompletteringar göras, sedan 
förhållandena ytterligare undersökts bl. a. i samband med ortnamnsupp-
teckning samt forskning rörande enskilda ortnamn och ortnamnsgrupper. 
Ett par sådana fall skall här aktualiseras. 

En dativform av ordtyp på -ra f., aldra 'al', i Venjansmål 

En ordtyp om vars singularböjning man genom Levanders grammatik-
verk ej får något klart eller fylligt begrepp är den som i verket betecknas 
som typ f. IV b (ord på -la, -na och -ra med föregående konsonant eller 
konsonantgrupp) och som där exemplifieras med ordet kringla. 

Om denna ordtyp upplyses i Dalmålet II s. 129, att den »i vissa delar av 
Ovansiljan apokoperat ändelsevokalen i obest. sg. och i stället inskjutit en 
svarabhaktivokal framför 1, n, r.» Hur ett dylikt ord ter sig i de olika 
bygderna av Ovansiljansområdet säges framgå av exemplet kringla i tabell 
9 (s. 187): obest. nom, sing. kringgel, best. kring& o. d. Vad man dock här 
särskilt saknar är anvisning om böjningen i best. dativ singularis, ett kasus 
som tabellen ej upptar för typen i fråga och som ej heller anges i beskriv-
ningen s. 129. Känt är emellertid att kasusformen i flertalet ovansiljans-
bygder lyder kringglun el. -,lon (< fsv. -lunne -lonne). En avvikande form 
möter nu åtminstone som variant inom övre Venjan, där jag för ordet rsv. 
al, dal. alder men venj. även aldra (åldra) har noterat best. dat. sing. åldern 
med uttal aldcern -urn, .1  Samma böjning visar ånamnet Aldran, Åldran, 
(skr. wid åldra 1777 Lagf, Aldran 1865 Aros.), som gäller ett i Venjanssjön 

1 Beträffande svarabhaktivokalens växling i övre Venjan (Västbygge a, Knås ce, 
Stutt 0 ,--91) jfr Levander Dalmålet I s. 319, där Stuttvarianten tecknas 'd, medan jag 
uppfattat den närmast som ö-aktigt u (ii). I den tryckta dalmålsordboken tycks den 
bli återgiven med 8 (grov beteckning). 



52 Bror LincUn 

utfallande vattendrag =Ålderb. G102 och som i förevarande form utgöres 
av en elliptisk enkelbildning för *Alderån (Ålder-) 'ån med alvegetation': 
nom. åldra jämte m. v. åldcera åldura,1  dat. aldceru åldurn, jämte åldrun. 

I häfte 1 av delvis utkomna Ordbok över folkmålen i övre Dalarna an-
ges under särskild uppslagsform trädordet i fråga såsom i Venjan lydande 
aldra, utt . å'lder (best. å'/dra, obest. pl. åldrar), men även här saknas angivelse 
av best. dativform sing. Om de uppgivna accentförhållandena för ordet se 
nedan. 

Hur den sålunda påvisbara dativformen på -ern (-urn) skall förstås ur 
uppkomstsynpunkt är inte så lätt att säga. Möjligen kunde här föreligga en 
metatetisk ombildning (innebärande uttalslättnad) av normalare åldrun, 
vilken form faktiskt belagts för ånamnet — jfr i så fall att för gårdsnamnet 
Katrin kännes från ö. Mora (Risa) uttalsformen katern kft"tcem. Av visst in-
tresse för uppkomstfrågan men då som indicerande en annan möjlighet är 
att best. dat. av ordet kulla f. IV a i Venjan kan heta kÅlln,„ såsom framgår 
av not hos Levander Dalmålet II s. 187. Beaktar man de ovan redovisade 
variantformerna åldera -ura för ånamnet Åldran, vilka som antytt torde före-
komma också för appellativet venj. aldra, skulle det aktuella dat. åldern 
-urn kunna anses tämligen parallellt med nyssnämnda kidk, båda förut-
sättande synkopering av u i ändelsen -un, ( < -unne). 

Nu finns emellertid ordet venj. aldra (åldra, apokoperat ålder åldur) upp-
tecknat dels med grav och dels även med akut accent i obest. sing., sålunda 
både i mina uppteckningar och enligt återgivelsen i det ovan citerade ord-
bokshäftet,2  och det förefaller därför som om en viss vacklan eller osäkerhet 
i betoningen rått bland sagesmännen, allmogefolk i övre Venjan.3  Dativ-
formen åldern -urn uttalad med akut accent är regelriktig efter stark dekli-
nation f. I d (jfr t. ex. fjäder), och uttalad med gravis stämmer den ju nära 
in på kidk av kulla i samma dialekt. Grav accent i venj. ålder åldern etc. 
kunde f. ö. tänkas vara sekundärt uppkommen genom att ändelsen -n efter 
r, 1 blir stavelsebildande och ger ordet som helhet en "gravare" karaktär, och 
i så fall skulle den svaga venjansformen aldra (ålder etc.) kunna förmodas ha 
uppstått just genom förmedling av dativform på -ern -urn. Det förtjänar 
kanske i sammanhanget erinras om att svarabhaktivokalen i Stuttbyn, en-
ligt min uppfattning n (eller lit — ö-aktigt!),4  starkt liknar ändelsevokalen i 

1 Liknande former med svarabhaktivokal torde förekomma också för appellativet, 
ehuru de ej råkat bli hörda och upptecknade i sådan användning. 

2  Förhållandet med akut accent i singularis (å'lder, best. å'ldra med svag artikel-
form — stark skulle ha varit -ä), men grav accent i obest. pl. enligt ordboken (uppt. 
av Levander 1922), ter sig mycket egendomligt. 

8  Man skiljer annars i Venjansbygden normalt på en- och tvåstavighetsaccent, 
även om betoningen för en främling att börja med kan förefalla alltigenom akut. 

4  Även ändelsevokalen i nom. sing. hos svaga maskuliner, -e och best. -en, har samma 
uttalskvalitet, ex. grevun -en för sjönamnet Gräven, 'Grävsjön' (G102, inom Mora- 
gränsen), dat. gr&am. 
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dat. sing. på -un. Måhända har också det i bygden ofta uttalade ånamnet 
Åldran, med ursprunglig tvåstavighet, kunnat spela in för den svaga formens 
uppkomst. 

En femininböjning av ordet sjö på östra Moraområdet 

Ett ord som också, på ett begränsat område, fått en exceptionell böjning 
är vattenappellativet sjö. Detta ord, som i Ovansiljansmålen lyder sju 

sjo (syö) sjö (Ore) och som tillhör en typ i Dalmålet II s. 123 betecknad 
som m. V a, visar enligt tabellen i detta arbete s. 178 överallt maskulint 
genus och maskulin böjning. Inom östbyggedelen av Mora socken, närmare 
bestämt på området Färnäs—Noret, har ordet emellertid — efter vad jag vid 
flera uppteckningstillfällen funnit — merendels fått feminin böjning och 
kommit att uppfattas som feminint. I Färnäs, där en viss vacklan tycks råda, 
har noterats växelformer såsom: obest. sju, best. nom, ack. sjun 
best. dat. gjum. Exempel: åjt-a sjtim 'ned till (åt) sjön', åjt-i sjtin sjtina 
'ned i sjön' (riktn., ack.), åjt-vi sitin sjtina 'nedvid sjön' (vid styr på om- 
rådet alltjämt ackusativ). 

Från Noret, där jag funnit en mer enhetlig feminin böjning av ordet sjö, 
redovisas här följande former: obest. sju, best. nom, ack. signa, pl. sjitär. 
Exempel: je sju 'en sjö', i"su sjtina 'den här sjön', e ä någu sjti dan bbrtn?' 
'är det någon sjö där borta (bortna)?', (det har gått en rodgård) åjt-i sjtina 
'ut i sjön' (riktn., ack.). 

Bestämd dativform singularis, som här borde lyda sjun, har ej råkat bli 
antecknad från Noret. Men tar man samman och jämför de belagda Färnäs-
och Nor-formerna av ordet, finner man det i alla fall tämligen uppenbart att 
genusövergången måste bottna i likheten mellan best. nom, ack. hos masku-
lint sjö, dvs. sjun, och best. dativ av motsvarande feminina ordtyp, f. VII a 
(enstavingar på vokal), ex. Mor. bru med best. nom. ack. britna, dat. brun 
på berörda område (Mor. östb.). Om denna senare ordtyp se f.ö. Levander 
Dalmålet II s. 131 f. och 192. 

Nu är ju genusövergångar bland appellativer, på grund av formsamman-
fall i visst eller vissa kasus, icke ovanliga i nordisk dialekt, men fallet med 
sjö inom Mora måste dock sägas vara något överraskande, då man gärna 
velat tänka sig genus maskulinum för ordet ifråga tillräckligt stabilt i tradi-
tionen' för att kunna motstå en formell influens av antytt slag. övergången 
har så vitt jag vet icke noterats för sammansatta fall som t. ex. Få,sjön på 
färnäsmark, och måhända gäller den blott i enkel användning »Sjön», 
närmast om Siljan eller Orsasjön? 

1  Bl. a. genom dess ymniga användning som ortnamnsled: namn på -sjön. 
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2. En vokalvariation hos ordet berg i olika användning 
på Sollerö sockenområde: 
Bjärsåkern (-åkren) och Bjärsänge ortn., men annars bjer -bjer 

Ordet berg, som i Ovansiljansmålen merendels visar brutna former,' lyder 
i olika bygder: Älvd. bjärr (Evertsb. dock bjär bjer), Våmh. Mor. Ore bjär, 
Sol!. bjer och S. Venj. bjer (med dat. sing. ben i — obruten form), Ors. bjar.2  1 
Sollmål uttalas ordet, närmare bestämt: Ner fr>  e,). 

Märkligt nog möter emellertid en form med ä-vokal (öppet ä) som förled 
i ett par säkerligen mycket gamla naturnamn inom socknen, nämligen 
Bjärsåkren (skr. Bjärsåkren 1839 Revb, utt. b46kre-) och Bjärsänge, det förra 
gällande ett större åkerområde vid Bengtsarvets by ovanför den stora för-., 
kastningsbranten på Solleröns nordvästra del, den äldst bebyggda och od-
lade delen av ön (fsv. »up a Sold»), där det kända gravfältet från vikinga-
tid är beläget3; det senare ett f. d. slogänge i sluttningen nedom åker-
marken — båda angivna på den till Gruddboboken fogade ägokartan 1938.4  

Att i båda namnen ingår genitiv sing. av ordet berg, därom kan inget tvi-
vel råda; och något skäl finns ej, såvitt jag förstår, att för dessa fall räkna 
med en anomal utveckling. Snarare torde man i de ifrågavarande ortnamnen 
med starktonig akutbetonad förled ha att se just den uttalsform av ordet 
berg som förr bör ha gällt på Sollerön lika väl som i gamla Moraområdet i 
övrigt, frånsett det egentliga Älvdalen, dvs. bjär. 

Vad kan då vara orsaken till att den stavelsebärande vokalismen ä i äldre 
bjär undergått slutning till e-ljud i Soll och s. Venjan jämte Evertsberg? 
Två orsaker är tänkbara. Den ena och viktigaste bestående i påverkan från 
dativform sing, och plur. (*bjäri resp. *bjärum, nu bjeri bjerum), båda van-
liga i prepositionsuttryck som up-i bjgri och up-i bjgrum 'uppe i berget resp. 
bergen'.5  Slutning har i dessa tvåstaviga ordformer dialektenligt kunnat ske 
i samband med jämviktsbetoning och viss kvantitetsförändring — jfr t.ex. 
dial. skäre m. 'näbbmus', utt. stOri. Sekundär anslutning till de rätt talrika 
enstaviga orden med »sådant fdal. 'g som ingenstädes i dalmålet brytes», 
vilka inom Ovansiljan antingen bevarar gammalt uttal med halvöppet e (så 
på området Älvd. Våmh. och ny. Mora) eller har slutit det till rent e-ljud,5  
är väl också tänkbar. 

1  Levander Dalmålet I s. 128. 
2  Beträffande g-förlusten och vokalförlängningen utanför det egentliga Älvdalen se 

Levander aa II s. 28 resp. I s. 80. 
Därom se verket Gruddbo på Sollerön s. 42 ff. 

4  »Sollerön: Byar, hägnad mark och utmark år 1843. På grundval av storskiftes- 
kartorna upprättad av John Granlund och Mats Rehnberg». Namnen enligt revböcker 
från 1839 och uppteckningar 1937-38. 

6  Jfr nu Ordbok över Folkmålen i övre Dalarna s. 95 (utkomna häft. 2). 
Jfr Levander Da1målet Is. 115 f. med exempel ss ber 'bär', eker 'skär', twer 'tvär'. 
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En annan orsak till vokalförändringen kan förmodas ligga i den mycket 
vanliga användningen av ordet berg som efterled i ortnamn. På skogsom-
rådet mellan Siljan och Vanån, som till en större del tillhör Sollerö socken 
och till en mindre del Venjan — de båda bygder som tillsammans förr ut-
gjort s.k. Sollbygge settung av Mora socken — finns ett ej ringa antal höjder 
med namn på -berg, av vilka åtskilliga är gamla fäbodberg. Ex.: Bosberg, 
Borr- el. Bårberg, Flenberg, Ekunnberg (skr. Ekorr-), Garberg, Läberg, Löv-
berg, Rossberg (inom Soll), Gäddtjärnberg (vid Venjansgränsen) och Bästen-
berg (inom Venjan).' Därjämte märkes Illångberg med läge utan egentligt 
berg i närheten, i vilket fall -berg tycks ha sjunkit ned till att betyda 'fäbod-
ställe i bergstrakt'.2  Jag menar att höjdbeteckningen i dessa sammansätt-
ningar kan ha fått stamvokalismen (ä) sluten i samband med försvagning i 
efterledsställning. Uttalet av -berg är numera här vanligen -Ner --box med 
hel- eller halvlång vokal. 

Det kan alltså vara genom samverkan av ett par olika influenser som en 
antaglig äldre uttalsform bjär inom Soll och s. Venjan med tiden förändrats 
till bjer. Detsamma torde i viss mån kunna gälla även Evertsberg i Älvdalen, 
där form med e-vokal tycks förekomma som variant till äldre form med ä. 

3. Ett terrängord och ett diftongförhållande i Bonäs-Våmhus-
målen ytterligare belysta 
Gljop är titeln på en uppsats av Helge Lindberg i Ortnamnssällskapets i 
Uppsala årsskrift 1965, vari presenteras ett intressant dalmålsord med ter-
rängbetecknande innebörd — närmast avses namnet på ett f.d. forsdjup 
(svalj) i österdalälven, där Väsa kraftverk nu ligger. Till den i och för sig 
fylliga framställningen är jag i tillfälle att bidraga med ytterligare något 
material och några morfologisk-fonetiska synpunkter, särskilt beträffande 
Bonäsområdet i Mora. 

Det har inom Bonäs byområde eller dess närmaste grannskap förekommit 
flera namn på -gljop (-glop) el. -gljöp 'ravin e. d.' Utom det bekanta paret 
Nörder- och Sydergljöp vid Våmhusgränsen — Nördergljöp f.ö. inom Våm-
hus — märkes här även tStursgljöp och tVarggljöp, det förra till gårds-
namnet Sturs. I revbok för Bonäs från ca 1847 skrivas dessa namn: Stus-
Stussglopen ( Stursgrop!) resp. Wargglop. I samma revbok möter även 
enkelt Glopen fl. ggr, i en annan (Revb. Div.: jord under Bonäs och Våmhus) 
Glop och Glopen. Med denna enkla benämning torde ha avsetts den största 
gljöpformationen i trakten, nämligen Sydergljöp. Därtill hör Gljöpsbäck, 
skr. Gljopsbäck 1847 Revb., och Gljöpskätte, skr. Glopkitt—Glopskitt fl. ggr. 

Samtliga återfinns på kartorna G96 och Gk96 NV + SV. 
2  Bestämningen Mång- kommer av Mångån, som via Mångejön, passerar fäbodstället 

och vars namn har sin egen intressanta förklaring — dess översta källsjö är Grunn-
mången. 
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Tydligt är att revboksskrivaren från 1840-talet, dvs. storskiftestiden, ej 
förstått det förevarande namnelementet utan sökt normalisera det i svensk-
etymologiserande riktning: som glop eller i något enstaka fall som grop. 
Denna skrivartydning synes förutsätta att ordet vid tiden i fråga icke ut-
talats som nu med jö-diftong i Bonäs-Våmhus utan med ursprungligare jo, 
vari den förra komponenten varit mindre distinkt och kunnat överhöras — 
märk dock skrivn. Gljops- för Gljöpsbäck! Försvagning eller förstumning av 
komponenten i (j) har i våra dagar befunnits förekomma på flera håll inom 
Ovansiljan, bl. a. på västra Moraområdet,' där man får höra t. ex. fot för 
fljot flyt f. 'större våtlänt myr' och där kartor upptar namn på -fot -foten. 
Jfr även -grot för -grjot gryt 'stenigt markområde' i Bölgrfflot m. fl. ägonamn 
i Ryssa by vid gränsen Mora: 8011.2  

Ännu uttalas ord av denna typ med jo-diftong på det mot Bonäs gränsande 
området Kråkberg-östnor inom Mora, och ordet gljop finns faktiskt också 
upptecknat härifrån, såsom riktigt meddelas hos Lindberg a. st. (s. 19). Det 
är dock icke troligt att namnformerna i 1840-talets revböcker härrör från 
annat bymål än Bonäs i Mora och Kumbelnäs inom Våmhus. Man bör alltså 
kunna räkna med att diftongen io jo på detta område först efter 1800-talets 
mitt har förändrats till eller ersatts med jö yö. Nu träffas — såsom också 
framhållits av H. Lindberg — ordet gljop med skrivn. gliop i Carl Säves an-
teckningar från Våmhus 1855, här f. ö. just gällande användningen som 
ortnamnsled i »Nöråer- och Syåergliop ... mellan Wåmhus kyrka o. Bonäs i 
Mora», och det nyss gjorda antagandet får därigenom ett gott stöd. I Dal-
målet I s. 184 f. säger Levander att jo i byn Evertsberg i Älvdalen samt i 
Våmhus och Bonäs har, med genomgående j-bortfall, utvecklats till slutet 
ö-ljud, vilket återigen diftongerats till g& Detta kan måhända vara riktigt 
beträffande Evertsberg och den övre Våmhusbygden3  men synes mig av-
gjort icke giltigt för Bonäs och närmast angränsande Våmhusby, Kumbel-
näs. Då Levander i noten till det nyss citerade uttalandet anmärker att hela 
utvecklingen jo> jö i dessa trakter torde vara ganska ny,4  motsäges detta be-
träffande övre Vå,mhusbygden av de formförhållanden för namnkomplexet 
Bjösjön: Byan-ån (kartornas Bösjön, Böån etc.) som jag skildrat i ANF 81 s. 
133 ff., med delvis gamla belägg på Bö- By- Biö- m. m. för både sjö- och å-
namnet, nämligen från 1634 ff. resp. 1663 ff. För Bonäsbygdens del förefaller 
det rimligt ifrågasätta om diftongen jo där månne icke undergått »utveck- 

1  Jfr Levander Dalmålet I s. 184. 
2  Uppt. av B. Lindlån från 1930-talet i SOA:s topogr. saml. 
8  Formuleringen är väl dock mindre lycklig. Det är svårt tänka sig att ett ord som 

djur någonsin skulle ha uttalats dör, för att sedan bli dgör. Däremot förefaller det an-
tagligt att, såsom Levander antytt i not aa s. 300, bortfallet inträffat »i sammanhang 
med uppkomsten av y-elementet i diftongen». 

4  Som stöd för sitt antagande åberopar han verbformen bon. dgörd (för äldre ovan-
silj. garök) 'gjorde'. 
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ung» till jö utan i sen tid blivit ersatt med jö (yö) genom inflytande från 
de övre och centralare Våmhusbyarnas språk? 

Vad beträffar det nutida uttalet av diftongen jö el. yö i Bonäs-Våmhus, 
må understrykas att denna enligt min uppfattning icke är fallande såsom i 
Älvdalen, utan åtminstone i Bonäs klart stigande och så snarast även inom 
Våmhus, ehuru i de övre byarna möjligen något svävande.1  Jag finner det 
därför starkt missvisande att med Levander Dalmålet och den nu häftesvis 
utkommande dalmålsordboken teckna diftongen med 9-6 eller g5.2 Bör åt-
minstone för Bonäs del vara jö eller yö, fonet. yo. Sålunda även i det där-
städes upptecknade gljöp: gkyop, nårdcergkop o. sklergkop .3  Jfr även t. ex. 
byåscer Bon., mot bköscer östn., för sjönamnet Bjoser Blusarna (Bjursjöarna) = 
Bjoset G103, dr feltolkat! För ordet gljöp finns en Bonäsuppteckning från 
1911 av II. Geijer, som visar samma uppfattning: glryop, best. dat. glryopam.4  
Men den bestämda dativform som här uppges, med frasen fro glyopam 'från 
g-n', och som med ändelsen -em anger maskulint genus, torde få tillskrivas 
ett mera individuellt språkbruk, då övriga uppteckningar visar feminint 
genus, med nom. ack. best. på -e (4) i Bonäs mot -i (å) i Kråkberg. 

Vad så gäller uppslagsform för det här ifrågavarande ordet (gljop gljöp etc.) 
i ett ordboksverk som annars följer principen att i möjlig mån normalisera 
sådana, får det nog anses lämpligt med glyp, alldenstund fsv. ifk normalt 
övergått till y efter (kakuminalt) 1 och r — Noreen Altschwed. Gr. § 122 :2a. 
Om ULMA:s dalmålsordbok fortfarande, såsom 11. Lindberg uppger, har dia-
lektformerna uppförda under gljup, torde en ändring vara att rekommendera, 
eventuellt med hänvisning från ett *gljup (gljop). 

Anm. —1 fråga om den vokalvariation (ifk > ) jö : i på presentialt avljuds-
stadium som föreligger i motsättningen dal. gljop : no. glup (jämte gljup) 
'djup, svalj' och nord. glupa (älvd. glaupa) v. och till vilken det för övrigt 
icke saknas paralleller,5  kunde här förtjäna erinras om det märkliga vatten-
namnkomplexet älvd. mor. Djosi : Dys-ån, där Djosi gäller ett par sjöar 
inom Älvdalens socken (St. och L. Uppdjusen på kartan G102), avvattnade 
genom den i österdalälven vid Oxberg inom Mora utfallande Dysån, varav 
även Dysdalen och byn Dysberg Älvd. har namn. Komplexet synes ur ord-
stamtypens och namnbildningens synpunkt vara ett motstycke till våmh. 
Bjösjön : Byan -ån (av * Bjogsio- :* Bggia),6  och ånamnet måste uppfattas som 
en ursprunglig iön-typsavledning på sjönamnsstammen Djos- (* Djossio : 

1 Jfr min framställning i ANF 81 s. 135 rörande Bjösjön (av Bjog-, nmsv. Bjug-) i 
Våmhus sn. 

2 1 den tryckta ordboken tycks dock nu skiljas på norra Våmhus och Bonäs, ex. för 
djur: dOr nVåmh. djer Våmh. (Bon.). 

3  Enligt uppt. B. Lindén 1933, SOA:s top. saml. 
4  ULMA acc. 660:3 s. 86. 
3  Jfr beträffande ordgrupperna bjug- : bug-, till germ. bjugan bil gan 'böja (sig)', förf. 

i ANF 81 s. 133 ff. 
6  Om Våmhusnamnen se förf:s i föreg. not anförda ANF-uppsats. 
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*Dysa). Men detta Djos- låter sig svårligen förstås på annat sätt än som 
innehållande en sidoform till dfis- i sv. dial. dusa, fvn. dåsa 'vara stilla, sova 
sakta, slumra', vartill no. dus, fvn. dås n. 'uppehåll i väder, vindstilla' — en-
ligt Torp NEO till en germansk rot *dwes : das, idg. *dhves 'fyke (som stov), 
dampe, forvirre'.1  

1  Namnet *Djossio kan antagas primärt ha gällt den höjdomslutna Oxbergssjön, på 
vilken här givna förklaring skulle passa bra in, men sedan anslutningsvis — som rela-
tionsnamn — tillkommit även de övre sjöarna efter samma ådrag, Mellansjön (väl 
äldre *Mill-Djosi) och Uppdjusarna. Jfr i fråga om relationen fall som Uppläden, 
högre upp efter Läds- el. Lädtin befintlig sjö: Lädsjön nere vid Läde fäb. i Mora sn, och 
Opplimen sjö med läge högre upp efter Limån: Limsjön nere vid Lima by i Leksands sn. 
— Att dalska sjöar av storlek Oxbergssjön, som numera har namn av en bebyggelse vid 
sjön, tidigare haft annat, direkt karakteriserande namn, därpå finns 'flera exempel. Så-
lunda Nässjön i Älvdalen — f. d. Himsken, eller Lymsken, Kättbosjön i Venjan f. d. 
*Juter el. *Judher (varav Jwdzby 1440 orig. DD nuv. Södra Kättbo). Därom se förf. 
DNO I:1 s. 26 och I:2 s. 22, och jfr beträffande Oxbergssjön förf. i Saga och Sed 1966 
s. 34. 

Resume 

Monsieur Bror Linden nous donne des renseignements complementaires sur la 
declinaison des substantifs dans le patois de la Haute- Dalecarlie: datif du mot aldra 
« aune » et declinaison feminine de sjö o lac, etang ». Il mentionne en outre les 
variations de voyelle du mot berg « montagne » dans la commune de Sollerö, et 
donne des explications supplementaires sur le terme de terrain glop, gljop 
dans le Bonäs-Våmhus qui correspond au norvegien glup « ravin, cl6file » et sur 
la tendance des diphtonges dans ce mot. 



Invandringar från Finland 
till mellersta Skandinavien före 1700 
Av Richard Broberg 

När man i våra dagar använder begreppet finnskog, finnmark eller finnbygd 
för att karakterisera en viss typ av bebyggelse, torde man i det allmänna 
medvetandet huvudsakligen åsyfta de till sen tid i ganska ursprungligt skick 
bibehållna finska bosättningarna i Värmland. Att dessa uppstått genom en 
finsk invandring till vårt land av mycket betydande omfattning, som ska-
pade nya bygder i ett flertal andra landskap, är 'däremot mindre bekant. I 
vissa fall väcker det till och med inom den egna bygden en viss förvåning, 
när man erfar, att dess förekomst betingas av finska odlares verksamhet i en 
för längesedan svunnen tid. 

Det förhåller sig nämligen otvivelaktigt så, att vidsträckta och vitt 
spridda områden i mellersta Sverige med lika rätt kan betecknas som finn-
bygder, om man nämligen uppmärksammar deras uppkomst och tidigare 
historia och icke låter sitt omdöme bestämmas av dej allt väsentligt moderna 
svenska bygder, som framgått ur en sen tids utveckling.1  

Under slutet av 1500-talet och förra hälften av 1600-talet skedde sålunda 
en betydande inflyttning av finnar till mellersta Sverige och södra Norrland. 
Därigenom uppstod mer eller mindre omfattande och enhetliga finnbygder 
på flera håll, av vilka de mest framträdande var belägna i norra och nord-
västra Västmanland, södra och västra Dalarna, gränsområdet mellan 
Dalarna och Gästrikland, Orsa sockens utskogar, västra och norra Hälsing-
land, Tiveden och, som inledningsvis antytts, framförallt Värmland. Med 
någon reservation torde man också kunna räkna hit de tidigt försvinnande 
finnmarkerna i det inre av Södermanland och i Kolmården. 

Dessa s. k. finnbygder eller finnmarker fick sin särprägel av det folk som 

1  Föreliggande artikel ingår i de undersökningar rörande finsk bosättning i Sverige, 
för vilka anslag erhållits från Kulturfonden för Sverige och Finland. Vissa partier i 
den närmast följande framställningen återger eller återgår på avsnitt av ett föredrag 
med titeln Den finska invandringen till mellersta Sverige från medeltiden till 1600-
talets slut, hållet vid Kulturfondens symposium på Hässelby slott den 26-29 oktober 
1967. 
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där brutit bygd och lagt ett stycke naturlandskap under mänsklig odling. 
Deras egenart framträdde på de flesta håll påtagligt genom bebyggelsens läge 
med enstaka gårdar eller byar oftast på en höjd inne i skogsbygden, ett på 
svedjebruk baserat odlingssystem och ett starkt avvikande byggnadsskick, 
där bostaden utgjordes av ett pörte eller rökstuga med den typiska rökugnen 
och till gårdens bestånd av byggnader i övrigt hörde bastu, ria och kokhus 
jämte ett flertal smärre hus och lador av en olikartad och ofta primitivare 
konstruktion än svenskbygdens ekonomibyggnader. Inom den finska bosätt-
ningens råmärken rådde en i många avseenden skiljaktig föreställningsvärld, 
andra livsformer, annorlunda utformade seder, bruk och trosföreställningar, 
och där talades ett främmande, med svenskan icke besläktat språk, som även 
fixerade omkretsen för bebyggarnas extensiva näringsfång medelst säreget 
klingande ortnamn långt ut i de omgivande skogarna. Med en märklig vane-
fasthet och seg trohet bevarades den fäderneärvda kulturen gentemot infly-
telserna från den närliggande svenskbygden, och därigenom uppstod på 
områden med större nedsättningar finska enklaver, som ganska länge kunde 
bevara sin egenart och undgå assimilation och upplösning. Framförallt blev 
detta fallet i den största av de värmländska finnbygderna, som tillhopa med 
de norska på andra sidan gränsen hade en homogen finsk bosättning inom 
ett skogsområde av nära 14 mils längd och 4 mils bredd. Inom denna finn-
bygd har den finska kulturen och det finska språket med framgång för-
svarat sina positioner i tre århundraden och definitivt nödgats vika för 
trycket från den övermäktiga svenskbygden först för några få årtionden 
sedan. 

Det är naturligt, att förekomsten av dylika finska nedsättningar inom 
vårt land relativt tidigt blev föremål för intresse och kom många spekula-
tioner åstad om deras uppkomst, från vilken tid de härrörde sig och under 
vilka förhållanden de utvecklats och fortlevat. Självfallet kom därvid forsk-
ningen att i alltför dominerande grad befatta sig med de värmländska finn-
bygderna till stort förfång för den helhetssyn som stått att utvinna genom 
en grundligare undersökning även av de övriga finska bosättningarna. Till 
följd av denna ensidiga inriktning har man icke insett, att bosättningen i de 
värmländska skogarna egentligen utgör slutfasen i en lång rad folkförflytt-
ningar från Finland mot väster över den skandinaviska halvön. Detta åter 
har medfört, att de historiska bedömandena baserats på ett källmaterial, 
som ej sällan hade sekundärt värde, och därjämte ofta på otillförlitliga folk-
traditioner. Under ett äldre skede, när den värmländska finnbygden till-
mättes en alltför vördnadsvärd ålder, sökte man med tillhjälp av de spridda 
uppgifter man därutöver hade tillgång till från andra håll i riket, liksom av 
ortnamn som Finnbo, Finntorp, Finnsta, Finnbäck, Finnhult, Finnveden 
osv., fastställa en finsk bebyggelse med en mycket stor utbredning. Uppfatt-
ningen understöddes av en mängd vandrings- och förklaringssägner, som 
knutits till ortnamnen, och spår efter tidigare odlingar, som t. ex. de s. k. 
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hackhemsrösena i vissa delar av Mellansverige, och härigenom leddes man 
även till den icke sällsynta slutsatsen, att finnarna uppenbarligen var ur-
folket på den skandinaviska halvön. Denna tolkning åter har som »lärd» 
tradition på många håll trängt ned i folkets föreställningsvärld och där 
orsakat åtskilligt förvirrad sägenbildning därhän, att det ofta är svårt — och 
kanske även onyttigt — att söka urskilja, vad som är primärt eller sekundärt 
i en fortgående växelverkan. 

Den senare forskningen har givetvis ställt denna äldre historieskrivning 
åt sidan, men den har det oaktat icke alltid undgått att ta intryck av den 
folkliga sägenbildningen, och alltför ofta har man även tenderat till bedöm-
anden i motsatt riktning. Eftersom man icke förfogat över ett tillräckligt 
belysande material om de förekomster av finnar, som man kunnat konstatera 
utanför de egentliga finnbygderna, har man underskattat deras betydelse 
och bedömt dem som sporadiska uppträdanden, en handfull finnar o. dyl. 
Därmed har man ej heller kunnat ernå klar insikt om, att det skett olika 
invandringar av finnar till Sverige, som uppburits av olika finska folkstam-
mar, haft skilda orsaker och syftemål och vars viktigaste invandringsskeden 
varit till tiden åtskilda från varandra. Till följd härav har man också i de 
flesta framställningar utan minsta försök till åtskillnad fört samman upp-
gifter om olika invandringar, som icke haft något annat gemensamt än att 
de utgått från Finland. 

En invandring av finnar till Sverige har ständigt ägt rum i växlande 
omfattning ända sedan medeltiden. Hur snart de första invandrarna anlänt, 
efter det Finland kom att höra samman med Sverige, kan icke fastställas, 
men däremot kan man påvisa en medeltida förekomst av finnar i landet, 
som är tidig nog (fr. o. m. 1330-talet). Uppgifterna härom härröra huvud-
sakligen, som karta 1 visar, från det centrala Sverige, närmast Mälarområdet 
och framförallt Uppland, men i mindre omfattning även från Södermanland 
och Västmanland. Övriga förefintliga belägg avser Dalarna, Närke, Öster-
götland, Västergötland och Småland. Av uppgifterna härrör det övervägande 
-antalet eller omkring 85 procent från städer, huvudsakligen i Mälarområdet, 
först och främst från Stockholm och Arboga och vidare från Enköping, 
Strängnäs, Sigtuna och Uppsala. Det största antalet finnar, flera hundra 
personer, träffas i Stockholm lätt åtkomliga i de äldre stadsböckerna från 
och med 1420-talet, därnäst i tur kommer Arboga med 134 personer från 
1451 till medeltidens slut. Bortsett från Kalmar och Jönköping, som tillhopa 
kan uppvisa ett antal av ett 20-tal finnar från och med resp. 1412 och 1456, 
finns det från sex andra städer endast enstaka uppgifter, av vilka de flesta, 
eller sex stycken, härrör från Uppsala, den äldsta från 1360-talet. Av 
finnarna i städerna återfinnes de flesta som drängar, lägre hantverkare, 
fiskare, åkare, härbergerare osv, eller som innehavare av lägre uppdrag i 
stadens tjänst. Endast i enstaka fall har de uppnått någon högre post i stads-
styrelsen, såsom rådman, kämnär el. dyl. 1 relativt många fall har de vunnit 
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Karta 1. Förekomst av finnar i mellersta och södra Sverige under medeltiden. Kart-
tecknen anger endast beläggorter, icke antal personer på varje ort. 

burskap i staden, så t. ex. omnämnes från Arboga finnar som borgare till ett 
antal av 39,5 procent av den finska befolkning som kommer till synes i 
tänkeböckerna. Med hänsyn till karaktären av de arkivalier, tänkeböckerna, 
som lämnar oss de flesta upplysningarna om det finska inslaget i städerna, 
är det också naturligt, att vi får kännedom om ett stort antal finnar på grund 
av begångna brott och oegentligheter av skilda slag. För Arbogas vidkom-
mande är detta fallet i 32 procent av samtliga uppgifter, och något liknande 
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torde förhållandet te sig beträffande Stockholm. Även om denna siffra i och 
för sig synes hög, så torde den icke komma att bedömas som påfallande hög 
till finnarnas nackdel vid en jämförelse med motsvarande sociala skikt inom 
den svenska stadsbefolkningen vid samma tid. 

Den medeltida finska invandringen till landsbygden är starkt koncentre-
rad till de östra delarna av området norr om Mälaren, dvs, det centrala och 
södra Uppland samt angränsande delar av östra Västmanland. I kyrkliga 
jordeböcker och räkenskapsböcker liksom i en del andra handlingar av 
likartat slag träffas här ett relativt stort antal finnar bosatta i centrum av 
Uppland kring Uppsala, i området mellan denna stad och huvudstaden samt 
i trakten kring Enköping.' Nära nog alla de personer som det här är fråga 
om, är landbönder på kyrkans, i några fall även på frälsets gårdar. Även de 
som icke uttryckligen förts till denna grupp, synes med undantag för ett 
mindre antal personer, som kan hänföras till tjänste- eller arbetsfolket, ha 
varit välsituerade och kan ha varit landbönder eller självägande bönder. Om 
vi till dessa finnar lägger några få, som förekommer i Stockholms stads 
tänkeböcker, kommer man upp till drygt ett 50-tal finnar, som säkert kan 
fastställas ha hört hemma på Upplands landsbygd under medeltiden. Siffran 
kan med fog betecknas som överraskande stor med hänsyn till det sparsamt 
förekommande källmaterialet, och framförallt vid jämförelse med förekom-
sten av finnar på landsbygden i övrigt under samma tid, börjar härigenom 
Uppland att avteckna sig som ett invandringsområde för folk från Finland. 
Uppgifterna utanför Uppland är mera sparsamma och ger oss endast spora-
diska belägg söderut genom Södermanland och Östergötland ned i norra 
Småland och Västergötland. Därtill kommer en grupp på nio finnar från 
området kring Stora Kopparberget i Dalarna, som förebådar den kommande 
invandringen till bergslagsbygderna. Dessa finnar deltager utan tvivel i 
bergsbruket, och flera förekommer i sådana sammanhang, att de säkerligen 
varit bergsmän. Att denna invandring till Bergslagen försiggått tidigt under 
medeltiden kan för övrigt med viss säkerhet anses bestyrkt av en uppgift 
från år 1402, då en Olof Finne avstår alla sina anspråk på Finnhyttan i 
Garpenbergs socken, som försålts av hans broder Peter Eskilsson.2  

Om vi till sist summerar den finska invandringen under medeltiden till 
städer och landsbygd, kommer vi fram till ett antal av bortåt 600 personer, 
en icke föraktlig siffra, om vi betänker det begränsade och ensidiga käll-
material som står till vårt förfogande. Ett betydligt större antal finnar bör 

1  Den stora förekomsten av finnar på den uppländska landsbygden under senmedel-
tiden och 1500-talet har tidigast framhållits av bibliotekarie Gustaf Holmgren i en väl-
dokumenterad artikel med titeln Om finsk bosättning i Uppland under 1400-, 1500-
och 1600-talen i Upsala Nya Tidning den 6 febr. 1946. Resultaten i denna artikel liksom 
i ett manuskript, som han haft vänligheten ställa till mitt förfogande, verifieras i allt 
väsentligt av mina egna undersökningar. 

2  Svenskt diplomatarium 1:152 f. 
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Karta 2. Finsk bosättning enligt skattelängder och andra urkunder från nyare tidens 
början till och med slutet av 1560-talet. 

också ha förefunnits inom Sverige under denna period, eftersom föga upp-
lysning står att få om de grupper av befolkningen som icke nådde upp till 
skattebetalande skikt inom samhället, såsom torpare, drängar och annat 
arbetsfolk, och ej heller gav genljud i tidens brottmålsannaler. Men hur man 
än bedömer den medeltida invandringen, såsom betydande eller ringa, finns 
det starka skäl för att icke föra den ur diskussionen. Bortsett från att den 
ensam för sig bör ha sin plats i studiet av befolkningsförhållandena i vårt 
land under medeltiden, bidrar den till att sprida ljus över förbindelserna 
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Karta 3. Finnar i Uppland i skattelängderna under de tidsavsnitt som kartlegenden 
anger. Vissa bosättningar från 1600-talets förra hälft har tillagts för att utvisa om-
råden utanför de egentliga jordbruksbygderna, där finsk skogsbebyggelse förekom-
mit. I de fall där denna synes ha nybyggeskaraktär, har den intagits på karta 5. 
Kartbilden för hela landskapet under förra hälften av 1600-talet fullständigas, om 
man sammanställer jordbruksbygdernas finnbosättning på karta 4 med skogsbygder-
nas på karta 3 och 5. 

mellan Finland och Sverige under perioden, och den förebådar och belyser 
därjämte den följande större invandringen under det första skedet av nyare 
tiden. 

Under Gustav Vasas regeringstid sker en påfallande stor inflyttning från 
Finland till Sverige som till sin art och inriktning överensstämmer med 
invandringen till de centralsvenska landskapen under medeltidens sista 
5 — 674296 Sv. Landsmål 1967 
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skede och kan betecknas som en nära nog direkt fortsättning på denna (jfr 
karta 2!). Under denna period inkommer tusentals finnar, framförallt på 
1540- och 1550-talen. Därefter avtager antalet finnar i de olika längderna 
under de tvenne årtiondena fram till omkring år 1570. Som av karta 3 kan 
utläsas framträder Uppland under denna tid alltmer som ett utpräglat 
invandringsområde med en påfallande tät förekomst av finnar. I 122 av land-
skapets socknar träffas här betydligt över 400 finnar huvudsakligen i de 
södra, sydvästra och centrala häradena; därutanför avtager förekomsten av 
finnar snabbt såväl norrut som österut mot Roslagen. Koncentrationen är 
störst kring städerna Uppsala, Enköping och Sigtuna, vartill kommer 
Mälarens norra strandbygd västerut från Stockholm, där finnarna på sina 
håll, som fallet är i Trögden, uppgår till mellan fyra och fem procent av hela 
den skattebetalande befolkningen. Nästan alla är bönder och träffas i byarna 
mitt uppe i den gamla kulturbygden, ett 30-tal som självägande skattebönder 
och huvudparten av de övriga som landbönder på kronans, kyrkans och 
frälsets gårdar. Endast ett mindre antal angives vara torpare, men oskatt-
lagda sådana torde finnas i de grupper, om vars ställning inga uppgifter 
lämnas i längderna. Givetvis döljer sig bland dessa senare en del husmän och 
annat tjänstefolk vid de större gårdarna, men det intryck man får av upp-
gifternas art talar för att de flesta även av dessa personer varit landbönder. 
Utanför Uppland ger spridningsriktningarna ungefär samma bild som den 
medeltida invandringen; skillnaden visar sig egentligen endast i den tätare 
förekomsten av finnar och den något vidare utbredningen (se karta 2!). 
I rikets centrala delar utanför Uppland är finnarna sålunda ganska talrika 
i jordbruksbygderna utmed Mälaren i södra Västmanland, likaså på den 
södra Mälarstranden, där utbredningen ansluter sig nära till strandbygderna 
kring städerna Torshälla, Strängnäs, Mariefred och Södertälje. I Söderman-
land är finnarna dessutom spridda företrädesvis i landskapets sydliga delar 
utmed kusten. Även i Östergötland träffas finnar som landbönder och skatte-
bönder i landskapets centrala jordbruksbygder; de förekommer också nere i 
Småland, där de är relativt talrika i Kalmar stad men även sitter som skatte-
bönder här och var i Kalmar län ända ned mot blekingegränsen och till och 
med på Öland, en utbredning som ger oss rätt att förutsätta en invandring 
över Kalmar stad. Norr om Dalälvens nedre lopp uppträder nu också ett 
antal skattebetalande finnar i Gästrikland, framför allt i de södra gräns-
bygderna utmed älven, och västerut från Mälardalen träffas slutligen finnar 
ganska talrikt i Närkes centrala områden samt ända ned i Västergötlands 
jordbruksbygder. 

I Bergslagen börjar finnarna under denna invandringsperiod bli ganska 
talrikt representerade. I Dalarnas bergslag, där vi under medeltiden fann en 
mindre grupp kring Stora Kopparberget, är de nu spridda i hela det sydöstra 
bergslagsområdet. Härifrån upptages i skattelängderna för åren 1538-1552 
ett 60-tal finnar, av vilka de allra flesta är bergsmän och de övriga brukare 
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av hyttdelar, dagkarlar osv, som har att erlägga skatt.1  Finnar uppträder nu 
också som bergsmän i Gamla Norbergs bergslag i nordöstra Västmanland, i 
Nora bergslag vid landskapets västra gräns och så långt västerut som på 
Värmlandsberg. En stor och viktig grupp av bergslagsfinnarna utgör slut-
ligen de som deltar i arbetet vid Sala silvergruva. I räkenskaperna från denna 
gruva finnes längder över gruvfolket ända från år 1533, och särskilt fram till 
år 1571 redovisar dessa hela tiden mängder av finskt arbetsfolk.2  

De hittills skildrade invandringarna under medeltiden och 1500-talet visar 
i alla avseenden en mycket stor samstämmighet. Deras utbredningsområden 
är så likartade, att man närmast vill bedöma resultatet av 1500-talets immi-
gration som en förtätning och fortsatt spridning av den tidigare bosättningen. 
Själva invandringens karaktär är också oföränderligt densamma i båda 
fallen. Till städerna och till landsbygden söker sig samma folkgrupper under 
1500-talet, som man kan konstatera vara i rörelse under medeltiden, näm-
ligen hantverkare och arbetsfolk av olika slag, bönder, jordbruksarbetare 
och tjänstefolk. Dessutom söker sig till Bergslagen hela tiden en allt stridare 
ström av hyttarbetare, gruvkarlar och yrkeskunnigt folk, som i många fall 
tar hyttor eller hyttdelar och blir bergsmän. Det är alltså under båda invand-
ringsperioderna likartade folkskikt som är i rörelse i samma syftemål, varför 
ingenting tvingar oss att anlägga olika bedömningsgrunder på spörsmålen 
om utvandringsorter och orsakerna till utvandringen. 

Härstamningen av det finska folk som genom dessa emigrationsvågor kom 
framför allt till städer, jordbruksbygder och bergverk i rikets centrala delar 
och där fick arbete och hemvist, hör icke till de svårare spörsmålen. Alla 
fakta talar otvetydigt för att invandrarna varit västfinnar. Redan det för-
hållandet att de tog tjänst som jordbruksarbetare och bosatte sig i rikets 
viktigaste jordbruksområden visar på västfinsk förtrogenhet med svensk 
odlingsteknik och utesluter de svedjebrukande östfinnarna, som under sin 
invandring vid ett senare skede icke sökte arbete och anställning eller tog 
arrendegårdar och torp utan traktade efter orörda marker lämpade för ny-
odling. I samma riktning pekar också den stora förekomsten av finnar i 
städerna, framför allt Arboga och Stockholm. Uppgifter om hemort träffas 
understundom och avser då finskspråkiga socknar i västra Finland, och en 
kartläggning 'av de orter i Finland, varifrån finnar i Stockholms stads tänke-
böcker härstammar eller var de haft släkt eller andra förbindelser, berör icke 
någon finsk bygd i det inre av Finland öster om Päijänne. Finska person-
namn i tänkeböcker och räkenskaper av olika slag synes gemenligen vara av 

1  A. Schiick uppger i Nordisk kultur, II, Oslo 1938, sid. 141, att 22 skattebetalande 
personer med tillnamnet Finne påträffats i nedre Dalarnas socknar och bergslag i skatte-
längderna för åren 1539 och 1542. Ett något vidgat tidsavsnitt ökar som synes antalet 
till nära det tredubbla. 

2  Se härom närmare Richard Gothe, Om namnskicket bland svenskt och finskt 
arbetsfolk vid Sala gruva under 1500-talet. Sala 1940. 
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västfinsk typ; i varje fall meddelar de oss, att det är fråga om finskspråkiga 
personer. Detsamma torde man ha rätt att antaga när finnen benämnes 
»tavast», vilket förekommer i ett relativt stort antal fall över hela området. 
Svårare är det däremot att avgöra, vad som avses med den ymnigt före-
kommande beteckningen »finne», t. ex. Olof finne, Påvel finne osv. Som helt 
osannolik kan man icke avvisa möjligheten, att ordet redan vid denna tid 
kan ha haft den i senare svenskt språkbruk vidare betydelsen 'man från 
Finland' och betecknat såväl finsk- som svenskspråkig person. Vid en jäm-
förelse med beteckningar för övriga immigranter österifrån såsom ålänningar, 
nylärmingar, tavaster och botnekarlar synes det dock vara mest sannolikt, 
att man med beteckningen »finne» avsett person från landskapet Finland, 
således motsvarande den finska benämningen »suomalainen» för person från 
landskapet Suomi (Varsinais Suomi =Egentliga Finland). Tillnamnet Finne 
förekommer f. ö. under medeltiden och även senare i de svenskspråkiga 
bygderna i Finland som en språklig distinktion gentemot den svenska befolk-
ningen. I en hel mängd uppgifter i tänkeböcker m. fl. handlingar får man 
också upplysningar om hemorten, som i de allra flesta fall visar på härstam-
ning från finskspråkiga socknar i västra Finland, varjämte språktillhörig-
heten står helt klar när beteckningen »finne» är förbunden med rent finska 
förnamn ifall som t. ex. Nicho finne, Mikko finne m. fl. Till sist torde man 
som ett indirekt bevis för den finska härstamningen även få tolka svårigheten 
att leda i bevis, att någon »finne» bland under denna tid i vårt land före-
kommande tjänstefolk, yrkesfolk och jordbrukare varit finlandssvensk. Det 
förefaller som om den svenska folkgruppen i Finland icke haft lika stor 
anledning till emigration som den finska utan stannat kvar på hemorten. 

Beträffande orsakerna till dessa tidiga invandringar av finnar till Sverige 
är det knappast nödvändigt att räkna med andra anledningar än sådana, 
som under äldre tider med föga differentierat näringsliv sätter arbetsfolk i 
rörelse från rikets yttre delar in mot centrum, nämligen divergenserna ifråga 
om tillgången på arbete och arbetskraft. Under hela den tidigare delen av 
1500-talet är det särdeles påtagligt, att som en följd av det obetydligt 
differentierade näringslivet tillgången på arbetskraft var otillräcklig i rikets 
centrum, under det att överskott på densamma var rådande i rikets utkanter, 
dit även Finland hörde och där arbetsmöjligheterna icke var tillräckliga. 
Följden härav blev en ström, tidvis även en transport av arbetsfolk från de 
yttre provinserna till de centrala områdena där tillfälle gavs till arbete och 
utkomst. Från Finland förde den finska sjöfarten och allmogeseglationen 
oavbrutet skaror av arbetssökande till Stockholm och övriga mälarstäder 
för vidare befordran ut till den omgivande landsbygden runt Mälaren. En 
stor del av dessa utgjordes av s. k. vinterliggare, dvs, finnar som kom över 
till Sverige på hösten och under vintern sysslade med tröskning, vedhugg-
ning och andra vintergöromål, varefter de återvände hem till Finland nästa 
vår. Åtskilliga av denna grupp liksom för övrigt av jordbruksarbetare, 
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yrkeskunniga och det tjänstefolk som sökt sig över till Sverige, stannade 
dock kvar efter arbetssäsongens slut, tog torp eller arrenden, började som 
hantverkare, gick till bergverken osv, och blev bofasta. Hur pass stadig-
varande denna bosättning blev, är emellertid vanskligt att yttra sig om, då 
utvecklingen utan tvivel blev ganska olikartad inom olika grupper. Av de 
finnar som fick burskap i städerna, blev självägande bönder eller nådde en 
ställning som bergsmän torde huvudparten ha stannat kvar på sin nya 
hemort, något som också i åtskilliga fall utan svårighet kan konstateras. 
Betydligt mera svårbedömd är den labila grupp som utgöres av torpare och 
landbönder på kyrkans, frälsets och kronans gårdar. Enligt jordeböcker, 
mantalslängder och räkenskaper av olika slag förefaller den ha varit föga 
stationär: vanligen kan man endast under några år eller högst ett decennium 
återfinna namnen fästade vid vissa torp eller gårdar, därefter försvinner de 
ur synfältet. Anledningen härtill kan i många fall helt enkelt vara bristande 
redovisning eller luckor i det kamerala materialet, som ställer stora svårig-
heter vid bedömningen av frekvensen av flyttningar mellan olika torp och 
arrendegårdar. En mycket viktig faktor som säkerligen starkt bidrager till 
intrycket av en relativt rörlig bosättning är också variationerna i sättet att 
benämna de finska invandrarna. En landbo som skrives som exempelvis 
Olof finne kan efter endast något år heta Olof Nilsson el. dyl., varefter 
beteckningen finne ej mera återkommer. Om han bor kvar på samma gård, 
vållar detta förfaringssätt icke någon olägenhet, men om han flyttar till en 
annan arrendegård eller blir självägande bonde, har man knappast någon 
möjlighet att längre kontrollera hans existens. Denna egenhet är särskilt 
kännetecknande för de kamerala handlingarna från rikets centrala landskap. 
Det vill synas, som om man använt beteckningen finne för nyinflyttad finne, 
men att den rätt snart kommit ur bruk, i den mån personen i fråga blivit 
acklimatiserad och upptagen i bygdegemenskapen. Vad slutligen beträffar 
det finska tjänstefolket torde huvudparten relativt snart ha återvänt till 
hemorten, men ganska många stannade säkerligen kvar till följd av giftermål 
med tidigare inflyttade finnar eller med den svenska befolkningen. Att så 
skett kan i en mängd fall konstateras under senare skeden av samma immi-
grationstyp, varför man kan våga antaga en liknande utveckling även för 
tidigare perioder, då tillgängliga källor har föga att förmäla härom. 

Den finska invandringen till Sverige under 1500-talet och företrädesvis 
under Gustav Vasas regering var också en folkförflyttning inom riket, som 
på allt sätt hade statsmaktens stöd och gillande. Detta bekräftas med all 
tydlighet av de många uppgifter i Gustav Vasas registratur, där konungen 
rekvirerar och dirigerar finskt arbetsfolk till kronans gårdar och bergverken. 
I hans brev och åtgärder återspeglas ganska klart den otillfredsställande 
fördelningen i riket av arbetsmöjligheter och tillgång på arbetsfolk, sam-
tidigt som gång på gång även framlyser hans uppfattning om finnarna som 
duktiga arbetare och önskvärdheten av att till rikets fördel på bästa sätt 
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utnyttja överskottet på arbetskraft i Finland. En olägenhet, som han härför 
först och främst ville råda bot för, var finnarnas vana att i stor utsträckning 
söka sig arbete och utkomstmöjligheter söder om Finska viken. I stället 
sökte han med såväl goda ord som påbud dirigera det finska arbetsfolket 
över till Sverige, där det mer än väl behövdes. I brev efter brev tillhåller han 
därför sina fogdar att icke tillåta arbetsresor eller seglation med olika varor 
till Riga och Reval. Skrivelser av denna innebörd träffas i registraturet 
redan år 1527. Där förbjuder han utförsel till Riga och Reval och skriver till 
fogden Jöns Västgöte och flera andra fogdar i Finland efter »thet mestha 
wrbetis folk thee kwnna åstadh komma».1  Ibland rekvirerar han folk, som 
han behöver för allehanda göromål vid Gripsholm, så exempelvis i ett brev 
år 1543: »Wij haffwe och så storligen förnöden en hoop legefolck ther aff 
Findland, och synnerligen till Gripzholm, Hwarföre är wår wilie, att tu 
schaffer oss till thet mindzste Trettije Legedrenger och Legepiger ther aff 
Åbo Län, Latendis thom och så komma vtöffwer medt första öpit watnet.»2  
Vid upprepade tillfällen påfordrar han folk till bergverken, framförallt 
arbetsfolk till Sala silvergruva, och man märker också av det stora antalet 
finnar i de samtidiga räkenskaperna för Salberget, att hans skrivelser till 
Finland i det stycket haft önskad effekt. Arbetsdrängar för skötseln av 
kronans gårdar och driften av dess allehanda företag hör till hans återkom-
mande önskemål, så t. ex. i ett brev år 1549, vari han begär av sin fogde, 
att denne skall förskaffa honom »nogott godt legefolk, som väl kunne umgå 
med mosedikninger och göre ther åkrer af, thesslikeste någre gode fiskere, 
som med laxefiske och annet fiskerij umgå kunne».3  Bristen på arbetsfolk var 
sålunda stor och till allehanda arbeten var finnarna användbara. Att man 
väl kände till dem litet varstans i Sverige och deras användbarhet som 
arbetsfolk i mångahanda sysslor, det kan man se t. ex. av ett brev från 
befallningsmannen på Kronobergs slott Nils Birgersson, som den 28 mars 
1553 skriver till konungen och klagar sin nöd: »Här är icke sådana folck udi 
thenne landzenden, ath man kunde bruka them till nogot gagn eller läre; 
ville Edhers Nåde verdis för Gudz skuld att tillatha mig 10 eller 15 finnar 
hiitt, jag kunde them bruka till fiske, till tegelladun, till allehondra thet gagn 
är, och the kunde icke målett till att löpa hädan.»4  Det framgår även av 
detta brev, att det var fråga om finskspråkiga personer; det räknades näm-
ligen som en fördel, att de icke kunde svenska, emedan de därigenom hade 
det besvärligare att löpa ifrån arbetet. Man hittar också på många andra 
håll upplysningar om detta finska arbetsfolk. Vi skall här ytterligare endast 
anföra ett exempel från Öland. Där företogs på 1550-talet en inspektionsresa 

1  Gustaf I:s registratur, 4, sid. 93 
2  Ib. 15, sid. 207. 
3  Ib. 20, sid. 355 f. 
4  Ib. 24, sid. 547. 
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Karta 4. Finsk basättning i Sveriges centrala jordbruksbygder under förra hälften 
av 1600-talet. 

av en man, som hette Peder Turson. I berättelsen över denna, som är bevarad 
i fragmentariskt skick, rapporterar han bl. a., att fogden på Gärdslösa 
»håller icke heller gårdsens fålk wed skäligitt arbete, ther gå finnarne fåfeng. 
Intett äre the brukelig till åkers arbete, inge skaffuer han tu l som wnder-
wiser them att lere, likuel är förtärning lika stor».' Här på Gärdslösa hade 
således konungens fogde en skara finnar om hand, som skulle hjälpa till i 
åkerbruket, ett förhållande som ger anvisning om en av flera möjliga invand-
ringsvägar så långt söderut som till Öland och kan bidraga till att förklara 
förekomsten av bofasta finska bönder på ön. 

En invandring från Finland av allehanda arbetsfolk var sålunda i hög 
grad gillad och påfordrad av Gustav Vasa. Naturligt nog ökade detta invand- - 
ringsströmmen i betydlig grad, men huvudparten torde dock ha kommit 
självmant. Denna typ av invandring är icke begränsad till de tidsskeden, 
medeltiden och huvuddelen av 1500-talet, som är hittills behandlade. Arbets-
vandringar med åtföljande mer eller mindre permanent finsk bosättning i 
Sverige fortsätter även framdeles hela 1600-talet igenom i växlande omfatt-
ning. Att rikets centrum även i detta skede utgör ett viktigt invandrings- 

1  Kammararkivet: Strödda kamerala handlingar, vol. 89. — Originalet saknar all 
interpunktion. 
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område framgår av karta 4, som redovisar förekomsten av finnar i jordbruks-
bygderna runt Mälaren. Därjämte träffas de spridda inom ett betydligt 
vidsträcktare område än tidigare (jfr karta 2!) som bönder och arrendatorer 
i byarna eller som arbetare och tjänstefolk vid bruk, herresäten och stor-
gårdar, ibland även utanför egentliga jordbruksbygder. Vid alla undersök-
ningar av hithörande frågor måste man därför ge akt på denna invandrings 
karaktär och hålla den noga åtskild från den immigration av östfinnar, som 
börjar mot 1500-talets slut och som genom sin mäktighet i den allmänna 
uppfattningen gärna tenderar att undanskymma denna äldre och så att säga 
»normala* typ av invandring. 

Denna nya invandring är den stora och namnkunniga inflyttning, som 
resulterar i de välkända finnbygderna i ett flertal mellansvenska och syd-
norrländska landskap. Den tog sin början på 1570-talet, i och med att savo-
laxare i massor strömmade in framförallt via Stockholm, liksom tidigare 
deras västfinska landsmän, men även över Gävle och möjligen Norrtälje-
trakten. I motsats till den föregående tidens emigranter stannade de emeller-
tid icke i städerna och sökte ej heller tjänst eller arrenden i närliggande 
jordbruksbygder. Deras håg stod i stället till svedjemarker och jord lämpad 
för nyodling, och de fortsatte därför omedelbart ut på de öde storskogarna 
och började där med svedjeeldens hjälp bryta bygd och bygga gårdar och 
byar. Förfarenheten i att betvinga moränens barrskogar hade savolaxarna i 
tidig medeltid lärt sig av slaverna och utvecklat ytterligare under en våldsam 
expansion inåt det inre av Finland.1  Det var en odlingsteknik som krävde 
en mycket stor arbetsstyrka och i hög grad var bygdbrytande, varför det i 
snabb takt växte fram gårdar och byar överallt på svedjemarkerna. I det 
inre av Finland hade följaktligen den odlade bygden utvidgats på mycket 
kort tid och befolkats till bristningsgränsen för detta extensiva näringsfångs 
livsrum. Det var denna odlingsteknik och kolonisationsrörelse som nu genom 
savolaxarnas emigration överflyttades till Mellansveriges skogsområden. 

I mycket likartad blev utvecklingen inom Sverige i de landsändar, där 
tillräckligt vidsträckta ödeskogar gav svängrum åt finnarnas svedjebruk. 
Bäst illustreras detta av förhållandena i det skogrika Värmland, där svensk 
och finsk odlingsteknik arbetade inom områden, som var skarpt avgränsade 
från varandra och där skillnaderna i arbetssätt och resultat klarast fram-
trädde. Här hade den svenska bebyggelsen strängt följt floddalarna och 
sjösystemen och utnyttjat sedimentjordar som lagrats i det forntida istids-
havet, men ovanför dettas strandlinjer hade den haft svårt att göra några 
landvinningar. Endast stegvis hade den svenska odlingstekniken i sakta mak 
skjutit bygden framåt med äng och åker på små arealer i taget utmed vatten-
systemen vid odlingens yttersta gräns och skapat nybyggen, varur hemman 

1  Jfr härom Kustaa Vilkuna, Varpå beror den finske svedjebondens kolonisations-
förmåga? Värmland förr och nu, Karlstad 1953, spec. sid. 18 ff. 
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och byar efterhand kunnat framgå, ytterst vid den gräns dit odlingen hunnit. 
De högre liggande skogsområdena hade den knappast i någon nämnvärd 
utsträckning gjort några inmutningar på för odling och bosättning; de ut-
nyttjades ännu vid finnarnas ankomst huvudsakligen endast för virkes-
fångst, jakt och fiske samt betesgång och säterorganisation. Utanför den 
odlade bygden låg sålunda stora vidder av öde moränmarker, och inför dessa 
hade odling och bosättning avstannat. I landskapets norra delar, där savo-
laxarna kom att skapa de stora finska enklaverna, vågade sig ej bygden 
någonstädes ut ur dalgångarna ens med någon åker eller äng, än mindre med 
någon gård. Tätt invid gårdarnas inhägnader vidtog den mångmila stor-
skogen, som endast ställvis och på de mest välbelägna områdena var ut-
nyttjad för fäbodorganisation och på så sätt upptagits i bygdens ekono-
miska underlag. Men där bortom härskade vida och väglösa ödemarker, 
som endast tidvis besöktes av kringströvande fångstmän på älgdrev och 
gillerstig eller vid fiske på avlägsna vatten. Gränsen stod skarp och oöver-
stiglig mellan nybruten bygd och tidlösa ödeskogar, och den teknik som 
erfordrades för att förvandla dessa till bygd och lägga nya marker under 
plog och harv kände den svenske odlaren icke till. 

I förhållande till den svenske odlarens ganska tveksamma möte med vild-
marken kom finnen närmast att framstå som en exploatör av ödeskogarna. 
Han arbetade inte som svensken med små arealer i taget vid randen av stor-
skogen; han undvek i stället nogsamt vattendragen och dalsänkorna och gav 
sig rakt in i ödemarken, där han utvalde sin boplats på någon höjdsluttning, 
gärna i närheten av en fiskrik sjö. Där tog han elden till hjälp och grep in 
på barrskogen, som han omvandlade till svedjeåker, på vilken han sedan 
grundade såväl produktion av spannmål som höfångst. Sin åker flyttade han 
sedan år från år, efter det nya barrskogsmarker gjorts till svedjefall. Finnen 
behövde därför stort utrymme och var för sitt uppehälle i behov av vida 
arealer. För sina stora boskapshjordar skapade han samtidigt större betes-
möjligheter, som han tillvaratog genom vallgång, under det att svensken 
utnyttjade den redan förefintliga betestillgången genom att anlägga fäbodar. 
Det är naturligt, att finnen med tillhjälp av en så beskaffad organisation 
av sina näringsfång kunde tillgodogöra sig utmarkerna vida effektivare än 
den svenske odlaren. Att den finska odlingsteknikens förmåga att förvandla 
barrskogen till åker och bygd också måste ha väckt förvåning och undran hos 
den svenska omgivningen, kan man ibland utläsa av behandlingen vid tinget 
av finnarnas begäran om utsyning av plats för nybygge.1  Till en början 

Vid upptagandet av ett nybygge var det rättsliga förfarandet i korthet uttryckt 
detta. Sedan finnen erhållit torpsedel eller nedsättningsbrev av Kungl. Maj:t eller senare 
av landshövdingen, skulle häradshövdingen, fogden och nämnden avsyna platsen och 
vid tinget avgöra, om denna låg bolby förnär eller i annat avseende var olämplig för 
bosättning. Kunde nybygge tillåtas, medgavs finnen sex frihetsår, varefter hans torp 
skulle skattläggas till den ränta som det kunde göra skäl för. 1 svar på allmogens besvär 
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hände det ej sällan att nämnden vägrade finnen dylik förrättning under 
motivering, att på den föreslagna platsen icke kunde göras något hemman, 
en från svensk synpunkt utan tvivel helt korrekt bedömning. Men finnen 
fortsatte oftast det oaktat sitt odlingsvärv, och om något år kunde hans gård 
skattläggas som hemman, säkerligen till stor förvåning för nämnd och tings-
menighet. Efterhand kunde man dock emellanåt i tingsprotokollet ge den 
finska odlingsteknikens effektivitet sitt erkännande genom att bifalla en 
finnes ansökan om bosättning med omdömet, att »eftersom finnarna bruka, 
kan där bliva hemman av».1  I andra fall däremot, då en finne börjat svedja 
och odla på uppenbart olämplig mark, kunde man avslå hans begäran med 
motiveringen, att på den platsen icke kan göras »något fjärdings hemman 
antingen med finsk eller svensk plog».2  

Vid en redogörelse för huvuddragen av detta savolaxarnas bebyggande av 
de mellansvenska skogarna torde först några ord böra sägas om orsakerna 
till utflyttningen från den egna bygden. En som det vill synas ganska allmänt 
vedertagen uppfattning vill göra gällande, att den förnämsta eller enda 
anledningen varit den olyckliga bonderesning på 1590-talet, som går under 
benämningen klubbekriget. Det är ovedersägligt, att en strid utvandrings-
ström kan konstateras som en möjlig följd av detta, men det bör då också 
observeras, att savolaxisk emigration redan nära ett par decennier tidigare 
skapat icke obetydliga nedsättningar på flera håll i Mellansverige. Det ofta 
förekommande påståendet, att finnarna inkallats eller »införskrivits» av 
hertig Karl har icke absolut bevisvärde.2  I sitt hertigdöme fortsatte han med 
kraft Gustav Vasas nybyggespolitik att göra utmarkerna nyttiga för kronan 
genom upptagande av nya skattehemman, och det är naturligt, att huvud- 

1640 stadgade Kungl. Maj:t, att ingen skulle få besitta hemmansdel till mindre än 1/4, 
och denna bestämmelse fick också stadfästelse genom 1647 års skogsordning, upprepad 
i skogsordningen 1664. Praxis följde emellertid icke alltid lag i detta fall. Särskilt i 
Värmland frångicks bestämmelserna och ett stort antal torp skattlades och infördes i 
jordeböckerna som 1/8 hemman. Bestämmelserna blev också efterhand uppmjukade, 
och i kammarkollegii brev till landshövdingen i Värmland den 27/9 1723 medgavs, att 
torp som kunde anses och skattläggas för 1/8 hemman, skulle bli behållna. 

1  Här anfört efter skrivelse den 13/6 1637 till landshövding Gustaf Leijonhufvud 
från fogden Gilius Giliusson och länsmannen i Fryksdalen Nils Botolfsson angående 
tingsrannsakning vid häradsrätten i Fryksdalen om tillstånd att upptaga torp vid 
Norra Lekvattnet. — Upps. landsarkiv: Örebro länsstyrelse, Skrivelser fr. kronofogdar 
i Värmland. 

2  Landsarkivet i Göteborg: Db. Älvdals hd 13/7 1660. 
3  I endast ett anträffat fall kan man peka på ett överförande av finnar genom en 

åtgärd av hertig Karl. lett brev av den 18/6 1580 i Johan III:s registratur meddelas, att 
hertig Karl på eget bevåg från Nyslotts län fört över till Sverige en stor hop bågskyttar 
jämte deras hustrur och barn, och marsken Klas Fleming uppger i ett brev den 17/8 
1580, att han översänt ett register över alla dessa personer. Denna förteckning tycks 
emellertid vara förkommen, och man vet ej heller, var finnarna blivit förlagda. Att de 
blivit utplacerade på skogarna som svedjebönder är icke alldeles självklart. 
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strömmen av invandrare av sig själv sökte sig till de bygder, där ett stort 
nyodlingsprogram var satt i verket. Det är för övrigt icke realistiskt att tro, 
att folk i så stora skaror bröt upp från sitt eget land enbart av påbud eller 
lockrop utifrån. Därtill krävdes även starka inhemska drivkrafter, och så-
dana förelåg också i rikt mått. Svåra tider var rådande i Finland mot slutet 
av 1500-talet: de ständiga krigen och inkvarteringarna av krigsfolk hade 
skapat otrygghet och olust i sinnena, adelns förtryck och fogdarnas godtycke 
gav anledning till bittra klagomål, farsoter och svåra nödår tillstötte. Därtill 
kom som den kanske viktigaste orsaken till uppbrott hemifrån, att den savo-
laxiska kolonisationsvågen i senare hälften av 1500-talet hade nått sina 
yttersta gränser i det inre av Finland, sedan de sista ödemarkerna i Rauta-
lampiområdet i norra Tavastland med Gustav Vasas och hans fogdars goda 
minne invaderats vid århundradets mitt. På några få årtionden nybyggdes 
hela detta vidsträckta område, och i den mån som tillgängliga svedjemarker 
minskades och den extensiva ödemarkskulturen började omvandlas till en 
mera stationär bondekultur, ökades svedjebrukets kris och kravet på nya 
marker. I och med dessa förhållanden begyntes också en fortsatt expansion 
till de svenska skogsbygderna.1  Tillika med den allmänna otryggheten ger 
denna utveckling den klaraste belysningen åt en utvandring, som börjar på 
1570-talet och fortgår i växlande omfattning decennium efter decennium för 
att ebba ut först inemot mitten av 1600-talet. 

Den savolaxiska kolonisationen av de mellansvenska skogarna inledes 
samtidigt mot slutet av 1570-talet och framför allt under 1580-talet på 
tvenne håll inom hertig Karls furstendöme, nämligen i Södermanland och i 
Karlskogaområdet i östligaste Värmland jämte angränsande skogsbygder i 
Närke och Västergötland (jfr karta 5!). Till samma tidsavsnitt hör även de 
spridda bosättningarna i Östernärkes skogstrakter söder om Hjälmaren. 
Något senare, sannolikt under tidigare delen av 1590-talet, börjar finnarna 
uppträda i det stora skogsområdet i västra Gästrikland mot gränsen till 
Dalarna. Då bestämda nedsättningsår icke meddelas i tillgängliga källor, 
kan man emellertid icke utesluta möjligheten av att någon enstaka finne 
infunnit sig här redan mot slutet av 1580-talet; däremot torde man på goda 
grunder böra avvisa Gothes uppgift om savolaxiska nybyggare så tidigt som 
omkring år 1570.2  Av liknande orsaker osäkra ifråga om nedsättningstid, 
och för övrigt även beträffande invandringstyp, är slutligen de tidiga före-
komsterna av finnar på Vikbolandet i Östergötland och i landskapets cen-
trum, ett spörsmål som närmare diskuteras nedan i samband med behand-
lingen av de södermanländska bosättningarna på Kolmården. 

'Under 1570- och 1580-talen tar sålunda invandringen av savolaxare sin 

Jfr om den savolaxiska expansionen Eino Jutikkala, Bonden i Finland genom 
tiderna, Helsingfors 1963, sid. 98 f. 

2  Richard Gothe, Hassela-finnarna, Filipstad 1942, sid. 36. 
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Karta 5. Den savolaxiska kolonisationen i mellersta Sverige från 1570 till slutet 
av 1600-talet. 

Beläggstecknens gruppering på kartan inom såväl större som mindre skogstrakter 
ger en mycket åskådlig bild av den savolaxiska bosättningens karaktär av skogsbe-
byggelse. I norra Värmland bildar den tillika med finnmarkerna utmed gränsen i 
östra Norge (se karta 6!) en rent finsk enklav mellan Klarälven och Glommen på ca 
14 mils längd och 4 mils bredd. Den mäktiga bebyggelsen i Bergslagen har visser-
ligen större längd och bredd, men enhetligheten är där splittrad av svenskbygder 
och bruksbefolkning. 
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början i Södermanlands skogsbygder, framför allt i Kolmården norr om 
Bråviken och i skogsområdena norr därom in mot landskapets centrala 
trakter. Här upptages från och med år 1579, i enstaka fall möjligen något 
tidigare, och fram till 1580-talets mitt över 30-talet nya finntorp.' De allra 
flesta bosättningarna sker åren 1581-82 och resulterar på många håll i ett 
flertal nya torp, som skattlägges år 1587, dvs, ungefär efter åtnjutande av 
de gängse sex frihetsåren för nybyggare. De tätaste nedsättningarna träffas 
på Kolmården i Jönåkers härad norr om Bråviken och i skogsområdena 
norrut härifrån väster om Yngaren och Båven samt framför allt i Rönö 
härad öster om dessa sjösystem. I somliga socknar bildar bosättningen på en 
gång hela byar, så t. ex. i Råby-Rönö socken, där en finnby Rösbol på sex 
gårdar upptages åren 1581-83, av vilka fem skattlägges år 1587. I andra 
socknar upptages ett lika stort antal finntorp inom ett begränsat område 
utan att ge upphov till egentliga bybildningar. Så är t. ex. fallet i Ludgo i 
Rönö härad, där fem torp upptages åren 1581-82. Flera nedsättningar kan 
antecknas även i socknar som Helgona och Sättersta i Rönö härad samt i 
Kila och Lunda inom det nämnda bosättningsområdet på Kolmården norr 
om Bråviken. 

Uppenbarligen är emellertid den finska bebyggelsen i Södermanland större 
under detta tidiga invandringsskede än vad de samtidiga kamerala hand-
lingarnas uppgifter om nedsättningsår och skattläggning ger vid handen. I 
senare arkivalier, i synnerhet i domböcker, träffas nämligen då och då upp-
lysningar om andra av finnar bebodda torp inom området än de tidigare 
registrerade och som synes vara ungefär samtidiga med dessa eller i varje fall 
upptagna senast på 1590-talet. Som ett exempel härpå kan nämnas gården 
Rökärr i Mellösa socken, som bebyggts av finnen Bertil Jacobsson enligt 
hertig Karls nedsättningsbrev av den 13 augusti 1588.2  I detta fall har 
bebyggelsen utan tvivel tillkommit genom direkt invandring från Finland i 
samband med 1580-talets stora kolonisationsvåg, och liknande förlopp måste 
man i synnerhet räkna med beträffande Kolmården, där finnar bosatt sig 
ända ner mot Bråviken på nybyggen, som numera ej exakt kan lokaliseras. 
Svårigheten att tidfästa dylika bosättningar kan ibland bero på luckor i de 
kamerala handlingarna. Den huvudsakliga orsaken torde dock vara den, att 
bebyggarna icke uttryckligen angivits vara finnar utan döljer sitt ursprung 
under svenska namnformer, så som fallet är beträffande den nyssnämnda 
finngården Rökärr. Detta gäller ofta om första bebyggare, men i övrigt 

Uppgifterna härom träffas i Södermanlands handlingar 1580:18 på kammararkivet. 
I Petrus Nordmanns avhandling Finnarne i mellersta Sverige, Helsingfors 1888, är 
urkundens text ytterst °nöjaktigt återgiven på sid. 12 f., varför en varning för dess 
användning är befogad. Felläsningarna är legio, flera sockennamn är fel uppfattade 
eller saknas, personnamn har ibland utelämnats, viktiga bebyggelser har tappats bort 
eller felförts osv. 

2  Landsarkivet i Uppsala: Db. Villåttinge hd 5/2 1625. 
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uppträder den egenhet i de sörmländska kamerala handlingarna, som vi ovan 
(sid. 69) anmärkt beträffande de centrala landskapen, nämligen att per-
soner, som från början betecknats som finnar, ganska snart träffas under 
vanliga svenska namnformer. På detta sätt behandlas sålunda alla som 
finnar uppförda nybyggare från 1580-talet. Personbeteckningen finne synes 
även i övrigt nära nog ha kommit helt ur bruk vid 1590-talets ingång. Detta 
för bland annat med sig avsevärda svårigheter, när man söker utreda till-
komsten av de finntorp, som av allt att döma upptagits på 1590-talet. All 
sannolikhet talar för att de uppstått som resultat av direkt invandring från 
Finland, men det är även möjligt, att de innebär en begynnande inre förtät-
ning av bygden genom utflyttningar från gårdar, som redan skattlagts och 
upptagits i den svenska bygdegemenskapen. I det senare fallet har det givet-
vis ej funnits någon anledning att tillgripa personbeteckningen finne. 

Under detta tidsavsnitt före år 1600 träffas finnar även i Östergötland på 
Vikbolandet söder om Bråviken och inåt landskapets centrum, som det vill 
synas i anslutning till de södermanländska bosättningarna. Därvid bör dock 
observeras, att en förekomst av finnar med alldeles lika utbredning kan 
konstateras tidigare under 1500-talet (jfr karta 2!), varför här kan föreligga 
en direkt fortsättning på denna invandring. Förbindelser över Bråviken till 
det nya bosättningsområdet i norr torde emellertid kunna betecknas som 
ganska rimliga, och vissa uppgifter bekräfta även en savolaxisk invandring. 
En finne i Konungsunds socken med namnet Mattes Holekan(n)en synes 
sålunda ha ett savolaxiskt släktnamn, medan finnen Hans Hindriksson, 
som år 1584 slog sig ned i Vårdnäs i Kinda härad, kom från Hankavesi by 
i Rautalampi och var försedd med en utförlig attest daterad den 10 feb-
ruari 1584 och undertecknad av kyrkoherden därstädes, Laurentius Lau-
rentii.1  I de flesta fall råder dock stor oklarhet, och då finnar av ovisst ur-
sprung även omnämnes under denna tid från Ydre härad och Horns socken 
nere vid smålandsgränsen, bjuder oss försiktigheten att räkna med möjlig-
heten av såväl västfinsk som savolaxisk invandring till dessa bygder. 

Under 1580-talet upptages i östra Närke enstaka finntorp i skogsbygderna 
söder om Hjälmaren, nämligen 1581 i Askers, 1584 i Lännäs' och 1585 i 
Svennevads socken. De egentliga större finnbosättningarna inom landskapet 
uppstår däremot i väster från västmanlandsgränsen i norr ända ned i Tive-
dens utlöpare i sydväst. Här träffas de första till nedsättningsåret kända 
bebyggelserna på Kilsbergens östsluttningar åren 1577 och 1581 i Tysslinge 
samt 1580 och 1585 i Knista socken. På 1590-talet och senast vid 1600-talets 
ingång tillkommer finntorpen i Kvistbro samt de stora bosättningarna längst 
ned i sydväst i Tångeråsa och nuvarande Skagershults socken (Tryggevik, 

1  Bevarad i E. Fernows Archivum Wermelandicum, Tom. II (1771), i Karlstads 
stiftsbibliotek i avskrift efter originalet med intyg om likheten med detta, daterat 
Karlskoga prästgård den 27/3 1770 och undertecknat av adjunkten Lars liedner. 
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Ede, Rastorp, Ärnäs, Nydrätt, Sundsjön, Björkön, Trysslingen ra. fl.). Under 
1600-talets första årtionde sprider sig sedan bebyggelsen längre inåt Kils-
bergen, likaså i landskapets sydöstra delar, där den når fram till gränsen mot 
Östergötland i Tylöskogen. I detta östra område torde man ha att räkna med 
spridning inåt skogsbygderna från de nämnda äldre bosättningarna söder om 
Hjälmaren men även med migrationer västerut från finnbygderna i Söder-
manland. 

Till de områden som berörs av den tidigaste savolaxiska invandringen, 
hör också Karlskogaområdet i östra Värmland med intilliggande skogsbygd 
väster därom, den s. k. Varnums skogsbygd, samt den norra delen av Tiveden 
i Västergötland söder om sjön Skagern. Här bosätter sig kring sjön Möckeln 
i det dåtida Möckelsbodar, nuvarande Karlskoga, fem finnar åren 1579-1582, 
två finnar i Varnums skogsbygd 1581 och 1586 samt en finne så långt 
västerut som vid Klenoret i nuvarande Lungsund år 1582. Nya inflyttningar 
av finnar äger rum under följande årtionde, så t. ex. vid Vismenäs väster om 
Möckeln 1596, och bebyggelsen förtätas och växer raskt i omfång såväl 
norrut efter gränsen mellan Värmland och Västmanland som även åt söder 
under 1600-talets första årtionden. 

Invandringen på Tiveden förefaller med all sannolikhet stå i nära samband 
med den finska inflyttningen i Karlskogatrakten och har otvivelaktigt börjat 
ungefär samtidigt med denna.1  Många fakta talar även för att den varit 
betydligt större än de uppgifter tycks ge vid handen, som speciellt betecknar 
som finnar några enstaka inflyttare från 1579 och ett antal år framåt. Ett 
flertal torp, om vilka man vet, att de första bebyggarna varit finnar utan 
att detta angivits i skattelängderna, upptages sålunda under 1580-talet 
bl. a. vid Torpaskog, Paradishult, Vallsjön, Finnerödja (Finneröd 1587) 

I I sin bok Från trolldomstro till kristendom, Stockholm 1943, anför Richard Gothe 
(sid. 89) en saköresnotis från år 1552, där det omnämnes en »Lasse Kartt» i Torpaskog 
på Tiveden. Med åberopande av släktnamnet Karttuinen som ett av de tidigaste finska 
släktnamnen i Sverige antar han med stöd härav en tidig finsk bosättning i dessa 
bygder. Efter Gothe har denna uppgift influtit i ett flertal framställningar som säkert 
bevis för savolaxisk invandring till Tiveden, så t. ex. i den stora hembygdsboken Finne-
rödja. En socken i Västergötland, Stockholm 1944 (sid. 242 o. 358). En undersökning 
visar emellertid, att Kart är ett vanligt förekommande tillnamn, framför allt i centrala 
och västra Västergötland men även längre österut i landskapet, i jordeböcker samt 
tionde- och mantalslängder från mitten av 1500-talet till århundradets slut. Samtliga 
bärare av namnet tillhör bondeklassen. Utanför Västergötland är det ovanligt inom 
samma samhällsgrupp men däremot ej sällsynt som tillnamn på befälspersoner, läns-
män, befallningsmän och administrativ personal av olika slag. Ett flertal av 1500-talets 
fogdar har burit detta tillnamn, så t. ex. den första kända fogden i Värmland under 
Gustav Vasas regering, senare fogden på Dal, Sven Kart, som av allt att döma var av 
västgötsk börd. När man träffar en Lasse Kart på Tiveden år 1552 får sålunda denna 
uppgift fattas som ett belägg för en svensk bebyggare, möjligen en myndighetsperson. 
Det savolaxiska släktnamnet Karttuinen visar sig däremot icke i kamerala längder 
förrän några årtionden in på 1600-talet. 
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m. fl. i nuvarande Finnerödja socken mellan sjöarna Skagern och Unden. 
Under 1590-talet och de närmast följande årtiondena tilltar denna bebyggelse 
raskt i folkmängd och omfång och sprider sig inåt ödemarkerna söder om 
Unden, där de finska bosättningarna når ända fram till stranden av Vättern 
under senare delen av 1600-talet.1  Här på den oländiga och karga södra 
delen av Tiveden anlägges med finnens förmåga att utnyttja terrängen en 
stor mängd byar och torp, såsom Häggehemmet, Kråkvattnet, Stora 
Ykullen, Skyttatorp, Finnematstorp, Trösslingstorp, Tivedstorp (el. Hind-
rikstorp), Spåndalen, Humlegårdsliden, Djäknetorpet m. fl., och Tiveden 
kommer sålunda att inrymma ett ganska kompakt finskt bosättningsområde 
från Högsten, Kavelbron, Finnerödja och Torpaskog i norr vid Skagern till 
Hulan, Ekeberget och Finnfallet nere vid Vätterstranden. Om finnarnas 
bebyggande av det norra området erinrar än i dag ortnamn som Finnafallet 
och Finnerödja, efter vilket nybygge den här bildade församlingen även fått 
sitt namn, men av den finska folkkultur som en gång i tiden givit bygden en 
viss särprägel, har ej mycket bevarats till vår tid, säkerligen på grund av 
läget vid den gamla genomfartsvägen mellan västgötabygderna och de 
centrala svealandskapen. Ganska annorlunda ter sig förhållandena beträf-
fande området mellan Unden och Vättern. I dessa vidsträckta och till sen 
tid vilt otillgängliga skogar och ödemarker, där gårdar och byar först i våra 
dagar blivit lättare åtkomliga genom landsvägar och vägar för virkes-
transporter, har åtskilliga drag ur den finska kulturmiljön länge bibehållit 
sig med känd finsk seghet.2  Detta ger sig tillkänna genom finska reminiscen-
ser i bygdens traditionsskatt av sägner och folktro, liksom i sedvänjor, 
materiell kultur och arbetsliv, inte minst betygat av ett svedjebruk som på 
sina håll, delvis väl beroende på lågt skogsvärde till följd av transport-
svårigheter för virket, har förekommit ända fram till 1860-talet. I detta 
område minner också finska namn på sjöar och tjärnar om bygdens tidigare 

1  En av 1590-talets intressantaste bosättningar är Kavelbron, belägen nära Skagern 
en halvmil sydväst om Finnerödja kyrka. Gården upptogs med Karl IX:s nedsättnings-
brev av den 22/4 1597 av finnen Hindrik Andersson. Om hans liv och släktens skiftande 
öden har domböckerna åtskilligt att förmäla bl. a. i samband med ett försök att åter-
börda Kavelbron till släkten på 1680-talet. En medlem av släkten blev avrättad för 
röveri på Tiveden, dennes fader kom till Ingermanland och drog efter återkomst 
därifrån vidare till Värmland, flera av den förste bebyggarens barn kan man följa till 
finska bosättningar på södra Tiveden och deras ättlingar vidare längre söderut till 
trakter på andra sidan sjön Viken. En sonson till Hindrik Andersson blev krigspräst 
i kareliska regementet år 1646 och 1654 kyrkoherde i Horn i Västergötland. Han hette 
Petrus Caroli Undenius, var född 1615 och avled 1679 i Horn. 

2  Upptäcktsresanden Eric von Rosen planerade under de senare åren av sin levnad 
ett stort arbete om Tiveden, vars natur och kulturmiljö hade återuppväckt hans 
forskarhåg. Dess karaktär som ett ursprungligt naturområde och ett kulturhistoriskt 
reliktområde betygade han i tre understreckare i Svenska Dagbladet (2/1, 24/1 och14/2 
1943), och hans uppfattning bestyrkas än mera i de posthumt utgivna anteckningarna 
med titeln Trolltiven, Stockholm 1952, 2:a uppl. 1960. 
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öden, såsom Valkalamp, Mostalamp, Peckalamp, Sånnerslamp, Hinlamp, 
Lättlamp, Korplamp, Hostalamp och Tarvaslamp, det sistnämnda vittnande 
om att medlemmar av släkten Tarvainen en gång i tiden byggt och bott i 
den närbelägna byn Tivedstorp. 

Om man bortser från förekomsten av finnar i Östergötland, faller den 
hittills behandlade savolaxiska bosättningen helt inom hertig Karls fursten-
döme. Detta stämmer sålunda väl överens med vad som ovan (sid. 74 f.) 
framhållits om denna tidiga bebyggelses samband med hertig Karls nyod-
lingsprogram. Men i tidsavsnittet före år 1600 försiggår en mycket stor 
inflyttning av finnar även till ett område utanför furstendömet, nämligen 
de västra skogsbygderna i Gästrikland. Som redan antytts (sid. 75) torde 
dock denna bosättning böra hänföras till ett något senare skede, men då 
uppgifter om bestämda nedsättningsår saknas, kan tiden icke fixeras med 
full säkerhet. De första uppgifterna om förekomsten av finnar träffas i 
saköres- och skattelängder samt andra urkunder från åren 1597 till 1601, de 
första fem finntorpen skattlägges 1604 och 1605, varpå ytterligare sju 
stycken går i skatt åren 1607 och 1608.1  Med hänsyn till de sex frihetsår 
som varje nybyggare ägde att åtnjuta före skattläggning, vilka ofta kunde 
bli avsevärt flera, om torpet icke ansågs göra skäl för räntan, och även med 
tanke på att upptagningsåret ej sällan ligger längre tillbaka än den tidpunkt, 
varifrån frihetsåren beräknas, kan man tryggt förlägga den första bosätt-
ningstiden till 1590-talet. I något fall torde man också våga räkna med 
slutet av 1580-talet, dock med vederbörlig reservation för alla vanskligheter 
i dylika beräkningar. 

Av dessa första finntorp anlägges ett i landskapets sydöstra del i Hede-
sunda på skogsområdet mot Valbo sockens gräns. De övriga upptages på 
gränsskogarna mot Dalarna i Torsåker, i Ovansjö, huvudsakligen inom den 
sedermera utbrutna Järbo socken (Finnäs, Kungsberg, Vreten, Nordanå, 
Djupdal, Bodtjärn m. fl.), samt på skogarna i Ockelbo ända upp mot 
hälsingegränsen. I detta västliga skogsområde tillkommer sedan ytterligare 
en stor mängd nya finnbosättningar, varigenom en väl avgränsad, samman-
hängande och till omfattningen ganska betydande finnmark växer fram i 
hela gränsområdet — och även väster om dalgränsen — norrut från trakten 
kring sjöarna Sälgsjön, Gösken, Edsken och Tolven i Torsåkers socken. Det 
är också en bosättning, som medför en icke obetydlig tillväxt av byar och 
befolkning i de socknar, vars utskogar och fäbodmarker fått ta emot den 
stora skaran av invandrare östanhavs ifrån. 

Den finska kolonisationen i Hälsingland måste givetvis ses i samband med 
denna bosättning i Gästrikland. En översiktlig gruppering av den primära 

1  Skattläggningen gäller bosättningar på följande platser: 1604 — Ulvtorp, Rönn-
backen, Moisjö och Källsjö i Ockelbo; 1605 — Nybo i Hedesunda; 1607 — Finnäs, 
Järbo, Kungsberg och Botjärn i Järbo samt Stocksbo i Ovansjö; 1608 — Barkhyttan 
och Sibbersbo i Torsåker. 
6 —674296 Sv. Landsmål 1967 
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bebyggelsen i kronologisk ordning utvisar sålunda en relativt kontinuerlig 
spridning från gästrikegränsen norrut genom de vidsträckta skogarna i 
väster mellan Ljusnan och dalgränsen, så som av karta 5 framgår.' De 
tidigaste nybyggena upptages vid ingången av 1600-talet vid Stugubacken, 
Raman och Gopan på Hanebo sockens utskogar samt vid Fansen och Käll-
åsen väster härom på Bollnässkogarna. Under århundradets andra decen-
nium uppstår en begränsad mindre finnbygd sydväst om Fludiksvall mellan 
Ljusnan och kustbygderna på Enångers utskog (Grängsjö, Lövås), inom det 
nuvarande Nianfors (Niarne) samt norr därom på de sydligaste Delsbo-
skogarna (Källsjö). Denna finnkoloni blir emellertid blott en isolerad sido-
gren av den stora huvudströmmen väster om Ljusnan, som under samma 
årtionde skapar de stora nedsättningarna på skogarna i Alfta, Arbrå, Unders-
vik, Ovanåker, Järvsö, Voxna, Färila och Los till och med Risarven i den 
förra av de två sistnämnda socknarna och Ryggskog och Los i den senare, 
eller med andra ord söder om en ungefärlig linje mellan de båda socknarnas 
kyrkbyar. Området norr härom bebyggs åt nordväst under nästa årtionde 
dvs. från 1620 till 1630, till Björnberg i Ängersjö och Huskölen i Ytterhogdal 
inemot Härjedalens gräns. I norr tillkommer under samma årtionde nybyg-
gena vid Skån på Ljusdalsskogarna och Naggen i Ramsjö socken invid 
medelpadsgränsen. 

Denna kolonisationsvåg har sin första och sydligaste utgångspunkt inom 
landskapet i de omkring år 1600 upptagna finntorpen på Hanebo utskog 
nära gästrikegränsen. Till denna existerar emellertid en i tid sammanfallande 
motpol längst i norr invid gränsen till Medelpad, nämligen finnbosätt-
ningarna i Hassela.2  Här slår sig finnar ner i Kölsjön med Karl IX:s torp-
sedel från den 15 maj 1600 samt i Malungen och Vrångtjärn åren 1606 och 
1611. Tillika med ett antal finska nybyggen på andra sidan medelpads-
gränsen, av vilka de äldsta är Stormörtsjön i Torps socken från år 1600 och 
de något år yngre Grundsjö i Borgsjö samt Gransjön och Ulvsjön i Stöde, 
bildar de en tidig och betydande finnbygd på gränsskogen söder om Ljungans 
dalföre. Därmed har vi också nått den nordligaste periferin för den finska 
skogsbebyggelse, som kan höra samman med en invandringsström från 
Finland till centralsvenska bygder. Sålunda har av allt att döma de första 
bebyggarna vid Stormörtsjön kommit hit upp den långa vägen över Gävle, 
men vilken led de övriga finnarna på skogen anlitat, är icke utrett. Med all 
sannolikhet måste man för många, och kanske de flesta, förutsätta nordligare 
invandringsvägar, t. ex. över Sundsvall eller ännu längre norrut över 
Kvarken. 

1  För värdefull hjälp med kontroll och komplettering av kartmaterialet för Hälsing-
land tackar jag universitetslektor Ingvar Jonsson, Umeå, som är sysselsatt med under-
sökningar av finnbebyggelsen i detta landskap. 

2  En utförlig redogörelse för finnbosättningen i Hassela lämnas i Richard Gothes 
undersökning Hassela-finnarna, Stockholm 1942. 
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Under 1600-talets andra årtionde tillväxer denna finnbygd raskt och 
börjar visa tecken till expansion mot söder och framför allt åt sydväst. Ett 
nybygge Naggen inom nuvarande Ramsjö socken anlägges sålunda härifrån 
tidigt, och det förefaller troligt, att flera bosättningar även på Bjuråkers 
och Ljusdals skogar kan ha samma ursprung. Uteslutet är ej heller, att 
finnar från denna nordliga finnbygd kan ha medverkat vid bebyggandet av 
områden så långt åt väster som inne på Ytterhogdals marker. På goda grun-
der bjuder oss sålunda försiktigheten att hålla möjligheten öppen för två 
samverkande bosättningsrörelser, en från söder och en från nordost, vid 
finnarnas kolonisation av de vidsträckta utskogarna i nordvästra Hälsing-
land. 

Uppkomsten av finnbygderna på Orsa sockens allmänning och utmarker 
uppe mot Härjedalens gräns synes däremot höra samman med savolaxarnas 
frammarsch söderifrån. Härpå tyder åtskilliga uppgifter i domböckerna vid 
de upprepade rannsakningar som anställdes med finnarna på skogen, 
varvid deras hemvist, härkomst, pass, nedsättningsbrev m. m. noggrant 
förtecknades.1  Om inflyttning från Hälsingland berättar också många av 
de traditioner som den finländske studenten Carl Axel Gottlund antecknade 
vid sitt besök i dessa finrimarker år 1817.2  Nedsättningsåren stämmer också 
ganska väl som en fortsättning på finnarnas bebyggande av skogarna i 
Färila och Los. Sålunda upptages Björkberg år 1618, Hamra 1620, Sandsjö 
och Tandsjö 1622 samt Untorp och Rosentorp omkring 1626. Ytterligare 
tillkommer Myggsjö omkring 1650 och Kvarnberg något senare, och i och 
med att Ulvsjön längst i väster bebygges 1662 och Fågelsjön uppe i norr 
omkring 1670, har finnarna i detta område nått sina yttersta positioner 
invid härjedalsgränsen, som också blir gräns för deras framträngande norrut. 

För en spridningsrörelse som den här skisserade från gästrikegränsen 
norrut genom Hälsingland behöver man icke med nödvändighet förutsätta, 
att incitamentet utgöres enbart av direkta utflyttningar från bosättningar 
i Gästrikland. Att denna finnbygd i stor utsträckning bildar ett uppmarsch-
område för finnarnas fortsatta invasion av storskogarna norrut — och även 
i andra riktningar — kan icke sättas ifråga. Att gästrikefinnar också bidrar 
vid sekundära inflyttningar, den inre förtätningen av de nya finnmarkerna, 
är ganska naturligt. Men sambandet är även indirekt i så måtto, att nya 
invandrare från Finland och andra håll nödgas söka sig odlingsmarker längre 
bort utanför redan starkt tätnande bebyggelser, och att samma förhållanden 
blir rådande även vid den fortsatta bosättningsrörelsen norrut på skogarna, 

Den första av dessa rannsakningar föranstaltades vid ting i Orsa den 13 december 
1636. Liknande undersökningar av bosättningarna inom finnbygden hölls även åren 
1663, 1679, 1698 och 1726. 

2  C. A. Gottlund, Dagbok öfver dess Resor på Firmskogarne i Dalarne, Helsingland, 
Vestmanland och Vermland år 1817. Utgiven av Nils Sahlström med förord av K. B. 
Wiklund. Stockholm 1931. Gottlunds besök i Orsa finnmark skildras på sidorna 153-204. 
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hör självklart till en dylik bebyggelses dynamik. Utflyttningar från redan 
fasta och tillväxande nedsättningar och nya invandringar utifrån, från Fin-
land eller andra finnmarker, går jämsides och skapar nya finnbygder. Detta 
är betecknande för den savolaxiska kolonisationen ej enbart av hälsinge-
skogarna utan även av andra skogsbygder i vårt land. En annan egenhet 
som kännetecknar all savolaxisk skogsbebyggelse är vidare, att den icke går 
så kontinuerligt framåt som man kan frestas tro vid en flyktig blick på en 
översiktlig karta. Ett ingående studium av denna och framför allt en detal-
jerad kartläggning även av sekundära bosättningar ger i stället vid handen, 
att den rör sig språngvis framåt inom vissa tidsavsnitt, ibland med långt 
åtskilda nedsättningar, där mellanrummen i en ganska glest tecknad utbred-
ning efterhand utfylls av nya bosättningar av samma tvåfaldiga natur som 
ovan påpekats. Att härvid nya immigranter från Finland uppträder är det 
vanliga förhållandet i kolonisationens tidigare skeden. Sedermera sinar in-
vandringsströmmen alltmer för att nära nog helt upphöra framemot 1650, 
och i samma mån tar inre flyttningsrörelser vid och för bebyggelsen vidare 
ut på de mellanliggande skogsområden, som ännu är fria och tillgängliga 
för nybygge och odling. Kolonisationen föres därmed ej längre framåt utan 
avslutas, i och med att bygden överallt förtätas genom sekundärbebyggelser. 

Under det tidigaste invandringsskedet, tiden 1570-1600, bildar sålunda 
den savolaxiska kolonisationsvågen i enlighet med det anförda sättet för 
dess rörelse framåt ett mycket glest mönster av långt åtskilda bebyggelser. 
Dessa utgöres av de hittills berörda bosättningarna i Södermanland (framför 
allt Kolmården), östra Närke, västra Närke (Kilsbergen, Skagershult, Tånge-
råsa), Tiveden, Karlskogaområdet, västra Gästrikland samt skogsbygden 
kring gränsen mellan Hälsingland och Medelpad. Det är därför berättigat 
att beteckna dessa tidiga finnmarker som ett slags uppmarschområden för 
den fortsatta kolonisationen av de obebyggda skogarna och utmarkerna. 
Att kontakterna var livliga mellan dessa centra såväl under de tidigare som 
senare skedena av bosättningstiden finns det också många uppgifter om. 
Släktskap och samfärdsel av olika slag mellan finnarna i Gästrikland och 
Södermanland är kända, likaså beträffande Södermanland och Tiveden—
Karlskogaområdet. I fortsättningen, när kolonisationsrörelsen går vidare, 
kan man urskilja likartade förbindelselinjer till nya bosättningar. För många 
värmlandsfinnar uppges sålunda, att de kommit från Gästrikland, Karl-
skoga—Tiveden eller Bergslagen, som i sin tur har förbindelsevägar med 
Karlskoga- och Tivedsfinnarna, och vad gäller de östligare bergslagsbygderna 
även med Gästrikland och Södermanland. I vissa fall kan man även påvisa 
relationer mellan finnar i Gästrikland (Ockelbo) och Fryksdalen. i Värmland, 
där föreningsbandet utgöres av gemensamma släktförbindelser med finnar 
i Södermanland. Att dessa tidiga bosättningar och deras kontakter åt olika 
håll gynnat den fortsatta invandringen från Finland är ganska uppenbart. 
Utan tvivel har de nya immigranterna från Savolax oftast utnyttjat före- 
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fintliga finnbosättningar som mellanstationer på väg till sina blivande bo-
platser: man har arbetat någon tid hos en bofast finne på hans sved eller i 
andra sysslor och fortsatt färden, när man hunnit utvälja en lämplig plats 
för nybygge, även detta ofta en tillfällig vistelseort på väg till ett avlägsnare 
mål. När man påträffar uppgifter om födelseorter i Finland för finnar i 
senare invandringsskeden, får man därför ingalunda alltid förutsätta en 
direkt inflyttning utan räkna med möjligheten av en eller flera mellan-
stationer före den definitiva bosättningen. Då det gäller de tidigaste nedsätt-
ningarna är det däremot givetvis fråga om en invandring från Finland utan 
några försenande omvägar. Hur färden gestaltat sig i fortsättningen för det 
första skedets immigranter, sedan de landstigit i Stockholm, Gävle eller 
möjligen annan hamn vid östkusten, och hur de lyckats uppspåra den lämp-
ligaste terrängen för sin odlargärning, har vi dock inga upplysningar om. 

Från de vitt åtskilda tidigaste finnmarkerna sprider sig sålunda bebyggel-
sen ut över de mellanliggande områdenas skogsbygder. I centrum av Söder-
manland uppstår under de första årtiondena av 1600-talet en ganska bety-
dande finnbygd på de skogrika markerna kring gränslinjerna mellan hära-
dena Villåttinge, Daga, Åker och österrekarne, framför allt inom socknarna 
Mellösa, Lilla Malma, Gryt, Åker, Länna och Barva. Även på andra håll 
inom landskapet uppkommer spridda nya bosättningar. Vid samma tid slår 
sig finnar ned även i sydöstra Närke ända ned mot östgötagränsen på Tylö-
skogen, likaså norr om Hjälmaren. Med finnbygderna i Gästrikland och 
Hälsingland, för vilkas utveckling ovan redogjorts i korta drag, har bosätt-
ningarna i Bergslagen och östra Dalarna i viss utsträckning påtagliga sam-
band, men förloppet är här ganska komplicerat. I hela bergslagsområdet i 
norra Västmanland och södra Dalarna och dess randområden åt söder och 
norr växer det fram en bred och ställvis mycket tät finnbygd ända från 
västra Uppland och Gästriklands gräns i öster till värmlandsgränsen i väster, 
ett viktigt område vars bebyggelsehistoria hör till de mest svårlösta kapitlen 
i savolaxarnas kolonisation av de mellansvenska skogsbygderna. Här skall 
endast ges en antydan om vissa problemställningar och några flyktiga data 
till invandringens förlopp. Något annat är ej möjligt, i all synnerhet icke i 
en översikt som denna. Innan en välgrundad och så långt möjligt tillförlitlig 
framställning av finninvandringen i Bergslagen överhuvud kan ges ens i 
översiktlig form kräves en undersökning på bredare basis av finnarnas del-
tagande i svenskt bergsbruk. 

Före savolaxarnas inmarsch på skogarna erbjuder finninvandringen i 
Bergslagen inga invecklade problem. De finska bosättningarna är begrän-
sade till två klart åtskilda områden, en ganska stor men spridd utbredning 
i öster från trakterna kring Sala gruva över Norbergs bergslag till Stora 
Kopparberget, i väster en mera koncentrerad förekomst av finnar i Nora 
bergslag. De finnar som man här träffar som bergsmän, hyttkarlar, gruv-
arbetare eller som torpare o. dyl. är med få undantag västfinnar. Sedan den 
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savolaxiska immigrationen kommit i gång, blir emellertid alla spörsmål om 
bergslagsfinnarnas ursprung betydligt svårare att bedöma och klarlägga. 
Att de finnar som svedjar, bryter bygd och anlägger gårdar och byar ute på 
skogarna, är savolaxare, torde man ej behöva betvivla. Ofta kan detta 
också bevisas med tillhjälp av säkra uppgifter i olika arkivalier. Man finner 
sålunda savolaxiska släktnamn antecknade i kyrkböcker, ibland i stor mängd 
som i Ljusnarsbergs första kyrkbok, och i dödböcker och domböcker träffas 
ej sällan finnens hemort angiven, såsom Kuopio, S:t Mickel, Rautalampi, 
Rantasalmi m. fl., hänvisande till savolaxiskt bosättningsområde i Finland.1  
Annorlunda blir däremot problemställningen beträffande de finnar som bo-
sätter sig vid bergverken och helt tar del i arbetet där. Om de är västfinnar 
eller savolaxare kan ofta vara svårt att avgöra. I båda riktningarna kan man 
sålunda tolka en uppgift i årliga räntan av år 1624 för Noraskogs och Lindes 
bergslag, där det i samband med skattläggning av ett antal finntorp fram-
hålles, att deras bebyggare tillförene varit »brukade för gruvedrängar». 
Ibland är den västfinska hemorten säkert betygad av i kyrkböckerna anteck-
nade födelsebygder varav framgår, att tavaster och andra västfinnar fort-
farande tar del i invandringen österifrån. Att de fortsatta säsong- och arbets-
vandringarna från västra Finland hela 1600-talet igenom förser även hyttor 
och gruvor i Bergslagen med arbetsfolk är helt naturligt och kan också 
bekräftas med uppgifter från Finland. De finnar som på så sätt hamnar i 
bergsbruksbygderna, tar gemenligen vid torp och bosätter sig i närheten av 
arbetsplatsen. Understundom torde man också få antaga ett samband med 
1500-ta1ets västfinska inflyttare och räkna med ättlingar till den tidens 
bergsmän och arbetare i gruvor och hyttor. Att åtskilliga finntorp, framför 
allt i den östra Bergslagen från Salatrakten upp till Stora Kopparberget men 
troligen även i Noraskogs bergslag, leder sitt ursprung medelbart från sådana 
äldre inflyttningar kan utan tvivel på goda grunder antagas. 

En stor del av den finska bebyggelsen vid och kring bergverken har 
emellertid med full säkerhet åstadkommits av savolaxare, det kan man 
konstatera redan av uppgifter om deras svedjande och myndigheternas in-
gripanden häremot. Förloppet vid denna bosättning kan ha varit ganska 
skiftande, men av flera möjligheter är det tvenne, som man särskilt bör ta 
i betraktande. I stor utsträckning fortsätter invandrande savolaxare den 
inre förtätningen av bygden, i det att söner eller husmän flyttar ut från 
nybyggen ute på skogarna, skaffar sig arbete vid bergverken och efterhand 
tar upp nya torp, slår sig ned på ödetorp eller arrenderar gårdar i närheten. 
I andra fall bosätter sig invandraren på samma sätt vid hyttan eller gruvan 
omedelbart efter ankomsten och arbetar där någon tid, tills han får möjlighet 

1  Från mellersta Sverige, företrädesvis från Värmland, finnes över 400 savolaxiska 
släktnamn antecknade, vilka har synnerligen stort värde vid undersökningar av kolo-
nisationens förlopp och förbindelserna mellan olika bosättningar. 
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att utvälja och skaffa sig lämplig mark för svedjande och nybygge. Därjämte 
dras naturligtvis också mängder av kringströvande, ännu icke bofasta in-
vandrarfinnar till bergverken. 1 alla händelser råder ingen tvekan om, att 
även savolaxare tagit del i bergsbruket; det är tvärtom väl känt, att de 
uppträtt som självständiga bergsmän, varjämte de gjort sig beryktade som 
upptäckare av malmfyndigheter. För att endast nämna några exempel drev 
finnen Göran i Käxtjärn ett par hyttor inom nuvarande Hällefors bergslag 
och upptäckte omkring år 1635 det silverstreck som gav upphov till Hälle-
fors silververk; hans fader och ett par bröder drev en hytta vid Hälleforsen; 
Mårten finne från Löa upptäckte år 1624 kopparmalmen vid Nya Koppar-
berget (Ljusnarsberg) och åstadkom därmed en invasion av finnar till denna 
trakt; längre västerut i Värmlands bergslag var Kristoffer Hav-uinen vid 
Sundsjön och Matti Paapainen vid Älgsjön i Nordmark bergsmän liksom 
många andra av bergslagsfinnarna på båda sidor om värmlandsgränsen.' 
Det är sålunda oomtvistligt, att inom bergslagerna uppträdande finnar kan 
vara såväl väst- som östfinnar, varför man måste noga granska tillkomsten 
av bosättningarna från fall till fall med tillhjälp av tjänliga kriterier, såsom 
upptagningstid, typ av bebyggelse, släktnamn, förbindelser med andra bo-
sättningar, uppgifter om födelseort i Finland osv. Därvid har man även att 
ta hänsyn till omständigheter som att de nya emigranterna troligen tidigt 
sökt sig till de redan bofasta västfinnarna och att åtskilliga släktförbindelser 
ingåtts med dem. Under alla förhållanden är det påtagligt, att livliga för-
bindelser varit rådande mellan inflyttare av olika finska stammar, och den 
savolaxiska kolonisationen i bergslagsskogarna kom därför även att i betyd-
lig mån underlättas av förekomsten av finnar, som nått dessa bygder genom 
den typ av inflyttning som representeras av arbets- och säsongvandringar. 

Undersöker man tillkomsttiden för de bosättningar i Bergslagen, som man 
säkert kan karakterisera som savolaxiska, finner man, att bebyggelsen är 
äldst i de västligaste bergslagsskogarna och något yngre i de östligaste, 
medan den uppstått sist i det mellanliggande området. Detta kan te sig 
något förbryllande men är i själva verket ganska naturligt med tanke på 
den savolaxiska kolonisationens ovan beskrivna språngvisa rörelse framåt. 
I väster sprider sig sålunda finnarna från det tidiga bosättningsområdet i 
Karlskoga—Tiveden norrut efter gränsen mellan Värmland och Västmanland. 
Redan i slutet av 1590-talet och omkring 1600 upptages de första finntorpen 
Trösvattnet, Brunsjötorp, Björkskogsnäs, Norrälgen, Gränsjön m. fl. i 
Grythyttan och Hällefors, och redan före 1600 kommer från Karlskoga en 
finne och slår sig ned som förste nybyggare vid Ljusnarn i nuvarande Ljus-
narsberg. Under det första årtiondet av 1600-talet växer denna finnbygd 
kraftigt på de för kolonisation fria ödeskogarna (jfr karta 2 med karta 5!) 

1  Om finnarna vid Sundsjön och Älgsjön se Albert Palmqvist, Om Sundsjö- och 
Älgsjöfinnarna ( =Filipstads bergslags arkiv 8:1), Filipstad 1938. 
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genom en mängd nya bebyggelser ända upp till Hörken och Silkesberg vid 
dalgränsen, och framemot 1630-talet är hela det nordvästra hörnet av Väst-
manland erövrat. Till den snabba frammarschen har då också kraftigt 
bidragit bergsbruket i Norabergslagen och Grythytte—Hällefors bergslag 
samt upptäckten av kopparfyndigheterna vid Nya Kopparberget, som ovan 
berörts. I den östra Bergslagen börjar finnbosättningen något senare under 
1600-talets första decennium i Salatrakten, Gamla Norbergs bergslag, på 
Säters utskogar och i området mellan Stora Kopparberget och gästrike-
gränsen.' Finnbygdens tillväxt sker här emellertid ganska sakta och av-
stannar även snart, utan tvivel beroende på bristande utrymme till följd av 
det väl utvecklade bergsbruket med dess stora behov av kolskogar och de 
folkrika bondbygdernas utnyttjande av utmarkerna på båda sidor om 
Dalälven för virkestäkt, bete och slåttrar (jfr karta 2 med karta 5!). De för 
finsk bosättning i större utsträckning fria skogsmarkerna låg längre norrut 
efter gränsen mot Gästrikland och Hälsingland, och där växte det också 
fram större och mera sammanhållna finnbygder. Detta bosättningsområde 
har sin sydligaste gräns i skogarna längst i norr inom Husby socken, där 
den första nedsättningen sker år 1608. Längre norrut uppstår den viktigaste 
och största finnmarken på Svärdsjö sockens utskogar med första nedsätt-
ningar i Svartnäs, Spaksjön, Lilla Björnmossen och Gräsbackatorp omkring 
1610 eller något år därefter (de kungliga torpsedlarna är daterade i november 
1613). Till dessa gränsbygders finnbosättning hör också de torp som upp-
tages vid slutet av 1620-talet på Rättviksskogarna i nuvarande Bingsjö 
invid sjön Amungen och där bildar en begränsad och rätt isolerad finnbygd. 
Alla dessa bebyggelser från Husbyskogarna till Bingsjö tillika med spridda 
finntorp på Ore sockens utmarker och andra belägna närmare Siljansbygden 
har uppkommit genom samma förlopp, som man har att förutsätta för Orsa 
finnmark ännu längre åt norr. Läge och nedsättningsår (jfr karta 5!) pekar 
tämligen entydigt på samband med finnbygderna i Gästrikland och Hälsing-
land på andra sidan landskapsgränsen. 

Något senare än i de västra och östra bergslagsbygderna tar finnbosätt-
ningen sin början i området mellan Ljusnarsbergstrakten i väster och Gamla 
Norbergs bergslag i öster. Tidsskillnaderna är emellertid icke stora, endast 
ungefär ett decennium, till de första bebyggelserna i Söderbärke—Malingsbo 
(Sången, Djurlången, Järsjöboda m. fl.) och Norrbärke (Kittlingsberg, 
Ibbarbo m. fl.) med nedsättningstider mellan 1610 och 1620, men påvisar 
dock ganska åskådligt områdets karaktär av ett mellanstadium i bosätt-
ningsrörelsen. En stor grupp finntorp är också upptagna påfallande sent. 
Detta gäller i stor utsträckning för den sekundära, inre förtätningen av 
finnbygden och framför allt spridningen till Skinnskattebergs skogsbygder. 

1  Om utsträckningen av Gamla Norbergs bergslag se Norberg genom 600 år, Uppsala 
1958, sid. 248 f. 
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I dessa trakter synes finnarna uppträda först på 1630-talet, och någon egent-
lig finnbygd uppstår ej heller inom denna sockens gränser. 

Från bergslagerna kring gränsen mellan Dalarna och Västmanland rör 
sig finnarna norrut genom skogsmarkerna fram mot Dalälven. Framträngan-
det går dock mycket sakta, och randskogarnå mot dalabygderna nås trots 
det ringa avståndet först efter 1650 och i flera fall så sent som på 1670-talet. 
Deras försök att få fast fot norr om Västerdalälven misslyckas helt. Otvivel-
aktigt är det dalaböndernas starka utnyttjande av utskogarna med fäbod-
organisation och utslåttrar, som i dessa trakter försvårar och hejdar deras 
framryckning. I stället drar sig finnarna åt nordväst, där stora ödeskogar 
utbreder sig, bebygger Säfsnäsområdet under tiden fram till omkring 1630 
(Skifsen omkr. 1610, Säfsen omkr. 1620, Håen, Drafsen m. fl. före 1630), 
uppträder på utskogarna i Nås och Äppelbo på 1620-talet och fortsätter 
vidare norrut efter värmlandsgränsen på vattendelaren mellan Västerdal-
älven och Klarälven. Efterhand börjar dock kolonisationsvågen alltmera 
att avstanna, och de nordligare belägna Malungsskogarna bebyggs först 
under 1650-1680-talen, delvis genom medverkan av värmlandsfinnar från 
Ekshärad och norra Fryksdalen. En starkt bidragande orsak till den sena 
bebyggelsen var även här västerdalsböndernas envetna försvar för sina ut-
marker, vars betestillgångar och myrslåttrar de tillgodogjorde sig ända så 
långt bort från byarna som framme vid värmlandsgränsen. Deras ofta till 
synes egensinniga vägran att ej tillåta finsk bosättning på sina skogar får 
dock bedömas mot den kraftiga inskränkning av deras utnyttjande av 
skogarna som privilegierna för det 1649 bildade s. k. vedkompaniet innebar.' 
Detta hade till uppgift att förse Stora Kopparberget med erforderligt bränsle 
för gruvbrytningen, och dess prioritetsrätt till västerdalsskogarna sträckte 
sig hela två mil från älven, inom vilket område bönderna icke fick taga ved 
och virke eller röja till slåtter- och betesmarker.2 När dessa vid tinget anförde 
som skäl mot bosättning utanför denna gräns, att de där hade sina endaste 
nyttjandemarker, hade de sålunda utan tvivel starkt stöd för sin argumen-
tering. Först i samma mån som vedkompaniet släppte sitt grepp om skogarna 
kunde finnarna ta dem i besittning i full utsträckning. 

I Värmlands bergslag slår sig finnar ned vid örlingen i Gåsborn och Horr-
sjön i Färnebo strax före år 1600, således samtidigt med de första bosätt- 

Jfr Karl-Gustaf Hildebrand, Falu stads historia 1641-1687, Falun 1946, sid. 305 ff. 
2  Enligt db Nås 9/1 1660 (i Uppsala landsarkiv) förbjöd» allt svedjefällande på 

en mil när från älvstranden, och enligt db Malung 16/1 1662 utsträcktes samma för-
bud till 2 mil från älven för att spara skogen för Stora Kopparbergets behov. Svenska 
bönder som överträtt denna gräns fälldes till 40 markers böter men fick behålla 
svedjerågen. Några dagar senare (den 20/1) drabbades flera bönder i Nås socken av 
likadana böter, och ett svenskt torp utdömdes, eftersom nybyggaren börjat bygga 
utan lov »skogen till uthödande, och Kopparbergz Gruffuor i längden till hinder och 
brist på weedh». Även för Äppelbo socken fastställdes ovannämnda 2-milsgräns. 
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ningarna öster om landskapsgränsen. I samma takt som bebyggelserna växer 
fram på de vida skogarna i nordvästra Västmanland och med förbindelse-
leder från dessa finnmarker liksom från Karlskoga och Tiveden långt i söder 
bebyggs under 1600-talets två första årtionden de värmländska bergslags-
skogarna ända upp mot dalgränsen i norr (Laggsundet och Omsjön 1611 
m. fl.) och gränstrakterna mot Älvdals härad i väster i Färnebo och nuvarande 
Nordmark och Gustav Adolf (Bosjön omkr. 1610, Laggåsen j613, Sundsjön 
1617 m. fl.). Från denna stora ansamling av finnar i Karlskogaområdet och 
Värmlands bergslag utgår så erövringen av de övriga värmlandsskogarna. 
Med undantag av några tidiga bosättningar, som utgör nya exempel på den 
savolaxiska bebyggelsens språngvisa förflyttning framåt, nämligen vid 
Lindås i Ö. Fågelvik, ca 2 mil nordost om Karlstad, år 1601, i Nyeds bergslag 
(Mångstorp 1600, Fageråsen 1603)1  och långt västerut i Glava socken väster 
om Glavsfjorden (Halvarsnäs och Lenungen före 1610),2  rör sig den finska 
bosättningen ganska kontinuerligt fram över Värmland. Sedan finnarna 
bebyggt bergslagerna och nått in på närliggande marker inom Älvdals härad 
går deras väg mot väster för att erövra de vidsträckta gränsskogarna mot 
Norge.3  Redan omkring 1620 är de inne i Fryksdalen och upptar där de 
första finntorpen i östra delen av Sunne (Hedåsen, Jangshöjden), samtidigt 
som de börjar bosätta sig även på de västra skogarna i samma socken i det 
nuvarande Gräsmark (Ulvsjön, Norra o. Södra Ängen, Kymmen, Långe- 

1  En uppgift av A. Palmqvist, att i tiondelängden för år 1604 träffas en Nils finne 
i Norra Ny i Klarälvdalen, beror på ett missförstånd. Nils finne bosatte sig i Mångstorp 
i Nyeds socken, som under en stor del av 1600-talet benämndes enbart Ny. — A. Palm-
qvist, övre Fryksdalens finnar under 1600-talet. Fryksände förr och nu, III, Torsby 
1933, sid. 19; Dens., När kom finnarna till Värmland? Värmland förr och nu, 51, 
Karlstad 1953, sid. 26. 

I sin artikel Finnarna i Värmland intill 1600-talets slut (I: En bok om Värmland, 
3, Uppsala 1921) meddelar Erik Falk (sid. 241), att enligt jordeboken för 1585 ett torp 
upptagits i Glava av en finne. Denna uppgift har efter honom citerats i allehanda 
artiklar om finnarna och ansetts tyda på Lenungen. Från dödboken för Gunnarskogs 
socken år 1694 har man vidare antecknat, att den 30 juli detta år dog den hundraårige 
finnen »Pedher Railan född sör på finnskogen», och härav dragit slutsatsen, att Bogens 
förste bebyggare kommit från Lenungen. Bägge dessa uppgifter innehålla grova felläs-
ningar. I det förra fallet står i jordeboken endast en anteckning om upptagningen av 
det svenska skattetorpet Bråne: »Tagit anno 84 brune 1 T(orp)». Falk har läst »brune» 
som »finne», vilket kan vara lätt gjort, om man har modern ortografi i tankarna. I det 
senare fallet står det »här på finnskogen», varigenom uppgiften reduceras till en slentrian-
mässig och slarvig anteckning i kyrkboken. Sådana är vanliga under kyrkobokföringens 
första period i vårt land. 

3  En uppgift av A. Palmqvist (a. a. i not 1) om en icke namngiven finne, »Hede-
bergsfinnen» i Norra Råda i Älvdals härad år 1606 är felaktig. Den finne som avses, 
hörde hemma i Hedekärr i Södra Råda, där han var frälsetorpare åtminstone åren 
1604-1618. Hans namn var Olof. 
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näs).1  Därefter fortsätter de vidare åt väster och når riksgränsen vid Bogen 
ungefär år 1630. Bebyggelsen går sålunda rakt åt väster över Värmland och 
söker inte i första hand erövra de vidsträckta ödemarkerna i norra Värmland. 
Anledningen härtill är tydligen den, att finnarna här hejdas av fäbod-
skogarna i södra delen av Älvdals härad, varför de nödgas gå söder om 
dessa för att från en västligare utgångspunkt kunna nå de nordligare om-
rådena. Mellan sjön Fryken och den norska gränsen uppstår ett nytt finskt 
uppmarschområde i trakten av nuvarande Mangskog, de nordliga delarna 
av Gunnarskog, skogarna i den västra delen av Sunne och nuvarande Gräs-
mark samt Bogen, dvs. i gränsskogarna mellan Jösse och Fryksdals härad. 
Detta område fylles av en sådan mängd med folkrika finska bosättningar 
under 1620- och 1630-talet, att en fortsatt bosättning inåt de närliggande 
stora nordligare skogsområdena snart måste bli oundgängligen nödvändig. 
Den sätter också i gång vid 1630-talets mitt då de första finnarna börjar 
visa sig i Lekvattnet, varefter de första finnhemmanen i norra Fryksdalen 
upptages där på 1640-talet. Under samma decennium går bebyggelsen vidare 
norrut genom nuvarande östmarks socken, där den grundar Värmlands 
största finnbygdssocken med endast tre svenska byar, likaså genom nord-
östligare trakter av den dåtida storsocknen Fryksände i det nuvarande 
Vitsand, varefter Älvdalsskogama uppnås mot slutet av årtiondet. Inom 
dessa vidsträckta ödeskogar utmed norska gränsen bebygger finnarna, här 
som på de flesta andra håll understödda av inflyttare från avlägsnare finn-
bygder, snabbt alla tjänliga odlingsmarker och når nordspetsen av Värmland 
i och med anläggandet av den stora byn Aspberget längst uppe i norr om-
kring år 1660.2  De har då erövrat de nordvärmländska skogarna genom en 

1  Richard Gothe vill fastställa ett betydligt tidigare datum för finnarnas uppträdande 
i Fryksdalen och åberopar härför en uppgift i riksregistraturet den 11 december 1610, 
enligt vilken en finne Påfwel Michilsson ville upptaga ett ödetorp »Kellistorp» i Sunne 
socken. Anteckningen i riksregistraturet kan emellertid icke givas vitsord härför: något 
Kellistorp el. liknande är ej känt från denna socken, och det angives ej heller i texten, 
att personen ifråga skulle vara finne. Man kan ingalunda i ett fall som detta efter 
Gothes vana bedöma namnet som ett »typiskt firmanamn». Påfwel Michilsson kan lika 
väl vara svensk som finne. 

2  Primärbebyggelserna under kolonisationen av skogarna från Lekvattnets södra 
gräns till Värmlands nordspets är i huvudsak följande: Lekvattnet: Spettungen omkr. 
1640; Norra o. Södra Lekvattnet, Bredsjön 1644. Ostmark: Ulvsjön, Runnsjön, Gran-
sjön, Norra o. Södra Röjdåsen 1644; Mulltjärn 1646; Tväråna, Purastorp 1647. Vitsand: 
Mangen 1644, Rattsjöberget 1646. Nyskoga: öjeberget, Södra Flatåsen 1646; Viggen 
Mellan-Flatåsen 1650; Tjärnberg 1652; Digerberget omkr. 1655. Södra Finnskoga: 
Skallbäcken 1647; Kindsjön, Röjden 1649; Bjurberget, Älgsjön, Kringsberget 1650; 
Mackartjärn 1651; Medskogen 1652; Skråckarberget, Järpliden 1653; Avundsåsen 1658, 
Djäkneliden omkr. 1660. Norra Finnskoga: Aspberget omkr. 1660. 

Under kriget med Danmark-Norge 1643-1645 förlades ett kompani bergslagsfinnar 
som vakt utmed norska gränsen. De stora svedjemarker som de härvid kom i kontakt 
med, gav till upphov en påvisbar flyttning från Värmlands bergslag västerut. Så 
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kringgående rörelse runt fäbodmarkerna och har nått in på de områden på 
Älvdalsskogarna som ungefär skulle motsvara långfäbodmarkerna, om en 
fäbodorganisation med hem- och långfäbodar hade funnits i Värmland. 

Från samma uppmarschområde i väster går finnbebyggelsen även åt 
söder. Här når den under 1640- och 1650-talet in på den s. k. Glaskogen 
eller Södra finnskogen sydväst om Glafsfj orden och fortsätter ända ned till 
dalslandsgränsen och sporadiskt även in på Kroppefjäll på Dal. På Södra 
finnskogen möter den också en annan finnbebyggelse, som utgått från de 
ovannämnda tidiga bosättningarna vid Lenungen och Halvardsnäs i Glava 
socken. Från bebyggelsen vid Halvardsnäs — till dels kanske även från Le-
nungen och några finntorp på skogarna sydost därom — utbreder sig 
finnarna norrut ända upp till gränsen mellan Skillingmark och Köla socknar, 
där vi träffar de nordligaste utgreningarna från släkterna i Halvardsnäs.1  
Den södra finnskogens bebyggelsehistoria är därför ganska besvärlig att 
utreda och svårigheterna blir inte mindre därav, att nya inflyttningar av 
finnar från Karlskoga, Fryksdalen och norra delen av Jösse härad äger rum 
under de sista årtiondena av 1600-talet. 

Från det västvärmländska uppmarschområdet och norra Fryksdalens 
finnbygder fortsätter finnarna även in över den norska gränsen, som natur-
ligtvis inte utgör något väsentligt hinder.2  De bosätter sig kring sjöarna 
Varalden i Vinger, öjeren i Brandval och Röjden i Grue och sprider sig 
vidare över hela den östnorska skogsbygden ända upp till Trysil längst i 
norr. I invandringen deltar finnar ända ifrån Gästrikland, Hälsingland, Orsa 
finnmark och Bergslagen, troligen även någon invandrare direkt från Fin-
land, men huvudparten kommer från de värmländska finnbygderna.3  För 

flyttade t. ex. den beryktade storsvedjaren Hindrik Häkkinen från Rämmen och be-
byggde Rattsjöberget i Vitsand, från Rämmen kom också finnen Hindrik Kurki till 
Mangen i samma socken. En av de första bebyggarna på älvdalsskogarna, Olof Koo 
(Lehmoinen), som upptog Skallbäcken i nuvarande Södra Firmskoga, hörde även till 
de finnar som utbytte Bergslagen mot gränsskogarna i väster. 

1  Till Kyrkskogen i västra delen av Köla socken kommer en Mårten finne från 
Fryksdalen och bosätter sig där omkring år 1640. Hans dotter blir gift med finnen 
Anders Tuppe från Sigfridstorp på Glaskogen, vilken bebyggelse i sin tur utgått från 
Halvardsnäs i Glava. Sigfridstorp kallas än i dag Tuppetorp efter släkten Tuppe, som 
är en översättning av det finska släktnamnet Kukkoinen. 

2  En översikt av den finska bebyggelsen i östra Norge har lämnats av Kristian 
Östberg i Tidskrift for skogsbruk 1923 i en längre artikel med titeln Firmskogene i 
Norge, vilken alltfort är den bästa och sakligaste redogörelsen för dessa finnmarker. 
Värdefulla bibliografiska uppgifter träffas vidare hos Kristian Nissen, Skogfinnene i 
Nordmarken, Den norske Turistforenings Aarbok 1924. 

3  I enlighet med en förordning av den 18/12 1685 hölls följande år vid tingsstugorna 
i alla av finnar bebodda trakter i östra Norge noggranna förhör med alla finska ny-
byggare, varvid var och en fick redogöra för ålder, födelseort, vilka platser han tidigare 
vistats på, aktuell vistelseort och antalet där bosatta personer, utövat åker- och svedje-
bruk, jakt och fiske m. m. 1 dessa viktiga s. k. finnemantal, vari uppföres 1 225 personer, 
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dessa sistnämnda kan man i många fall följa vandringsvägarna. Här blott 
ett par exempel. Sålunda har exempelvis finnarna i Gravberget på Våler 
finnskog något norr om Södra Finnskoga i norra Värmland kommit ända 
nerifrån gränstrakterna mellan Jösse härad och Fryksdalen. De finnar, som 
bebyggde denna plats, tillhörde släkten Liitiäinen, vars rörelser under kolo-
nisationstiden kan följas från Gräsmark vid Jösse härads gräns över Lek-
vattnet, Ostmark och Nyskoga till Juberget på Åsnes finnskog och slutligen 
fram till Gravberget.1  Finnarna i Risberget på samma norska finnskog här-
stammade från nuvarande Purastorp i östmark, varifrån den förste bebygga-
ren, finnen Erik Puranen, flyttat dit upp, sedan han någon tid varit bosatt vid 
Lövhöj den i Grue. Om finnbebyggelsen i Norge skall här ytterligare endast 
påpekas, att den från trakten Vinger—Brandval—Grue går åt väster över 
Glommen och fortsätter genom skogarna i Nordmarka norr om Oslo, där 
många finntorp finnas, vidare åt väster. Här uppstår Bärums finnmark 
väster om Oslo och Modums finnmark, som än i dag kallas Finnemarka, 
nordväst om Drammen. I detta avsnitt når finnarna västligast till Ådal 
och Sigdal väster om Hönefoss. I trakterna norr om Oslo går finnbebyggel-
sen även norrut, bildar en ganska stor bebyggelse i skogsområdena väster 
om sjön Mjösa och stannar av först uppe i Land, Vardal, Torpa och Fluberg 
väster om Gjövik och Lillehammer. Därmed hade finnmarken i Norge nått 
sin största utbredning, i och med att den på alla håll nått fjällen, en terräng-
typ som finsk odlingstekuik icke kunde tillgodogöra sig och som därför satte 
en definitiv gräns för finnarnas frammarsch (karta 6). 

Därmed har vi följt den savolaxiska kolonisationsströmmen över Sverige 
fram till Norges fjäll och samtidigt avslutat denna mycket koncentrerade 
översikt av invandringarna från Finland till mellersta Skandinavien under 
den tid som titeln anger. Mycket vore att tillägga om exempelvis smärre 
isolerade bosättningar såväl inom som utanför framställningens geografiska 

angives 217 vara inflyttade till de norska finnbygderna. För dessa uppgives ursprungs-
orterna sålunda: Sverige (utan närmare uppgift om ort) 31, Fryksdalen 54 (därav 17 
från Sunne socken), Jösse härad 16, Älvdals härad 16, Värmland (utan närmare uppgift 
om ort) 6, Bergslagen 19 (därav 8 från Nya Kopparberget), Orsa finnmark 12, övriga 
Dalarna 12 (därav 5 från Stora Kopparberget och 4 från Äppelbo), Gästrikland 17, 
Hälsingland 19, Medelpad 1, Ångermanland 1 och slutligen 13 från Finland. Av denna 
förteckning framgår, vilken roll de värmländska finnbygderna spelat vid invandringen 
till Norge, men den utgör också en god illustration till den samverkan vid bosättningen 
av flera och även långt avlägsna finnbygder tillika med nya inflyttare från moderlandet, 
som är utmärkande för den savolaxiska erövringen även av de svenska skogsområdena. 
— Finnemantalen föreligger i en utgåva av Isidor Sundberg, Firmmarksräfsten i Norge 
år 1686, Falun 1942. De av det norska riksarkivet vidimerade avskrifterna är återgivna i 
oavkortat skick. För utgivarens anmärkningar till finnemantalens märkligaste släkt-
namn är emellertid en bestämd varning på sin plats på grund av den ytterst ovederhäf-
tiga framställningen, där exempelvis norska gårdsnamn o. dyl. tolkas som finska släkt-
namn, andra besynnerligheter att förtiga. 

1  Jfr angående savolaxiska släktnamn i Värmland sid. 86, noten! 
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begränsning, om villkoren för bosättningen, de varierande bestämmelserna 
för skattläggningen av nybyggena, svedjebrukets roll och de viktiga spörs-
målen om finnbefolkningens förhållande till myndigheter och svensk allmoge 
liksom även de olika finnbygdernas inre utveckling under kolonisations-
tiden.1  Allt detta är emellertid frågor som faller utanför ramen för denna 
översikt, som huvudsakligen avser att utgöra en kommentar till de publi-
cerade kartorna. 

Avslutningsvis skall här till sist endast sägas några ord om storleksord-
ningen av den savolaxiska kolonisationen. Hur många finnar som slog sig 
ned i det vidsträckta området från Orsa finnmark och Ljungans dalgång i 
norr till och med bosättningarna i Tiveden och Kolmården i söder, torde 
icke vara möjligt att beräkna ens tillnärmelsevis. För att detta skall vara 
utförbart, kräves en vida grundligare bokföring av de finska bebyggarna 
och deras husfolk under kolonisationstiden än vad tillgängliga kamerala 
handlingar kan prestera. Att det rör sig om åtskilliga tusen personer är 
emellertid ställt utom allt tvivel. För det enda område, nämligen Värmland, 
där beräkningar med någon utsikt till sannolikt resultat kunnat anställas, 
har man uppskattat den finska befolkningen till över 6 000 personer vid 
1600-talets slut. I detta landskap, där ett 60-tal av dess församlingar berörts 
av finsk bosättning, skulle finnättlingarnas antal efter samma beräknings-
grund motsvara omkring 17 procent av landskapets hela befolkning vid 
ingången av 1800-talet. 

Summary 

The expressions "finnskog" (Finn-forest) or "finnbygd" (Finn-district) for a 
certain type of settlement normally ref er to the Finnish settlements in Värm-
land, which existed until very recently. It is less well-known to the general 
public that vast areas in other parts of Sweden are historically speaking equally 
entitled to these terms. The Firmish settlement in Värmland is in fact the final 
stage of a long series of popular migrations from Finland to the west across the 
Scandinavian peninsula, a result of immigrations of different Finnish tribes to 
Sweden for various reasons and purposes. These immigrations occurred at 
different times. 

1  En isolerad förekomst av östfinnar utanför ramen för denna framställning är exem-
pelvis den stora grupp båtsmän från Karelska näset (Viborg, Nykyrka, Björkö) som 
överförts till Blekinge och sydöstra Småland i slutet av 1600-talet. Dessa förlades 
(i många fall jämte familjer) i västra Blekinge från Listerlandet till itryd (45 båtsmän), 
i östra Blekinge (43 båtsmän) och ett obestämt antal i Södra Möre i Småland. En hel 
del namn av östfinsk typ i rullorna anger också deras extraktion, t. ex. Hallonen, 
Hilljanen, Hyttonen, Mannonen, Wäronen osv. Ett minne från denna bosättning är att 
de knypplade blekingespetsarna har nära frändskap med de karelska. — Se: Carin 
Österberg, Båtsmansnamnen i Blekinge och Södra Möre. Blekingeboken 1939, Karls-
krona 1939, sid. 103-132; Axel Hörlt6n, Hur knypplingen kom till Blekinge och dess 
grannbygder. Rig 1960, Stockholm 1960, sid. 97-104. 
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Finns irnmigrated to Sweden in the early Middle Äges. From the 1330's on-
wards until the end of the Middle Äges there are reeords of about 600 Finns 
mainly in Central Sweden but also in Dalarna, Närke, Östergötland, Väster-
götland and Småland (Map 1). The majority of them, about 85 %, lived in the 
towns, above all in Stockholm and Arboga, where they were burghers, crafts-
men, fishermen etc., or occupied inferior positions in the service of the town 
itself; they oecasionally held more important posts in the town-council. Immigra-
tion to country districts was mainly concentrated to the areas north of Lake 
Mälaren, where the farming lands of Uppland with more than 50 Finns constituted 
a centre of immigration for people from Finland. Almost all these Finns were 
tenants on Church or noblemen's lands, the rest were either workers or servants. 
In addition there was a group of nine Finns who were "bergsmän" (farmers who 
ran and owned mines) round the Great Copper Mine (Stora Kopparberget) in 
Dalarna who were the forerunners of future immigration to the mining districts. 

From the end of the Middle Äges up to about 1570 Finnish immigration con-
tinued in the same way as that during the Midclle Äges (Map 2). During this period 
thousands of Finns arrived in Sweden, mainly during the reign of Gustavus 
Vasa. Uppland became more and more popular as their destination and there 
were more than 400 Finns in the farming areas of 122 of the provincial parishes 
(Map 3). Almost all of them were farmers, about 30 of them owning their own 
farms and the majority of the rest tenants or in a smaller number of eases "tor-
pare" (crofters). There were many Finns outside the borders of Uppland as 
weil, mainly round Lake Mälaren but also in Närke, Västergötland, Östergötland, 
Småland and even on Öland. Immigration to the mining districts (Bergslagen) 
increased greatly. In the south-eastern mining district of Dalarna there were at 
this time about 60 Finnish farmers who ran and owned mines and paid taxes 
for the privilege. There were also Finns in Norberg mining district in north-
eastern Västmanland, in Nora mining district in the west of the province and 
also in great numbers in the Sala silver mine. 

During these two migratory periods the immigrants were western Finns. This 
is indicated by the fact that they settled in farming areas in Sweden, from infor-
mation as to their place of origin, their names and to a certain extent the name 
"finne" to denote a person from the provinee of Finland (Suomi). The reason 
why they left Finland was the uneven distribution of work and manpower in 
the centre of the kingdom and the marginal areas of which Finland was one. In 
Finland there was not enough work for the population, while in the central parts 
of the kingdom conditions were reversed. Many Finns therefore moved in order 
to get work and an income. This movement was also approved of and supported 
by Gustavus Vasa. Ho thus continually sent for workers from Finland to work 
in the mines and on the farms belonging to the Crown, and issued edicts to make 
sure that the Finns came to Sweden to work and trade instead of to Riga and 
Reval. Immigration to seek work with more or less permanent settlement as a 
result continued throughout the 17th century to a varying degree, above all 
to the mining districts and the central farming districts. The number of Finns 
in the farming districts round Lake Mälaren before the year 1650 is shown on 
Map 4. 

In the 1570's a great new wave of immigration from Finland began which was 
to last until the middle of the 17th eentury. It consisted of Eastern Finns, "Sa- 
volaxare", and was really a continued expansion to Sweden after they had 
settled the vast wildemesses of central Finland with the aid of a well-developed 
land-clearing technique (burnbeating). In Sweden, where eultivation of land had 
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followed the river valleys, the watercourses and the easily cultivated lands of 
the plains, settlement had stopped at the edge of the great forests. These were 
now exploited very quickly by the Savolaxians, who cleared the forests and esta-
blished villages and tax-paying farms. As opposed to the Swedes and the West 
Finns, these Eastern Finns thus created a characteristic forest settlement, which 
can be seen by comparing map 5 with maps 1-4. 

Sornething characteristic of the Savolax settlements is that they moved for-
ward in leaps from one settlement to the next and new immigrants later arrived 
to f ill the gaps left by the original settlers. During the earliest immigration pe-
riod, 1570-1600, the wave of colonisation forms a very sparse pattern of settle-
ments situated far from one another. These settlements are to be found in Sö-
dermanland (above all Kolmården), eastern Närke, western Närke (Kilsbergen 
and the forest areas to the south), Tiveden in Västergötland, the Karlskoga area 
of Värmland, western Gästrikland and the forest area round the border between 
Hälsingland and Medelpad (Map 5). With the exception of the last-mentioned 
south Norrland areas this early settlement all takes place in the Principality of 
Duke Charles and is connected with and facilitated by the Duke's policy of sett-
ling and cultivating the previously waste lands. 

These early Finnish settlements can be considered a kind of pioneer area for 
continued colonisation into the uncultivated forest regions. From about 1600 
until the end of the 1630's vast areas of forestland were settled. In the centre of 
Södermanland quite a considerable Firmish settlement arose and in Närke 
Finns settled north of Lake Hjälmaren and in the south-eastern forest areas. The 
settlements in Tiveden increased considerably and later in the century reached 
as far as Lake Vättern. In the north the great forests in western Hälsingland were 
settled, also the areas in eastern Dalarne and Orsa, where settlements grew up 
and spread as far as the Härjedalen border and did not cease growing until about 
1670. In the whole mining area of northern Västmanland and southern Dalarna 
a broad and in places very densely-populated Finnish settlement arose, stretch-
ing from the border of Uppland and Gästrikland in the east to the Värmland 
border in the west, with secondary settlements spreading towards the Dalarna 
settlements in the north and onto the watershed between the rivers Västerdal-
älven and Klarälven as late as the 1670's and 1680's. The Finnish settlements 
of the mining district of Bergslagen continued westwards with settlements in 
the mining district of Värmland during the first two decades of the 17th century. 

In Värmland the Finns spread westwards from the Karlskoga area and Bergs-
lagen. Soon after 1600 they appear in the mining district of Nyed and the Vänern 
district. During the next decade they settled in the forests in the northern part 
of Färnebo district and continued into the vast forests in the south of Älv-
dalen. In about 1620 they had reached Fryksdalen and established a number of 
Finnish settlements in the parish of Sunne, after which they continued west and 
reached the Norwegian border in about 1630. The settlements thus extend 
straight across the province in a westerly direction and do not, to begin with, 
touch the vast forests of northern Värmland. The reason for this is that the Finns 
were stopped here by the summer pastures (shielings) in the southern part of 
the Älvdalen district and were thus obliged to keep south of these and later reach 
the areas farther north from a more westerly starting-point. 

Starting with a large group of Finns in the settlements between Lake Fryken 
and the Norwegian border the rest of the Värmland forestlands were swiftly 
settled. In two decades the whole of the northern border area was settled and 
the biggest Värmland Finn-settlement was created, an enclave almost 140 kilo- 

7 — 674296 Sv. Landsmål 1967 
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metres long and many kilometres broad. This settlement period ended with the 
establishment of the village of Aspberget at the northern tip of Värmland in 
about 1660. During the same period settlements had been established south-
wards right down to the Dalsland border and there were even one or two small 
settlements in the centre of this province. 

The Norwegian-Danish border did not in any way hinder Finnish settle-
ments. The border was crossed in about 1630 and from the Finnish centres in 
the forests of Grue and Brandval in Eastern Norway settlements spread quiekly 
over the whole of the east Norwegian forest area, continued across Glommen to 
the forest areas of Bärum and Modum west of Oslo and Drammen and the forest 
areas west of Lake Mjösa and during this period reached the mountains (map 6). 
With this the Finns stopped moving, as they had encountered a type of country 
that their Finnish cultivation-technique could not be adapted to. 

It is impossible to estimate even approximately how many Finns settled in 
this huge Savolax colonisation area stretching from Oroa Finn-district, the south-
ern border of Medelpad and Södermanland in the north and east, to the 
mountains of Norway in the west. For the only area where it has been possible 
to ealculate more or less accurately, that is Värmland, the Finnish population 
has been estimated at about 6,000 people at the end of the 17th century. On 
the same basis for calculation the deseendants of these Finns must have consti-
tuted about 17 % of the whole population of the province at the beginning of 
the 19th century. 



Erik Holmkvist 
1895-1966 

Den mångårige medarbetaren vid Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, 
arkivarien Erik Holmkvist, avled i Uppsala den 23 september 1966 efter en 
tids sjukdom. 

Erik Emanuel Holmkvist föddes i ett bondehem i Nora bergsförsamling i 
Västmanland den 26 augusti 1895; han.s föräldrar var bergsmannen August Holm-
kvist och Anna Matilda Ersson. Sedan han slutat folkskolan arbetade Holmkvist 
några år som gruvarbetare men även som skogs- och jordbruksarbetare. Hans 
bildningsintresse ledde honom snart till självstudier i skilda ämnen, och så små-
ningom kom han till Brunnsviks folkhögskola, som han genomgick läsåret 1914-
15. Av lärarna där, bl.a. av dåvarande rektorn Torsten Fogelqvist, uppmunt-
rades han till vidare studier, och så började han 1917, vid 22 års ålder, att 
studera vid Lunds privata elementarläroverk, där han den 28 maj 1920 avlade 
studentexamen. Höstterminen samma år inskrevs han vid universitetet i Upp-
sala och tog där sin fil. mag.-examen den 28 maj 1924 med nordiska språk som 
huvudämne. 

Redan sommaren 1921 hade Holmkvist för Landsmålsarkivets räkning på-
börjat uppteckningar av folkmålet i sin hemförsamling, som han var grundligt 
förtrogen med från sin uppväxttid. De första försöken där visade sig så lovande, 
att licentiat Torsten Ericsson, som sedan några år arbetat på en vetenskaplig 
översikt över Västmanlands folkmål, fann honom vara en värdefull blivande 
medarbetare och uppmuntrade honom att fortsätta. Somrarna från 1923 till 
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1926 gjorde han också uppteckningar inte bara i Nora utan i ett flertal andra 
socknar i landskapet och skaffade sig en god översikt över dess språkliga för-
hållanden. Han tycks redan nu ha planerat att ägna sina egna licentiatstudier 
åt västmanlandsmålen och särskilt deras syntax. Han avbröt emellertid sina 
studier för en tid och tjänstgjorde under en del av vårterminen 1925 som lärare 
vid Birka folkhögskola i Jämtland och var under läsåret 1925-26 vikarierande 
adjunkt vid högre allmänna läroverket i Skara. 

Från hösten 1926 fick Holmkvist emellertid möjlighet att fortsätta sula li-
centiatstudier, då Landsmålsarkivets föreståndare Herman Geijer, som under 
samtal med honom om hans studieplaner fäst sig vid hans i vissa avseenden 
originella idéer, kom att erbjuda honom möjligheten att vid sidan av studi-
erna ta upp framlidne medarbetaren Torsten Ericssons påbörjade västman-
ländska dialektbeskrivning, gärna med syntaxfrågorna, som dittills ofta för-
summats vid dialektbeskrivningarna, behandlade i främsta rummet. Holmkvist 
accepterade och knöts omedelbart till arkivet som tillfällig medarbetare. Vid 
samma tid kom Geijer också att förmedla bekantskapen mellan Holmkvist och 
disponenterna Carl Sahlin och Herman Sundholm i samband med en av Geijer 
planerad undersökning av den folkliga terminologien inom gruvdriften, i vilken 
Holmkvist genom egna erfarenheter hade goda insikter. Denna bekantskap ledde 
till att Holmkvist fick i uppdrag att vid sidan av västmanlandsundersökningen 
också börja en undersökning av gruvterminologien. Medel för resor ställdes till 
förfogande dels av Landsmålsarkivet och Jernkontoret, dels av gruvförvaltning-
arna i Dannemora och Grängesberg samt av Stora Kopparbergs Bergslag i form 
av bl.a. fritt vivre under Holmkvists undersökningar på respektive gruvorter. 
(Jfr Holmkvists redog. för unders. av det folkliga gruvspråket 1926-27 i Blad 
för Bergshandteringens Vänner 18,1927 s. 805 f.) 

Holmkvists arbete vid arkivet för västmanlandsundersökningens del be-
kostades av lotterimedel och anslag från landstinget. Geijer gav honom rätt fria 
händer att planera sina båda huvudarbeten så att de inte skulle lägga allt för 
stora hinder i vägen för hans akademiska studier och det avhandlingsarbete, till 
vilket hans bearbetning och nyinsamling av västmanländskt dialektmaterial 
också kunde ses som förarbeten. Under åren 1927-28 utgav Holmkvist också på 
uppdrag från Nora stad de sista delarna av Johan Johanssons bergshistoriska 
samlingar i Noraskogs arkiv (band V, h. 4-5 och band VI). Dessa arbetsformer 
under studietiden passade väl Holmkvists starkt individualistiska läggning. Han 
blev 1928 färdig med en studie över gruvspråket som fick tjänstgöra som licen-
tiatavhandling och den 2/11 1929 tog han fil. lic.-examen för Otto von Friesen. 
Han sammanställde också samtidigt en studie över västmanlandsmålens syn-
tax (1929). 

Från den 1 november 1929 anställdes Holmkvist på heltid vid Landsmåls-
arkivet som vetenskaplig medarbetare med arvode av lotterimedel och med 
huvuduppgift att fullfölja undersökningen av de västmanländska dialekterna 
och av berg-verkstermerna. Utom åt uppteckningsresor i Västmanland och till 
ett flertal svenska gruvorter kom hans arbetstid nu att i huvudsak ägnas åt 
excerpering av äldre material. För västmanlandsundersökningens del förde 
detta till utformandet av ett ordboksmanuskript i 8:o-format med ordbeläggen 
geografiskt ordnade på korten enligt ett av Geijer föreslaget system (se Sv. 
Landsm. 1928, s. 45 ff.). Vidare samordnades alla äldre samlingar från Västman-
land i 16:o-format i en enda alfabetisk följd — senare behandlades också sam-
lingarna från Närke på samma sätt. För att vinna översikt över de dialektgeo-
grafiska förhållandena i Västmanland påbörjades ett antal översiktskartor över 
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vissa nyckelords utbredning och former. Tio sådana språkgeografiska kartor 
presenterades i uppsatsen »Några drag ur Västmanlands språkgeografi», skriven 
gemensamt av Holmkvist och Geijer (i Sv. Lan.dsm. 1929 s. 1 ff.) och särskilt be- 
lysande motsättningarna mellan öst och väst i landskapsmålen. Vidare fortsatte 
Holmkvist excerperin.gen av material avsett att belysa västmanlandsmålens 
syntaktiska egenheter. För serien av arkivets frågelistor författade han under 
åren 1929-32 nr 6 »Gruvor», nr 24 »Skidor, snöskor m. m.», nr 26 »Hyttor» och 
nr 34 »Folktro och folktraditioner rörande bergsbruk». För övrigt utgav han 
under åren fram till 1940 endast ett fåtal smärre uppsatser. Fram till 1940-41 
hade »Västmanlandsordboken» under medverkan av flera goda exeerpister 
snabbt tillväxt, så att den då kom att omfatta omkring 62 000 kort. Av de pla-
nerade språkkartorna hade ett hundratal färdigställts. 

I samband med Landsmålsarkivets omorganisering 1939 förordnades Holm-
kvist till innehavare av en statlig arkivariebefattning, som han tillträdde den 
1 september samma år. Excerperingsarbetet och insamlingen av nytt material 
på resor fortsatte i viss utsträckning de närmast följande åren. Från år 1941 
hade arbetet på beskrivningen av västmanlandsmålen dock skjutits i bakgrunden. 
Materialet framstod tydligen som svårbemästrat och andra intressen kom i 
vägen. Holmkvist kom från denna tid dessutom att arbeta alltmer isolerat 
och fördjupade sig alltmer i etymologiska frågor, särskilt rörande de finska 
lånorden i västmanlandsmålen. Redan 1935 hade han börjat intressera sig för 
finskan.; han gjorde detta år en resa till Finland. Hans studier kom snart att 
gälla hela den fenno-ugriska språkgruppen men särskilt ostjakiskan, och han 
sökte spåra de eventuella släktskaper som kunde finnas mellan denna språk-
grupp och de indoeuropeiska språken. Det ursprungliga syftet med undersök-
ningen av de finska lånorden i västmanländskan, för vilken han till en början 
fått en viss uppmuntran från Geijers sida, skymdes bort, och hela dialektun-
dersökningen sköts åt sidan för arbetet på en avhandling om relationerna mel-
lan de finsk-ugriska och de indoeuropeiska språken, som han började trycka i 
början av 1940-talet men aldrig fullföljde då han utsattes för kritik. 

De stora insamlingarna av eget material (ca 6 550 bl. 16:0) och excerptsam-
lingarn.a (ca 50 000 bl. 16:0) rörande gruv- och hyttspråk började han bearbeta 
under slutet av 1930-talet och 1941 utkom »Bergslagens gruvspråk», ett ordboks-
häfte om 115 sidor, där de vanligaste hithörande termerna upptagits till belys-
ning i fråga om betydelse och utbredning. En samtidigt planerad inledning om 
det svenska gruvspråket började tryckas men fullföljdes aldrig. År 1945 färdig-
ställde Holmkvist andra partiet av sitt arbete om bergverkstermerna, och han 
utgav häftet »Bergslagens hyttspråk» (119 s.). Han kom senare att publicera 
ett tiotal smärre uppsatser rörande bergverkens och järnbrukens arbetstermer. 

Under slutet av 1940-talet försämrades emellertid hans hälsa avsevärt, han 
led av högt blodtryck, något som också påverkade hans arbetsförmåga. Efter 
ett par svåra operationer och en längre tids sjukledighet förbättrades emellertid 
hans hälsotillstånd avsevärt. Ett tecken på någotsånär återvunnen hälsa var 
hans deltagande vid utgivningen av text och kommentar till Linnes »Bergslags-
resa 1734», som han tillsamman med Arvid Hj. Uggla ombesörjde 1953. Och 
år 1955, då riksdagsmannen Johan Johanssons i Noraskog efterlämnade papper 
blev offentligt tillgängliga, återvände han till ett uppdrag i släkt med det han 
genomförde 1927-28 med utgivningen av de sista delarna av samme samlares 
Nora,skogs arkiv. Han fick nu uppdraget av Nora stad att dels genomgå och 
katalogisera det n.ytillgängliga materialet, dels också att utgiva Johanssons 
»Dagboksanteckningar 1869-1900». De båda första delarna av dagboken utgav 
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han redan innan han den 1 september 1960 pensionerades från sin tjänst vid 
arkivet, och delarna utgavs 1961 och 1965. Innan hans egen arbetsdag 
slutade, hade han således fått avsluta ett äreminne över sin hembygds störste 
kulturhistoriske samlare under 1800-talet. 

Det ur dialektforskningens synpunkt viktigaste resultatet av Erik Holm-
kvists egen forskargärning är dels den stora Västmanlandsordboken i manu-
skript i Landsmåls- och Folkminnesarkivet, dels hans egna primärsamlingar 
frän Västmanland och de gruvorter i landet, där han gjort sina uppt3ckningar 
rörande bergsmannanäringens terminologi, som han från sin egen ungdom som 
arbetande bergsman var så väl förtrogen med. Med detta har han lagt en bred 
och fast grund för all fortsatt forskning rörande allmogemålen i Västmanland 
och fackspråket bland gruvdriftena och järnhanteringens utövare i den mellan- 
svenska Bergslagen. 

Erik Holmkvists författarskap 
Egna tryckta 8krifter 
Efterord till femte bandet /av Noraskogs arkiv/. I Noraskogs arkiv V, Sthm 

1927, s 547. 
Redogörelse för undersökningen av det folkliga gruvspråket. I Blad f Bergs-

handteringens Vänner 18, Örebro 1927, s 805-823, särtr. pag. 1-19. 
Utdrag ur Erland Ströms minnes-bok, utg, med inledning. Örebro 1927. 29 s. 
Landsmålarkivets frågelista 8, Gruvor. Särtr. 1927, 9 s. I Sv Landsm B. 25, 

Upps. 1928, s 46-54. 
Förord /till h 1 och 3 av Noraskogs arkiv/. I Noraskogs arkiv VI, Sthm 1928, 

s 3, 199-200. 
Memorial och Instruction. för Konstmästaren vid Stora Kopparberget år 1660. 

I Blad f Bergshandteringens Vänner 19, Örebro 1928, s 223-229. 
Landsmålsarkivets frågelista 26, Hyttor. Tierp 1929. 12 s. 
Landsmålsarkivets frågelista 24, Skidor, snöskor, skridskor m.m. Särtr. 1929. 

I På Skidor 1930, Malmö 1930. 23 s. 
/Tills. med H. Geijer/ Några drag i Västmanlands språkgeografi. I Sv Landsm 

1929, tr. Upps. 1930, s 1-27. 
Äldre förteckningar över bergsverk i Sverige. I Blad f Bergshandteringens Vän- 

ner 20, Örebro 1932, s 161-178. 
Landsmålsarkivets frågelista 34, Folktro och folktraditioner rörande bergsbruk. 

Tierp 1932. 10 s. 
Närke, dialekt. I Sv Uppslgsbok 20, Malmö 1934, sp 467-468, 2: a uppl. 21, 

Malmö 1952, sp 737. 
Förord. Efterskrift. Till E. Bore, Sägner och händelser, Sv Landsm B. 31, 

Tierp 1933, s 3-4, resp 98-100. 
Bergshanteringen /i Uppland/. I Uppland, Hembygdsböckerna, Upps. 1935, 

s 326-333. 
Huru gamla äro Dannemora gruvor? I Uppl. Fornminnesfgs tidskr. 65, Upps. 

1935, s 109-118. 
Did the Ancients reduce magnetite? I Uppl. Fornminnesfgs tidskr. 65, s 134-136. 
Om namnet Uppsala och övriga nordiska namn av typen Sala. I Namn och 

Bygd 24, 1936, s 104-113. 

Manne Eriksson 
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Om Peder Månssons författarskap och landsmanskap. I Arkiv f nord filologi 52, 
1936, s 340-349. 

Västmanland, dialekt. I Sv Uppslagsbok 30, Malmö 1937, sp 249-250, 2: a uppl. 
32, sp 23-24. 

Undersökningar av Södermanlands folkmål. Torsten Ericsson — den stora ge-
stalten i sörmländsk dialektforskning. I Sörmlandsbygden 1938, Nyköping 
s å, s 23-33. 

Inledning /till Brate, Från Norbärgs s:n i Västmanland/. I Sv Landsm 111.2, 
s 215-216 — Sthm 1938. 

Bergslagens gruvspråk. Upps. 1941. v, 115 s. 
Inledning /till J. A. Magnusson, Från Irsta s:n i Västmanland/. I Sv Landsm III. 

2, s 236 — Sthm 1944. 
Bergslagens hyttspråk. Upps. 1945, vii, 119 s, 3 s Tillägg 1951. 
Fsv svartasmed och hvitasmed. I Arkiv f nord Filologi 65, 1951, s 94-99. 
En anmärkning till Upplandslagens man.helgdsbalk XII § 5. I Arkiv f nord filo-

logi 65, 1951, s 113-115. 
Vallontermer vid österby bruk. I Fagersta forum 6, 1951, s 17-19. 
Mera om engelska lånord i svenska yrkesspråk. I Arkiv f nord filologi 66, 

1952, s 225-233. 
»Göra sågen» — Vallontermer II. I Fagersta forum 6, 1952, s 12-13, 39. 
Sala silvergruvas begynnelse. I list Tidskrift 1954, s 276-280. 
Den heliga Birgittas skärseldsvision i Revelationernas 4:de bok 7 kap. I Arkiv 

f nord filologi 69, 1954, s 214-220. 
En medeltida notis om cementkoppar. I Med Hammare och Fackla XX, Sthm 

1954, s 75-77. 
Smuntar och osmundar. I Blad f Bergshandteringens Vänner 31, 1955, s308-309. 
Förteckning över till riksdagsmannen Johan Johanssons i Noraskog litterära 

kvarlåtenskap hörande brev och skrivelser, handlingar och urkunder, upptagna 
ur de lådor, på vilka förseglingen bröts den 2 februari 1955, och nu förvaras i 
Noraskogs arkiv, Tingshuset, Nora stad. I list Tidskrift 1956, s 51-56. 

Utgivna skrifter 

Noraskogs arkiv. Bergshistoriska samlingar och anteckningar. Bd V, h 4-5. 
Sthm 1927, s 339-546, 1. 

Noraskogs arkiv. Bd VI, Sthm 1928. 364, 6 s. 
Erik Bore, Sägner och händelser upptecknade i Västmanland. Tierp 1934. 

104 s. - Sv Landsm B. 31. 
Från Norbärgs s:n i Västmanland, av Erik A:son Brate. I Sv Landsm III. 2, 

s 215-235 (1938, utg. tills m J. A. Lundell och M. Eriksson). 
Från Irsta s:n i Västmanland, av J. A. Magnusson. I Sv Landsm III. 2, s 236- 

240 (1944, utg tills m J. A. Lundell och M. Eriksson). 
Carl von Linné, Bergslagsresan 1734 — Iter ad fodinas (tills m. A. Hj. Uggla). 

I Linnes Dalaresa jämte Utlandsresan och Bergslagsresan, utg. av Arvid Hj. 
Uggla. Upps. 1953, s 367-419. 

Johan Johansson i Noraskog, Dagboksanteckningar 1869-1900. 
Bd I. 1869-77 Upps. 1957. 264 s. 
Bd II. 1881-89 Upps. 1958. 303 s. 
Bd III. 1890-94 Upps. 1961. 224 s. 
Bd IV. 1895-1900 Upps. 1965. 191 s. 
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Outgivna uppsatser och avhandlingar 

Inledning till gruvspråket. 1929. 80 s. 4:o. 
Syntax i Västmanland. 1929-30. 148 s. 4:o. 
Granskning av T. Söderberg, Stora Kopparberget. 1931. 28 s. fol. 
Bergslagsdialekter. Två radioföredrag. 1935. 21 s. fol. 
Ett problem i vår äldre kulturhistoria. 1938. 4 s. 4:o. 
Peder Månssons Schriften ilber technische Chemie und Hilttenwesen. 1940. 

12 s. fol. 
Inledning till gruvspråket. 1941. 40 s. (Delv. tryckt men outgiven.) 
Om termerna donläge, donlägig o. s. v. 1950. 24 s. fol. 
Om Herweghr som dialektforskare. 1951. 5 s. fol. 
Die Beziehungen zwischen den finnisch-ugrischen und den indoeuropäischen 

Sprachen. 1951. 8 s. fol. 
Birger Jarls kompass. 1952. 5 s. fol. 
Vallontermer III. 1953. 4 s. fol. 
Om relationerna mellan de finsk-ugriska och de indoeuropeiska språken. 1930- 

40-talen. (Delvis tryckt men outgiven.) 
Ihreska hand.skriftsamlingen 98: 12. — Förteckning på några ord som här i 

Nora Bergzlag äro i bruk. 1956-59. (Ofullbordad.) 

Egna primärsamlingar 
Primäruppteckningar från 37 s:nar i Västmanland. 125 häft. o. block. 
Renskrivna samlingar från Västmanland, mest från Nora. 6485 bl. 16:0. 
Frågelistsvar från Nora landsförsaml. 909 bl. 4:o. 
Folkrninnesuppteckningar från Västmanland. 73 bl. 4:0. 
Renskrivna uppteckningar av gruvtermer från flera landskap. 6 550 bl. 16:o. 

Exc,erptsamlingar 
Västmanlandsordboken 62 400 kort i 8:0. 
Excerpter rörande västmanlandsmålens allmänna grammatik (ljud- och form-

lära), systematiskt ordnade, c:a 6 500 bl. 16:o. 
Excerpter rörande västmanlandsmålens syntax, systematiskt ordnade, c:a 

15 000 bl. 16:o. 
Excerpter rörande gruv- och hyttspråk m.m. ur dialektala källor och äldre 

tryckta och otryckta källor, 50 000 bl. 16:o. 
Holmkvists egna uppteckningar av gruv- och hytt-termer gjordes på resor i 

Norrbotten, Lappland, Dalarna, Västmanland, Närke, Uppland, Östergöt-
land och Skåne samt i Finland, Norge och England vid besök på gruvorter. 

Manne Eriksson 

Resume 

Monsieur Erik Holmkvist, lie. (19 lettres, archiviste å l'Institut de dialectologie 
et folklore d'Upsal est ddeede le 23 septernbre 1966. Il naquit å Nora dans le 
Västmanland le 26/8 1895. En 1921 il commenca ä enregistrer le patois de Väst-
manland et fut employ par l'Institut pour 6tudier les dialectes du V. ainsi que 
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pour reeueillir et remanier les matiåriaux eoneemant la terminologie des mines 
et des usines dans la Suåde eentrale, qu'il connaissait de prås depuis sa jeunesse. 
Ce dernier travail parut sous la forme de deux clictionnaires: « La langue des 
distriets miniers du Bergslagen » (« Bergslagens gruvspråk » 1941) et « La 
langue des forges du Bergslagen » (« Bergslagens hyttspråk » 1945). Ses dtudes 
sur le patois du Västmanland permirent d'en faire un dictionnaire dialectal de 
65 000 feuilles plus une description graminaticale dialeetale inachev6e compre-
nant une eentaine de eartes glångraphiques des mots. Il a publie en outre une 
trentaine d'artieles sur l'industrie miniåre, les dialectes et autres sujets. 



Ella Odstedt 
1892-1967 

Efter att i all stillhet ha firat sin 75-årsdag i Härnösand under midsommar-
dagarna, än en gång på väg ut till arbete och rekreation i den ångermanländska 
hembygden, avled fil. dr Ella Odstedt den 5 juli 1967 på stadens lasarett, drabbad 
av en oväntad hjärtattack. Med henne bortgick en märklig forskare och samlare 
på den svenska folklivsforskningens vida arbetsfält. 

Att samla och forska var för henne att leva. Kroppsliga krämpor och knala 
materiella villkor fick inte stå i vägen. Att för framtida forskning säkerställa en 
fast grund av pålitliga och djupgående förstahandskunskaper om den svenska 
folkkultur, som hon så väl kände allt ifrån sin barndom och som under hennes 
ögon allt hastigare förvandlades eller förintades, var för henne det enda väsent-
liga. Ända till sina sista levnadsveckor fortsatte hon, trots nedsatta krafter och 
betydande hälsorisker, att foga nya drag och fakta till den ordsamling från hem-
socknen som hon påbörjat mer än 40 år tidigare. 

Ella Ohlson-Odstedt föddes i Arnäs socken invid Örnsköldsvik den 24/6 1892. 
Sina barndoms- och ungdomsår tillbragte hon i farföräldrarnas hem, och det 
var där som hon mycket tidigt greps av intresse för bygdens gamla folktradition. 
Hennes farmor var en rikt flödande kunskapskälla om gångna tiders sätt att 
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tänka, tro och uttrycka sig. Bland Elias efterlämnade papper finns en anteck-
ningsbok, till en del fylld med timmertumningsprotokoll, där hon på de lediga 
bladen med barnstil och gammalstavning skrivit in sagor, barnramsor och 
lekbeskrivningar. Under sitt namn har hon antecknat att hon var 12 år gammal. 
Något senare är ett litet anteckningsblock, daterat »Kiruna 2/2-10». Hon bodde 
tidvis i Kiruna hos sina föräldrar och flyttade över dit i början av 1920-talet 
sedan hennes farmor dött. Det som hon skrivit i blocket är tydligen ett utkast 
till något föredrag. Hon börjar: »... om några sägner och gamla bruk där hemma 
ifrån, dvs. ifrån Arnäs sn i Ångermanland. Dessa sägner, seder och bruk för-
svinner ju alltmera ... Endast om man ställer sig väl med någon gammal män-
niska så kan det gå ... Jag satt många gånger halft stel av skräck och hörde 
hennes historier om 'vitera', om de underjordiska och om allt möjligt 'oknytt'». 

Det var 1917 som hon, enligt egen anteckning, började uppteckna på uppdrag 
av centrala forskningsinstitutioner, i första hand Nordiska Museet, där dr 
Edvard Hammarstedt blev hennes handledare och vetenskaplige fostrare. Hon 
talade ofta om Hammarstedt med stor beundran och till hans minne dedicerade 
hon sitt stora arbete om varulvstron 1943. I ett brev 17/4 1925 vände hon sig 
till Landsmålsarkivets föreståndare Herman Geijer och erbjöd sina tjänster; 
hon hade då en ordsamling från Arnäs om 1 200 ord jämte texter, ordspråk 
m. m. Efter en kort instruktion i Uppsala — den gällde främst landsmålsalfa-
betet — började hon på sommaren sitt livslånga fältarbete i arkivets tjänst. 
Från hösten 1927 fick hon stadigvarande anställning vid institutionen. Då en 
särskild folkminnesavdelning organiserades 1928 med först Johan Götlind och 
senare Åke Campbell som ledare, knöts Ella Odstedt till dess arbete. En av 
avdelningens viktigaste uppgifter blev att upprätta en kortkatalog över alla 
arkivets samlingar ur saksynpunkt, realkatalogen. Till detta arbete var hon som 
klippt och skuren både på grund av sitt klara intellekt och sin mångsidiga 
erfarenhet av folkloristiskt och språkligt fältarbete, en erfarenhet som hon vid-
gade och fördjupade under långa resor varje sommar, främst i Ångermanland 
och de övriga norrländska landskapen. 

Excerperingen för realkatalogen blev en av hennes pionjärinsatser inom arki-
vet, något som är välbekant för var och en som använder detta viktiga forsk-
ningsinstrument. De kort som är skrivna med Ellas tydliga, rätt runda stil 
dominerar fortfarande. På sättet att referera primärkällorna kan man följa ut-
vecklingen av hennes arbete, från de äldsta summariska rubrikerna till de senare 
årens komprimerade systematiska referat. I samband med katalogsystemets 
omläggning åren 1934-36 kom hon emellertid att alltmera tas i anspråk för 
andra uppgifter, och en ny period i hennes verksamhet inom institutionen tar 
sin början. 

Det var under sina första år vid arkivet som Ella Odstedt upptecknade den 
samling sagor från Ångermanland som publicerades i Svenska Landsmål 1931. 
I de övre socknarna i landskapet var då den muntliga sagotraditionen ännu 
levande, även om upplösningen hunnit långt. Det var blott en enda berätterska 
som Ella ville karakterisera såsom aktiv traditionsbärare, en som på gammalt 
vis stod för underhållningen på gästabuden och som varierade sin teknik efter 
innehållet och auditoriet. Publiceringsarbetet ställde Ella inför de besvärliga 
språkliga problem som all uppteckning och återgivning av folkminnestext i regel 
för med sig, och den språkliga dräkt som sagorna fick i tryck var hon aldrig nöjd 
med. Den var snarare professorerna Geijers och Lundens än hennes egen, menade 
hon. De krav på »äkthet» och konsekvens i språkform och ljudbeteckning som 
framställs i förordet är karakteristiska för deras och deras samtids uppfattning 
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om den talade textens art. En nutida läsare frågar sig om inte Ella Odstedt då 
företrädde en mera realistisk syn. På egna uppteckningar byggde också ett par 
andra uppsatser från början av 30-talet, »JuLskröcka» och »Naturväsen i ånger-
manländsk folktro», båda vittnande om metodisk noggrannhet och kritisk skärpa. 

Under de följande åren började hon också arbeta på det verk som skulle bli hen-
nes största och viktigaste på det folldoristiska området, »Varulven i svensk folk - 
tradition», tryckt 1943. Den utgör en grundlig redovisning av det omfattande 
material rörände detta folktroskomplex, som finns i våra uppteckningsarkiv och 
som hon själv rikligen kompletterat ute i fältet. Ellas ojämförliga förstahands-
erfarenhet av det levande materialet, både i Norrland och andra landsdelar, 
kommer här till sin rätt. Med »vetenskaplig stringens och skärpa» och med »sund 
filologisk-historisk metod» (D. Strömbäck i Sv. Lm. 1943-44 s. 301 ff.) genomför 
hon här sin källkritiska sovring av äkta och oäkta, primärt och sekundärt, äldre och 
yngre, och kan så lägga fram en klar och pålitlig bild av varulvsföreställningen 
sådan den framstår i muntlig tradition i vårt land. Hon ger prov på en omfattan-
de beläsenhet i in- och utländsk facklitteratur, desto mer beundransvärd som 
Ella helt var autodidakt. Ur metodisk synpunkt är boken om varulven dessutom 
ett värdefullt bidrag till den alltjämt lika aktuella diskussionen om formerna 
för det folkloristiska textmaterialets publicering. 

Det var främst den vetenskapliga skicklighet som Ella Odstedt dokumenterat 
genom denna avhandling som jämte hennes övriga arbete i forskningens tjänst 
föranledde Uppsala universitet att 1955 kalla henne till filosofie hedersdoktor. 

Under senare 30-talet fördes Ella alltmera över till en annan stor uppgift inom 
institutionens språkligt-sakliga arbetsfält. Av Dalmålsundersökningens ledare 
dr Lars Levander blev hon ideligen konsulterad rörande den konkreta betydelsen 
av sådana dialektord som hänförde sig till textilier och dräkter, ett område som 
för honom framstod som speciellt kvinnligt. Detta förde henne så småningom 
allt djupare in i dalmålets även på detta område komplicerade och svårt splitt-
rade terminologi. Arbetet med en revision av ordsamlingarnas ofta valhänta 
betydelseuppgifter fördes vidare till andra landskap, och hon åstadkom en 
början till en särskild textilordbok i kortregisterform. Samarbetet med Levander 
ledde till att hon åtog sig att författa bandet om folkdräkter i den av honom 
utgivna serien övre Dalarnas Bondekultur, ingående i Gustav Adolfs Akademi-
ens publikationsserie. Den 553 sidor stora volymen färdigtrycktes 1953. Arbetets 
slutskede blev pressande för en människa med Ellas vetenskapliga ansvarskänsla 
och stora krav på sig själv. Hon slet hårt både när hon trängde in i det stora 
materialet i arkiv, museer och litteratur och särskilt när hon upptecknade under 
många och tröttande resor i dalmålsområdets alla socknar, vårt lands svårtill-
gängligaste språkområde. I efterlämnade anteckningar berättar hon drastiskt 
om sin djupa trötthet vid slutet av en resa: »När jag reste ner och närmade mig 
Leksand sa jag plötsligt bistert till mig själv: 'Jag tål inte se ett härbre!' Och när 
jag på Leksands station såg en kvinna i dräkten, sa jag lika bistert: 'Jag tål inte 
se en daldräkt!' Och när jag två dagar senare satt i bussen mellan Gagnef och 
Nås och såg ut på landskapet sa jag plötsligt med avsmak: 'Jag tål inte se lands-
bygden!'» Men det var karakteristiskt för Ella att hon 14 dagar senare befann 
sig på uppteckningsresa i Hälsingland! 

Hennes dräktbok blev en stor framgång. En fackman (N. Ålenius) framhöll 
att hon redovisat sitt digra material på ett föredömligt sätt. »En mer rikt 
dokumenterad bok om folkligt svenskt dräktskick har förut inte sett dagen i vårt 
land.» 

Sitt arbete med granskning av dräkt- och textiltermer i Dalmålsordbokens 
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tryckmanuskript fortsatte hon efter pensioneringen 1957 och ända fram till sin 
bortgång i samverkan med Levanders efterträdare doc. Stig Björklund. Ordboks-
arbetet stimulerade henne också till att söka fullfölja den ordsamling från hem-
socknen Arnäs, som hon lagt grunden till under det tidiga 20-talet och som nu 
föranledde årliga resor dit upp för kompletterande uppteckningar. Blott några 
dagar innan hon lämnade Uppsala för sista gången dryftade hon med under-
tecknad utformningen av artiklarna i det tilltänkta tryckmanuskriptet. 75-åring-
ens glada och oförminskade iver inför uppgiften, hennes upptäckarglädje och 
fina sinne för nyanser i ordbetydelser och uttryckssätt gjorde ett bestående 
intryck. 

Denna sista minnesbild av vännen Ella ger några karakteristiska drag i hennes 
väsen: den spontana glädjen över det som hon kände som det centrala i sin livs-
uppgift, att få rädda levande traditionsmaterial och att få göra det fullständigare 
och rikare genom allt flera uppteckningar samt hennes iver att inte försumma 
något tillfälle när hon träffade på goda sagesmän. Hennes skicklighet i umgänget 
med dem var ofta omvittnad och beundrad av de kolleger som var med henne 
ute på resor. Lätt och snabbt kom hon till tals med människor, hennes glada 
vänlighet och entusiastiska intresse för dem själva och för det som de hade att 
berätta smittade av sig, och hon kunde locka fram mängder av upplysningar 
rörande ämnen och förhållanden, ofta av ömtålig och personlig natur, som 
genomsnittsupptecknaren sällan eller aldrig kommer åt. Med åren framstod hon 
som vårt lands kanske mest erfarna och framgångsrika folkloristiska uppteck-
nare, med en unik behärskning av det levande fältmaterialet. 

Detta omedelbara, intensiva och levande människointresse, som ute i byg-
derna öppnade traditionens källflöden för henne, präglade också Ellas umgänge 
med kamraterna på institutionen. Hon var glad, öppen och hjälpsam trots att 
hon långa tider var drabbad av sjukdomar och krämpor av skilda slag. Hennes 
våldsamma arbetsiver bar ofta iväg med henne hastigare än vad de fysiska 
krafterna räckte till för. I samma riktning verkade också hennes stora krav på 
de egna prestationernas kvalitet. Medvetenheten om det försprång som hennes 
intelligens och begåvning gav henne bröts ibland mot en lurande känsla av otill-
räcklighet i fråga om den teoretiska utbildning som hon inte fått förvärva på 
samma sätt som kamrater med akademiska betyg på fickan. Detta kunde under-
stundom leda till konflikter, men de varade aldrig länge. Till sinnet blev hon 
aldrig gammal och hennes ansikte bevarade sin flickaktiga friskhet genom åren. 
Att hon besparades en plågsam sotsäng utan i stället fick falla på vägen upp 
till det kära arbetsfält som var hennes första och sista, kändes för oss alla som 
något så riktigt, såsom en gåva av en mild Försyn. Hennes aska fördes till vila 
i farföräldrarnas grav på Arnäs kyrkogård en sällsynt vacker sensommardag, 
den 30 september 1967. 

Folke Hedblom 

Pil. dr Ella Odstedts uppteckningar av folkminnen 
och folkspråk 

Ella Odstedts under åren 1917-1965 gjorda primäruppteckningar av folkloris-
tiskt, etnologiskt och språkligt material, vilka överlämnats till Landsmåls- och 
Folkminnesarkivet i Uppsala, uppgår till sammanlagt 202 band eller häften. 
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De av henne bearbetade och renskrivna samlingarna i 4:o-, A 4- och folio-
format uppgår till drygt 10 000 blad, huvudsakligen behandlande förhållanden 
i Ångermanland ,Västerbotten och Jämtland. Enbart Ångermanland är represen-
terat med över 4 000 blad från de flesta av landskapets socknar. Samlingarna 
innehåller främst svar på Landsmålsarkivets frågelistor samt monografiska upp-
teckningar rörande alla slags folkminnen, sagor, sägner, visor, folktro och folksed 
samt materiell kultur. Materialet belyses av ett hundratal teckningar och foto-
grafier. 

Huvuddelen av Odstedts samlingar har, som framgår av vad nyss nämnts, 
främst berört de norrländska landskapen. Men även från Dalarna och Småland 
föreligger omfattande uppteckningar av henne, och hon har dessutom gjort 
sådana på Öland och Gotland samt i Östergötland, Närke och Värmland. 

Hennes ordsamlingar i 16:o-format uppgår till sammanlagt drygt 19 000 blad. 
Viktigast är hennes noggrannt genomarbetade ordbok över folkmålet i hennes 
hemsocken Arnäs i Ångermanland, vilken omfattar omkring 12 000 blad. 

Av Ella Odstedt föreligger vidare i manuskript förarbeten till en ordbok över 
textiltermer, omfattande c:a 10 000 kort i 8:o med från hela landet excerperat 
material ur dialektsamlingar och litteratur. 

Dagmar Holmkvist 

Fil. dr Ella Odstedts tryckta skrifter 
Folkminnesinsamlingen i Västerbotten. Av Ella Ohlson. 
Västerbotten. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok 1931. Umeå 
1931, s 93-96. 
Sagor från Ångermanland. Upptecknade av Ella Ohlson. 
Svenska Landsmål, årshäft. 1931. Sthlm (tr. i Upps.) 1932, s 5-53. 
»Julskröcka». En isolerad tradition och dess upplösning. Av Ella Ohlson. 
Ångermanland-Medelpad. Årsbok för Västernorrlands läns hembygdsför-
bund 1933. Lund 1933, s 138-151. 
Naturväsen i ångermanländsk folktro. En översikt av Ella Ohlson. Folk-
minnen och folktankar, utg. av H. Celander. Band 20. Gbg 1933, s 70-112. 
Namngivningen och dess principer i dalska textilier. (Zusammenfassung: 
Die Namensgebung und ihre Prinzipien bei dalekarlischen Textilien). 
Rig, årg. 25. Sthlm 1942, s 33-50. 
Dalmålsordboken 1941. II. Vepa, vässel och åkläde, några textiltermer. 
Dalarnas hembygdsbok 1942. Falun 1942, s 119-124. 
Tvärstock i långåker. 
Svenska Landsmål, årshäft. 1942. Sthlm 1944, s 102-104. 
Varulven i svensk folktradition. Mit deutscher Zusammenfassung. Upps. 
1943, viij, 244 s, 2 kartor. 
Skrifter utg. genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. B: 1. 
Folkdräkter i övre Dalarne. 
Upps. (tr. i Lund) 1953, ii, 553 s. Illustr. 
Övre Dalames bondekultur under 1800-talets förra hälft. Band 4. Skrifter 
utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien för folklivsforskning. 11: 4. 
Vad är Norrland (8): Sagor och sägner. 
Norrländsk tidskrift 1957: 1. Härnösand 1957, 4 s. 
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Rättviksdräkten och dess särdrag. 
Rättvik, utg. av Rättviks socken. Del 3. Folkligt kulturliv. Organisationer. 
Västerås 1959, s 117-144. Illustr. 
Bindandet vid härden. 
Saga och sed, K. Gustav Adolfs akademiens årsbok 1959. Upps. 1960, 
s 94-100. Även i Folkloristica, festskrift till D. Strömbäck 13.8.1960, 
s 94-100. 
Erikjansismen i nordå.ngermanländsk folktradition. 
Forum Theologicum, årg. 19. Sthlm 1962, s 63-73. 

Rune Västerlund 

Resume 

Un des quåteurs des traditions populaires en Suåde les plus qualifiås, le docteur 
en philosophie Ella Odstedt est dåcedå le 5 juillet 1967. Elle naquit le 24 juin 
1892 å Arnäs en Ångermanland. Dås 1917 elle commen9a, recueillir des faits 
folkloriques pour le Musée Nordique å Stockholm et en 1927 elle accepte un 
poste å l'Institut de dialectologie et de folldore d'Upsal qu'elle occupera jusqu'å, 
l'åge de la retraite en 1957. Elle continuera son travail de recherches jusqu'å sa 
mort. Lors de la creation d'une section folklorique l'Institut en 1928, elle est 
chargåe de rådiger l'important index sur le matårial ethnologique les collections 
des archives. En plus de son travail å l'Institut elle continue ä rassembler les 
nnateriaux folkloriques et linguistiques en Ångermanland et dans d'autres rå-
gions du nord de la Suåde. Un des resultats de ses recherches est le traitå sur 
« le loup-garou » dans la tradition populaire ~Mai« (« Varulven i svensk folktra-
dition » 1943). Elle recueille en outre un nombre considårable de termes sur 
l'industrie textile et les costumes nationaux, sur ce dernier sujet elle publie 
l'ouvrage: « Les costumes nationaux en Haute-Daleearlie » (« Folkdräkter i 
övre Dalarna» 1953, vol. IV de « La culture paysanne en Haute-DaliScarlie »). 
La plupart de ses recueils sur le patois proviennent de sa commune Arnäs, dont 
le dictionnaire comprend env. 12 000 feuilles. En reconnaissance de son impor-
tante contribution å la recherche scientifique su6doise, l'Universitå d'Upsal lui 
dåcerna le titre de docteur honoraire en 1955. 



Anna-Lisa Jansson 
1910-1967 

Den 29 juli 1967 avled fil. mag. Anna-Lisa Jansson, f. Ericson, maka till 
professor Valter Jansson, Uppsala. Dödsbudet kom helt oväntat och väckte 
sorg och förstämning inom den stora vänkrets, där hon, vid sin mans sida, 
utgjorde en sammanhållande länk av sällsynt ädel halt. Hon delade sin mans 
intressen, bistod honom i hans arbete — något som hon också var väl skickad 
till genom sin utbildning — och skötte därtill ett stort och gästfritt hem, där 
fyra söner växte upp. 

Anna-Lisa Jansson var född i Sköns socken i Medelpad den 29 november 
1910 och blev efter akademiska studier fil. mag. i Uppsala 1938 med nordiska 
språk som huvudämne. Genom sin fasta förankring i hembygden blev hon ti-
digt intresserad för Medelpads folkmål och i synnerhet för dialekten inom 
Ljustorps socken i nordöstra delen av landskapet. I en stor och innehållsrik 
uppsats (ULMA acc. 7239) — tillkommen 1933 såsom examensuppgift för 
högsta betyg i Nordiska språk — behandlade hon fäbodväsendet i Ljustorps 
socken på grundval av Landsmålsarkivets frågelista nr 12. Det är ett arbete 
som bär prägel av yttersta omsorg om språkligt korrekta ordformer och sak-
ligt pålitliga uppgifter. Förutom upplysande teckningar och fotografier är till 
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hela framställningen också fogad en förträfflig ordlista över den terminologi 
inom socknen som var förbunden med fäbodväsendet. 

Anna-Lisa Jansson gjorde även ortnamnsuppteckningar i Ljustorps socken, 
samlingar som nu finnas tillgängliga på Svenska Ortnamnsarkivet. Inom 
Landsmåls- och folkminnesarkivet arbetade hon tidvis under fyrtio- och fem-
tiotalen med ordregistret för Medelpad och med ordnandet av Alfred Nilssons 
efterlämnade uppteckningar från Torps socken i Medelpad samt slutligen med 
iordningställan.det av framlidne lektor Alfred Vestlunds efterlämnade anteck-
ningar och ordsamlingar från Medelpad. I det stora dialektordboksarbete, som 
ledes av hennes man, gjorde hon också betydande insatser genom egen excer-
pering av äldre manuskript och genom uppordnande av inkommande excerpter. 

Gedigenhet är väl det ord som ligger närmast till hands, när det gäller att 
karakterisera Anna-Lisa Janssons insatser som upptecknare och medarbetare 
i alla folkmålssanamanhang. Och denna gedigenhet tillhörde hela hennes vä-
sen, som dessutom präglades av sällsynt öppenhet och godhjärtenhet. 

Dag Strömbäck 

Resume 

Madame Anna-Lisa Jansson, nåe Ericson, åpouse de M. Valter Jansson, pro-
fesseur å l'Universitå d'Upsal, est decedåe subitement le 29 juillet 1967, laissant 
sa famille et un grand nombre d'amis dans une profonde affliction. Elle naquit 
le 29 novembre 1910 å Skön dans le Medelpad et devint maitre ås arts en 
1938. Elle a fait des recherches importantes sur les dialectes et les noms de 
lieux de la r6gion du Medelpad, surtout å Ljustorp. 

8-674296 Sv. Landsmål 1967 



Landsmåls- och folkminnesarkivets 
nya lokaler 
Av Folke Hedblom 

Alltsedan institutionen grundades 1914 har den haft sina lokaler i Uni-
varsitetsbiblioteket i Carolina Rediviva. Trots betydande ökning av utrym-
met inom byggnaden år 1938 och tillkomsten av en särskild lokal för 
Fonogramavdelningen i huset Järnbrogatan 10 B år 1953 blev trängseln 
under valven i Carolinas entresolvåning under 1950-talet allt svårare och 
bristen på luft• och dagsljus allt mera besvärande. Lokalfrågan fick sin 
lösning först i samband med bibliotekets nu pågående ombyggnad, varvid 
större delen av arkivets fönster igenmurades våren 1965. Efter beslut av 
K. Maj:t förhyrde Byggnadsstyrelsen nya lokaler för arkivet i ett projek-
terat nybygge, östra Ågatan 27. Arkivet erhöll därvid tre våningsplan, som 
planerades och inreddes speciellt för institutionen i samråd med byggherren 
Byggnadsfirman Anders Diös AB, Uppsala. Institutionens utrymme ökades 
från ca 390 kvm, till ca 1 050 kvm. Samlingarna i Carolina flyttades i mars 
1967 och fonogramarkivet i juni. Planerin.gs- och flyttningsarbetena leddes 
av förste arkivarie R. Broberg, som i en senare årgång av Svenska Lands-
mål kommer att lämna en närmare redogörelse härför. 

De nya tjänstelokalerna invigdes den 24 oktober 1967 vid en enkel hög-
tidlighet, gemensamt anordnad av Byggnadsfirman Anders Diös och ar-
kivet. De inbjudna samlades i vestibulen i bottenplanet, där ordföranden 
i byggnadsfirmans styrelse fil. dr Anders Diös med ett kort anförande av-
täckte den bildsvit med motiv ur svenska folksagor som på hans uppdrag 
utförts av konstnären Einar Norelius. Sviten upptar sju större väggfält, 
sex målade i kaseintempera, ett utfört i mosaik. Dr Diös betygade sin glädje 
över att med detta konstverk få visa sin uppskattning av en institution, 
vars verksamhet ligger honom personligen så varmt om hjärtat, varefter 
täckelset fördes åt sidan under sång av operasångerskan Busk Margit Jonsson. 
De närvarande begav sig därpå till arkivets föreläsningssal, där arkivchefen 
Hedblom lämnade en kort redogörelse för den nya institutionslokalens till-
komst. Han underströk också arkivets stora tacksamhet mot Universitets-
biblioteket för de 53 åren i Carolina Rediviva och för den betydelsefulla 
insats för främjandet av arkivets verksamhet och utveckling som under 
åren gjorts av överbibliotekarierna såsom ledamöter av arkivstyrelsen. Ett 
särskilt tack riktades till förste arkivarie Richard Broberg för hans om- 
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1. Arkivet disponerar våningsplanen 2, 3 och 4 trappor upp. I våningen 2 tr. ligger 
Fonogramavdelningen. Här är också redaktionen för Ordbok över Sveriges dialekter 
(K. Gustav Adolfs Akademien) inrymd. I våningen 3 tr. finns bl. a. förvaltningslo-
kaler och bibliotek; i våningen 4 tr. en arkivsal för handskriftsamlingarna och Folk-
minnesavdelningen. — I förgrunden Fyrisån. 

fattande och skickliga arbete vid lokalens tillkomst och samlingarnas flytt-
ning. Invigningstalet hölls av Ecklesiastikdepartementets företrädare, expe-
ditionschefen Edvard Reuterswärd, varpå ordföranden i arkivets styrelse 
professor Dag Strömbäck framförde institutionens tack till K. Maj:t, Bygg-
nadsstyrelsen, Anders Diös och alla övriga som på skilda sätt medverkat 
till lokalfrågans lyckliga lösning. Med ett tal av professor Jöran Sahlgren 
avtäcktes därpå det porträtt i olja av arkivets nyss avgångne chef prof. 
Strömbäck som utförts av konstnären David Tägtström och bekostats med 
insamlade medel. Talen inramades med sång av Busk Margit Jonsson. 
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Entréhallen i van. 3 tr. En spiraltrappa ger direkt förbindelse med arkivsal m. m. 
i van. 4 tr. 

Sedan salen för en stund utrymts och förvandlats till gillestuga, inbjöd 
Anders Diös till en utsökt måltid, serverad av Uppsala Stadshotell. Dagen 
avslutades med rundvandring i lokalerna med arkivets tjänstemän som 
ciceroner. 

Här följer en bildsvit från institutionen. Foto: arkivarie Wolter Ehn. 

Ett hörn av arkivsalen. 
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Maskinsalen i Fonogramavdelningen. Genom den öppna dörren syns föreläsnings-
salen, som genom ekodämpande väggbeklädnad, fast högtalaranläggning m. m. spe-
ciellt utrustats för avspelning av skivor och band. Bakom väggen till vänster finns 
arkivrum för fonogramsamlingarna, där temperatur och luftfuktighet hålls konstanta 
genom en s. k. klimatanläggning. 

Biblioteket med arbetsplatser för besökande forskare. 
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6. Professor Dag Strömbäck. Porträtt i olja målat i aug. 1967 av David Tägtström, 
för medel insamlade i anledning av prof. Strömbäcks avgång med pension den 30/6 
1967. Porträttet avtäcktes vid institutionslokalernas invigning 24/10 1967 och har 
sin plats i chefsrummet. 
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7. »Riddaren». Mosaik lagd i smalto i Venedig av Francesco Piazza 1967. Efter för-
laga av Einar Norelius. I entrén till Landsmåls- och Folkminnesarkivets lokaler, 
Ö. Agata!' 27. 
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8. »Prinsessan vaktad av draken». Målningen av konstnären Einar Norelius 1967. 
1 entrén till Landsmåls- och Folkminnesarkivets lokaler, ö. Ågatan 27. 
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9. Interiör av ett tjänstemannarum. 

Resume 
L'Institut de dialectologie et de folklore d'Upsal, qui occupait depuis 1914 
une partie de la bibliotheque de l'Universite, a demenage au printemps 1967 
dans un nouveau local plus approprie de l'immeuble nouvellenient construit 
it östra Ågatan 27. Les bureaux actuels comprennent entre autre un etage 
special pour les archives de disques, deux etages pour les collections de manu-
scrits et la bibliotheque des references. L'inauguration a ou lieu le 24 octobre 
1967 par une petite ceremoni°, organisee par l'entreprise de construction Anders 
Diös en collaboration avec Pinstitut, d'abord le vernissage d'une suite de 
fresque3 peintes par l'artiste Einar Norelius sur des motifs Urea de contes 
folkloriques suedois et le docent F. Hedblom a raconte comment fut obtenu 
le nouveau local. Le sous-secretaire d'Etat E. Reuterswärd, representant du 
Minister° de l'Education, a procede å l'inauguration, puis le professeur D. Ström-
bäck a presente les remerciements de l'institut au gouvernement, au comite de 
construction et å A. Diös ainsi tous ceux qui contribuerent ä resoudre 
le probteme des locaux. Un portrait du prof. Strömbäck fut ensuite devoile. 



Meddelanden och aktstycken 
To eventyr frå Selje 

Fortalde av Reidar Djupedal 

Her fölgjer to eventyr om björnen og reven. Begge eventyra er skrivne opp 
ikring 1935. Det förste eventyret skreiv eg opp etter Jakob R. Djupedal (1865-
1960), det andre etter Emil J. Djupedal (1883-1944). Begge var framifrå so-
gemenn som kunna mykje av gammalt. Dej var stöe i tradisjonen og fortalde om 
lag likt frå gong tu gong. Begge eventyra har eg seinare s1Krive opp på nytt og 
uavhengig av förste gongs nedskriving. Det er stort samsvar mellom formingane. 

Jakob Djupedal var farbror tu Emil Djupedal og dei hadde mykje av tra-
disjonen sin frå foreldre og besteforeldre. Ein stor forteljar var bestefar til Jakob, 
Eirik Kristoferson Djupedal (1809-1883), som Jakob ofte viste til og fortalde 
etter. Selje ligg i Nordfjord på Nordvestlandet i Noreg. 

Björnen og reven (AT 157) 

Ein dag möttest björnen og reven. 
«Kan du vise meg eit menneske?» spurde björnen. 
Reven til å fortelje om mennesket, for björnen stakkar, hadde aldri sett eit 

menneske og han ville så gjerne vite korleis det såg ut. 
*Vi får gå å leite opp eit menneske, så kan du sjölv sjå», sa reven. Og så gav 

björnen og reven seg i veg ut i den vide verda. 
Då dei hadde gått ej stund, mötte dei eit barn som kom hoppande og sprin-

gande. «Er dette eit menneske», spurde björnen. «Nei, dette er ikkje eit menneske, 
men det skal bli eit menneske», svara reven. 

Då dei hadde gått ej stund til, mötte dei ej gammal kone. Ho stödde seg på 
staven og var både krank og krokut; ho meir krak enn ho gjekk. «Er dette eit 
menneake», spurde björnen. *Nej, dette er ikkje eit menneske, men det har 
vore eit menneske», svara reven. 

Björnen og reven gjekk ej god stund til. Langt om lenge fekk dei sjå i ein 
skyttar. 

Skyttaren bar börse på herda og ein lang sabel i beltet. Han var så strunk og 
stram som han hadde svelgt eit riveskaft. 

«Er dette eit menneske», spurde björnen. «Ja, dette er eit menneske», svara 
reven. 

Reven hadde sett eit menneske för, så han var snar inn i ei hole og göymde 
seg. Björnen var nyfiken og godtruen, han stakkar. No ville han fram å bine 
på dette levandet som han hadde höyrt så mykje om, men aldri sett. 
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Då skyttaren fekk sjå björnen kome lakkande, ladde han börsa og sende 
av stad ej diger salve. Men björnen hadde tjukk pols, så skotet beit ikkje på 
han. 

Skyttaren dreiv så sabelen sin og ville gå på björnen med hogg og slag. Björ-
nen tykte det var best å ta foten fatt, og så la han på spranget. 

Dagen etter kom björnen riktande og stiktande med svidd pels og sår fot, 
men reven, han gjekk der like rak, for han hadde she trygt i hola si. «Korleis 
likar du mennesket, bamsefar», spurde reven og gjorde seg grann i målet. 

«Nei, mennesket vil eg aldri sjå meir», svara björnen og rista på pelsen sin. 
«Dette var noko til leik. Först tok mennesket slökjepipa si og bles i. Det dundra 
og braka som toreslått og skrelleslag og for med eldebrising og hagl beint i synet 
på meg. Sidan tok det ut eit sidebein og dengde meg på pelsen så eg måtte röme. 
Det var på hekta at tofotingen hadde gjort ende på meg.» 

«Så laerer du til neste gong», sa reven. 
Og så gjekk björnen og reven inri att i skogen sin, og der er dei enno. 

Björnen, reven og smörkaggen (AT 15 + 5) 

Eingong hadde björnen og reven fått seg fatt i ein smörkagge. Då dei skulle 
til å byte smöret, fann reven på at dei fyrst skulle bake flatbröd og lage seg 
smörbete. Dette tykte björnen var storveges. Som sagt, så gjort. Björnen skulle 
bake og reven skulle steike. 

Då dei hadde baka ej stund, kom reven til å tenkje på smörkaggen. Han 
huga slik smör at han var ikkje god til å sitje i ro, men måtte ut å få seg ei lita 
tugge. Han banka i bakstehella med steikespaden sin. «Kva er tids», spurde 
björnen, «det er visst ein som bankar på döra». «Bid no og sit i fred og lat meg 
sjå», svara reven og sprang på dör. Og borta var han, og på hovudet i smörkag-
gen. 

Der sat han både lenge og vol. Då reven kom innatt, ville björnen vite kven 
som hadde banka på döra. «Det var herre ein som ville ha meg til fadder», svara 
reven. «Kva heiter barnet», spurde björnen. «Tak-åt», svara reven.. 

Då dei hadde baka ej stund til, vart reven tröytt. Han kom til å tenkje på 
smörkaggen og huga slik smör at han var ikkje god til å sitje i ro, men måtte 
ut og få seg ein liten smörbete. Han banka i bakstehella med steikespaden sin. 
«Kva er tids», spurde björnen, «det er visst ein som bankar på döra». «Bid no 
og sit i fred og lat meg sjå», svara reven og sprang på dör. Det gjekk sameleis 
som sist. Reven satte seg i smörkaggen og godna seg både lenge og vel. Då han 
kom innatt ville björnen vite kven som hadde banka på döra. »Det var berre 
ein som ville ha meg til fadder», svara reven. «Kva heiter barnet», spurde björ-
nen. «Halvt-i», svara reven. 

Då dei hadde baka ej stund til, vart reven tröytt. Han kom til å tenkje på 
smörkaggen og fekk slik hug på smör at han var ikkje god til å sitje i ro. Han 
måtte ut og få seg ein liten smörbete. Han banka i bakstehella med steikespaden 
sin. «Kva er tids», spurde björnen, «det er visst ein som bankar på döra». «Bid 
no og sit i fred og lat meg sjå», svara reven og la på dör svintare enn svint. Og 
borte var han og beint i smörkaggen. Der vart han sitjande både lenge og vol. 
Då han letta på seg, var kaggen tom. Med så gjort rusla han innatt til björnen 
som sat og baka. Björnen ville vite kven som no hadde banka på döra. «Jau, trur 
du ikkje det var ein til som ville ha meg til fadder», svara reven. «Kva heiter 
barnet», spurde björnen. «Slikk-om-lagg», svara reven. 
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Omsider hadde björnen gjort frå seg med å bake og reven med å steike. 
«No skal det smake med ein smörbete attpå alt strevet», sa björnen og skulle 
til å ta seg ein smörklatt. Då var kaggen både tom og sleikt. Det fanst ikkje 
att så mykj e smör at han kurme få inn på tunga, nej ikkje namn til smör eingong. 

Björnen såg no at reven hadde narra han. Han skulle til å slå labben i reve-
pelsen, men reven var kjapp og smatt hin under ej stor björkerot. Björnen fekk 
berre så vidt tak i den eine bakfoten. «Slepp björkerot og tak revefot», ropte 
reven. Björnen sleppte taket, for revefot ville han gjerne ha. Reven var ikkje 
sein om å göyme seg, men björnen stakkar, han vart sitj ande att med ingenting. 
Såleis gjekk det tu den gongen björnen og reven skulle lage seg smörbete. 

Resumé 
M. le Maitre de conf6rence Reidar Djupedal, Bergen, fait une conimunication 
sur deux Mendes qu'il vient de recueillir å Selje dans le Nordfjord en Norvege. 
Elles reprUentent les types AT 157 et AT 15 + 5. 

Om r-ljudet i västgötamålen 
Under mitt arbete med utskrivning av ende! av de dialekttexter som Landsmåls-
och Folkininnesarkivet under min medverkan sedan 1947 upptagit i Västergöt-
land har jag noterat en variant av långt r-ljud, som tydligen inte tidigare obser-
verats av forskningen. I orden »större» och »värre» uttalas r-ljudet faktiskt med 
tungrots-r plus tungspets-r, alltså -kr-. Varken Götlind, Landtmanson eller Sjö-
stedt omnämner företeelsen i sina avhandlingar, såvitt jag kunnat finna. Den 
finns heller inte nämnd i den västgötska kortregisterordboken i Uppsala-arkivet. 

Detta r-ljud har jag själv hört av äldre personer alltsedan mina barndomsår. 
Jag minns alldeles särskilt att min mor använde det, ej min far. Mor var född 
och uppväxt i Hova och talade N. Vadsbo-målet. Min far var född i Gullspång 
och talade Amnehärads-målet. 

Under sommaren 1967 gjorde jag kontrollundersökningar i fältet och spelade 
in texter efter 13 personer i skilda härader. Deras ålder varierade mellan 80 
och 20 år. Av dem hade 6 st. detta r-ljud i sitt spontana tal; de övriga kände 
väl till det från föräldrar eller andra äldre personer. Men även dessa, som inte 
själva använder ljudkombinationen, kunde uttala den. De som stå främmande 
för den kan, enligt vad jag kunnat finna, inte heller uttala den. 

Under en inspelningsexpedition med Landsmålsarkivets inspelningsbil i okto-
ber 1967 fortsatte jag efterfrågningarna och fann att ljudet var känt i ytterligare 
10 socknar bland personer i olika åldrar. De härader och socknar där ljudet hit-
tills visat sig finnas eller ha funnits är följande: Barri° (Hällum), Kinne (Götene, 
Holrnestad), Kirmefjärding (Källby), Kulling (Remmene), Kåkind (Tibro, 
Värsås), Kålland (Häggesled, Strö), Skåning (Härjevad, Skånings-Åsaka), 
Vadsbo (Tova, Lerdala, Lyrestad), Valle (Stenum, Varnhem), Vartofta (Hömb, 
Suntak), Viste (Levene, Sparlösa); Skövde. 

Ljudbanden har accederats i Landsmålsarkivet under numren 2054-2057, 
2060, 2090. Uttalet har kontrollavlyssnats av tjänstemän vid fonogramavdel-
ningen och är i de flesta fall mycket tydligt. 
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Det är hittills endast i orden »större» och »värre» jag funnit detta r-ljud. Hur 
det skall förklaras har jag för närvarande ingen mening om. Avsikten är här 
endast att fästa uppmärksamheten på företeelsen. 

Sixten Bengtsson 

Resumé 

Monsieur Sixten Bengtson, professeur it Skövde, fait part de certaines observa-
tions au sujet d'une prononciation singuliere de la consonne r (kr) dans une 
dizaine de comnaunes du Västgötland, qu'il a etudiee tout sp(Scialement lors 
de son voyage dans la r6gion en 1967. 
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Stig Björklund, Indor i Våmhus socken. Något om en dalabys tillkomsthistoria, 
dess folk och väg mot nya tiden. Efter gamla papper och folkminnen. Malung-
Uppsala 1966. 340 s. + 3 kartor. (Folklivsskildringar utg. av Kungl. Gustav Adolfs-
akademien. 5.) 
Ett gott vittnesbörd om dalkarlarnas hembygdskärlek är det stora antal förnäm-
liga hembygdsbeskrivningar, som de flesta av socknarna inom ovansiljansbygden 
under senare årtionden låtit utgiva, de flesta på kommunal eller enskild bekost-
nad. Här kan först nämnas den för hela dalabygden viktiga »övre Dalarnas 
bondekultur», vars tre första band utgavs av Lars Levander 1943-47 och ett 
fjärde band om folkdräkterna av Ella Odstedt 1953. Av särskilda sockenbeskriv-
ningar kan nämnas för Mora: den av red. Anders Pers utgivna »Gamla papper 
angående Mora 1-2» (1927-37), för Älvdalen: »Älvdalens sockens historia 1-6» 
(1936-63) red. av S. Solders och »Älvdalskt arbetsliv» (1953) av Levander (utg. 
genom S. Björklunds försorg), för Sollerön: »Gruddbo på Sollerön» (1938) av 25 
författare, utg. genom Nordiska museet, för Orsa: »Orsa 1-3» (1950-1957) ut-
given av Orsa jordägande sockenmän under red. av J. Boöthius, för Rättvik: 
»Rättvik» under red. av G. Ekström, G. Landberg och A. Vikar utgiven av 
kommunen (del 2-4 utk. 1961-63). Slutligen har vi för Våmhus: »Våmhus-
fjärdingen», (1944) utarbetad av Levander och huvudsakligen bekostad av bygg-
mästare Anders Diös. 

Nu har sistnämnda socken fått ännu en viktig bygdeskildring med doc. Stig 
Björklunds här ovan nämnda bok om byn Indor, som också denna gång bekostats 
av dr Diös. Det är självfallet så, att ett arbete som Björklunds skildring av en 
enskild by inom Våmhus i många stycken måste bli en upprepning av Levanders 
redogörelser för hela socknens liv och förhållanden, eftersom den i stort måste 
bygga på ett gemensamt material, de samlingar på Landsmålsarkivet i Uppsala 
som insamlats av Levander och hans skickliga medhjälpare i orten och som han 
använt både i sin våmhusbok och i sin redan nämnda stora skildring av hela om-
rådets arbetsliv 1943-47. Men den nya boken om Indor i Våmhus har inte bara 
intresse för bygdens eget folk såsom en lättåtkomlig sammanställning av tidigare 
känt material som i särskild grad rör dem. Boken är faktiskt värd allmänt in-
tresse, och Björklund har kunnat avvinna även de av Levander ingående behand-
lade kapitlen om bygdens korgmakeri och hårarbeten nya och viktiga resultat 
rörande dessa hantverks uppkomst. 

Naturligtvis ger också bokens första avdelning, som ägnats byns uppkomst 
och äldsta historia — ett ämne som Levander f. ö. inte berört närmare i sin bok 
— ett i huvudsak nytt material, framdraget vid en grundlig genomgång av till-
gängliga äldre källor, alltifrån västmanlandslagmannen Greger Mattssons viktiga 
dombrev i en gammal arvstvist år 1484. I detta figurerar de tvistandes förfäder 
i flera generationer tillbaka till 1300-talets slut och här möter också det ånamn 
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som gett byn sitt namn, i den omstridda ägan »Ändhards arv vid Hinda». 
Björklund klargör i detta sammanhang bynamnets form och bakgrund (not 
s. 329). I fortsättningen har samtliga jordeböcker och längder som berör bygden 
rannsakats och kunnat ge viktiga besked både om byns utveckling från att ha 
varit ett annex till Bonäs by, kanske fäbodar, och om personhistoriska samman-
hang, bl. a. om en Hincle Per Erssons storfamilj på 1600-talet (genom omkast-
ning råkar framställn. tala om »storfadern för en familj» i st. f. »fadern för en 
storfamilj»!) Denne Hinde Per visar sig i en handling från 1631 ha betecknats 
med gårdsnamnet Diuse, den dåtida motsvarigheten till Diös och således en 
anfader till dr Anders Diös — också det resultatet är ju en god hyllning till den 
senares 75-årsdag! 

I övrigt innehåller detta kapitel redogörelser för byns fäbodar och kvarnar, 
som båda synas ha en aktningsvärd ålder — den äldsta kvarstående ladan vid 
Indnäs fäbodar bär årtalet 1624. Vidare lämnas här uppgifter om den missväxt 
och den nöd som drabbade bygden åren 1772-73 och som förorsakade utvandring 
från byn och förmodligen också blev en av orsakerna till att man där försökte 
finna nya förvärvskällor utöver arbetsvandringar till andra bygder. 

De viktigaste av de nya sockenhantverken behandlas i kap. 2, nämligen korg-
makeriet och hårarbetena samt organisationen för avsättning av dessa hemslöjds-
produkter genom korgförsäljare och hårkullor, som gjorde omfattande resor inte 
bara i hela vårt land utan även i Norge, Danmark, Tyskland och England samt i 
Finland och Ryssland. Fastän korgmakeriet i våmhusbygden knappast kan vara 
äldre än 1830-talet, föreligger ingen tradition i orten om hur den uppstått. Men 
Björklund har gjort troligt att den gamle korgmakaren Hed Olof Andersson hade 
rätt, när han menade att konsten att göra korgar av diagonalt flätade spånor 
uppfunnits i Våmhus av någon, som varit väl bekant med finnarnas teknik för 
flätning av näverstrimlor och översatt denna i trä på ett sätt som man sedan 
långt tillbaka brukat för bottnarna i såll och rissel. Tillverkningen av »våmhus-
korgar» skildras här ingående och framställningen har frikostigt belysts med 
illustrationer, varav inte mindre än 24 i färg, som visar arbetsförloppet från 
råvara till färdig produkt. 

Även hårarbetets historia och teknik har fått en fyllig framställning. Också 
detta, huvudsakligen kvinnliga, konsthantverk synes ha börjat i våmhusbygden 
under 1830-talet och omtalas uttryckligen först 1839 i en till landshövdingen 
insänd kronofogdeberättelse, som säger att »flera qvinnor inom Våmhus Capellslag 
i senare år börjat förfärdigande af flere vackra Hår och Tagel arbeten». Vandran-
de arbetskullor från orten hade tydligen haft tillfällen att utomlands göra bekant-
skap med detta slags konstslöjd, som dock här i landet kunde upptagas i större 
skala först sedan perukmakarnas privilegium på all handel med hår hade upphört. 
De använda arbetsredskapen liksom arbetstermerna visar på viss bekantskap 
med perukmakaryrket samt med tysk och fransk tradition. Redan år 1833 hade 
f. ö. en säkert av utländska källor beroende vägledning på svenska i »Konsten 
att göra hår-arbeten» utgivits (av A. Huldberg). Även i fråga om hårarbetena 
ger Björklunds framställning ett rikt bildmaterial till belysning av arbetssätt 
och färdiga arbeten. Att hårarbetet lika väl som korgtillverkningen kunde ge 
värdefull ekonomisk hjälp åt hembygden framgår av att dessa i in- och utland 
verksamma kullor kunde hemsända betydande penningsummor. Således har en 
kulla år 1866 från England under ett år hemsänt 2 000 kr, och en annan — från 
Bonäs — genom hårarbete samlat sig en förmögenhet av över 60 000 kr. Alla 
hårkullor kom emellertid inte äter till hembyn; rätt många av de vackra flickorna 
gifte sig utomlands så som framgår av Björklunds material. Den här boken visar 
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också att den förnäma konsten att göra smycken av hår ännu inte dött ut i 
Indor. 

I följande kapitel behandlas byns öden under tiden från storskiftets införande 
till sekelskiftet och vår egen tid, således den nya tidens inbrott i bygden, samma 
tid som skildrats också i Levanders våmhusbok. Också här har mycket nytt 
plockats fram rörande olika sidor av livet i byn, särskilt gemensamhetsarbeten 
och samhällsplikter. Även befolkningsutvecklingen behandlas och fylligt material 
om gårdsinnehavare och släkthistoria framlägges; bl. a. redogöres för de olika 
gårdarnas bomärken. Vidare berörs följderna för byn av skogsförsäljningarna 
till bolagen under senare hälften av 1800-talet. Ett kapitel ägnas vidare åt den 
stora branden i byn år 1887, då praktiskt taget hela södra byklungan förintades 
genom mordbrand av en vettvilling, och de följder denna katastrof fick genom 
utflyttning av gårdarna och emigration bl. a. till Amerika. Andra inslag i bygdens 
näringsliv behandlas också: ett kapitel ägnas åt kvarnarna, som av gammalt 
spelat en viktig roll längs Indån. Redan Schallrooths karta från 1676 visar 10 
kvarnar där och under 1800-talet tillkom i st. f. de gamla skvaltkvarnarna flera 
större tullkvarnar i bygden. Enligt Arosenius' berättelse 1865 låg av dåvarande 
Mora sockens 6 tullkvarnar två stycken i Indor. Vidare tillkom sågverk, bryggeri 
och Indors liesmedja med 3 hammare. Den nya tidens krav medförde år 1917 
en egen kraftstation i byn — i världskrigets skymning. Emellertid framtvang 
så småningom kravet från traktens flottningsförening vattendomstolens beslut 
att slopa dammarna i ån, vilket skedde åren 1931 och 1934. Även den sedan 
gammalt viktiga kreatursskötseln ägnas ett kapitel, som bl. a. skildrar livet i 
byns hemfäbodar i Indnäs och långfäbodar i skogarna i norr, Lövdalen och 
Trullgrav. 

Boken om Indor ger sålunda en helhetsbild av byns historia, dess invånare och 
deras kamp gör tillvaron, som säkert kommer att vara betydelsefull för bygdens 
eget folk. Där kan de också liva upp sina kunskaper om bygdens dialekt genom 
de talrika termer på våmhusmål, som överallt ges i framställningen. Besked om 
släkt och förfäder kan de som bor i bygden eller stammar därifrån också få i 
denna framställning. Men. Björklunds nya bok är samtidigt ett för svensk folklivs-
forskning värdefullt arbete, som ingen kan förbigå om han vill få en detaljrik bild 
av dalfolkets liv före och under övergången till nutiden. 

Det är också en vacker bok. Och som redan framgått av vad tidigare sagts är 
boken slösande rikt illustrerad, och av dess 362 bilder är inte mindre än 40 i färg, 
omslagsbilden inräknad. Den ger en vacker presentation också av själva bygden. 
Det bör också sägas att text- och illustrationstryck fyller mycket högt ställda 
anspråk. Boken är en heder för den som bekostat den och fått den sig tillägnad, 
liksom också för Malungs boktryckeri a-b, som haft arbetets utförande om hand. 

Manne Eriksson 

Resume 
M. Manne Eriksson rend compte d'un ouvrage de M. Stig Björklund, « Indor 
Våmhus » dans lequel l'auteur decrit un village dal6carlien, son origine, sa po-
pulation et son 6volution jusqu'å nos jours. Avec l'aide des plus andens registres 
d'Etat civil (redes des contribuables, cadastres et registres paroissiaux) on a pu 
audier la situation de la population et de la parent6 dans le passé jusqu'å ce 
jour. Un int6ra sp6cial est porte aux industries artisanales caracteristiques du 
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village, tressage des paniers å lattes de bois et fabrication de parures, bagues, 
chaines de montre avec des cheveux etc. Ces objets d'artisans ktaient vendus par 
des voyageurs de commerce du village, hommes ou femmes (« hårkullor ») non 
seulement en Sukde et dans les pays nordique voisins majs aussi en Ru,ssie, Alle-
magne, Angleterre et ils fomnirent une aide importante å la subsistance de la 
population entre 1830 et 1900. Certains chapitres du livre traitent de l'industrie 
meuniere du village et de Pdlevage des animaux domestiques qu'on menait aux 
chalets de montagne. 

Sten-Bertil Vide, Sydsvenska växtnamn. Lund 1966. 383 s. (Skrifter utgivna 
genom Landsmålsarkivet i Lund, 17.) 
Under åren 1959-61 kom Johan Langes stora danska växtnamnsordbok i tre 
band ut: Ordbog over Danmarks plantenavne. Då jag i årgång 1959 av denna 
tidskrift anmälde dess första band, framhöll jag hur viktigt det är, att den folk-
liga växtnamnsskatten i Norden redovisas. Sveriges stora växtnamnsordbok, 
Lyttkens' Svenska växtnamn (1904-15), tar så gott som uteslutande upp namn 
ur äldre litteratur. Sådana litterära namn kan i allmänhet rätt bedömas, först 
då man ser dem mot bakgrund av de dialektala namnen. Bland de många 
posterna på den danska växtnamnsordbokens pluskonto nämnde jag, att den 
ger ett ganska stort utrymme åt de rent folkliga namnen. 

Vi har nu fått en svensk ordbok, som tar upp enbart dialektala växtnamn och 
som alltså redan av det skälet måste varmt välkomnas. Det är Sten-Bertil Vides 
Sydsvenska växtnamn. Visserligen förhåller det sig onekligen så, att regionala 
ordböcker i någon mån kan göra det svårare att få fram ordböcker som omfattar 
hela vårt land. Men vi får hoppas, att den Ordbok över växtnamnen i Sveriges 
folkmål, som vi så väl behöver, ändå skall kunna komma till. 

Det är växtnamn ur de rika samlingarna i Landsmålsarkivet i Lund (med viss 
komplettering) som redovisas i ordboken, växtnamn från de fem landskapen 
Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Öland. Det är förvisso ett mycket stort 
material. En granskning av detta material, företagen av fil. mag. Göran Hallberg 
i dennes egenskap av andre opponent vid Vides disputation i november 1967, 
gav emellertid vid handen, att vissa luckor förekommer i ordboken. Hallberg 
kommer att redogöra härför i annat sammanhang.' Själv vill jag påpeka en 
begränsning i materialets omfattning som måste beklagas. 

Det hade varit värdefullt, om även dialektala namn ur äldre källor hade 
redovisats i ordboken. Vide har själv behandlat dels Linnes många skånska 
namn, dels Jonas Hallenbergs samling från Hallaryds sn i sydvästra Småland.2 
Om sådant material hade dragits in, hade ett och annat av ordbokens namn fått 
en klarare belysning, t. ex. grässje, som i det upptecknade materialet saknar 
översättning men som sägs vara troligen Zostera marina, möjligen även Ruppia-
arter. Linne anför namnet (i formen grässja) på flera ställen i sin öländska och 
Gothländska Resa samt i Flora Svecica och där som namn på Zostera marina. 
Det är ju möjligt, att Linné här har gjort en för snäv avgränsning av betydelsen 
och stämplat ett artnamn på ett växtnamn, som i folkligt bruk avsåg flera arter. 
Men en uppgift av visst intresse är dock Linnés. Hylten-Cavallius uppger från 
Värend och Finnveden grässja f. 'samling af växande sjögräs, ställe i sjön bevuxet 

1  Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 
2  Sv. Linnesällskapets årsskrift, 1962, och Sv. lm., 1957. 

9 — 674296 Sv. Landsmål 1967 
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med flottagräs.'1  — Algnamnet kove med översättningen 'tångarter', känt från 
Blekinge, uttalas enligt ordboken dels köve med slutet o, dels käve. Det kan då 
ha sitt intresse att se, att Wahlenberg skriver kåfve i sin Flora svecica 1824-26 
och K. Nilsson »ko/ve (o öppet)» i Ord och talesätt från sydöstra Blekings strand-
bygd och skärgård, samlade under senare hälften av 1800-talet. — Ibland kan 
bilden av ett ords utbredning kompletteras, om man går till äldre clialektkällor. 
Av gasse 'råglosta, Bromus secalinus' finns i ordboken belägg endast från Skåne 
och Slättåkra sn i Halland. Men Nilsson känner »gass m. 'ett slags sädesliknande 
ogräs, som ofta anträffas bland råg'» från sydöstra Blekinge. 

Det är inte lämpligt att i en dialektordbok blanda belägg från vitt skilda 
tider. 2 Men de äldre dialektbeläggen har ett så stort värde — detta gäller kanske 
alldeles särskilt växtnamn — att vi inte har råd att gå förbi dem: Enklast och 
riktigast är väl att typografiskt särskilja de gamla dialektbeläggen från dem som 
härrör från den uppteckningsperiod som enligt gängse synsätt börjar i och med 
landsmålsföreningarnas verksamhet. 

Om sättet att redovisa växtnamnen säger förf. (s. 7): »De flesta växtnamns-
lexika har de latinska namnen som uppslagsord, men i fråga om det här före-
liggande materialet har denna princip visat sig mindre lämplig». Många av 
namnen saknar översättning eller är så oklart definierade, att de inte kan knytas 
till någon bestämd växt. Förf. har då valt att förteckna dem efter svenska upp- 
slagsord. 

Metoden att, som brukligt är, redovisa växtnamnen under de vetenskapliga 
(latinska) namnen — att alltså göra växtnamnsordboken till en begreppsordbok 
— erbjuder emellertid så stora fördelar, att man inte utan vidare bör överge den. 
Växtnamnsforskaren vill ha ett lätt tillgängligt jämförelsematerial. Redovisas 
växtnamnen under de vetenskapliga namnen kan han snabbt överblicka en växts 
skiftande benämningar. I denna möjlighet att skänka överblick ligger ju i själva 
verket begreppsordbokens styrka. Men det finns också en svaghet. Mycket ofta 
avser ett folkligt växtnamn inte en bestämd växt utan en hel grupp växter. 
Det är ett gruppnamn, för att använda en bra term, som förf. har lancerat.8  Med 
begreppsordbokens uppställning kan man förledas att tvinga in ett folkligt namn, 
som mera avser en växttyp och alltså är ett gruppnamn, under ett vetenskapligt 
namn och därigenom göra det till ett artnamn. Den risken undgår förf. helt genom 
sitt redovisningssätt. Och genom att ge ett register över de vetenskapliga nam-
nen med hänvisning till de svenska uppslagsorden kan han sägas ha skänkt 
läsaren just den önskvärda överblicken över en växts olika namn och över namn-
motiven. Men överblicken blir i själva verket inte så god. Låt oss ta ett exempel. 
Under Menyanthes trifoliata (vattenklövern) finner man 21 olika namn, ordnade 
i bokstavsföljd, alltså inte efter samhörighet eller motiv. Och vad som är värre: 
man måste slå upp varje enskilt namn i ordboken för att få reda på dess utbred-
ning, om det är en tillfällig bildning med ytterst begränsad förekomst eller om 
det är det gängse namnet i en mycket stor del av språkområdet. Begreppsord-
bokens fördelar nås knappast genom registret över de vetenskapliga namnen. 

En medelväg mellan de båda redovisningssätten vore kanske möjlig. Det är 

Hs i KB med signum N46. Med flottagrSis avses i dessa delar av Småland främst 
Sparganium. — Ett annat ex. på att äldre belägg kan bidra till identifikationen se nedan 
under ordet slak. 

2  Det har emellertid förf, gjort, då han, utan att särskilt markera det, anför belägg 
ur J. J. och J. E. Lagergrens samlingar från Småland. 

3  SV. lm., 1957, s. 24. 
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ju ändå mycket ofta så, att ett visst namn används om en och samma växt i en 
dialekt. Sådana namn kan man med fördel registrera under begreppet, dvs. 'under 
det vetenskapliga namnet. Men så snart ett namn i en uppteckning icke hänförs 
till en bestämd art, borde man redovisa det med det svenska namnet som upp-
slagsord. Man har då inte gjort våld på materialet, men man har gjort det lättare 
för läsaren genom att, så långt möjligt är, göra ordboken till en begreppsordbok. 
Det skulle bli en till uppställningen ganska oenhetlig ordbok, men den skulle bli 
sann. 

Artiklarna är uppställda på följande sätt. Efter uppslagsordet följer översätt-
ningen, om uppslagsordet inte har någon motsvarighet i riksspråket eller om det 
avser någon annan växt i riksspråket än i dialekten. Så kommer beläggen i s. k. 
grov beteckning, varje belagd form för sig, följd av uppgift om beläggorterna. 
Först meddelas landskapet i förkortning och sedan socknen. Det är tätt mellan 
kyrkorna i Skåne, och det finns många socknar också i de andra sydsvenska 
landskapen. Det kan inte hjälpas, att det blir lite svårt att orientera sig. Att i 
de längre artiklarna snabbt få en överblick över de skilda formernas geografiska 
fördelning är omöjligt utan god kännedom om sydsvensk geografi. Om efter land-
skapet hade följt uppgift om härad hade artiklarna säkert blivit mera direkt 
upplysande. Vi har dock lättare att placera Färs, Luggude och Hök än Rödinge, 
Mörarp och Tjärby. Man behövde för den skull inte försaka sockenuppgifterna, 
utan man kunde tänka sig ett system med häradsuppgiften som den väsentliga 
— säkerligen tillräcklig för de flesta läsare — följd av sockennamnen förkortade 
inom parentes. 

Betydelserna anges noggrant. Tyvärr är det ofta så, att en växtnamnsuppteck-
ning saknar översättning. Förf, blir inte sällan tvungen att skriva »utan översätt-
ning». Ibland saknar uppteckningen översättning men innehåller en beskrivning 
av växten. Förf. citerar då beskrivningen eller ger en sammanfattning av den. 
Någon gång söker förf, bestämma växten med ledning av beskrivningen. I 
sådana fall bör även läsaren få tillgång till växtbeskrivningen, och den möjlig-
heten ger förf, honom i regel. Att det kan vara farligt att förtiga sakuppgifterna 
kring växten och endast meddela resultatet av sin egen artbestämning, visar 
den lilla artikeln slak, som lyder: »slak trol. ag, Claditu-n mariscus sla'k öl (Gård-
by)». I originaluppteckningen från 1930 står (somligt i fonetisk skrift): »slak in. 
slak (en sorts sjöväxt); växer hälst på myllbotten; användes förr att täcka tak 
Med; den här slaken, där står han på sjöbotten som långt fint gräs». Här har förf. 
uppenbarligen examinerat fel och vilseletts av uppgiften »användes förr att täcka 
tak med». Men elake anförs av Linne under Fucus vesiculosus (blåstång) i Flora 
svecica 1755 (belägget upptaget av Rietz), och tång har använts till taktäckning. 
Jfr Linnes uppgift från Trälleborg i sin Skånska Resa (s. 217): »... ryggåsen 
täckes med Fuco eller Tång (p. 211), hwilken ditlägges frisk utur hafs watnet 
uptagen ...» 

Artiklarna avslutas i regel med en kort namnförklaring. Ofta kan förf. nöja 
sig med att hänvisa till SAOB eller Hellquist. Enligt inledningen hänvisar han 
»generellt» till Einar Odhner, Växternas namn, och till Langes danska växtnamns-
ordbok. Man hade gärna velat ha även hänvisningarna till dessa arbeten utsatta, 
särskilt till den danska ordboken, vars namnförråd har stora likheter med nam-
nen i Sydsvenska växtnamn. 

Utrymmet har inte tillåtit förf, att närmare diskutera sina namntolkningar. 
Vad han kan ge är inte alltid etymologier i vanlig mening utan ofta endast 
antydningar, i vilken riktning man bör arbeta för att nå fram till en namntolk-
ning. Till den språkliga delen av namntolkningarna kan man därför ibland ställa 
9* — 674296 Sv, Landsmål 1967 
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sig frågande — någon gång avvisande — men den sakliga delen är betydligt 
mera givande. Bland de etymologiska notiserna utgör de etnologiska och folk-
loristiska uppgifterna, som ofta är direkt citerade efter meddelarna, ett mycket 
värdefullt material, eftersom det är svåråtkomligt och dessutom snart försvunnet 
ur levande tradition. 

Tack vare sin vida kringsyn över växtnamnsmaterialet har förf. lyckats klara 
ut en del fall av ombildningar, som så ofta drabbar växtnamnen. Han har säkert 
rätt i att förleden i snörnäbba 'backsippa, Anemone pulsatilla' från Vinslövs sn 
i Skåne kan utgå från yxnöra i skånska dialektformer som isneöra, isnören. Jfr 
i så fall ljungsnöre, av Elias Fries anfört från Halland.' Man kommer inte under-
fund med att surbjörk är en stympad form av masurbjörk med trycket på andra 
stavelsen utan att ha god överblick över materialet jämte kombinationsförmåga. 

Intresset för växtnamn är påfallande stort bland den s. k. breda,allmänheten, 
dvs, bland människor av olika kategorier. För dessa är Sydsvenska växtnamn 
en lättillgänglig och trevlig ordbok. Språkforskaren är tacksam för det rika 
materialet som finns samlat där och kommer att ha stor nytta av denna vår 
första större ordbok över dialektala svenska växtnamn. 

Sigurd Fries 

Resumé 
Le dictionnaire de Sten-Bertil Vide intitule Sydsvenska växtnamn (Des noms de 
plantes en su6dois du sud) contient des noms dialectaux de plantes des cinq 
provinces de la Suåde les plus au sud. Il rend compte des mat6riaux se trouvant 
dans les collections de l'Institut de dialectologie de Lund. Les noms dialectiques de 
sources plus anciennes n'ont malheureusement 6t6 que tres peu enregistr6s. Les 
noms sont class6s par ordre alphab6tique et ne sont pas groupes par familles 
comme on le trouve souvent dans les clictiormaires de noms de plantes. Les ar-
ticles se terminent par de courtes explications des noms, dans lesquelles on trouve 
des renseignements ethnologiques et folkloriques d'une plus grande valeur que 
ceux touchant 

Lapps and Norsemen in Olden Times. — Instituttet for sam,menlignende kultur-
forskning. Serie A: Forelesninger XX VI. Universitetsforlaget. Bergen 1967. 
168 sidor. N. Kr. 35:—. 
Den 19-21 november 1964 hölls i Oslo en konferens som behandlade kontak-
terna mellan samer och nordbor i förhistorisk och tidig historisk tid. Den anord-
nades av »Instituttet for sammenlignende kulturforskning», och deltagarna re-
presenterade olika vetenskapsgrenar som arkeologi, etnologi och språkveten-
skap. Som ett synligt resultat av konferensen föreligger nu en liten volym, kallad 
»Lapps and Norsemen in olden times». 

Den inleds med ett kort företal. I detta nämns ett par föredrag som inte blivit 
tryckta i boken, och vidare redogörs i stora drag för den diskussion som fördes 
vid konferensen. 
- Det första bidraget utgörs av en kort översikt över de noridnorska dialekterna 
av Ingeborg Hoff. Denna klara och rediga framställning av förhållandena är 
mycket välkommen. Det har för den som inte är specialist tidigare varit mycket 

i Botaniska utflygter, 3, 1864, s. 238. Ett äldre belägg som ehuru halländskt saknas 
i Vides ordbok. 
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svårt att orientera sig på området. Utan större överdrift kan man påstå, att de 
något äldre översiktsverken över norska dialekter mer eller mindre ignorerar de 
nordnorska målförena. För en diskussion av framförallt de något nyare lånorden 
i samiska är en översikt av det här slaget av stort värde. 

Ingeborg Hoffs artikel är mycket lättläst. Detsamma kan man tyvärr inte säga 
om Knut Bergslands bidrag, kallat »Lapp dialeetal groups and problems of 
history». Att läsa Bergsland är ungefär som att läsa dikter av T. S. Eliot och 
hans skola: det fordras att man har läst samma böcker och att man får samma 
associationer. Detta till tröst för den oinvigde. Det är synd att det är så, för 
Bergsland har verkligen mycket att säga. Hans artikel utmärker sig i två av-
seenden: för det första använder han i full utsträckning den dialektgeografiska 
metoden, något som inte förut i samma grad skett i lapsk språkvetenskap, för det 
andra tar han de gamla tryckta lapska källorna till hjälp, något som tyvärr för-
summats i många fall tidigare. Han förkastar det sehleicherska stamträdet för 
lapskans del och menar att vi här som i andra sammanhängande dialektområden 
måste försöka skilja ut n.ovationerna från arkaismerna. Det är väl ingen tvekan 
om att Bergsland har sett rätt här och att hans försök till en »stratigrafi» är något 
nytt i diskussionen om lapskans indelning i dialekter. 

I ett tämligen kort avsnitt bidrar Per FIovda med »Names from Hålogaland. 
Some scattered remarks». Det utgör en översiktlig genomgång av de viktigaste 
grupperna av namn. Mest uppseendeväckande är hans tolkning av namnet Hålo-
galand. Han härleder Håleygja- från fvn. håll 'slipprig, listig' och fvn. auga 'öga' 
och menar att Hcileygir egentligen användes om samerna, som hade namn om sig 
att vara trollkunniga och dessutom hade sneda ögon. Det är en tolkning som på 
något sätt verkar vara för bra för att vara sann. 

Povl Simonsens bidrag heter »Relations between the Lapps and the Scandina-
vians in early times — an archaeological survey». En redig och även för en icke-
fackman lättläst artikel. Det som är mest intresseväckande i Sirnonsen.s fram-
ställning är väl hans försök till en periodindelning. Man noterar, att han ifråga 
om samerna räknar med tiden fram till omkr. 1600 som ett arbetsområde för 
arkeologin. 

Karl-Hampus Dahlstedt diskuterar i »Some observations on Scandinavian-
Lappish place-names in Swedish Lappland», om det finns ortnamn i södra Lapp-
land som är av skandinaviskt ursprung och som är äldre än den svenska kolo-
niseringen av detta territorium på 1600-talet. De skulle i så fall kunna tidfästas 
till medeltiden, vikingatiden eller ännu tidigare skeden. Han kommer fram till att 
de lapska ortnamnen Våpste (sv. Vapsten, no. Ve/sn), Voajmuo (sv. Vojmån), 
Nå,iguo (sv. Nassjo) samt Fåbmie (sv. Fatmomakke) troligen lånats från skandi-
naverna senast under tidig medeltid. Viktig är hans principiella diskussion av hur 
lapsk-nordiska ortnamnsproblem av detta slag skall angripas. 

I en stort upplagd undersökning redogör Asbjörn Nesheim för »Eastern and 
western elements in Lapp culture». Denna artikel utgör på sätt och vis en sam-
manfattning av Nesheims mångåriga forskningar på detta fält. Han har i många 
artiklar med stor framgång angripit skilda områden av den materiella lapska 
kulturen och studerat dessa från saklig och språklig synpunkt. Det som man 
kanske är mest tacksam över i det här sammanhanget är kartorna över ordens 
utbredning. För nordister som sysslar med ordgeografiska problem i nordskandi-
n.aviska dialekter är de nordiska lånordens utbredning av intresse. Av kartorna 
framgår mycket tydligt, hur den samiska kulturen påverkats, dels från skandina-
viskt, dels från finskt håll — den ryska påverkan på Kolahalvön icke att för-
glömma. 
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Man kan inte undgå att lägga märke till vissa drag, som tycks gå igen mer eller 
mindre i alla artiklarna. För det första finns det i flera av dem en tydlig reaktion 
mot en tendens i den äldre forskningen att endast intressera sig för de allra äldsta 
skedena och hoppa över det som kunde tänkas ha hänt mellan forntiden och 
nutiden. Ett annat genomgående drag är att man framhäver den samiska kultu-
rens kontakter med grannfolken och söker placera in den i den allnaäneuropeiska 
kulturutvecklingen. I nära sammanhang med dessa två tendenser får man se den 
strävan att urskilja lagerföljden i den lapska kulturens randiga ishavslera, som 
framträder i några av bidragen. 

Recensenten vill gärna uttrycka som sin personliga förhoppning, att det sam-
arbete, som lett till så påtagliga resultat i den här volymen, måtte fortsätta att 
visa sig fruktbärande även i framtiden. 

S ummary 

The Institute for Conaparative Research in Human Culture held a conference in 
Oslo, November 19-21, 1964, "for the purpose of exploring the fruitfulness of 
interdisciplinary collaboration in posing and solving problems concerning the 
relation between the Lapps and Norsemen in prehistoric and early historic 
times". As a result of this conference six articles have now been published in a 
volume ealled Lapps and Norsemen in Olden Times. The articles deal with Lapp 
dialects, the Norwegian dialects of Northern Norway, place names in Northern 
Scandinavia, and with Scandinavian, Finnish and Russian loanwords in Lapp-
ish. Tryggve Sköld reviews the volume here, makes comments on the different 
papers, and points out some common features. In conclusion he expresses the 
hope that the collaboration which has now been set in motion will continue. 

Nils William Olsson, Swedish Passenger Arrivals in New York 1820-1850. 
xx + 392 ss. + 6 s. bilder + 1 plansch. The Swedish Pioneer Historical Society, 
Chicago, Illinois. Stockholm 1967. (Also published as: Acta Bibliothecae Stock-
holmiensis VI.) 
Förra århundradets stora utvandring från Norden till Amerika har under 
1960-talet mycket snabbt dragit till sig forskarnas intresse. Särskilda forsknings-
centraler har inrättats på flera håll och från Uppsala har tre expeditioner för 
bandinspelning av amerikasvenskan utsänts. Ett rikt skriftligt källmaterial före-
ligger från och med 1861, då man började föra emigrationsstatistik, men tiden 
därförinnan, utvandringens äldsta skede, har framstått som emigrationshisto-
riens mörka årtionden. I november 1967 skingrades dock mörkret, när Nils 
William Olssons länge med spänning motsedda bok kom ut av trycket. Med 
största grundlighet och tålamod har författaren plöjt igenom de i åtatsarkivet i 
Washington D.C. förvarade »skeppsmanifesten*, de passagerarlistor som varje 
skeppare som landsatte passagerare i amerikansk hamn alltsedan 1820 var skyl-
dig att avlämna till tullmyndigheterna. Det är inte mindre än 33 000 sådana 
listor från fartyg som anlänt till New York åren 1820-1850 som dr Olsson grans-
kat beträffande resenärer från Sverige, och han har funnit omkring 4 000 svens-
kar. De flesta seglade från svenska hamnar, främst Göteborg, Gävle och Stock-
holm. Den tidigaste emigrationens tyngdpunkt visar sig ligga i Hälsingland och 

Tryggve Sköld 
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Gästrikland samt omgivande landskap; massemigrationen från Götaland tillhör 
ett senare skede. Olsson har inte nöjt sig med att förteckna de svenska namnen 
i listorna — där redan tolkningen av namnformer som förvanskats av utländska 
skrivare innebär stora svårigheter — utan han har också sökt att så långt det är 
möjligt identifiera varje enskild emigrant och klarlägga hans levnadsöden före 
och efter emigrationen. Denna jätteuppgift har tvingat honom till ett omf at-
tan.de  studium i arkiven i Sverige, av kyrkböcker, husförhörslängder, länssty-
relsernas passlistor etc. För första gången får vi nu klara personuppgifter för 
bl. a. en stor del av dem som deltog i vår största gruppemigration, erikjansarna, 
som började utvandra till Bishop Hill 1846 och som sammanlagt omfattade ca 
1 500 personer. »Profeten» Erik Jansson själv har Olsson emellertid inte lyckats 
identifiera; han synes ha rest under falskt namn. 

Nils William Olssons bok ger forskningen rörande vår tidigare Amerika-emi-
gration en ny och fast grund. Den är både kvantitativt och kvalitativt en impo-
nerande prestation, möjliggjord inte bara genom författarens avundsvärda för-
måga att utnyttja de fristunder som den diplomatiska tjänsten unnat honom, 
utan också genom hans bekanta »dubbla» nationstillhörighet, som gör att han 
arbetar lika hemmavant i arkiven på båda sidor av Atlanten. 

Folke Hedblom 

Resume 
Monsieur Nils William Olsson a prepare le terrain pour les recherches å venir sur 
l'tknigration de Suede aux U.S.A. par son ouvrage: Swedish Passenger Arrivals 
in New York 1820-1850. L'ouvrage est bas 6 sur les listes de passagers conser-
viSes aux archives nationales de Washington D.O., que chaque capitaine doit re-
mettre depuis 1820 å l'administration anAricaine des douances, ces listes com-
prenant les immigrants qui ddbarquent. Par ses recherches et un travail de pati-
ence, Olsson a reussi å identifier la plupart des passagers en comparant les listes 
aux registres de l'Etat civil suådois. Son travail prouve que cette premiåre émi-
gration vient de l'Hälsingland et du Gästrikland et non pas du Götaland d'ot 
provint plus tard l'emigration en masse. 



Undersökning av 
svenska dialekter och folkminnen 
1965-66 

Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala 

Årsberättelse för budgetåret 1965/66 

Av Dag Strömbäck och Folke Hedblom 

I. översikt över ekonomi, förvaltning och personal 
Arkivets stat för budgetåret 1965/66 fastställdes genom k. brev den 30/6 1965. 
~agens belopp och fördelning på skilda poster framgår av statsliggaren 
för nämnda år del I:2 s. 17 ff. 

Anslaget till avlöningar har höjts med 23 480 kronor, ~laget till omkost-
nader med 3 000 kronor och anslaget till insamling och bearbetning av 
vetenskapligt material med 5 000 kronor. 

Även detta år har Kopparbergs läns landsting lämnat ett anslag av 6 000 
kronor till biträdeshjälp vid redigeringen av Dalmålsordbokens tryckmanuskript. 

I arkivets styrelse har professor B. COLLINDER varit av Kungl. Maj:t förord-
nad ordförande. Professor V. JANSSON har varit vice ordförande, överbiblio-
tekarien T. KLEBERG skattmästare och arkivchefen professor D. STRÖMBÄCK 
sekreterare. övriga ledamöter har varit professorerna C.-A. MOBERG, L. MOBERG, 
Bo WICKMAN, H. STAHL och GERD ENEQUIST. Suppleanter: professorerna 
S. CARLSSON och L. HERMODSSON. 

Arkivets fasta personal har utgjorts av: 

Arkivchef 
Professorn i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristisk vid 
Uppsala universitet, fil.dr DAG STRÖMBÄCK. 

Ordinarie tjänstemän 
Fröken A.-L. BORG, förordnad som första arkivbiträde, se nedan. 

C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ae 19 
1. Förste arkivarier i lönegrad Ae 27: docenten fil.dr FOLKE HEDBLOM, arkiv-

chefens ställföreträdare och föreståndare för fonogramavdelningen; fink. 
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RICHARD BROBERG, föreståndare för folkminnesavdelningen; docenten fil.dr 
STIG BJÖRKLUND; fil.dr NILS TIBERG. 

2. Arkivarier i lönegrad Ae 23: fil.lic. ÅSA NYMAN och fil.lie. GUSTEN WID-
MARK. 

D. Övrig icke-ordinarie personal 

Arkivarie i lönegrad Ae 21: fiLkan.d. RteNE VÄsTERLuIsm, t.f. föreståndare 
för expeditionen. 

Amanuens i lönegrad Af 17—Ae 19: fiLkand. WOLTER 
Teknisk assistent i lönegrad Af 17—Ae 19: ingenjör TORSTEN ORD=S. 
Första arkivassistent i lönegrad Ae 13: fru DAGMAR HOLMKVIST. 
Första arkivbiträde i lönegrad Ae 9: fröken ANNA-LISA BORG, fröken KERS-

TIN KARLSSON (t. 0. m. 31/3) och fröken INGALILL OHLSTRöM (fr. o. m. 1/4). 
Arkivbiträde i lönegrad Ae 7: fröken INGALILL OHLSTRöM (t. 0. m. 31/3) och 

herr NILS OSTLUND (fr. o. /11. 6/6). 

E. Extra medarbetare 

Fru MARGARET= NORMAX har fortsatt sin tjänstgöring vid referensbiblio-
teket såsom av Arbetsmarknadsstyrelsen avlönad arkivarbetare. Pensionerade 
medarbetarna docent MAN-NE ERIKSSON, fil.dr HERBERT GUSTAVSON och fil.dr 
ELLA ODSTEDT har även detta år i viss utsträckning fortsatt sitt medarbetarskap 
i arkivet, varom se nedan under III: 2. 

För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institutionens olika 
avdelningar. 

Arkivets lokaler. I föregående årsberättelse meddelades, att arkivet på 
grund av ombyggnad i Carolina Rediviva måst flytta en del av personalen, 
främst kansli och folkminn.esavdelning, till provisoriska lokaler. Detta har i hög 
grad försvårat arbetet inom institutionen, särskilt för folkminnesavdelningen, 
som skilts från sitt arkivmaterial. 

Sedan Byggnadsstyrelsen efter Kungl. Maj:ts bemyndigande vid slutet av 
föregående arbetsår reserverat utrymmen att förhyras för arkivets samtliga av-
delningar i en planerad nybyggnad vid östra Ågatan. 27, kunde emellertid 
arbetet med iordningställandet av ändamålsenliga institutionslokaler lämna det 
förberedande planeringsstadiet. Under hösten 1965 och den följande vintern upp-
gjordes definitiva byggnadsritningar, underhandlingar beträffande klausulerna 
för hyreskontraktet slutfördes och överläggningar påbörjades rörande ound-
gängligen nödvändig nyinredning och nyutrustning. Vid verksamhetsårets slut 
hade byggnadsarbetet fortskridit så raskt, att det beräknades kunna slutföras 
omkring följande årsskifte, varefter arkivets överflyttning torde kunna äga rum 
under första kvartalet av år 1967. — Det omfattande arbetet med lokalfrågorna 
har åvilat BROBERG. 

II. Samlingarnas tillväxt och användning 
Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedanstående 
översikt. 
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lexikaliska ordsamlingar 57 bl. fol. och A4, 19 bl. 4:o och 39 150 bl. 
16:o (därav excerpter ca. 24 600 bl. 16:0). 

texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnesupp-
teckningar 49 bl. fol. och A4, 3 294 bl. 4:o, 383 bl. 8:o och 531 bl. 16:o. 

grammatiska anteckningar 69 bl. A4 och 3 bl. 4:o. 
primäruppteckningar 25 band och häften. 
melodier 294 st. 
teckningar och skisser 63 st. och 3 kartor. 
fotografier 120 st. 

Fonogramarkivet har under året tillförts 175 nyinspelad° originalband 
(i tim.), därav 105 från Amerika, samt 71 kopieband. På de senare har i de 
flesta fall sammanförts valda partier av inspeln.ingar från ett större antal 
grammofonskivor och ljudband. Motsvarande gäller om de 39 kopior på gram-
mofonskivor, som framställts under året. Därtill kommer kopior för tillfälligt 
bruk inom institutionen. 

Referensbiblioteket har under året ökat med 428 nummer jämte drygt 
ett femtiotal leveranser av tidskrifter och fortsättningsarbeten. Förvärvet har 
såsom tidigare i stor utsträckning skett genom gåvor från institutioner och en-
skilda samt genom byten med tidskriften Svenska Landsmål och arkivets 
skriftserier. 56 band har nybunclits eller reparerats jämte 4 band tillhörande 
handskriftssamlingarna. 

Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har varit 
3 342 (därav i Fonogramavdelnin.gen 362). 

Lån av handskrifter och böcker inom staden har beviljats i 18 fall varvid 
352 nr utlånats och utom staden i 20 fall varvid 197 nr utlånats. Hela antalet 
utlånade nr var således 549. En del av dessa nummer, som lånats av Svenska 
Ortnamnsarkivet för Xerox-kopiering, utgöres av samlingar av betydande 
omfång. 

III. Arkivarbeten och materialbearbetning 

1. Allmän översikt 
För expeditionen har VÄSTERLUND varit t.f. föreståndare. Fru HOLM-
KVIST har haft den närmaste ledningen av arbetet och dessutom ansvarat för den 
centrala accederingen av allt inkommande handskriftsmaterial samt assisterat 
besökande forskare. Hon har vidare arbetat med uppordn.an.det av vissa äldre 
samlingar. Under året har 412 nya enheter införts i accessionskatalogen. Fröken 
KARLSSON har svarat för stenografering, maskinskrivning och andra sekreterar-
göromål, fört topografiska registret och personregistret samt omhänderhaft 
distribution och lager av arkivets publikationer. Hon har vidare utskrivit en 
längre bandinspelning. Fröken ORLSTRÖM har utfört allmänna kontors- och 
expeditionsgöromål, deltagit i stenografering och maskinskrivning, svarat för 
utlåning av handskrifter och böcker m.m. Hon övertog den 1 april även fröken 
Karlssons arbetsuppgifter. En del av hennes arbete övertogs fr. o. m. den 6 juni 
av Nus ÖSTLUND. HEDBLOM och (fr. o. m. 16/3) BROBERG har varit arkivets 
kassaförvaltare. Fröken BORGS arbetsuppgifter har främst gällt arkivets admini-
stration: bokföring, kassa, medelsrekvisitioner, redovisn.in.gar, lön.e-, skatte-
och sjukvårdsärenden samt övriga ärenden rörande ekonomi och personal. 
Förste länsnotarie I. ROSENFELD har varit sakkunnig medhjälpare vid hand- 
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läggningen av personal-, löne- och bokföringsfrågor. Även MIN har deltagit i 
skilda arbeten inom expeditionen. Förutvarande kontorsbiträdet fru CARIN 
HEDBLOM har tidvis utfört vissa administrativa m.fl. uppgifter. 

Referensbiblioteket har omhänderhafts av VÄSTERLUND, som svarat 
för inköp, byten, katalogisering och bindning. Han har också lett fru NORMAKS 
arbete med genomgående revision av bokbeståndet. 

Under året har 1 208 brev och 875 andra försändelser avsänts från expedi-
tionen, arkivchefens korrespondens delvis oräknad. 

Om sak - och or dregisterarbeten. se  nedan under Folkminnesavdelningen 
och landskapsundersökningarna. Det allmänna växtnamnsregistret har 
under GUSTAVSONS ledning fortsatts av fru MARIANNE ANDERSSON som ex-
cerperat ur samlingarna från Västerbotten. 

De språkliga landskapsundersökningarnas verksamhet har fortgått 
efter i huvudsak oförändrade riktlinjer. 

Dalarna. BJÖRKLUND har varit ledare för Dalmålsundersökningen. med 
Dalmålsordbokens fortsatta publicering som huvuduppgift. Sjätte häftet har 
uppsatts i korrektur och förelåg vid årets slut till större delen i ombrutet skick. 
Manuskriptet till sjunde häftet har slutredigerats och dess sättning påbörjats. 
Tryckningsarbetet har därigenom fortskridit till uppslagsordet flixa v. Björk-
lund har själv redigerat artiklarna med biträde för komplettering och kontroll 
av doc. S. FRIES och fru GUN BJÖRKLUND. Fil. dr. ELLA ODSTEDT har granskat 
artiklar rörande textilier och universitetslektor TINA Pim= har översatt 
artiklarnas huvudbetydelser till engelska. Från särskild expertsynpunkt har 
ett korrektur lästs av docenterna S. FRrEs, E. 0. BERGFORS och B. Lnsinkx 
samt rektor Niss Hs. MATSSON, Malung. — Fru Björklund har vidare ut-
redigerat fältuppteckningar till 16:o-registren och fortsatt sin registrering av 
A. Nygårds värdefulla men svårlästa anteckningar från Leksands sn. Stud. RUTH 
BJÖRKLUND har biträtt med utskrivning av hänvisningar mellan de olika ord-
registren och sortering av registerkort. Registren har under året ökat med 4 304 
blad 16:o. 

Fil.kand. JonN BJÖRKLUND har för 3-betygsuppsats utskrivit en grammofon-
inspelning från Grangärde sn och fil. kand. G. NYSTRÖM har utskrivit Älvdals-
mål från band inspelade i Amerika. — Herr INGVAR NORMAN har i begränsad 
omfattning fortsatt sina uppteckningar i Säters sn med doc. S. Fries som 
granskare. 

Gotland. GusTAvsox har med förnyat stöd av Statens Humanistiska 
Forskningsråd och Gotlands läns landsting fortsatt arbetet med manuskriptet 
till en ordbok över folkmålet i Lau sn på grundval av M. Klintbergs samlingar. 
Handmanuskriptet har förts fram till sommar och renskriften till rissel. 

Gästrikland. En större ordlista över Ovansjömålet nedtecknad av fru 
Greta Hedlund, Storvik, har avskrivits av fröken KARLSSON under HEDBLOMS 
ledning. Orden har delvis intalats på band. VÄSTERLUND har granskat inkomna 
uppteckningar. Under hans ledning har fil.stud. ÅSA LINDGREN excerperat 
frågelistsvar för ordregistret som därigenom tillförts ca. 700 bl. 16:o. 

Hälsingland. HEDBLOM och VÄSTERLUND har granskat uppteckningar och 
fört korrespondens. Läroverksadjunkt E. ERIKSSON, Hudiksvall, har påbörjat 
uppordning och granskning av P. Hertzells efterlämnade samlingar från Boll-
näs sn. 

Jämtland. WIDMARK och VÄSTERLUND har granskat uppteckningar. Fil. lie. 
V. REINRAMAIAR har utredigerat egna uppteckningar från Ströms sn samt E. 0. 
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Jonssons samling från Lits sn. Han har även utskrivit bandinspelningar från 
Ström. 

Lappland. Genom den nedan under Västerbotten nämnda kopieringen av 
Umeå-samlingarna har ordregistret för detta landskap tillförts ca. 10 000 bl. 16:o. 

Medelpad. Rektor A. HELLBOM, Stockholm, har utredigerat texter och 
fullbordat en större grammatik för landskapets folkmål som i bundet skick 
överlämnats till arkivet. 

Norrbotten. Författarinnan ANNA RÖNNQVIST har dels utredigerat egna 
orduppteckningar dels utskrivit en större samling inspelade texter från Neder-
kalix sn. Doc. CARIN PIHL, Bromma, har för tryckning bearbetat sitt manu-
skript till en avhandling om adverb, prepositioner och konjunktioner i över-
kalixmålet. WIDMARK och VÄSTERLUND har granskat uppteckningar. Den förre 
har dessutom påbörjat ett ordregister för landskapet i samband med Xerox-
kopiering av samlingar från Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre 
Norrland, se nedan under Västerbotten. 

Närke. Ordregisterarbetet har fortsatts under ledning av ELIN, som granskat 
excerpter och utskrivit hänvisningsord. Registret har därigenom tillförts ca. 
4 500 bl. 16:o. Som excerptister har tjänstgjort fil. stud. MARGARETA WIRF 
och fil. stud. K.-A. SANDVIK. De har huvudsakligen behandlat äldre texter av 
Robert Larsson och Hilding Celander. Ehn har vidare utredigerat egna uppteck-
ningar och inspelningar från Sköllersta sn samt texter från Lerbäcks sn.. Han 
har vidare korresponderat med ortsmeddelare och granskat deras arbeten. 

Småland. VÄSTERLUND har granskat uppteckningar från ortsmeddelare. 
Södermanland. Fil.lic. R. OTTERBJÖRK har fortsatt sin utredigering av 

egna uppteckningar från Sorunda sn. Under WIDMARKS ledning har fil.kand. 
INGRID NORRMAN excerperat frågelistsvar för ordregistret, varigenom detta 
ökat med ca. 500 bl. 16:o. 

Uppland. ERIKSSON har fortsatt sin verksamhet vid Upplandsundersök-
ningen. Han har utredigerat egna samlingar från östervåla su samt granskat 
och instruerat ortsmeddelare i Nora och Åkerby snr. EHN har fört korrespon-
dens med ortsmeddelare, granskat uppteckningar och utredigerat egna upp-
teckningar från skilda sn.r. Han har fungerat som ledare för inspelningarna av 
stadsmål i Uppsala (se nedan under Fonogramavd.) och har som granskare med-
verkat vid tran.skriberingen av de inspelade texterna. Själv har han utskrivit 
inspelningar från Vaksala sn. — Fil. mag. I. HÅKANSSON har för 3-betygsupp-
sats utskrivit en bandinspelning från Uppsala stad. 

Värmland. Kand. J. JACOBSSON har fortsatt utarbetandet av manuskript 
till ordboken över Dalbymålet varvid partiet ve—ö fullbordats. Antalet uppslags-
ord har ökat med 1 470 och hela antalet uppslagsord var vid årets slut 22 830. 
Ordboksmanuskriptet omfattade då 11 509 bl. 4:o. Därutöver har Jacobsson 
samlat material till komplettering av ordboken och gjort vissa omredigeringar 
av äldre ordartiklar. 

Västerbotten. Ordregisterarbetet har fortsatts under WIDMARKS ledning 
med fil.kand. GUNNEL SANDSTRÖM och fil. kand. ADALE TRYGGVESSON som 
excerpister. Den största ökningen, ca 2 800 bl. 16:o har emellertid tillförts re-
gistret genom Xerox-kopiering av ordsamlingar i Folkmåls- och folkminnes-
undersökningens i övre Norrland arkiv i Umeå. Widmark har dessutom fort-
satt sitt korrekturarbete på P. Stenbergs ordbok över Umenriålet, som under 
året utkommit av trycket (se nedan). 

Samarbetet med Undersökningen i Umeå (FFON) har fortsatts efter samma 
linjer som tidigare. Landsantikvarie G. WESTIN har varit undersökningens 
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föreståndare intill utgången av 1965 då han efterträddes av antikvarie P.-U. 
ÅGREN. Doc. K.-H. DAHLSTEDT, Uppsala, har tjänstgjort som vetenskaplig 
rådgivare. — Under sommaren 1965 gjorde Dahlstedt och fil.stud. GUNNEL 
SANDSTRÖM inspelningar i Sävars och Lövångers snr. I augusti och november 
besökte ORDEUS och seminarielärare 0. EGERBLADH med Uppsalaarkivets in-
spelningsbil Lycksele sn. I Norrbotten har lapska jojkar inspelats. — Arkiv-
arbetet har inriktats på utskrivning av inspelningar samt katalogiserings- och 
registreringsarbeten. Ljudbandens antal var vid 1965 års utgång 792 och acces-
sionskatalogen hade framförts till nr 657. 

Västergötland. Folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, har såsom frivillig 
medarbetare fortsatt sin utskrivning av under hans medverkan inspelade dia-
lekttexter. Under året har 10 halvtimmesband utskrivits. 

Ångerman.land. VÄSTERLUND har granskat och lett flertalet ortsmeddelares 
arbeten. Fil. dr T. BUCHT har granskat och handlett ortsmeddelare i Gudmundrå, 
sn och W-RnsLom har fört korrespondens. Fil.dr ELLA ODSTEDT har fortsatt 
bearbetningen av sina samlingar till en ordbok över Arnäsmålet och fört in de 
kompletteringar hon gjort i fältet. 

Östergötland. GUSTAVSON har granskat uppteckningar och bistått f. 
lektorn fil.dr F. TYDEN vid hans utredigering av sina ordsamlingar. Fil.kand. 
L.-Å. FRANKE-BLOM har utarbetat en seminarieuppsats om stadsmålet i Norr-
köping. 

Estland och Gammals v en.skby . Undersökningen av estlan.dssvensk-
arnas liv och folkkultur har letts av TIBERG med fil.kand ANNE-MARIE ORON-
STRÖM och fru INGRID TIBERG som assistenter. Vid det fortsatta excerperings-
och redigeringsarbetet har Tibergs kortordbok in 8:o.tillförts ca 2 250 nya kort. 
Det nya material som inskrivits på de äldre korten är dock vida större. Tiberg 
har dessutom fört korrespondens med forskare och talrika upptecknare. Om 
Tibergs resor se nedan. 

Svensk -Amerika. HEDBLOM har utskrivit vissa partier av inspelnin.garn.a 
från 1962 och 1964 års resor och tillhandagått forskare med amerikasven.skt 
material. Fil.lic. N. HASSELMO, numera professor vid University of Minnesota, 
har fortsatt arbetet med sin avhandling om engelska påverkningar på amerika-
svenskan. Fil.kand. G. NYSTRÖM har fortsatt sin transkribering av Ålvdalsmål 
(Dalarna) från Minnesota. 

Folkmin.nesavdelningen har föreståtts av BROBERG. Hans arbete vid 
avdelningen har dock starkt begränsats dels av tjänstledighet och dels av andra 
uppgifter inom arkivet, främst lokalfrågan, samt hans tjänstgöring som arkiv-
chefens ställföreträdare och kassaförvaltare (fr. o. m. 16/3) se nedan. Inom av-
delningen har han bl. a. gjort en viss översyn av utlåningsverksamheten, hand-
lett besökande forskare samt granskat inkomna uppteckningar och korrespon-
derat med upptecknare. Större delen av dessa och andra göromål har därför 
kommit att åvila NYMAN. Under Brobergs ledigheter tjänstgjorde hon som av-
delningens föreståndare. Nymans huvuduppgift under året har dock varit att 
fullfölja det omfattande arbete med utgivningen av den folkloristiska delen av 
Atlas över svensk folkkultur, som hon övertog vid prof. Å. Campbells frånfälle 
1957. I detta arbete, liksom även i de löpande uppgifterna, har hon assisterats 
av fil.stud. ANITA HEDMAN, som under större delen av året varit extra amanuens 
vid avdelningen, tiden 4/10-31/12 med hel tjänstgöring och 1/1-31/5 med halv 
tjänstgöring. Hon har ordnat och kontrollerat excerpter, litteraturhänvisningar 
m.m. En rapport om folkminnesatlasen sändes av Nyman till en kulturhistorisk 
kartkonferens i Prag i februari. Nyman har vidare fullbordat det förberedande 
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arbetet på utgivningen av Frans Bergvalls sagor från Edsele som omnämndes i 
fjolårets berättelse. — Tillfälligt har EHN och doc. Bo ALMQVIST medverkat i 
avdelningens arbete. Den senare har fortsatt en tidigare påbörjad kontroll av 
realkatalogens rubriker, korshänvisningar m. m. såsom en förberedelse till en 
kommande revision av katalogen. 

Insamlingsverksamheten har haft ungefär samma omfattning som tidigare. 
16 ortsmeddelare har varit regelbundet verksamma. Det accederade folkminnes-
materialet uppgick vid utgången av maj till 2 861 blad, huvudsakligen 4:o, 292 
melodier, 24 teckningar och 27 foton. En del härav utgör svar på frågelistor, 
men den övervägande delen är fria uppteckningar rörande folktro, sed, arbets-
liv m. m. 

Fonogramavdelningen har föreståtts av HEDBLOM med ORDAIIS som 
assistent. Från den 28 mars till årets slut, då de båda befann sig på resa med in-
spelningsbilen i Amerikas svenskbygder, hölls avdelningen tillgänglig endast i 
begränsad omfattning genom VÄSTERLIINDS försorg. Han vägledde besökande, 
gjorde vissa kopieringar m. m. 

Resorna med inspelningsbilen under sommaren och hösten gällde Uppland, 
särskilt Uppsala, Dalarna, Hälsingland, Ångermanland, Norrbotten och Lapp-
land. Se nedan under Resor. 

En avsevärd del av avdelningens arbetstid har ägnats den speciella undersök-
ningen av stadsmålet i Uppsala, som i samverkan med arkivet igångsatts av Insti-
tutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet såsom ett led i en planerad 
större undersökning av det nusvenska riksspråket. Arkivet hade därvid tagit 
själva inspelningarna och materialets första bearbetning på sin lott. Inspel-
ningar i staden gjordes under sammanlagt 11 dagar av Ordeus och Mix. I ar-
betets planläggning och vid instruktionen av textutskrivare medverkade även 
Hedblom. Framställningen av arbetskopior av originalbanden samt teknisk 
instruktion av de studerande som tjänstgjorde som utskrivare blev ett omfattande 
arbete för Ordeus. Än mera krävande var en annan, liknande uppgift i samver-
kan med etnologiska avdelningen av Institutionen för nordisk folklivsforskning 
under ledning av doc. PHEBE FJELLSTRÖM. Ett 15-tal elever fick i uppgift att 
utarbeta seminarieuppsatser på grundval av vissa avsnitt ur äldre inspelningar. 
Också i detta fall sköttes framställningen av kopior från skivor och band, ut-
låning av apparater samt tekniska instruktioner av Ordens. Hedblom medverkade 
vid planläggningen av detta ur metodiska synpunkter intressanta experiment. 
Även den med stadsmålsundersökn.ingen i Uppsala parallellt arbetande under-
sökningen av talspråket i Stockholm (prof.-C.-I. Ståhle) har erhållit kopior av 
valda partier ur 11 av arkivets tidigare inspelningar från Stockholm och om-
givande landsbygd. Avdelningen har också bistått doc. V. Ekenvall, Göteborg, 
med intalningar och utskrifter av dialekttexter för en lärobok i svenska för det 
nya gymnasiet. — Ordeus har svarat för vården av teknisk utrustning och fono-
gramsamlingarna, där bl. a. 80 band omspolats för undvikande av ekoverkan. 
Under höstterminen, då Hedblom tjänstgjorde som t.f. arkivchef, fick Ordens 
övertaga största delen av allt löpande arbete vid avdelningen. Antalet besökande 
var 362. Avdelningen demonstrerades för 15 grupper studerande från ämnena 
Nordiska språk och Nordisk folklivsforskning. Härvid medverkade även Ehn. 
Utskrifter av inspelade texter har — Uppsalaundersökningen oräknad —gjorts 
av författarinnan ANNA RÖNNQVIST (Norrb.), HEDBLOM (Häls.), fiLkand. 
G. NYSTRÖM (Dal.), fil.mag. PER AXELSSON (Upl.), W. ELEN (Upl.), I. HÅ-
KANSSON (Upl.), MONA HARTMAN (Upl.), S. BENGTSSON (Västergötl.), KERSTIN 

KARLSSON (riksspråk). 
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Under året har Ordigus i samverkan med en radioverkstad byggt en speciell 
avspelningsapparat, som medger bekväm repetering av fonogrammet. — Av-
delningens arbete har tidvis kännbart försvårats genom pågående ombyggnads-
arbeten i huset S:t Olofsgat. 10 B. 

Lapska avdelningen. Doc. I. RUONG har publicerat sin redogörelse för sin 
i tidigare årsberättelser nämnda stora undersökning »Jåhkåkaska sameby» 
(Svenska Landsmål 1964). Det insamlade fältmaterialet har införlivats med 
arkivets samlingar. Hans assistent teol.kand. 0. KORHON har utskrivit in-
spelade lapska dialekttexter. — Under året har förarbeten för utgivande av en 
ordbok över de sydlapska dialekterna igångsatts med fil. dr G. HASSELBRINK 
som redaktör. 

Utgivningsverksamheten. Av tidskriften. »Svenska Landsmål och Svenskt 
Folkliv» har under året utgivits årg. 1964 (Upps. 1965, årg. 87, h. 285 fr. början, 
viii, 292 s., 1 karta). — Av arkivets skriftserie A »Folkmål» har utgivits nr 121, 
Pehr Stenberg (1804), »Ordbok över Umemålet», utgiven med inledning och 
kommentar av G. Widmark, innehållande inledningen och ordboken (Upps. 
1966, vii, 174 s., 4 pir). — Vidare förelåg av arkivets skriftserie D »Ordbok över 
folkmålen i övre Dalarna» av L. Levander och S. Björklund vid budgetårets 
slut större delen av h. 6 i korrektur. 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet 

STRÖMBÄCK har under höstterminen åtnjutit tjänstebefrielse från under-
visning och examination samt från göromålen som arkivchef. Han har under 
vårterminen föreläst över nordisk folkminnesforskning samt lett dels det högre 
seminariets övningar över valda folkloristiska och etnologiska problem, dels 
det folkloristiska proseminariets övningar. Som chef för arkivet har han liksom 
tidigare planlagt och lett institutionens undersökningar inom skilda områden 
samt deltagit i granskningsarbetet. Strömbäck har redigerat institutionens tid-
skrift »Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv» årg. 87, 1964 samt utgivit »Arv. 
Tidskrift för nordisk folkminnesforskning», vol. 20. Han har publicerat »Vikings 
in the Faroes» (i Arv 1965) samt »Landsmålsarkivet 50 år» (i Sv. Lm. 1964). 

HEDBLOM har intill sin Amerika-resa i slutet av mars varit arkivchefens ställ-
företrädare. Under hela höstterminen, då Strömbäck var tjänstledig, var han 
av Kanslern förordnad att uppehålla arkivehefstjänsten. Han har dessutom 
varit arkivets kassaförvaltare med ansvar för kassa och bokföringstjänst, redo-
visningar m. m. Han har haft daglig mottagning, handlagt ärenden rörande 
personal, tjänster, löner, honorar, publikationsfrågor, utarbetat petitum, an-
sökningar, redogörelser, protokoll och fört en omfattande korrespondens med 
forskare och institutioner i Sverige och utlandet. Om hans verksamhet i övrigt 
se ovan under Fon.ogramavdelningen och landskapsundersökningarna. Hedblom 
har inom Institutionen för nordiska språk varit ledamot av kommittén för im-
dersökning av svenska riksspråket och därvid närmast svarat för inspelningen 
av stadsmål i Uppsala. 

Vid sidan om tjänsten har Hedblom under höst- och vårterminerna vid uni-
versitetet givit en kurs i landsmåls- och follmiinneskännedom (30 tim.) samt vid 
Stockholms universitet dels hållit föreläsningar över »Dialektologiskt fältarbete» 
inom ämnet Fonetik (8 tim.) dels också givit en kurs i landsmålsalfabet inom 
ämnet Nordisk folklivsforskning (8 tim.). — Av trycket har han under året 
utgivit »Bandinspelningsexpeditionen. till Svensk-Amerika 1964» (i Sv. Lm. 
1965), »Swedish Speech and popular tradition in America» (i The Swedish 
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Pioneer Historical Quarterly, July 1965), »Bland smålänningar i Texas och 
Kansas» (i Natio Smolandica XXIX, 1966) samt (tillsammans med G. Pellijeff) 
»Ett medeltida gästrikebrev på avvägar» (i Från Gästrikland 1965) och (till-
sammans med D. Strömbäck) »Landsmåls- och Folkminnesarkivets i Uppsala 
årsberättelse 1962/63» (i Sv. Lm. 1964). Dessutom en rec. i Sv. Lm. 1964. 

BROBERG har varit föreståndare för Folkminn.esavdelningen (se ovan). Under 
tiden 16/3-26/6, då Hedblom befann sig i Amerika, tjänstgjorde han som arkiv-
chefens ställföreträdare och kassaförvaltare, vilka befattningar han uppehållit 
även vid övriga tillfällen då Hedblom varit förhindrad. Under tiderna 12/8-13/8 
och 4/10-30/11 åtnjöt han tjänstledighet med C-avdrag och tiden 17/1-15/3 med 
B-avdrag för egen forskning. — Brobergs krävande huvuduppgift har även detta 
år varit institutionens byggnadsfråga. Han har fört underhandlingar med skilda 
myndigheter, nämnder, kommitt&r, arkitekter och företag, utarbetat förslag 
till ritningar, inredning, utrustning etc., ärenden som han måst handlägga även 
under tjänstledighetstider. — Under året har han publicerat »Från utskog till 
bygd». Säffle 1965. 

Om BsöRKL-crxDs verksamhet vid Dalmålsordboken se ovan. Vid sidan om 
sin tjänstgöring har han författat manuskript till en bok om byn Indor i Våm-
hus su och dess folkliga kultur. Boken förelåg i korrektur vid årets utgång. —Han 
har under året publicerat uppsatserna »Notdragning i Nusnäs, Mora», »Tunn-
brödsbak, Sollerön», »Hårarbete, Våmhus» och »Korgflätning, Våmhus» (i Da-
larnas hembygdsbok 1965. Kulturhistoriska sevärdheter i Dalarna. Falun 1966). 

Om TIBERGS arbete vid Estlan.dssvenska undersökningen se ovan. 
NYMAN har tjänstgjort vid Folkminn.esavdelningen, se ovan. Vid sidan av 

tjänsten har hon fortsatt sitt arbete med en avhandling om färöiska folksagor. 
Härför åtnjöt hon tjänstledighet med B-avdrag tiderna 9/7-17/7, 12/5-18/5 
och 9/6-23/6. Tiden 21-25 mars höll hon i Oslo en föreläsningsserie om svenska 
folkminnen och den svenska folkminnesatlasen. — Av trycket har hon utgivit 
en rec. av R. Bjersbys gradualavhandling »Traditionsbärare på Gotland» (i 
Arv 1965). 

Om WIDMARKS arbete se ovan under landskapsundersökningarna för Väster-
botten m. fl. Dessutom har han gått igenom äldre ordsamlingar från de norr-
ländska landskapen och skrivit ut efterledshänvisningar och kontrollerat upp-
slagsord, varvid bladantalet ökat med ca. 4 000 bl. 16:o. — Under året har han 
av trycket utgivit »Ordbok över Umemålet av Pehr Stenberg (1804). 1. Inled-
ning. Ordbok». (Skr. utg. genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala 
Ser. A:121.) 

Om VÄSTERLUNDS verksamhet vid skilda landskapsundersökningar och vid 
Fonogramavdelningen se ovan. Såsom t. f. föreståndare för expeditionen har han 
bl. a. svarat för inköp av möbler och materiel, biträtt vid utarbetandet av års-
berättelse m. fl. allmänna arbeten. Han har vidare varit institutionens biblio-
tekarie. Västerlund har besvarat språkliga och andra frågor från in- och ut-
ländska forskare och har demonstrerat arkivets samlingar för grupper av stu-
derande. 

ETEN har medarbetat vid lanskapsundersökningarna i Närke och Uppland, 
vid Folkminnes- och Fonogramavdelningarna samt inom Expeditionen och i 
övrigt vid skilda uppgifter inom institutionen. Han har biträtt besökande 
forskare samt medverkat vid Tibergs utskrift av estlandssvenska visor. — Av 
trycket har han utgivit ett förord till ett nytryck av »J. G. Linnerhielm, Resa 
från Stockholm till Gefle (1787)». Uppsala 1965. 

Om ORDEUS arbete se ovan under Fon.ogramavdelningen.. 
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F. förste arkivarien doc. M. ERIKSSON har fortsatt sitt arbete vid Upplands-
undersökningen (se ovan) och liksom tidigare besvarat förfrågningar från redak-
tionen för Svenska Akademiens Ordbok i Lund. Såsom redaktionssekreterare 
för Svenska Landsmål har han medverkat vid utgivandet av årgång 1964, där 

Ruongs stora uppsats om Jåhkåkaska sameby var särskilt arbetskrävande. 
Motsvarande gäller om framlidne prof. 0. Gjenzlmans uppsats om sina stads-
målsundersökningar i årg. 1965. Även Gjerdmans omfattande samlingar av 
manuskript och anteckningar har genomgåtts och registrerats av Eriksson. Han 
har biträtt besökande forskare (dr. de Tollenaere m. fl.) och i övrigt utfört skilda 
uppgifter inom institutionen. — Han har i Sv. Lm. 1964 publicerat en ree. av 
S. Fries, »Stått och stätta i Norden». 

F. förste arkivarien fil.dr H. GUSTAVSON har främst fortsatt sitt gotländska 
ordboksarbete, se ovan under Gotland. — Han har av trycket utgivit »Något 
om grutamålet» (i Svenska Turistföreningens årsskr. 1966). 

Om f. medarbetaren fil. dr ELLA ODSTEDTS verksamhet se ovan under Dalarna 
och Ångermanland. 

IV. Resor och uppteckningsarbeten 

(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.) 
Dalarna. BJÖRKLUND reste under tiden 2/7-5/7 och 16/7-25/7 i övre Da-

larna för uppteckning av dialekt inom socknarna Floda, Järna, Leksand, Lima, 
Mora, Våmhus, Ål och Älvdalen. Rektor N. ID. MATSSON har gjort komplet-
terande uppteckningar från Malung, Lima och Transtrand. Fil. kand. G. NY-
STRÖM har gjort uppteckningar och bandinspelningar av dialekt i Älvdalens sn. 
— Den 23/8-24/8 och 4/10-5/10 gjorde OinAus och herr S. HOLMBERG inspel-
ningar av dialekt och folkminnen i Envikens och Svärdsjö sur. 

Dalsland. Folkskollärare T. HEIMER har gjort folkminnesuppteckningar 
från skilda mr inom landskapet. 

Gotland. GUSTAVSON har upptecknat dialekt från Fide och Lau sur, herr 
HJORTER har bedrivit uppteckningar av dialekt och folkminnen i Fide sn, och 

herr E. LINDQVIST har upptecknat folkminnen från Hablingbo och Havd-
hem m. fl. sur. 

Gästrikland. HEDBLOM företog den 21/10 en resa till Ovansjö för inspel-
ning av dialekt och folkminnen, instruktion av ortsmeddelare och genomgång 
av uppteckningar. Fotograf W. ERIKSSON har gjort fortsatta språkliga och 
etnologiska uppteckningar från Torsåkers sn. 

Hälsingland. ORDkUS inspelade den 20/7 dialekt och folkminnen i Ovan-
åkers su tillsammans med herr P. LINDÅN. Den 6/10-7/10 gjorde han inspel-
ningar i Rengsjö sn med herr H. MICKELSSON som medhjälpare. Läroverksad-
junkt II. FRANCK har utarbetat en ordsamling för Forsa sn. 

Härjedalen. Den 21/8-23/8 deltog NYMAN som Landsmålsarkivets re-
presentant i Fäbodkommittens (inom Samf. för Hembygdsvård) resa till fä-
bodar i södra Jämtland och Härjedalen för upptecknings- och planläggnings-
arbete. 

Jämtland. NYMAN besökte den 16/8 en ortsmeddelare i Kälarne för genom-
gång av uppteckningar och instruktionsarbete. Om hennes deltagande i fäbod-
kornmittens resa se ovan under Härjedalen. Fil. lic. V. REINHAMMAR uppteck-
nade dialekt i Ströms sn under juli och i dec.-jan. Herr S. TOTTEGÅRD har gjort 
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språkliga uppteckningar från Revsunds sn. Herr E. J. LINDBERG har bedrivit 
fortsatta uppteckningar av dialekt och folkminnen från Ragunda sn, och fröken 
MÄRTA SANDBERG har fortsatt sina folkminn.esuppteckningar från Oviken och 
Lit m. fl. snr. 

Lappland. ORDkUS reste under tiden 30/7-5/8 med inspelningsbilen i Lyck-
sele stad samt i Lycksele och örträsks snr tillsammans med fru MARGIT NEUMAN 
och herr 0. EGERBLADH. Resan gjordes i samverkan med folkmålsun.dersök-
ningen. i Umeå (FFON). — Teol. och fil. kand. 0. KORHON har gjort upp-
repade resor i Lappmarken för inspelning av dialekt samt etnografiskt och folk-
loristiskt material bland lapparna. I juli 1965 reste han tillsammans med en fin-
ländsk forskare i Karesuando sn och angränsande trakter av Finland och Norge. 
Under hösten 1965 samt i maj 1966 gjorde han nya besök i de nordligaste same-
byarna. Kand. Tom SVENSSON, Stockholm, reste sommaren 1965 i Karesuando 
sn och angränsande lappmarker för sociologisk-etnologiska undersökningar bland 
lapparna (i samverkan med doc. I. Ruong). 

Medelpad. Herr J. Hi. HÖGLUNDH har gjort follaninnesuppteckn.ingar från 
Attmar m. fl. snr, och riksspelman N. OLSSON har upptecknat låtar samt tradi-
tioner om spelmän från landskapet. 

Norrbotten. ORDÅUS och författarinnan ANNA RÖNNQVIST gjorde under 
tiden 26/7-29/7 inspelningar av dialekt och folkminnen i kustbyarna Storön, 
Ryssbyn och Sören inom Nederkalix och Töre snr. Fru Rönnqvist gjorde dess-
utom vid andra tillfällen uppteckningar och inspelningar i trakten. Folkskol-
lärare E. LUNDBERG har fortsatt sina språkliga och etnologiska uppteckningar 
i Norrfjärdens sn. 

Närke. BROBERG vistades den 20/5-21/5 i Örebro för kontroll av arkivets 
avskrifter av accessionskatalogerna till Örebro bildningsförbunds folkminnes-
arkiv. 

Skåne. STRÖMBÄCK gjorde den 13/3-15/3 en resa till Lund för konferens med 
chefen för Folklivsarkivet i Lund angående gemensamma frågor och med pro-
fessor G. Hedström angående Gustav Adolfs Akademiens dialektordbok. 

Småland. Herr G. SKOGSMARK har fortsatt sina uppteckningar av folkliga 
traditioner från Döderhults sn, och herr G. JOHANSSON har upptecknat dialekt 
och folkminnen från Moheda och örs snr. 

Södermanland. Fil. lic. R. OTTERBJÖRK har inlämnat dialektuppteck-
ningar från Gryts, Mörkö, Sorunda, Vårdinge och Västerljungs snr. Rektor A. 
LUNDBERG har gjort språkliga och etnologiska uppteckningar i Helgarö sn. 

Uppland. Vid elva tillfällen under tiden juli-november har EFIN och ORDAUS 
gjort inspelningar i Uppsala stad för den ovan under Uppland nämnda stads-
rnålsundersökningen.. Vidare har de gjort dialektinspelningar i Härnevi sn den 
3/9 och i Torsvi sn den 19/10. 

Värmland. Herr S. LARSSON har fortsatt sina folkminnesupptecknin.gar 
från Gustav Adolfs sn, och redaktör I. SCHYMAN har upptecknat folkminnen i 
Eskilsäters m. fl. snr. 

Västerbotten. STRÖMBÄCK gjorde den 13/6-14/6 en resa till Umeå för 
sammanträde med styrelsen för Folkmåls- och folkminnesundersökningen i 
Övre Norrland samt för rådplägning rörande Undersökningens verksamhet. (Om 
Ordeus inspelningsresa se under Lappland.) 

Västergötland. BROBERG har vid besök i Göteborg den 22/5-24/5 haft 
överläggningar rörande organisations- och samarbetsfrågor med chefen för 
Västsvenska folkminnesarkivet. Teol, och fil.stud. LOUISE SKYTTE har besvarat 
frågelistor och upptecknat folkminnen i Ale-Skövde, N. Fågelås, Gärdhems, Lag. 
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mansereds, Mellby, Ryda och Sparlösa snr samt i Göteborgs stad, och fröken 
INGER DuNkt, har gjort språkliga och etnologiska uppteckningar från Fullösa sn. 
Fröken HELENA JOHANSSON har upptecknat dialekt och folkminnen i Holme-
stads sn. 

Västmanland. Folkskollärare R. SVEDSKOG har besvarat frågelistor och 
upptecknat dialekt och folkminnen från Medåkers sn. 

Ångermanland. ORDEUS har med inspelningsbilen besökt Högsjö sn den 
22/7 tillsammans med fil.mag. C. ÅNEMAN, Anundsjö sn den 23/7 tillsammans 
med doc. K.-H. DAHLSTEDT och Antäs den 24/7  tillsammans med fil.mag. A. 
SJÖBERG som medhjälpare. NYMAN besökte den 18/8 arkivets ortsmeddelare, 
folkskollärare F. Bergvall i Edsele för genomgång av material och instruktioner, 
speciellt för en planerad utgivning av sagor och sägner från Edsele. Doc. K.-H. 
Dahlstedt har fortsatt sina fältarbeten i Anundsjö sn, och fil.dr ELLA ODSTEDT 
har under vistelse i Arnäs an gjort kompletterande uppteckningar för sin ord-
bokssamling. Folkskollärare F. BERGVALL i Edsele sn har arbetat på sin ovan 
nämnda sagosamling och fortsatt sina språkliga och etnologiska uppteckningar. 
Folkskollärare HL VALLIN har gjort resor för uppteckning av dialekt i Gud-
mundrå sn, och fru MÄRTA EIHLGREN har utökat sin ordsamling från Eds sn. 

Östergötland. Den 20/9-25/9 reste GIISTAVSON i landskapet. I Norrköping 
överlade han med fil.dr F. TYDEN om dennes utredigering av egna uppteck-
ningar. Han upptecknade vidare folkmål i Ö. Ryds sn. I Linköping underhand-
lade han med fru Alice Lindell om inlösen av framlidne rektor Th. Lindens 
samlingar. Läroverksadjunkt P. AGGEMARK har vid resor under sommaren 1965 
upptecknat folkminnen och dialekt i Tjärstads sn. 

E stlan.dss vensk arna . Under tjugo resor har TIBERG besvarat komplet-
teringsfrågor och gjort uppteckningar av estlandssvensk dialekt hos estlan.ds-
svenskar boende i Stockholm och dess omgivningar samt i Misterhults sn i Små-
land. Den 13/8-22/8 vistades han på Gotland för deltagande i en baltisk forskar-
konferens och för uppteckning av Gammalsvenskbymål. 

Svensk-Amerika. Under tiden 27/3-30/6 gjorde HEDBLOM och ORDEDS 
sin tredje resa med inspelningsbilen i Amerika. Denna gång besöktes främst 
stater i övre Mellanvästern, mellersta Canada och svenska kolonier vid Stilla 
Havskusten. En särskild redogörelse för resan har publicerats i Svenska Lands-
mål 1966. 

Compte rendu 

des recherches dirigees par l'Institut de dialectologie et de folklore d'Upsal 
pendant les annees d'exereice 1965-66. Par DAG STRÖMBÄCK et FOLKE HED - 
BLOM. 

I. Organisation, budget, direction et collaborateurs. 
II. Accroissements des archives et utilisation des collections. 

III. Travaux dans les archives, ölaboration des materiaux: 
Aper9u generale; publications de l'Institut. 
Travaux des employes. 

IV. Voyages et enquåtes dans les provinces. 



Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1965/66 

Av Sven Benson 

Organisation, ekonomi, förvaltning 

För landsmålarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller av Kungl. 
Maj:t d. 4/4 1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse har utgjorts av prof. 
K. G. LJUNGGREN, ordf., prof. SIGFRID SVENSSON, V. ordf., prof. OLOF ARN-

GART, prof. GÖSTA HOLM, överbibliotekarie KRISTER GIEROW och arkivchef 
SVEN BENSON, sekreterare och skattmästare. Suppleanter har varit proff. BERTIL 

MALMBERG och TAGE ABLDÅN. Styrelsen har under året sammanträtt 3 gånger. 
För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under arbetsåret 

har följande belopp disponerats: 
Avlöningar 175 775 kr 
Omkostnader 10 548 kr 
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material 35 000 kr. 

Personal och tjänstgöringsförhållanden 

Institutionens fasta personal har under året utgjorts av doc., fil.dr SVEN 
BENSON, arkivchef i Ae 27, fildr INGEMAR INGERS, arkivarie i Ae 23, fil. lic. 
STEN-BERTIL VIDE, arkivarie i Ae 21, fru BRITA AXELSSON, kansliskrivare i Ae 11 
samt fru MAJ-BRITT KVANT, kanslibiträde i Ae 7 och fru AMY RaiRoRIs., kansli-
biträde i Ae 7, tillika kontorsbiträde i reglerad befordringsgång. 

BENSON har under året lett och övervakat institutionens arbete samt själv 
drivit insamlingen av dialektmaterial från de östra delarna av arkivets under-
sökningsområde. Han har därjämte fortsatt undersökningen av ortnamn.en i 
Harjagers härad och kartläggningen av vissa drag i den sydsvenska kon-
sonantismen samt tillsammans med arkivarie Vide läst korrektur på J. Jacobsson, 
Skreamålets ordförråd omkring 1900. 

Benson besökte 7-9 juli och 19-23 juli olika orter i östra Blekinge och östra 
Småland för dialektuppteckning och dialektinspelning samt instruktion av med-
arbetare; för inspelning och uppteckning besökte han även orter i norra Skåne 
den 31 mars och den 4 maj. Under tiden 31 jan.-3 febr, vistades han i Stock-
holm och Uppsala för överläggningar med cheferna för landsmåls- och ortnamns-
arkiven, Gustav Adolfs akademiens ordboksredaktion och Svenska person-
namnsarkivet samt sekreteraren i Nämnden för svensk språkvård. 16-18 maj 
besökte han för samråd och information Institutet för ortnamns- och dialekt-
forskning i Göteborg och museet i Varberg. Under tiden 20-22 juni deltog han i 
en av Nordiska museet anordnad konferens på Julita gård rörande etnologisk 
nomenklatur. Därjämte deltog han i andra internationella dialektologkon-
gressen i Marburg 6-10 sept. 
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Vid sidan av arkivehefstjän.sten har Benson meddelat 23 timmars akademisk 
undervisning i follunålskännedom. 

Benson har under året publicerat »Paul Diderichsen» (Vetenskaps-Societetens 
i Lund årsbok 1965), »Litteraturkrönika 1964» (ANF 80; gemensamt med prof. 
K. G. Ljunggren och doc. B. Loman) och »The Institute for Dialect Research in 
Lund 1966» (broschyr). Han har därjämte redigerat årshäfte 1965 av Sydsvenska 
ortnamnssällskapets årsskrift. 

INGERS har lett undersökningen av dialekt och ortnamn i Skåne och deltagit 
däri, granskat dels inkommande material i excerpter och uppteckningar, dels 
äldre dylikt, utredigerat under arbetsåret eller tidigare utförda uppteckningar 
och utfört diverse excerperingar av äldre ortnamnsformer och dialektformer ur 
kartor, etnologisk och topografisk litteratur och utfört vissa registreringsarbeten 
samt granskat manuskript. Han har vidare deltagit i Namnberedningens i Lund 
sammanträden och granskat förslag till namngivning av gator och vägar i tät-
orter i Malmöhus län. För dialektuppteckningar företog han en resa till Vinslöv 
under tiden 2-6 augusti och en till Åhus 17-20 augusti; dessutom smärre resor 
till orter i närheten av Lund. Under tiden 6-10 sept., 27-31 dec., 21-25 febr., 
18-22 april tjänstgjorde han som tf arkivchef. 

Ingers har under året publicerat »Danska ortnamn i skånsk uttalstradition» 
(Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1965), »Namnskicket i en skånsk 
lanthandlares kassabok» (Personnamnsstudier tillägnade minnet av Ivar ModfSer), 
»Stehag i Lunds stifts landebok 1569» (Onsjöbygden 1965), »Med Ave på forsk-
ningsfärd i Osby 1881» (Osby hembygdsförenings årsbok 1965), »En sägen om 
benhuset i Osby» (Osby hembygdsförenings årsskrift 1966) och »Några Malmö-
traditioner upptecknade i Bara härad» (Malmö forn.minnesförenings årsskrift 1966). 

VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från Halland och västra Små-
land, handhaft bibliotek och fonogramavdelnin.g samt utfört vissa registreringsar-
beten. Tillsammans med kanslibiträdet Maj-Britt Kvant har han graverat gram-
mofonskivor och kopierat inspelningar, som ställts till förfogande av olika per-
soner (jfr nedan). Den 29 juli samt 18 och 20 augusti gjorde han inspelningar av 
dialekt på skilda platser i södra Skåne (jfr nedan). Den 13-14 augusti besökte 
han Varberg för att taga del av dialektmaterialet i museets arkiv, och den 18-20 
september företog han en tjänsteresa till Stockholm för besök i Nordiska museets 
arkiv och Hasselblads mikrofilmlaboratoriurn. Utom arkivtjänsten har han givit 
två 6-timmars kurser i landsmålsalfabet och läsning av dialekttexter. Under 
tiden 2-6 aug. tjänstgjorde han som tf. arkivchef. 

Vide har under året publicerat »Kring några växtnamn» (Sydsvenska ort-
namnssällskapets årsskrift 1965), »Stubbarp och de sista som bodde där» (Osby 
hembygdsförenings årsbok 1965), »Namnbibliografi för Sverige» (Onoma XI, 
tillsammans med Benson, Ejder och Rostvik) samt artiklar och recensioner i 
tidskrifter och dagspress. 

BRITA AXELSSON har handhaft registrerings-, expeditions- och bokförings-
arbetet samt kassagöromålen och personalärendena. Hon åtnjöt tjänstledighet 
med C-avdrag 16 maj-10 juni. 

MAJ-BRITT KVANT har räknat, stämplat och ordnat samlingar, biträtt i gram-
mofonarbetet vid gravering och katalogisering samt utfört huvuddelen av rna-
skinskrivnin.gsarbetet. Under fru Axelssons tjänstledighet var hon förordnad 
att vikariera på kansliskrivartjänsten.. 

Air y RIIBORN, som hela året har åtnjutit partiell tjänstledighet med tjänst-
göringsskyldigheten nedsatt till hälften, har räknat, stämplat och ordnat sam-
lingar, satt stickord på nya samlingar och utfört olika slag av excerperingsarbete. 
10— 674298 Sv. Landsmål 1967 
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Tillfälliga medarbetare. Kyrkoskrivare HELGE ANDERSSON har fortsatt 
excerperingen av ortnamn ur lantmäterihandlingar från Kristianstads län. 
Fru BRITA VIDE har excerperat och kopierat blekingska samlingar, doc. BENGT 

PARI' har biträtt vid registrering av ortnamn, fil. lic. ULF TELEMAN har excerpe-
rat skånska kyrkoböcker, jur. kand. GUNNAR BLOMBERG har skrivit av äldre bo-
uppteckningar, huvudsakligen från Halland, och fil. lic. 151.10E HANSSON har skri-
vit ut grammofonskivor från Skåne och Blekinge. Fil. stud. TORBJÖRN EDBERG, 

fil.stud. KERSTIN EDBERG, fil. stud. BRITT-MARIE PERSSON och fil. stud. ANN-
SOFIE BERG har biträtt vid ordnandet av samlingar. 

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård 

H andskrif tsamlingarn.a har under året utökats med följande material: 
21 bl. fol., 702 bl. 4:o (Bl. 157, Hall. 20, Sk. 30, Sm. 495), 2 bl. 8:o, 63 702 bl. 16:o 
(Bl. 4 261, Hall. 93, Sk. 51 395, Sm. 3 664, blekingska kopieserien 4 289), 2 699 
bl. A4, 1 fotografi. Av detta material utgöres 36 097 bl. 16:o av ortnamn.sex-
cerpter ur äldre källor och 666 bl. 16:o av dialektala ortnamnsformer (Bl. 73, 
Sk. 559, Sm. 34). Man.uskriptbestån.det utgör nu 1 bd fol., 17 h. fol., 91 h. A4, 
104 h. 4:0, 264 h. 8:o, 41 h. 12:o, 10 h. 16:o, 20 h. i växlande format, 3 998 bl. fol., 
95 699 bl. 4:o, 4 901 bl. 8:0, ca 3 211.700 bl. 16:o, 20 883 bl. A4 och 186 bl. i väx-
lande format. 

F on.o gramav de ln.ingen har under året utökats med 298 originalskivor 
och 31 band och omfattar nu 3 968 originalskivor, 1 050 kopieskivor och 220 band. 

Inspelningar har gjorts av Benson i Kristianopel, Bl., Hörja, Sk., och För-
lösa, Åby, Ryssby och Söderåkra, Sm., och av Vide i Frärminge, V. Ingelstad, 
Röddinge och Svedala, Sk. Dessutom har de inspelningar, som Vide gjorde i juni 
1965 i Anderstorp, Bredaryd, Byarum, Båraryd och V. Torsås, Sm., slutredi-
gerats och överförts på skivor. (Jfr årsber. 1964-1965.) Bandinspelningar har 
vidare ställts till förfogande för kopiering av bonden Arvid Andersson, Reftele, 
från Burseryd, Båraryd, Forsheda, Gnosjö, Kållerstad, Kävsjö, Långaryd, 
Reftele, Villstad och Ås, Sin., av exportchef Rolf Frid, Värnamo, från Rydaholm 
och Ryssby, Sm., av fil. lic. Åke Hansson, Lund, från ö. Nöbbelöv, Sk., av 
löjtnant Stig Norberg, S. Unnaryd, från S. Unnaryd, Sm., samt av fabrikör 
Eric Wirlfeldt, Solberga, från Flisby, N. Sandsjö, N. Solberga och Stenberga, Sm. 
— Samtliga inspelningar har överförts till grammofonskivor. 

Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, dels genom 
gåvor från följande: arkivchef Sven Benson, Lund, lektor Nils Cedergren, Lund, 
docent Folke Hedblom, Uppsala, arkivarie Ingemar Ingers, Lund, professor 
K. G. Ljunggren, Lund, lektor Bo Magnusson, Kalmar, arkivarie Gunnar Pelli-
jeff, Uppsala, professor Jöran. Sahlgren, Uppsala, dr phil. H. Schönfeld, Greifs-
wald, dr phil. John Kousgård Sorensen, Köpenhamn, professor Pertti Virtaranta, 
Helsingfors; AB Hakon Swenson, Asarums kommun, Lunds universitetsbiblio-
tek, Skillingaryds ABF:s hembygdscirkel och S. Unnaryd Jälluntofta fornmin-
nes- och hembygdsförening. Bytesförbindelser upprätthålles med ett sextiotal 
in- och utländska institutioner och sammanslutningar. 

Mikrof ilmavdelnin.gen har under året utökats med 262 rullar 16-milli-
meters arbetskopior av filmerna av arkivets 16:0-samlingar. 

Besök. Antalet antecknade besök på arkivet har under året uppgått till 1963. 
Besökande forskare har handletts av arkivchefen och arkivarierna, vilka även 
besvarat inkommande förfrågningar. 
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Arkivarbete, materialets bearbetning 
och tryckning 

Allt inkommande material har granskats av Benson, Ingers eller Vide. Huvud-
delen av det inkomna kvartomaterialet har excerperats på sed&blad. 

Excerperingen av ortnamn ur skånska lantmäterihandlingar har huvudsak-
ligen varit inriktad på Kristianstads län. Excerperingen av ortnamn ur hus-
förhörslängder frän Malmöhus län har påbörjats. 

Avskrivningen av dialektfärgade äldre bouppteckningar från Halland har 
fortsatts. 

Blekingeordboken och växtnamnsregistret har fortsatts genom excerpering 
och kopiering av nytillkommet material. 

Sammanslagningen av de skånska sockensamlingarna till häradssamlingar 
har intensifierats. 

Utskrivningen av skånska grammofonskivor har fortsatts. 
I serien Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund har under året ut-

givits nr 16, JOHN JACOBSSON, »Skreamålets ordförråd omkring 1900». I nära an-
slutning till arkivets arbete har Sydsvenska ortnamssällskapets årsskrift 1965 
utgivits. Beträffande skrifter, som utgivits av arkivets tjänstemän hänvisas i 
övrigt till mom. 2. 

Följande arbeten pågick vid årets slut: arkivchef SVEN BENSON »Blekingska 
dialektstudier II», »Blekingsk ordbok», »Sildschwedischer Sprachatlas 2»,» Ort-
namn i Harjagers härad», docent BERTIL EJDER »Ortnamn på -ryd», »Dagens 
tider och måltider», fil.lic. ÅKE HANSSON »Fonemsystem i skånska dialekter», 
arkivarie INGEMAR INGERS »Ortnamn i Lund 2», »Skånska drag i texten i Lunds 
stifts landebok», »Skolslang och akademisk slang i Lund», »Bidrag till skånsk 
syntax», »Folkmålet i Ystad», docent DAVID KORNHALL »De sydsvenska fisk-
arternas folkliga benämningar», lektor GÖSTA SJÖSTEDT »Glirnåkramålets form-
lära», arkivarie STEN-BERTIL VIDE »A. J. Krögers dialekttexter», »Sydsvenska 
växtnamn». 

Insamlingsarbetet 1965/66 

I 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 grammofonskivor. 

Blekinge 

Bräkne hd. Manfred Magnusson, Asarum 156 bl. 4:0, 1 fotografi; Ellen 
Sva,nström, Hällaryd 1 bl. 4:o, 103 bl. 16:o. 

Medelstads hd. Axel Hammelin., Listerby 1 bl. 4:o I. Ingers, Tving 123 bl. 
16:o; Stig-Örjan Ohlsson, Tving 24 bl. A4. 

Östra hd. Stig-Örjan Ohlsson, Augerum 28 bl. A4, Jämjö 8 bl. A4, Ram-
dala 42 bl. A4. 
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Halland 

Fjäre hd. Algot Jonz6n., Lindome 6 bl. 4:o. 
Höks hd. Edvard Erlandsson, Veinge 3 bl. A4. 
Viska hd. Ivar Johansson, Stråvalla 12 bl. 16:o, Veddige 3 bl. 16:o, Värö 

27 bl. 16:o, Ås 51 bl. 16:o. 
Årstads hd. Johan Andersson, Eftra 14 bl. 4:o. 

Skåne 
Albo hd. Ola Carlberg, Fågeltofta 139 bl. 16:o; Åke Hansson, Brösarp 20 bl. 

A4, Fågeltofta 24 bl. A4, Ravlunda 6 bl. A4, Rörum 17 bl. A4, S:t Olof 41 bl. A4. 
Bara hd. I. Ingers, Brågarp 8 bl. 16:o, Burlöv, Hyby m. fl. 210 bl. 16:o. 
Frosta hd. Gösta Sjöstedt, N. Rörum 15 bl. 16:0; Fabian Wendel, Munkarp 

8 bl. A4. 
Färs hd. Åke Hansson, Långaröd 12 bl. A4, Sövde 107 bl. A4, Vollsjö 28 bl. 

A4; Gunnar Persson, Västerstad 658 bl. 16:o. 
Gärds hd. Åke Hansson, Huaröd 9 bl. A4. 
V. Göinge hd. Daniel Hellbring, Vinslöv 4 bl. 4:o, 94 bl. 16:0; I. Ingers, 

Gumlösa 680 bl. 16:o, Ignaberga 4 bl. 16:o, Nävlinge 2 bl. 16:o, N. Sandby 2 bl. 
16:o, Sörby 16 bl. 16:o, Vinslöv 1 414 bl. 16:o, önnestad 4 bl. 16:o; Gösta Sjö-
stedt, Brönnestad 31 bl. 16:o, Finja 8 bl. 16:o, Matteröd 8 165 bl. 16:0, N. Mellby 
17 bl. 16:o, div. socknar 18 bl. 16:o. 

ö. G öin.ge  hd. Åke Hansson, Glimåkra 27 bl. A4; I. Ingers, Hästveda 38 bl. 
16:o, N. Strö 4 bl. 16:o; _Carl Persson, Osby 3 bl. fol., 4 bl. 4:o, 8 bl. 16:0. 

Herrestads hd. Åke Hansson, Bjäresjö 18 bl. A4, Ystad 34 bl. A4. 
Ingelstads hd. Åke Hansson, Hammenhög 8 bl. A4, ö. Ingelstad 1 404 bl. 

16:o, Smedstorp 7 bl. A4, Valleberga 36 bl. A4. 
Järrestads hd. Åke Hansson, Bolshög 43 bl. A4; Hilda Larsson, Simris 

17 bl. 16:o. 
Ljun.its hd. Åke Hansson, V. Nöbbelöv 19 bl. A4, Skårby 30 bl. A4. 
Onsj ö hd. Fabian Wen.del, Billinge 22 bl. 4:o, 244 bl. 16:o. 
Oxie hd. I. Ingers, Malmö 30 bl. 16:o. 
Torna hd. I. Digers, Lund 167 bl. 16:o, div. socknar 69 bl. 16:o. 
Villands hd. I. Ligors, Gualöv 2 bl. 16:o, Trolle-Ljungby 116 bl. 16:o, Åhus 

köping 1 222 bl. 16:o, Åhus 432 bl. 16:o; Gösta Sjöstedt, Åhus 2 bl. 8:0, 1 bl. A4; 
John Svensson, Nosaby 14 bl. A4. 

N. Åsbo hd. Gösta Sjöstedt, Färingtofta 10 bl. 16:o. 

Småland 
Kinnevalds hd. Sven Benson, Kalvsvik 29 bl. 16:o; Edvard Linell, Urs- 

hult 22 bl. 4:o; Karl Nilsson, Kalvsvik 48 bl. 4:o. 
Konga hd. Sven Benson, Växjö lfs. 12 bl. 16:o; Tor Krantz, Hovmantorp 

262 bl. 16:o. 
Mo hd. Gustav Andersson, Valdshult 12 bl. 4:o, 52 bl. 16:0. 
S. Möre hd. Tage Gajbert, Vissefjärda 528 bl. 16:o. 
Norrvidinge hd. Sven Benson, Berg 5 bl. 16:o; Selma Karlsson, Berg 77 

bl. 4:o. 
Stranda hd. Sven Benson, Döderhult 128 bl. 16:0. 
S. Tjusts hd. Sven Benson, Blackstad 4 bl. 16:o. 
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Uppvidinge hd. Sven Benson, Algutsboda 21 bl. 16:o. 
S. Vedbo hd. Edit Nilsson, Hässleby 103 bl. 4:0, 93 bl. 16:o. 
Västbo hd. Anna Nilsson, S. Hestra 19 bl. 4:o. 
Västra hd. Gustav Arvidsson., Brin.getofta 938 bl. 16:0. 

Compte rendu 

des reeherches dirigåes par 'Institut de Dialectologie de Lund pendant les 
anndes d'exereice 1965-66. Par SVEN BENSON. 1. Organisation, budget et ad-
ministration.. 2. Employes et conditions du travail. 3. Accroissements des collee-
tians et leur maintien. 4. Travaux dans les archives, utilisation des colleetions; 
publications de l'In.stitut. 5. Voyages et enquftes dans les provin.ces. 



Årsberättelse 1965/66 för Institutet för 
ortsnamns- och dialektforskning vid 
Göteborgs universitet 

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 respek-
tive titlar för Göteborgs universitet. Från Statens Humanistiska Forskningsråd 
har forskningsanslag utgått till fil. dr G. Drougge och fil. lic. David Palm. Or-
ganisationen i övrigt framgår av punkt 2 nedan. 

Personal och tjänstgöringsförhållanden 
Föreståndare för institutet har varit docenten fil. dr VERNER EKENVALL, till-
lika e. universitetslektor i nordiska språk. Hans tjänstgöring vid institutet mot-
svarar 1/4 universitetslektorstjänst. Institutets personal har i övrigt bestått av 
fil. lic. DAVID PATM, som uppehållit amanuenstjänsten mot arvode, samt av ett 
kontorsbiträde med halvtidstjänstgöring i Ae 5. Sistnämnda tjänst har under 
budgetåret uppehållits av fru MAJ-BRITT ABRAMSON. Som timarvoderade med-
arbetare har fil. dr h. c. ERIK LARSSON och fil.mag. Ftuao KARLSSON tjänstgjort. 

EKENVALL har under året lett och övervakat institutets arbete samt själv in-
samlat ortnamns- och dialektmaterial från Tjörn. Han har därjämte granskat 
manuskript och korrektur till framlidne fil. lie. C. S. Lindstams avhandling Ort-
namnen i Göteborgs och Bohus län, Lane härad, Uddevalla pastorat, OGB 12:1. 

PALM har granskat manuskript och korrektur till OGB 12:1 samt upprättat 
register till samma arbete. Han har självständigt eller i samråd med Ekenvall 
besvarat förfrågningar från institutioner och enskilda forskare, genomgått in-
kommande material samt handhaft vissa expeditionsgöromål. 

LARSSON har fortsatt arbetet på den bohuslänska ordboken. Han har till-
sammans med Palm granskat inkommande uppteckningar. Om ortnamnsupp 
teckningar i An.gereds och Bergums socknar se mom. 4 nedan. 

KARLSSON har deltagit i granskningen av korrektur till OGB 12:1. 
ABRAMSON har genomfört inventering av institutets samlingar, biträtt Palm 

vid upprättandet av register till OGB 12:1, fört institutets kataloger och register 
samt utfört förekommande sorterings- och maskinskrivningsarbeten. 
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Institutets arkiv 

Dialektsamlingarna på sedeslappar har under året ökats med uppteckningar 
från Angereds och Bergurns socknar i Älvsborgs län, utförda av ERIK LARSSON. 
Av snickare KARL G. OLssoN i Röra socken har förvärvats kompletterande svar 
på Uppsala Landsmålsarkivs frågelistor nr 23 Bysmide och hovslageri (1 s. A4) 
och nr 37 Fiske (62 s. halvfolio). Ortnamnsuppteckningarna på sedeslappar har 
ökats med uppteckningar från Sotenäs strand- och kustområde (172 lappar) och 
från Askums sn (619 lappar) utförda av amanuensen THOMAS GÖRLING. 

Fem tonband (ca 2 t.) Tjörn-mål har inspelats. 
Manuskript har skänkts av Lars Bleckert, Uppsala: Ordet besman,. 
Av Svenska Ortnamnsarkivet i Uppsala har institutet förvärvat kopior av dess 

ortnamnsmaterial från Göteborgs och Bohus län, 143 lappar, komplettering till 
tidigare förvärvat material. 

Trycksamlingen har ökats med 106 volymer. 

Arbeten utförda av institutet eller under 
dess medverkan 

Fil. lic. C. S. LINDSTAMS avhandling OGB 12:1 har utkommit av trycket. Den 
omfattar 474 trycksidor. Arbetet på OGB 6 (A. ..TANZBN), OGB 7 (V. EKENVALL), 
OGB 12:2 (D. PALM) och OGB 17 (G. DB0E:G-GE) pågår. ERIK LARSSON fortsätter 
arbetet på den bohuslänska ordboken. 

De i samarbete med Svenska ortnamnsarkivet i Uppsala av Erik Larsson 
genomförda ortnamnsuppteckningarna i Angereds och Bergums socknar av 
Älvsborgs län har renskrivits och tillförts ortnamnsarkivet och institutet. 

Arbetet med transkription och katalogisering av institutets dialektprov på 
skivor har påbörjats. 

Compte rendu 

de l'Institut des recherches toponymiques et dialectologiques å 1'Universit6 de 
Gothembourg pendant les anrikes d'exercise 1965-66. Par VERNER EKENVALL. 
1. Organisation, budget et administration. 2. Employds et con.dition.s du travail. 
3. Archives de l'Institut et accroissements des collections. 4. Travaux execuMs 
par l'Institut. Publications. 



Institutet för folkminnesforskning 
vid Göteborgs universitet 

Årsberättelse för budgetåret 1965/66 

Av Julius Ejdestam 

Institutet är anslutet till professuren i allmän och jämförande etnografi. 
Föreståndare är fil. dr J. EJDESTAM. 

Anslagen för bestridande av institutets verksamhet är uppförda under res-
pektive titlar för Göteborgs universitet i regleringsbreven av 3/6 och 30/6 1965. 

För insamlingsverksamheten har utnyttjats ett restbelopp från ett tidigare 
anslag ur Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål. 418 blad 4:o 
har insamlats från Bohuslän, Halland, Värmland och Västergötland. 

Institutets manuskriptsamlingar omfattar ca 237 500 sidor. 
Ett 70-tal volymer, smärre skrifter och särtryck oräknade, har under året 

tillförts institutets bibliotek. 
Prof. Hilding Celander (t) har till institutet överlämnat tillämpliga delar av 

sin särtryckssamling. 
Ur Anna Ahrenbergs fond har beviljats ett anslag för komplettering av in-

stitutets bokbestånd. 
Från Sveriges Radio har mottagits ett mindre belopp. 
Till fortsatt upprustning av institutets inventariebestånd har medel erhållits 

ur universitetets materielanslag. 
Västsvenska follunimiesföreningen har under året upplösts, och dess biblio-

tek och samlingar, vilkas vård även tidigare har omhänderhafts av institutet, 
har nu formellt överlämnats till detta. 

Katalogisering av institutets bibliotek har genomförts. 
Omarbetning av institutets realkatalog har påbörjats i syfte att medelst en 

mera detaljerad och differentierad registrering av materialet, än som hittills 
tillämpats, göra samlingarna lättare tillgängliga för forskningen. 

Ur manuskriptsamlingarna har utlånats 161 nummer, häri icke inräknat 
sådant material som inom institutet har ställts till forskares förfogande. 

Compte rendu 
des recherches dirigråes par l'Institut de Folklore å l'Universit6 de Gothembourg 
pendant les anndes d'exercice 1965-66. Par JULIUS EJDESTAM. Direction, budget 
et employoSs. Travaux execut6s par l'Institut. 



Insänd litteratur 
1.2.1967-21.2.1968 

Abhandlungen und Berichte des staatlichen Museums för Völkerkunde Dresden 
Bd 26. P. Neumann, Wirtschaft und materielle Kultur der Buschneger Suri-
names. Ein Beitrag zur Erforschung afroamerikanischer Probleme. Berlin 1967. 
- Acta ethnographica Academiae scientiarum Hungaricae. T. 16. Budapest 

1967. - Acta philologica Scandinavica. Tidssluift for nordisk sprogforskning. 
Bd 28: 1/2. Kbh 1966. - Annales Academiw regi w scientiarurn Upsaliensis. 
Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok. 11 (1967). Sthm 1968. - Arbök 
hins islenzka fornleifafelags 1966. Reykjavik 1967. - The Arn.amagnan in-
stitute. Bulletin 1966/67. Kbh 1967. - Arts et traditions populaires. Ann6e 14 
(1966): 3-15 (1967): 1. Paris. - Arv. Tidskrift för nordisk folkminnesforskning. 
Vol. 22 (1966). Upps 1967. - Badische Heimat. Jahrg. 47 (1967): 1/2. Karlsruhe. 
- Bayerisches Jahrbuch fik Volkskunde 1966/67. Volkach vor Wilrzburg 1967. 

Bibliografi over dansk folkekultur 1963-64. Kbh 1966. - Blekingeboken. 
Arg. 45 (1967). Karlskrona 1967. - Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift. 
1964-67. Uddevalla 1964-67. - Bromma hembygdsförenings årsskrift. Ärg. 38 
(1967). Sundbyberg 1967. - Bygd och natur. Arg. 48 (1967)-49 (1968): 1. 
Malmö 1967-68. - Casopis nårodniho muzea. Historick6 muzeurn. Rn6nik 136 
(1967). Praha. - Dansk folkemindesamling. Danmarks folkemin.der nr 76. 
J. Aakjter, Jyske folkeminder. Kbh 1966; Folkeminder. Udg. af foreningen 
»Dammarks folkeminder». H. 12 (1966). Kbh 1966; Studier nr 2. I. Pio, Emrner-
levundersogelsen. E. Kaufmann. Mathiesen, En gård og dens beboere. Kbh 1966. 

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Kbh. Historisk-filosofiske 
meddelelser. Bd 42:4. P. V. Rubow, Shakespeares sonetter. 1967; Historisk-
filosofiske skrifter. Bd 4:4. H.R.H. Prince Peter of Greece and Denmark, L. 
Edelberg, J. Balslev Jorgensen, K. Paludan, and H. Siker, Anthropological 
researches from the 3rd Danish expedition to Central Asia. 1966; Oversigt over 
selskabets virksomhed juni 1965-maj 1966. 1966. Oversigt over selskabets virk-
somhed juni 1966-maj 1967. 1967. - Deutsches Jahrbuch fik Volkskunde. 
Bd 13, Jahrg. 1967: T. 1. Berlin. - Dirnbobygden. Utg. av Dimbo fornminnes. 
och hembygdsförening gen. E. Sandberg. 1967. Falköping 1967. - Eesti NSV 
Teaduste Akadeemia. Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusnmuseum. Paar 
sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. 4. Uurimusi ja materjale. Tartu 1966. 

Ethnographia, se Orszågos neprajzi mUzeum. - Falbygden. Utg. av Fal-
bygdens hembygds- och fornminnesförening gen. E. Sandberg. 21-22. Falköping 
1966-67. - Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok. 1966-67. Sthrn 
1967. - FF Communications. Ed. for the Folklore Fellows. Vol. 83:1. No 198. 
Maria Kosko, Le fils assassin6 (AT 939 A). ntude d'un theme 16gen.daire. Hki 
1966; Vol. 83:2. No 199. I. Talve, Nomens- und Geburtstagstraditionen in Finn- 
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land. Hki 1966; Vol. 84:2. No 201. T. Vuorela, Der böse Blick im Liehte der finni-
schen tberlieferung. Hki 1967. -Finnbygden. Tidskrift för Värmlands finnbygder. 
Årg. 20 (1967): 2-3, Finnbygdens jul. Säffle. - Finnisch-ugrische Forschungen. 
Zeitsehrift fik finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. Bd 36: 3. Hki 1967. - 
Finskt museum 73-74 (1966-67). Hfors 1966-67. -Folk life. Journal of the Society 
for folk life studies. Vol 4 (1966). Cardiff. - Folk-liv. Acta ethnologica Europaea. 
T. 30 (1966). Sthm 1967. - The Folklore an.d folk music archivist. Vol. 9: 1-2.1966-
67. Bloomington. - Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk 
filologi. 19-20 (1965-66). Hfors 1965-66. - Fornvännen. Tidskrift för svensk 
antikvarisk forskning. 1967: 1-4. Sthm 1967. - Forschungsinstitut fik deutsehe 
Sprache, Deutscher Sprachatla,s, Philipps-Universität Marburg/Lahn.. Jahres-
bericht 1966. Marburg 1967. - Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige 
forskningsråd. Arg. 12(1967): 1-4. Oslo.- Fra Ribe amt. Udg. af Historisk samfund 
for Ribe amt. 1967. Bd 16: 4. Varde. -Fr65skaparrit. Ann.ales Societatis scientia-
rum Fakoertsis. B6k 15. T6rshavn. 1966. - Från bergslag och bondebygd. Örebro 
läns hembygdsförbunds årsbok. Arg. 21-22 (1966-67). (Meddelande 32-33.) 
Örebro 1966-67. - Från Gästrikland. Gästriklands kulturhistoriska förenings 
meddelanden. 1967. Gävle 1967. - Fynske aarboger. Udg. af Historisk samfund 
for Fyns stift. 9: 3. Odense 1967. - Fölisön. Fölisöstiftelsens publikation. 1967. 
Hfors 1967. - Germanisches Nationalmuseum, Nikaberg. Bilder aus deutscher 
Vergan.genheit. Bibliothek ... zur deutschen Kunst- und Kulturgeschichte hrsg. 
von L. Grote. Bd 27. E. Steingräber, Der Goldsehmied. Vom alten Handwerk 
der Gold- und Silberarbeiter. Miinchen 1966; Bd 28. L. Grote, Die romantische 
Entdeckung Niknbergs. Miinchen 1967. - Glasnik Zemaljskog Muzeja Bosne 
Hercegovine u Sarajevu. Etnologija. Nova serija. Sveska 20/21 (1965/66). Sara-
jevo 1966. - Globen. Nyheter från Generalstabens litografiska anstalt, Karto-
grafiska institutet och Esselte map service. 1967. Sthm 1967. - Gotländsk öl-
brygd. En minnesbok vid AB Visby Bryggeri 50-årsjubileum 1960. Visby 1960. 
- Gotländskt arkiv. Meddelanden från Föreningen Gotlands fornvänner. 39 
(1967). Visby 1967. - Gränge, Årsskrift för hembygdsintresserade i Grangärde 
kommun. Arg. 2-3. Örebro 1965, Grängesberg 1967. - Göteborgs historiska 
museum. Årstryck 1967. Gbg 1968. - Hembygden. Utg. av Dalslands forn-
minnes- och hembygdsförbund. 1967. Vänersborg 1967. - Hessische Blätter fik 
Volkskunde. Bd 58 (1967). Giessen 1967. - Historisk samfund for Ribe amt. 
Småskrifter nr 5. Den.d gamle og navn-kundig kiobstaed Ribe korteligen be-
skreven af M. Pedersen Rostoch. 1967. - Historisk årbog for Thisted amt. Udg. 
af Historisk samfund for Thisted amt. 1967. Thisted 1967. - Kungl. Humanis-
tiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsberättelse. 1966/67. Lund 1967. - Hål-
oygminne. Utgj. av Hålogaland historielag. Bd 12. Arg. 48 (1967). Svorkrno. 

Hälsingerunor. En hembygdsbok. Utg. av Hälsingekretsen av Gästrike-
Hälsinge hembygdsförbund. 1964-68. Malung 1964-67. - I Köla. Skrifter utg. 
av Köla socknens arkiv- och folkmin.n.eskommitt6. D. 5. Arvika 1966. - Insti-
tut Grand-Dueal. Section de linguistique, de folklore et de toponymie. Bulletin 
linguistique et ethnologique. Fase. 11. Luxembourg 1967. - Institute of ethno-
logy, Academia Siniea. Bulletin nr 22-23, 1966-67. Nankang, Taipei. - Insti-
tuttet for sammenlignen.de  kulturforskning. Serie A: Forelesninger. 26. Lapps 
and Norsemen in olden. times. Oslo 1967. - Institutul de etnografie i folelor, 
Bucureati. G. Alexici, Texte din literatura poporanä romånå. T. 11 (inedit). 
Bucureati 1966. - Journal de la Soci6t6 finn.o-ougrienne. 67-68. Hki 1966-67. 

Journal of English and Germanic philology. Vol. 65:4 (1966)-66 (1967). Ur-
bana, Ill. - Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet. Arg. 53 (1967). Upps 
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1967. - Jämten. Föreningen Heimbygdas årsbok. Årg. 61 (1967). Östersund 
1967. - Kalender. /Utg. av/ Svenska folkskolans vänner. Årg. 82 (1967). Ja-
kobstad 1967. - Kalevalaseuran vuosikirja 47 (1967). Hki 1967. Seulaset. 
Kalevalaseuran tiedotuslehti. 1967: 1-5. Hki. - Kalmar län. Årsbok för kultur-
historia och hembygdsvård. Årg. 54 (1966-67). Kalmar 1967. - Kronobergs-
boken. Årsbok för Hylt6n-Cavalliusfören.ingen utg. av Kronobergs läns musei-
och hembygdsförening. 1967. Växjö 1967. - Kulturen 1967. Lund 1967. - 
Kustbon. Organ för estlandssvenskarna i Sverige. Årg. 24: 1-4. Sthm 1967. 
- Kvänumsbygden.. Utg. av Kvänumstraktens hembygdskrets gen. E. Sand-
berg. 1966-67. Falköping 1966-67. - Leuvense bijdragen. Tijdschrift voor mo-
derne filologie. Jaarg. 55 (1966): 4-56 (1967): 3. Leuven. - Massachusetts In-
stitute of Technology, Cambridge. D. Harrah, Communication.: a logical model. 
1963; E. H. Lenneberg, (ed.), New directions in the study of language. 1964; 
N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax. 1966. - Meddelanden från Jön-
köpings läns hembygdsförbund. 39-40 (1966-67). Småländska kulturbilder. 
Jönköping 1966-67. - ~odes de la Soci6t6 finno-ougrienne. 141. Lappisehe 
Volksdichtung 7. Hrsg. von E. Lagercrantz. Hki 1966; 142. A. Alhoniemi, "ner 
die Funktionen der WohM-Kasus im Tseheremissischen. Hki 1967; 143. M. Kor-
honan, Die Konjugation im Lappischen. Morphologisch-historische Unter-
suchung. 1. Die finiten Formkategorien. Hki 1967; 144. V. Nissilä, Die Dorf-
namen des alten lildischen Gebietes. Hki 1967. - Miiveltsåg 6s hagyomåny. 
Studia ethnologiea Hungariae et Centralis ac Orientalis Europae. 3,5-9. Buda-
pest 1961-64, Debrecen 1965-67. - Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ort-
namnsforskning. Årg. 54 (1966). Upps 1967. - Nationalmuseets skrifter. Arkaeo-
logisk-historisk rtekke. 11. M. Orsnes, Form og stil i Sydska,ndinavien.s yngre 
germanske jemalder. Kbh. 1966. - Navn.estudier udg. af  Institut for Navne-
forskning. Nr 5. Ib Lumholt, Ordforrådet i Sokkelund herreds marknavne. Kbh 
1967. - N6prajzi közlem6nyek, se Orszågos n.eprajzi mineum, Budapest. - Nie-
derdeutsches Wort. Kleine Beiträge zur niederdeutschen Mundart- und Namen-
kunde. Bd 6-7 (1966-67). Mfinster 1966-67. - Nordiska museet. Bibliografiska 
meddelanden från Nordiska museets bibliotek. Nr 11-14.1966-67. (Stenc.) Med-
delanden från kulturhistoriska undersökningen. Nr 92 (1967). (Stenc.) Kulturhi-
storiska undersökningen. Frågelista 189. Tjänarinneyrket. 1967; Frågelista 190. 
Radion. 1967; Frågelista 191. Heminredning. 1967. (Stenc.). Nordiska museets 
handlingar. 60. A. Fahlbeck, Mögsjö dagbok. Verskrönika från Mögsjön, Kal-
hyttan, Filipstad och Ransäter åren 1793-94. Sthm 1963; 61. M. Rehnberg, 
Ljusen på gravarna och andra ljusseder. Nya traditioner under 1900-talet. Sthm 
1965; 62. C. F. Torsselius, Tapetmålarbok. Med mönster till målade väggdekora-
tioner i rokoko och gustavianska stilformer. Red. av S. Wallin. Sthm 1965; 63. 
N.-A. Bring6us, Gunnar Olof Hylt6n.-Cavallius som etnolog. En studie kring 
Wärend och wirdarne. Sthm 1966; 64. E. Manker, Kvarnarna på Tjörn. En fält-
inventering 1960-63 i samarbete med L. Olsson. Sthm 1965; 66. G. Ränk, Från 
mjölk till ost. Drag ur den äldre mjölkhushållningen i Sverige. Lund 1966; 67. 
S. Rentzhog, Stad i trä. Panelarkitekturen. Ett skede i den svenska småstadens 
byggnadshistoria. Lund 1967; 68. N.-A. Bring6us, Unnarydsborna. Lasses i 
Lassaberg anteckningar om folklivet i södra Unnaryd vid 1800-talets början. 
Falun 1967. - Norrbotten. Norrbottens läns hembygdsförenings årsbok. 1967. 
/Sameslöjd/ - 1968 /Malmfälten/. Luleå 1966-67. - Norsk etnologisk gran.sk-
ing. /Emnelister./ Nr 114. Tenner og tannverk. Bygdöy 1967. (Stenc.) - Norsk 
eventyrbibliotek. Bd 1. Prinsessene som dansa i åkeren. Eventyr frå Rogaland. 
Red. av B. Alver, 0. Bö, R. Kvideland og M. Nolsöe. Oslo 1967. - Norsk folke- 
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minnelags skrifter. 98. L. M. Fjellstad, I grendom. Folkeminne frå Eidskog 3. 
Oslo 1966; 99. K. Hermimdstad, Truer om vildyr, fangst og fiske. Gamal Valdres-
kultur 8. Oslo 1967. - Det kgl. norske videnskabers selskab, Trondheim. Mu-
seet. Årbok 1966; Forhandlinger bd 39 (1966). 1967; Skrifter 1966. 1967. - Ny-
svenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning. Arg. 46 (1966). 
Lund 1967. - Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård. 34. Ragnhild 
Söderbergh, Svensk ordbildning. Sthm 1967. Nämnden för svensk språkvård. 
Årsberättelse för 1966. Sthm 1967. - Odense bys museer. Beretning 1965-66, 
1966-67. - Orbis. Bulletin international de Documentation linguistique. T. 15 
(1966): 2-16 (1967): 1. Louvain. - Ordbok över svenska språket utg. av Svenska 
Akademien. II. 264-268. Segmentär - singel. Lund 1967. - Orszågos neprajzi 
mtlzeum, Budapest. Ethn.ographia. A magyar neprajzi tårsasåg foly6irata. 
77: 3-4- 78: 1. 1966-67. Index ethnographicus. 1964. nvf. 9. A magyar nepmese-
katal6gus filzetei 3. A råtötiådå,k tipusmutatöja. A magyar faluestifolök tipusai 
/AaTh 1200-1349/. 1966. Nöprajzi közlemenyek. 10: 3/4-11: 1/2. 1965-66. - 
A Nöprajzi Miizeum filzetei. Sz. 14-22. 1966. - A Neprajzi Milzeum gyiljte-
mönyei. Sz. 6-7. 1966. - rtmutat6 flizetek a n.eprajzi aclatgy(ijteshez. 13. 
Balogh I. & Vögh J., A hagyomånyos paraszti gazdålkosås ismeretanyaga es 
sz6kincse. 3. Hordås, nyomtatå.s, cseples. 1. resz. 1966. - Ortnamnen. i Skara-
borgs län. På offentligt uppdrag utg. av Kungl. Ortnamnskommissionen. D. 
11: 2. Vadsbo härad, södra delen. Territoriella namn av I. Lundahl. Upps 1967. 
(Sveriges ortnamn.) - Ortnamnen i Västernorrlands län. På offentligt uppdrag 
utg. av Kungl. Ortnamnskommissionen. D. 3. Ångermanlands västra domsagas 
tingslag. Territoriella namn av T. Bucht. Upps 1967. (Sveriges ortnamn.) - Po-
lar record. Vol. 13, nos 86-87, 1967. Cambridge. - Polskie Towarzystwo Lu-
doznawcze. Oskar Kolberg, Dziela wszystkie. T. 46. Kaliskie i Sieradzkie; T. 
48. Tarnowskie-Rzeszowskie; T. 60. Przyslowia. Wroclaw 1967. - Proceedings 
of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland for 1966. 
London 1967. - Proverbium, se Suomalaisen. Kirjallisuuden Seura. - Pålsboda 
elektriska aktiebolag 1916-1966. Minnesskrift på styrelsens uppdrag samman-
ställd av T. Tapper med bidrag av G. Karlsson, V. Carlsson och E. Levander. 
Kumla 1966. - Pålsgå,rden. Ockelbo hembygdsförening. Arg. 27 (1967). Ockel-
bo 1967. - Recorded sound. Journal of the British Institute of Recorded Sound. 
No 25-28. 1967. London and Exeter. - Revista de etnografie i folclor. T. 12 
(1967):1-5/6. Bucuresti 1967. - Riksdagsbiblioteket. Förteckning över Riks-
dagsbibliotekets nyförvärv år 1966. Sthm. 1967. Årsbibliografi över Sveriges 
offentliga publikationer 1966. Upps 1967. - Rättvik. Utg. av Rättviks socken. 
D. 1:2. Socknen och kommunen. Västerås 1967.- Saga och sed. Kungl. Gustav 
Adolfs akademiens årsbok. 1965-66. Upps 1967. - Sanastaja. Aikakauslehti 
san.atietoja ja -tiedusteluja varten.. No 92-93. Vaasa 1967. - Scandinavian 
studies. Vol. 39:1-4, 1967. Lawrence, Kansas. - Schweizerisches Archiv fiir 
Volkskunde. Jahrg. 62:3/4-63. Basel 1966-67. - Scottish studies. Vol. 11(1967): 
1. Edinburgh 1967. - Seulaset, se Kalevalaseuran tiedotuslehti. - Skansvakten. 
Elfdalens hembygdsförenings midsommartidning. Nr 52 (1967). Älvdalen 1967. 
- Skinnarebygd. Malungs hembygdsförenings årsbok. Arg. 16/17-18/19 (1963/ 
64-1965/66). Malung 1965-67. - Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, utg. 
genom Sällskapet Folkkultur. 8. Selma Frode Kristensen, Vid brunnen. En kul-
turbild från sekelskiftet. Lund 1966; 9. A. Larsson, Hur annorlunda då. Minnen 
från ett samhälle på Söderslätt. Lund 1967. - Skrifter frå Norsk Målforearkiv 
ved Olav T. Beito. 18. 0. T. Beito, Norske målforetekster. 2 rev. utg. Oslo 1967. 
- Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Lund 15. S. Benson, Sildschwedischer 
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Sprachatlas 2. Lund 1967. - Slavia Occidentalis. T. 26. Poznan 1967. - Smith-
sonian contributions to anthropology, Washington. Vol. 2:2. I. W. Keyes, New 
Zealand artifacts from the United States »Transit of Venus expedition» 1874-
1875. 1967; Vol. 2:3. J. F. Kilpatrick and Anna Gritts Kilpatrick, Muskogean 
charm songs among the Oklahoma Cherokees. 1967; Vol. 2:4. H. Hickerson, 
Land tenure of the Rainy Lake Chippewa at the beinning of the 19th century. 
1967; Vol. 3. M. D. Coe and K. V. Flannery, Early cultures and human ecology 
in South Coastal Guatemala. 1967; Vol. 4. W. L. Chafe, Seneca morphology and 
dietionary. 1967; Vol. 5. Esther S. Goldfrank, The artist of »Isleta paintings» in 
Pueblo society. 1967. - Smålands museum. Medlemsblad. Arg. 6 (1967): 1. 
- Sprog og kultur udg. av Institut for jysk sprog- og kulturforskning. Bd 25: 
3/4. Aarhus 1967. - Stednavneudvalget, /utg./, Fortegnelse over stednavne i 
Ribe amt. Kbh 1967. - Stencilerade skrifter från Institutionen för folklivs-
forskning vid Lunds universitet (Folklivsarkivet). 3. Kristina Söderpalm, Vär-
pinge by, Lund. En lokalhistorisk studie. Lund 1967.- Stiftelsen Folkmåls- och 
folkminnesundersökn.in.gen i övre Norrland. Verksamhetsberättelse för 1966. 
(Stene.) - Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1966. 
Sthm 1967. (Stadskollegiets utlåtanden och memorial. Bih. 1967: nr 33.) - 
Ströms hembygdsförenings årspublikation 1966. Strömsboken av L. Trangius. 
D. 2:2:23. Strömsund 1967. - Studia ethnographica Upsaliensia. 26. Varia 2. 
Lund 1966; 27. A. Afzelius, Sierra Leone journal 1795-1796. Ed. by A. P. Kup. 
Upps 1967. - Suomalaisen. Kirjallisuuden. Seura. Proverbium. Bulletin d'in-
formations sur les recherches pargmiologiques. 7-9, 1967. Hki. Suomi. 112:2. 
Pirkko-Liisa Rausmaa, Syöjätär ja yhdeksän veljen sisar. Satu AT 533 ja siihen 
liittyvä laulu. Hki 1967; 112:3. Maija-Liisa Heikin.mäki, Mitä hameiden alla. 
Naisten alushousujen käyttöön. tulo Suomessa. Hki 1967. Tietolipas. 3. P. Ravila, 
Johdatus kielihistoriaan. Hki 1966; 9. T. Vuorela, Kielen opissa. Tutkiehnia 
kielitieteen alalta. Hki 1966; 43. Ella Kivikoski, Suomen kiinteät muinaisjään-
nökset. Hki 1966; 44. T. Piiroinen, Historian etunimistöä. Valtion humanistisen 
tohnikunnan asettaman etunimitoimikunnart suositus. Hki 1967; 45. Aulis J. 
Joki, Maailman kielet. Hki 1966; 46. M. Ivi5, Kielitiede armen ja n.yt. Hki 1966; 
47. E. J. Ellilä, Kirjallisia salanimiä ja nimimerkkejä. Hki 1966; 48. T. Itkonen, 
Nykysuomen tutkirnusta ja huoltoa. Hki 1966; 50. V. Kaukonen. & V. Suomi, 
Ruotsin ajan suomenkielistä runoa ja proosaa. Hki 1967. Kertomus Suomalaisen. 
Kirjallissuden Seuran kansanrunousarkiston toiminnasta v. 1966. Forssa 1967. 
(Ur: Suom. Kirj. Seuran vuosikertomus 1966.) Piispa Henrikin surmavirsi. 
Suomalaisen. Kirjallissuden. Seuran kansanrun.ousarkiston vanhin käsikirjoitus. 
Hki 1967. - Suomen musea. 73-74 (1966-67). Hki 1966-67. - Svensk exege-
tisk årsbok. 32 (1967). Lund 1967. - Skrifter utg. av Svenska litteratursäll-
skapat i Finland. 416. Studier i nordisk filologi bd 55. Hfors 1966; 418:2. Sam-
lade skrifter av Johan Ludvig Runeberg under red. av 0. Ahlbäck och G. Tide-
ström. D. 6. Dramatik. Utg. av L. Huldgn. H. 2. Hfors 1966; 419. Petter Kahn, 
Resejournal över resan till Norra Amerika. Utg. av M. Kerkkonen.. D. 1. Hfors 
1966; 420. Historiska och litteraturhistoriska studier 42. Hfors 1967; 421. Margit 
Åström, Emma Irene Åström. Finlands första kvinnliga filosofie magister. Hfors 
1967; 422. H. Cederlöf, Stilstudier i Runar Schildts novellistik. Hfors 1967. Folk-
kultursarkivet. Redogörelse given av Svenska Litteratursällskapets i Finland 
Folkkultursarkiv, Hfors 7.9.1967. (Stenc.) Svenska litteratursällskapet i Fin-
land. Årsberättelse för år 1966. - Svenska turistföreningens tidning. Turist. 
Arg. 35:2-6, 1967-36:1, 1968. Solna 1967-68. Svenska turistföreningens års-
skrift 1967. /Västmanland./ Sthm 1967. - Svenskbygden. Tidskrift för finlands- 
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svenskt kulturliv. Årg. 46:1-8, 1967-47: 1, 1968. Jakobstad. - Sörmlandsbyg-
den. Södermanlands hembygds- och museiförbunds årsbok. Årg. 35-36 (1966-67). 
Nyköping 1966-67. - Tromso museum. Årsberetning 1965-66. Tromso 1966-
67. Tromso museums skrifter. Vol 7:4. Varanger-funnen.e 4. H. Olsen, Osteolo-
gisk materiale. Innledning. Fisk. Fugl. Tromso 1967. Ottar. Populwre småskrif-
ter fra Tromso museum. Nr 46-54 (1965 nr 4-1967 nr 4). Tromso 1965-67. - Tu-
run Yliopiston Kansatieteen laitos. Monisteita. 1. V. Anttila, Käsikirjoitusarki-
ston luettelo 1. (Ktl 1-530). Turku 1967. - Udvalg for folkemåls publikationer. 
Ser. A. Nr 21:4. M. B. Ottsen, Hostrup-dansk. 2. Ordbog. Udg. af E. Jensen og 
M. Nyberg. Bd 4. Si-Å. Kbh 1966; Nr 22. Inger Ejskjfflr, Kortvokalstedet i 
sjwilandsk. Kbh 1967. - Universitetet i Bergen. Årbok. Humanistisk serie. 1965. 
Bergen 1967. Årsmelding 1966/67. Bergen 1967. Publikationer 1948-65. General-
reg. utarb. ved Universitetsbiblioteket. Bergen 1967. - Universitetsnytt. Utg. 
av universitetskanslersämbetet. Årg. 3 (1967): 1-2, 4. Sthm. - Uppland. Årsbok 
för medlemmarna i Upplands fornminnesförening. 1966. Upps 1967. - Varbergs 
museum. Årsbok. Årg. 18 (1967). Varberg 1967. - Vendsysselske årboger. /Udg. 
af/ Historisk samfund for Hjorring amt. 1967. Hjorring 1967. - Veröffentlich-
ungen des Instituts fär deutsche Volkskunde, Berlin. Bd 4:1. W. Steinitz, 
Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten. Bd 1. 
1954; Bd 20. W. Liungman, Die schwedischen Volksmärchen. 1961; Bd 23. L. 
Degh, Märchen, Erzähler und Erzählgemeinschaft. 1962; Bd 42. R. Peesch, 
Holzgerät in seinen Urformen. 1966. - Western folklore. Publ, for the California 
Folklore Society. Vol. 26:1-4, 1967. Berkeley and Los Angeles. - Vetenskaps-
societeten i Lund. Årsbok 1967. Lund 1967. - Vänersborgs söners gilles års-
skrift. Tidskrift för Vänersborgs museum. Årg. 36 (1967). Vänersborg 1967. 
- Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands fornminnes- och musei-
förening. Årg. 65 (1967). Ystad 1967. - Västerbotten. Västerbottens läns hem-
bygdsförenings årsbok. Årg. 48 (1967). Umeå 1967. - Västergötlands forn-
minnesförenings tidskrift. D. 6: 6 (1967). Skara 1967. - Västra Göinge hem-
bygdsförenings skriftserie 15 (1967). Hässleholm 1967. - Ålands urkundssam-
ling. Utg. av Ålands kulturstiftelse. D. 2. Åländska handlingar 1530-1634. 
4. Ålands silverskatteregister 1571. Red. av Gunvor Kerkkonen.. Mariehamn 
1965. - Åländsk odling. /Utg. av/ Ålands folkminnesförbund. Årg. 28. Årsbok 
1967. Mariehamn 1967. - Ångermanland. Utg. av Ångermanlands hembygds-
förening. 10. Örnsköldsvik 1967. - Aarboger for nordisk oldkynclighed og histo-
ria udg. af  det Kg1, nordiske oldskriftse1skab 1966. Kbh 1967. - Århus stifts 
årboger. Udg. af Historisk samfund for Århus stift. Bd 59. Århus 1966. 

Amen, I., Norsk grammatik. Omarb. udg. af  »Det norske folkesprogs gramma-
tik». 3 uforandr. udg. Kristiansand 1965. - Ahliny, B., Westgöta Gille i Stock-
holm 100 år. 1867-1967. Sthm 1967. - Anttila, V., Järvenlaskuyhtiöt Suomessa. 
Kansatieteellinen tutkimus. Hki 1967. Akad. avh. (Kansatieteellinen arkisto 19.) 
- Bergstrand, C.-M., Från 1700-talets Lidköping. Lidköping 1967. - Björk-
lund, S., Indor i Våmhus socken. Något om en dalabys tillkomsthistoria, dess 
folk och väg mot nya tiden. Efter gamla papper och folkminnen framställt. Upps 
1967. (Folklivsskildr. utg. av Kgl. Gust. Adolfsakad. 5.) - Brondum-Nielsen, 
Jo!».»., Om udviklingen af enstavelses-prwt.ptc. i stserke verber (ur: Acta Phil. 
Scand. 28:1/2. Kbh 1966). - Borthy, Lissa., /Ree. av/ Ragnar Bjersby: Tradi-
tionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt. En undersökning rörande P. A. Sä-
ves sagesmän. Upps 1964. (Ur: Da. stud. Bd 62, 1967.) - S.-B. Cho, A phono-
logical study of Korean. With a historical analysis. Upps 1967. (Studia Uralica 
et Altaica Upsal. 2. Acta Univ. Upsal.) - Dreijer, M., Glimtar ur Ålands histo- 
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ria. Mariehamn 1967. - Edling, N. & Pellijeff, G. (utg), östra härads i Njudung 
dombok 1602-1605. Jämte inledning, förklaringar och register. Upps 1965. 
(Acta Westiniana I.) - Ehn, W., »Byordning i Upsala län> 1820. Några bidr. till 
belysn. av dess tillkomst. Lic.-avh. i Nord, och jämf. folklivsforskn. Vårterm. 
1967. Upps. (Stenc.) - Elmevik, L., Fsv. *lytir (*Lytir). Ett etymologiskt och 
religionshistoriskt bidrag (ur: NoB, årg. 54, 1966. Lund 1967.) - Dens., Ett för-
svunnet uppländskt bolstacl-namn (ur: Ortnamnssällsk. i Upps. årsskr. 1967). 
- Dens., Nordiska ord på äldre kåk- och kä(k)s-. En etymologisk och ljudhisto-
risk undersökning. Upps 1967. Akad. avh. (Skr. utg. av Inst, för nord. spr. vid 
Upps. univ. 15.) - Eriksson, U., Om transkription på meningens och satsens 
plan (ur: Svenskt talspråk. Fem studier under red. av G. Holm. Upps 1967). - 
S. Erixon, Från mina byundersökningar (ur: Folk-Liv 1966). - Ewald, G., 
Psalmodikon - Dillners spellåda - ett populärt instrument på 1800-talet (ur: 
Västgötabygden 1965). Nossebro 1965. - Fries, S., Linn6s resedagböcker. 
Språk, stil och innehåll i jämförelse med de tryckta reseskildringarna (ur: Sv. 
Linne-sällsk:s årsskr. Årg. 49, 1966). Upps 1967. - Färje, C. G., Sollerö 
flora. Med artförteckning och kommentarer samt de dialektala namnen. Sollerön 
1966. - Grambo, R., Norske kjeerestevarsler (ur: Maal og minne 1966. Oslo 1967). 
- Dens., /Rec. av/ Hans-Egil Hauge: Levande begravd eller bränd i nordisk 
folkmedicin. En studie i offer och magi. Sthm 1965. (Ur: Maal og minne 1966. 
Oslo 1967.) - Gredt, N., Sagenschatz des Luxemburger Landes. Bd 2. Esch-
Alzette 1967. - Gustafsson, G., Trefaldighetskällor och hälsokällor i norra Ånger-
manland (i: Hampnäsringen. 1967: 1. Örnsköldsvik 1967). - Gårding, Eva, In-
ternal juncture in Swedish. Lund 1967. Akad. avh. (Travaux de l'Institut de 
phon.etique de Lund 6.) - Götlind, Märta Tamm,-, Hur firade västgötarna lucia 
i gammal tid? (ur: Falbygden 16, 1961). - Hansegård, N. E., Recent Finnish 
loanwords in Jukkasjärvi Lappish. Upps 1967. Akad. avh. (Studia Uralica et 
Altaica Upsal. 3. Acta Univ. Upsal.) - Hanson, G., Dimensions in speech sound 
perception. An experimental study of vowel perception. Sthm 1967. Akad. avh. 
Upps. (Ur: Ericsson technics, Vol. 23, 1967: 1.) - Hedblom, F., Ortnamn i emi-
grantsamhälle. Om svensk ortnamnsbildning i Amerilia (ur: NoB, årg. 54, 1966. 
Lund 1967). - Dens., Om språket i Närke (i: örebro-Karolinaren. Nr 27, Dec. 
1967. Falköping 1967.- Dens., Om de första hälsingarna i Minnesota (ur: Hälsinge-
runor, 1968). - Hedevin,d, B., The dialect of Dentdale in the West Riding of 
Yorkshire. Upps 1967. Akad. avh. (Studia Angl. Upsal. 5. Acta Univ. Upsal.) 
- Hemmer, R., Ännu om fastar och förskelaman. i Finland före landslagens tid 
(ur: Tidskr. utg. av Jurid. fören. i Finl. 1967: 3). Hfors 1967. - Hjorter, J., 
Väckelsepredikanten Jöns Hjorter - grundaren av hjorterianismen på Gotland 
(ur: De hundra kyrkornas ö. Årg. 44, 1966. Visby 1966).- Holm G. (red.), Svenskt 
talspråk. Fem studier. Sthm 1967. (Nordiskt kursbibl. )- Ingers, I. Reformations-
litteratur från Malmö. En språklig granskning (ur: Malmö Forruninnesfören:s 
årsskr. 1967). - Dens., Ortnamn i Glirnåkra (ur: Glimåkraboken 2. Utg. av 
Glimåkra Sparbank 1967). Kristianstad 1968. - Isaksson, 0., Bystämma och 
bystadga. Organisationsformer i övre Norrlands kustbyar. Om samspelet mellan 
lokal tradition och central påverkan. Upps 1967. Akad. avh. (Skytteanska samf:s 
handl. Acta Societatis Skyttean. No 5, 1967.) - Jenkins, J. G., Agricultural 
transport in Wales. Cardiff 1962. (National museum of Wales.) - Jirlow, R., 
Plog och årder i Västmanlands län (ur: Västmanlands fommfg:s årsskr. 45). - 
Jonsson, B. R., Svensk balladtradition. I. Balladkällor och balladtyper. Stinn 
1967. Akad. avh. Upps. (Svenskt visarkivs handlingar 1.) - Kivimaa, Kirsti, 

e and Pat as clause connectives in early Middle English with especial considera-
tion of the emergence of the pleonastic Act. Hki 1966. Akad. avh. (Commenta- 
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tiones humanaruna litterarum. Societas scientiarum Fennica. Vol. 39:1, 1966.) 
- Korhonen, M., Die Konjugation im Lappischen. Morphologisch-historische 
Untersuchurtg. 1. Die finiten. Formkategorien. Hki 1967. Akad. avh. (Ur: Mem. 
de la Societe finno-ougrierme 143.) - Lactsonen, P., Pohjois-Karjalan luterilainen 
kirkollinen kansankulttuuri Ruotsin vallan aikana. Hki 1967. Akad. avh. 
(Suomen kirkkohistoriallisen seuran. toimituksia 72.) - Lewan, N., Landsbe-
byggelse i förvandling. En studie av utvecklingen i Skåne sedan 1910 med sär-
skild hänsyn till arbetstillfällenas omfördelning. Lund 1967. Akad. avh. (Meddel. 
fr. Lunds univ. geogr. inst. Avhandl. 50.) - Linan, B., Noabenämrtingar för 
jaktdjur i övredalskt allmogespråk - somliga blott spårbara i ortnamn (ur: 
Saga och Sed 1965. Lund 1967). - Dens., Räven, rävboet och rävsvansen m. m. 
i österdalska ortnamn (ur: NoB, årg. 54, 1966. Lund 1967). - Ling, J., Nyckel-
harpan. Studier i ett folkligt musikinstrument. With an abbreviated version in 
English: The keyed fiddle. Studies on a folk instrument. Sthm 1967. Akad. avh. 
Upps. (Musikhistoriska museets skrifter 2.) - Ljunggren, K. G., Benson, S. & 
Loman, B., Litteraturkrönika 1966 (ur: ANF 82, 1967. Lund 1967). - Lundman, 
B., Baltoskandias antropologi. 2 uppl. Upps 1967. (Stenc.) - Dens., Geo-
graphische Anthropologie. Rassen und Völker der Erde. Stuttgart 1967. - 
Dens., Anthropologische Beobachtungen an fremdstämmigen Bevölkerungs-
gruppen in Schweden. (ur: »Homo», Bd 18: H. 2. 1967). - Malmberg, B., Uttals-
undervisning. Teori och metodik. Upps 1967. - Nuutinen, IL, Maakauppias 
1907-1920. Lehdistöhistoriallinen monografia. Tampere 1966. Akad. avh. (Acta 
Univ:s Tamperensis. Ser. A. Vol. 7.) - Owen, T. M., Welsh folk customs. Car-
diff 1959. (National museum of Wales). -Pellijeff, G., Lag om gård i västgöta-
lagarna. Upps 1967. (Nord. texter och undersökn. 22). - Pennanen,, E. V., Con-
tribution.s to the study of back-formation in English. Tampere 1966. Akad. avh. 
(Acta Acad. socialis. Ser. A. Vol. 4.) - Rausing, G., The bow. Some notes on it.» 
origin and development. Bonn & Lund 1967. Akad. avh. (Acta archaeol. Lun-
den.sia. Ser. in 8:o. No 6.) - Riismeller, P., Sultegraen.sen. Udg. år 1966 af Nord-
jydsk Cold Stores. Aalborg 1966. - G. Rosander, Herrarbete. Dalfolkets säsong-
visa arbetsvandringar i jämförande belysning. Upps 1967. Akad. avh. (Skr. utg. 
gen. Landsmåls- o. Folkminnesark. i Upps. Ser B:13). - Rosenberg, A., Muutto-
'like Uudenmaan läänissä esi-industrialistisen kauden. lopulla (1821-1880).Lahti 
1966. Akad. avh. Hfors. (Historiallisia tutkimuksia 71.) - Rostvik, A., Har och 
Harg. Upps 1967. Studier till en svensk ortnamnsatlas utg. av J. Sahlgren 11. 
(Acta Acad. reg. Gustavi Adolphi 44.) - Ståhl, H., Gränge (ur: Gränge, Gran-
gärde hembygdsfören:s årsskr. 1963). - Dens., Jöran. Sahlgren. (ur: Onoma. 
Vol. 11. Leuven 1966). - Svennung, J., Jordanes und Scandia. Kritisch-exe-
getische Studien. Sthm 1967. (Skr. utg. av K. Humanistiska vetenskapssamf. i 
Upps. 44:2 A.) - Dens., Zur Geschichte des Goticismus. Sthm 1967. (Skr. utg. 
av K. Humanistiska vetenskapssamf. i Upps. 44:2 B.) - Tjäder, B., Studier över 
de plurala bebyggelsenamnens morfologiska utveckling. Upps 1967. (Nomina 
Germanica 15). - Tollenaere, F. de, De Harigasti-inskriptie op helm B van 
Negau. Haar beteken.is  voor de Oergermaanse klankleer en voor het probleem 
van de oorsprong der runen. Amsterdam 1967. (Mededel. der Kon. Nederlandse 
akademie van wetenschappen, af d. Letterkunde. N. r. D. 30: no 11.) - Turesson, 
G., Värmländska kulturtraditioner 4. Gamla vaggvisor. Sthm 1966. - Wiberg, 
Hildur, Hänt och hört på Dal. Kolbäck 1966. - Vide, S.-B., Studier över syd-
svenska växtnamn. Lund 1967. Akad. avh. - Widmark, G., Bottniska vatten-
dragsnamrt (ur: Västerbotten,1967).- Vilkuna, K., Zur Geschichte des finnischen 
Pferdes (ur: Studia fennica 13). Hki 1967. - Östergren, 0., Nusvensk ordbok. 
H. 115. /Vask3-Verklig./ Sthm 1967. 
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