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Furan på fjällhyllan 
Ett diskussionsinlägg 

Av ERIK ROOTH 

Med de studier som Anne Holtsmarkl och Elias Wessen2  ägnat 
Håvamgd-diktens stil ha friska synpunkter tillförts forskningen. A. 
Holtsmark betonar vikten av »sammanligningen mellom et kjent 
fenomen fra naturen og menneskelivet ... Det er utvilsomt riktig å ha 
en parallellisme for oye under tolkningen; Håvåmåls stil forlanger 
den.» (s. 25). Wessen å sin sida skiljer (»Havamal» s. 29) mellan »ord-
språksstrofer» och »bildstrof er». Till de senare, där »första halvstrofen 
innehåller en naturbild, andra halvstrofen en tillämpning på mänsk- 
liga förhållanden», räknar W. str. 21 (Mardi?. Jat vito — en ösviår 
madr), 57 (Brandr af brandi — Mar ... af mdli kunnr), 62 (Snapir 
ok gnapir Qrn — Svd er maör) och naturligtvis också str., 50 
(Hrornar pol — Svd er maör). 

Vi ha, säger Wessen (»Det ensamma trädet» s. 22), när han beskriver 
diktarens sätt att arbeta, »å ena sidan konkretionen ..., en åskådlig 
bild ... och å den andra de känslomättade raderna ...» W. citerar: 

(str. 21) »Hiaröir pat vito, »Boskapen vet, 
mer pnr heim skolo, när det börjar bli mjölkdags 
ok ganga på af grasi; och ger sig då bort från betet; 
en ösviör niaör men en vettlös man 
karm xvagi han vet aldrig, 
sina um mål maga. hur mycket det ryms i hans 

mage.» 

i A. Holtsmark, To Eddasteder, Arv 13 (1957), s. 11-30. 
2  E. Wess:Sn, Det fattiga hemmet och det ensamma trädet, Festskrift till 

Birger Nerman (1958), s. 19-24; Havamal. Några stilfrågor, Filologiskt arkiv 8. 
K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1959; Ordspråk och lärodikt, 
Festskrift till Bernhard Karlgren. K. Vitterhets Historie och Antikvitets Aka-
demiens Handlingar 91 (1959). — Här citerade såsom: »Det ensamma trädet» och 
»Havamal». 
1 - 664283 Sv. Landsmål 1966 
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(str. 50) Hrornar po, 
si er stendr porpi å, 
hlYrat henni b2rkr ne barr; 
svä er maör, 
så er marnigi ann; 
hvat skal hann lengi lifa?» 

»Tallen i blockbacken 
tynar och dör, 
den skyls ej av bark och barr; 
så är det med den, 
som ingen håller av, 
vi skall han leva länge?» 
(Collinders övers.) 

Till dessa stildrag i Håvamål fogar Wessen (»Havamal» s. 13) en 
karakteristik av dikten i sin helhet: »den är jordbunden och vardaglig». 
Insikten om dessa väsentliga kännetecken på diktens stil och kynne, 
parallellismen, konkretionen i naturbilderna, jordbundenheten, var-
dagligheten, ger uttolkaren möjligheter att skärpa sin metod. Härtill 
kommer det självklara, att tolkningen skall gå »att förena med erfa-
renheten och sammanhanget» (»Det ensamma trädet» s. 24). I överens-
stämmelse med sina principer skulle Wessen här ha kunnat avvisa 
Collinders tolkning »tallen på blockbacken», som »tynar och dör». 
Tallen dör nämligen icke på stenbunden mark: »furu trivs på berg og 
på sandjord» (A. Holtsmark s. 25), »De vresiga martallarna ... stå sig 
till och med på de stormpiskade skären utan att 'hrorna'», påpekar 
Manne Eriksson,' med gillande citerad av A. Holtsmark (s. 25 f.). Då 
ordet torp dessutom etymologiskt sett icke har något känt samman-
hang med ett begrepp 'stenig mark', saknar Collinders och hans före-
gångares likartade tolkningar — jfr t. ex. Fredrik Paasches »Ung-furu 
tres, som paa tor-berget staar» (anfört av Holtsmark s. 24) — vits-
ord. Själv vill Wessen emellertid ej uttala sig om vad diktaren kan ha in-
lagt för betydelse hos ordet torp: »Om han har tänkt på en blockmark 
eller en uthuggning eller en gårdsplats, en tomt, det kan vi icke avgöra. 
Allt är möjligt, som går att förena med erfarenheten och samman-
hanget.» (»Det ensamma trädet» s. 24.) Wessåns uppfattning är, före-
faller det mig, lika generös mot hans föregångare som skeptisk mot 
de egna stilistiska kravens genomslagskraft. 

Jag kan heller inte dela Wessens mening (a. st.): »Den andra vers-
raden så er stendr porpi ci är rätt betydelselös, endast en utfyllnad av 
schemat.» Även om diktaren befunnit sig i rimsvårigheter, som W. 
menar, så har han knappast valt torp på måfå. Jag tror tvärtom, att 

1  Namn och Bygd 31 (1943), s. 76. 
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Anne Holtsmark har rätt, när hon säger: »Det springende punkt er her 
ordet torp» (s. 25). Bakom ordet Porp vill man gärna söka den utsatta 
plats som för furan måste innebära en risk för hennes existens, 
liksom livet även för människan i vissa situationer utgör en svår på-
frestning. Livets farlighet är ett centralt tema i dikten. För att här 
nå klarhet blir det nödvändigt att, ett efter ett, utmönstra de tolk-
ningsförslag, som ej stå i överensstämmelse med Wessens krav, att 
naturbilden skall vara konkret och åskådlig. Jag är rädd, att Wessåns 
eget förslag blir det första offret för denna utslagningsmetod. Hans 
översättning av de tre första versraderna lyder (»Havamal» s. 29): 

»Tallen murknar, 
som står på torpet, 
om ej bark och barr skyddar henne.» 

Begreppet 'torpet' saknar ju här all konkretion och åskådlighet. I 
slutet av »Det ensamma trädet» (s. 24) heter det vidare: »Synbilden är 
i varje fall klar: den ensamma tallen, vars barr har vissnat och vars 
bark har flagrat av, den måste tyna bort och dö. Så är det ock med en 
människa, som står ensam och som ingen håller av: hur skulle han 
leva länge?» Att trädet varit »ensamt» slutar sig W. till av parallellen 
med den ensamme mannen. Det finns eljest intet i dikten som direkt 
utsäger detta, såvida inte andra versraden, så er stendr porpi å, kan 
tänkas ha haft denna innebörd. Men denna rad saknar enligt W. 
egentlig betydelse. En viss belysning av stället tycker sig W. (a. a. s. 23) 
liksom tidigare forskare finna i Hambismål 5: 

»Ensam är jag vorden 
som asp i hultet, 
rånad på fränder 
som furan på kvistar, 
min livshåg är borta 
likt bladen från trädet, 
som blixten har slagit.» 

Skillnaden mellan de bägge stroferna är likväl uppenbar. I den 
senare utsäges klart, att aspen är »ensam i hultet» och att trädet sla-
gits av blixten. Synbilden av tallen, vars barr vissnat och vars bark 
flagrat av, är ej lika åskådlig och förblir ofullständig, så länge vi ej 
upplysas om, varför tallen kommit i ett så livsfarligt läge. 
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Bland dem som under senare år med energi och uppslagsrikedom 
sökt klarlägga det efterlysta riskmomentet, märkas Anne Holtsmark 
i hennes redan omnämnda uppsats i Arv 1957, Manne Eriksson, Tallen 
på torpeti och William Foerste, Zur Geschichte des Wortes Dorf.2  Jag 
har redan prisat A. Holtsmarks krav att »ha en parallellisme for oye 
under tolkningen» (s. 25) och att för sig klargöra villkoren för tallens 
trivsel: den trivs på »stenet grunn», den trivs icke på husgrund, i när-
heten av boningshus osv.3  Detta är förhållanden som alla kan vara 
ense om, med den reservationen kanske, att det är skillnad på att »icke 
trivas» och att »hrorna» ('förfalla', 'förfaras', 'vissna', 'avtyna'). 
Däremot kan jag inte godta A. Holtsmarks mening, att den parallel-
lism vi söka »må finnes uten at ordene tillegges en annen mening enn 
den vanlige» (a. st.). Vad hindrar, att i en Eddadikt ett ord kan ha en 
betydelse som icke är vanlig eller ens eljest belagd i fornisländsk lit-
teratur? Man kan jämföra de talrika engångsorden i Eddan. 

Anne Holtsmark utgår emellertid (s. 25) för torp från »pri~-
betydningen ... b opla s s, dyrket jord med tilhorende bebyggelse» och 
ansluter sig här till M. Erikssons studie »Torp och villa» i Namn och 
Bygd 1943. Förf, ser i Porp »her som ellers et sted folk bor» (s. 26) men 
låter det t. v. vara osagt, om det är fråga om en enskild gård eller en 
samling hus. Det viktiga är enligt förf, att finna ut, »h vorf or furuen 
tres hen på 'torpet'», vilket Eriksson ej skall ha gett besked om. A. 
Holtsmark söker — principiellt riktigt — en speciell situation, som 
förklarar, varför ungfuran härjas och skövlas och finner denna i den 
roll hon spelat i »en nodshusholdning» (s. 26 ff.). Ännu i sen tid har, 
som förf. framhåller, i Norden barken skrapats av och använts till 
brödbakning. Furans växtplats kan då ej vara gården, »der folk og 
fe daglig hadde sin gang; skuddene ville bli ett av dyrene så snart de 
kom opp av jorden. Den pQn det er tale om her, må ha stått der for 
bebyggelsen kom, og eftersom det er en 'ungfuru', må vel torpet da 
vsere nokså nytt. I det oyeblikk det gerast b, husholdning med dyr 
som skal ha mat, i nserheten, inntrer faremomentet ...» Furans växt-
plats är enligt A. II. »en ny boplass ... i ubygden», ett nybyggartorp, 
där »en pQn fristet en sorgelig tilv fflrelse.» (s. 28). 

1  Svenska landsmål och svenskt folkliv 1958, s. 83-105, särskilt s. 102 f. 
2  Studium generale. Jahrg. 16 (1963), s. 422-433. 
2  Ivar Lindquist i Ver Sacrum 1917, s. 125, anfört av A. H. s. 26. 
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Jag betvivlar ej, att torp i fvn. kunnat betyda 'ny boplats', 'nyod-
ling', men jag måste betvivla, att en ungfura i en så särpräglad och 
tillfällig situation, som förf, försatt henne i, kunnat inge skalden vi-
sionen av en likhet mellan naturen och människolivet. Bilden av en 
fura, vars bark skrapats av för att ge bröd åt folket i obygdstorpet 
äger ej den vardaglighet, allmängiltighet och självklarhet som ut-
märker bilden av hjordarna i str. 21 eller örnenl i str. 62. Situationen 
är ej konstitutiv för begreppet 'fura', 'tall'. Från den synpunkten 
måste enligt min  mening även Anne Holtsmarks förslag utmönstras. 

I »Tallen på torpet» (s. 83) erinrar Manne Eriksson om att han i sin 
studie 1943 »utgick från grundsatsen, att man vid tolkningen av ett 
ords betydelsehistoria bör utgå från dess äldsta säkert betygade me-
ning och från den utgångspunkten pröva, i vad mån de i yngre källor 
uppträdande betydelserna kunna härledas ur och förenas med den 
äldsta.» Ordet torp förekommer äldst i den västgotiska bibelöversätt-
ningen och har enligt Eriksson där betydelsen 'lantgård', '(enstaka) 
gård' (Neh. 5, 16 jah tatirp ni gestaistald). Enligt E. (»Tallen på 
torpet» s. 85) har det motsvarande nordiska ordet torp sannolikt haft 
samma betydelse som i gotiskan: »Väl att märka är också, att det go-
tiska belägget är ett halvt årtusen äldre än det äldsta kända nordiska, 
det omdiskuterade stället i Håv. 50. Man bör därför med goda skäl 
kunna draga slutsatsen, att ordet tatirp— dort,,torp samgermanskt 
haft en betydelse 'enstaka gård' eller liknande ...» E. fortsätter (s. 86): 
»Det är säkert metodiskt riktigt att först se efter om inte ställena i 
fråga kan ge god mening om ordet torp tolkas i sin vanliga betydelse, 
innan man tar till en ad hoc konstruerad sådan. Betydelsen av ordet 
i Håv. 50, tolkat i samma bet. som i gotiskan, ger en bättre och mer 
talande nyans åt den poetiska bilden än om man godtar t. ex. Neckels 
'steinb.aufe, steiniger kahler hiigeP, som ju ingalunda är en »säkert 
belagd» betydelse hos ordet torp.» 

1  Verbet gnapir 'hänger med huvudet' kan uttrycka något typiskt i örnens 
flykt. Vid avspaningen av kustlinjen flyger havsörnen med framåtböjt huvud. 
Intrycket av »framtunghet» kan bero på det starka och kraftiga huvudpartiet 
jämfört med det korta stjärtpartiet. Möjligen kan snapir syfta på det knäppande 
varningslätet hos örnen, då den känner sig hotad (vänliga informationer av 
fil. lic. Staffan Ulfstrand, Lund). 
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Åtskilligt förefaller osäkert i dessa uttalanden: ordets betydelse i 
gotiskan (se nedan vid referatet av W. Foerstes åsikt), förekomsten 
av ett »samgermanskt» porp i betydelsen '(enstaka) gård', men framför 
allt Erikssons metodiska principer vid bedömningen av ordbetydel-
sernas ålder. I studien 1943 (Namn och Bygd 31, s. 99) hette det redan 
i tillspetsad form: »Got. och fht. ha vittnesrätt före dalmål och ny-
norska dialekter.» Lär oss inte erfarenheten tvärtom, att nutida nor-
diska dialekter kan ha ord i äldre betydelse än de äldsta texternas? 
Gotiskan är ett kulturellt avancerat språk. Jag återkommer till dessa 
frågor nedan. Vad som gör, att jag inte kan godta betydelsen 'gård' i 
Håv. 50 är emellertid, att den inte ger vad E. åsyftar: »god mening». 
Det är f . ö. betecknande, att E. å ena sidan hävdar betydelsen 'gård', 
å andra sidan vid sin översättning undviker detta ord och i stället 
(s. 102) — i likhet med WesAn — insätter det till sin innebörd diffusa 
ordet torp: 

»Tallen torkar bort, 
som på torpet står, 
bark och barr hjälper den ej.» 

En tolkning enligt Erikssons intentioner: »Tallen torkar bort, som 
på gården står» ger oss ej en naturbild som har självklarhetens prägel. 
Den tarvar en kommentar och saknar därför visionär kraft. Detsamma 
gäller om Ivar Lindquists tolkning:' »Eine Föhre, die einsam auf 
einem bebauten Platz steht, verdorrt.» Detta är ett torrt, omotiverat 
påstående. Det är ingen poetisk bild. 

Den som enligt min mening sinnrikast och grundligast försökt att 
genom noggrann interpretation av allt tillgängligt material nå klarhet 
i ordet Porp's betydelseutveckling, är William Foerste i dennes ovan 
nämnda bidrag i Studium generale 1963. Även om jag, också när det 
gäller Foerste, inte släpper mitt närmaste mål ur sikte, att på stilistiska 
grunder söka utmönstra de hittills givna förslagen till tolkning av 
Håv. 50, måste min framställning här först gå något utanför program-
met. Foerste gör en, såvitt jag kan finna, berättigad skillnad mellan 
två huvudlinjer i ordets utvecklingshistoria, den ena utgående från 
västfrankiskans ]rop, som avspeglas i den galloromanska, inlånade 

1  I. Lindquist, Die Urgestalt der Havamal (1956), s. 75. 
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formen troppus i Lex Alamannorum (början 700-talet),1  den andra 
från västgotiskans Pah,rp (300-talet). Den västfrankiska latiniserade 
formen troppus återfinnes i lagtextens kap. 73: troppus de iumentis, 
som Foerste (s. 422b) översätter med 'Herde von Zugpferden'. Ordets 
synonym är således grex. Den ursprungliga betydelsen kvarlever bl. a. 
i provensalskans trop 'Herde, Menge' och franskans diminutivform 
troupeau, senare troupe 'Haufe, Schar, Rudel'. »Truppe und Dorf sind 
also etymologisch identisch. Die Bedeutung 'Menschengruppe' geht 
auf 'Herde' zuriick ...» (a. st.). Med ett till synes djärvt grepp sam-
manbinder F. nu den gamla västfrankiska formen *rop  med forn-
västnordiskans Porp i den välbetygade betydelsen 'Haufe, Schar' och 
nynorskans torp 'Herde, Haufe, Schar, zusammengedrängter Haufen 
von Kiihen' (Foerstes översättningar). Mot varandra stå 700-talets 
västfrankiska "/rop (troppus) och bl. a. också Snorris 500 år yngre 
Porp i betydelsen 'grupp människor' (Porp ef Prir ero). Foerste frågar 
sig, vilken betydelse kan vara primär i fornnordiskan, 'hjord' eller 
'grupp människor', och finner (s. 423a), att mycket talar för att 
'hjord' är äldre. För denna åsikt stöder han sig i sista hand på bety-
delsenyanserna i det norska dialektordet torp. Stället förtjänar att 
citeras i sin helhet: »Denn die prägnante Bedeutung des norw. torp ist 
nicht 'Herde' im allgemeinen, sondern 'eine zusammengepferchte 
Menge von Kiihen', und das von thorp abgeleitete altisländische re-
flexive Verbum thyrpask bedeutet wie das entsprechende neunorw. 
torpast 'sich in Haufen zusammendrängen'. Es ist also speziell die 
'zusammengedrängte Herde', die im Westnordischen mit thorp bzw. 
torp bezeichnet wird, mit anderen Worten: die 'eingepferchte Herde'. 
Diese Beobachtung fiihrt zu der eberlegung, ob altfränk. und alt-
nord. thorp nicht urspriinglich eine Bezeichnung des 'Pferchs' sein 
könnte. Denn der Bedeutungsfibergang von der umschliessenden 
'Hiirde' zur eingepferchten 'Herde' ist so häufig, dass man aus allen 
Sprachen und Epochen viele Beispiele anfiihren könnte.» 

I Foerstes framställning vill jag främst understryka vikten av hans 
iakttagelser angående metonymiens ofta förbisedda roll inom seman-
tiken, i detta fall utvecklingen från det 'omslutande' till det 'om- 

1  Om dateringen se K. v. Amira, Germanisches Recht, 4. Aufl. Bearb. von K. 
A. Eckhardt. 1 (1960), s. 57 if. ( = Grundriss der germanischen Philologie. 
Bd. 5, 1.) 
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slutna'. Jag anser det för min del fullt möjligt, att torp i fvn. eller 
tidigare kan ha haft en betydelse 'Pferch' ('fålla') och (F. s. 425b och 
427b) 'Zaun'. Denna första huvudlinje i F:s studie mynnar emellertid 
ut i något, som jag av stilistiska skäl måste avböja, appliceringen av 
betydelsen 'fålla' på det berömda stället i Eddan. 

Foerste översätter (s. 4238): 

»Die junge Föhre geht ein, die ini- dem thorp steht, 
sie schätzen. weder Rinde noch Nadeln; 
so ist der Mann, dem niemand etwas gönnt; 
wird er noch länger leben?» 

För detta thorp inför F. nu P ferch och finner, att alla svårigheter vid 
tolkningen därmed är övervunna. Han säger (s. 423b): »Wenn eine 
einzelne Jiingföhre in einem solchen Schafpferch stand, war es aller-
dings um sie geschehen, die dicht gedrängten Tiere frassen ihre Nadeln 
und nagten die Rinde ab ... In solch hoffnungsloser Lage ist m. E. 
nach des Dichters Wort der Mann, dem niemand etwas gönnt, der 
ohne Verwandte und Freunde seinen Feinden schutzlos ausgeliefert 
ist; denn gerade fik den freundlosen Mann der altnordischen Welt gilt 
das Wort: homo hominis lupus.» 

Jag måste här anmäla tvivel. Att ungfuran i den givna situationen 
är prisgiven, kan ej bestridas, men kan det hävdas, att furan i fållan 
har den karaktär av alldaglighet och allmängiltighet som eljest är 
diktens kännemärke? Kan denna något konstlade bild ha lockat skal-
dens inbillning? Jag medger, att Foerstes tolkning äger större kon-
kretion och åskådlighet än Anne Holtsmarks 'ny gård' ('nyröjning, 
nybygge') och Manne Erikssons 'gård', tolkningar som vi skall finna 
även medföra kronologiska svårigheter, men man kan tveka om den 
konkreta bildens naturlighet. 

Det är här, som Foerstes andra huvudlinje leder fram till vissa 
kronologiska överväganden, vilka vid sidan av de stilistiska krite-
rierna kan hjälpa oss att belysa vår centrala fråga, betydelsen av 
torp i Håv. 50. Foerste utgår i sin, synes det mig, övertygande fram-
ställning (s. 425" if.) av torp i kontinentalgermanskan från det forn- 

1  (ord) å. Härom F. s. 4238  not 5: å även eljest »bei kleineren Einhe-
gungem. 
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saxiska thorp med betydelsen »'Vorwerk' oder 'Ausmärkerhof', also 
eine Neusiedlung, die von einem schon bestehenden Hof oder Dorf ans 
auf deren Grund und Boden angelegt wurde, mit -dm im Zusammen-
hang stand und mehr oder weniger von ihm abhängig blieb. In dieser 
Bedeutung muss also altsächsisch thorp im 9. Jh. gebräuchlich gewe-
sen sein, als es aus dem niederdeutschen Raum nordwärts ausstrahlte 
und iiber Dänemark das ganze sädliche und mittlere Schweden 
eroberte ...» (s. 4288  upptill). Att denna betydelse 'utgård', 'nyod-
ling' är gammal i fornsaxiskan visas därav, att de till England utvand-
rande saxarna medförde den dit. Den återfinnes i de västsaxiska 
Prop-namnen. Foerste anser efter Ekwall, att det vid dessa namn när-
mast torde vara fråga om »an outlying dairy-farm belonging to a 
village or manor». Samma eller liknande funktion har av naturliga 
skäl det forndanska thorp i Danelagen. 

Som agrarhistorisk term har torp emellertid ännu äldre anor. 
Foerste söker visa, att Wulfila i Nehemia kap. 5 med twitrp troligen 
avsåg en betydelse 'Rodungssiedlung auf Königsboden' (s. 4308). 
Härmed ställer sig F. i uttrycklig (se s. 4288  ff.) motsats till M. Eriks-
son, som sedan 1943 hävdat, att got. taitrp betytt 'lantgård, enstaka 
gård' (Namn och Bygd 31, s. 80 ff.; »Tallen på torpet» s. 84). Motsätt-
ningen mellan Foerste och Eriksson i denna punkt framgår bäst av ett 
citat ur den senares framställning i »Tallen på torpet» s. 93: »Ingenting 
synes heller stå i vägen för att det äldsta torpnamnsskiktet kunnat 
ha primär bebyggelsenamnskaraktär, eftersom det säkerligen från 
början inte haft betydelse 'avgärdahemman, utflyttargård 
från äldre by' (spärrningarna av mig) utan betecknat en speciell 
art av enstaka gårdsanläggning med självständig ekonomi i stil med 
de romerska villa-anläggningarna men i motsats till kollektiv bebyg-
gelse. Åtminstone synes ordet tctiirp i gotiskan ... ännu inte ha fått 
den i feng. betygade eller antagna betydelsen 'dependent farm' eller 
'outlying farm belonging to a village or manor ..., som ju senare 
blivit vanlig i äldre danska och svenska källor.» Även om M. Eriks-
son skulle ha rätt i fråga om gotiskan, vilket förefaller tvivelaktigt, 
kan vi lugnt bortse därifrån, eftersom det viktiga här är, att såväl 
fornsaxiskan, den nordiska inlåningskällan, och fornengelskan, vilka 
måste betraktas som en enhet, just haft denna betydelse 'avgärda-
hemman, utflyttargård från äldre by' ( =Foerste s. 428a: 'Aussenhof, 
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Vorwerk, Ausmärkerhof, Neusiedlung, in der Feldmark gelegener 
Vieh- oder Schwaighof' osv.). 

Vi ha sett, att den andra huvudlinjen i Foerstes undersökning lett 
fram till antagandet, att Porp som agrar- och socialhistorisk term i 
betydelsen 'Neusiedlung' och liknande spritt sig i en vågrörelse från 
söder till norr, i och för sig ett gott indicium på den numera förkätt-
rade »Wellen»-teoriens giltighet även inom språkvetenskapen. Krono-
logien för bebyggelsebeteckningens väg mot norr anger Foerste så-
lunda: »Die kontinentale Lehnbedeutung hat Dänemark spätestens 
im 9. Jh., die schwedischen Landschaften Väster- och Östergötland 
spätestens seit dem Ende der Wikingerzeit erreicht.» Vi ha också 
sett, att Erikssons olika uttalanden om korp, nämligen 1) »att ordet 

samgermanskt haft en betydelse 'enstaka gård'», 2) att »betydelsen 
av ordet i Håv. 50, tolkat i samma bet. som i gotiskan, ger en bättre 
och mer talande nyans åt den poetiska bilden» (se ovan s. 4 f.) råka i 
konflikt — utom med våra stilistiska riktlinjer — med Foerstes ut-
redningar. Det torde vara svårt för E. att göra gällande, att 'enstaka 
gård' är den »vanliga» betydelsen i både gotiskan och nordiskan och av 
den anledningen bör antas även för Håv. 50 (»Tallen på torpet», 
s. 86). Här synas nu också kronologiska förhållanden spela en viss roll. 

Alla torde vara helt ense om att den av Jöran Sahlgren uppställda 
kronologien för torp-namnens utbredning i stort sett är hållbar: den 
kontinentala namntypen har nått de danska öarna och Jylland senast 
under 800-talet, därefter Skåne förmodligen under 800- och 900-talen. 
När den nått Väster- och Östergötland, torde vara svårt avgöra, men 
rimligtvis borde det ha varit tidigast i slutet av 900-talet eller i början 
av 1000-talet. Tidigare kan modeelementet knappast heller ha nått 
Östnorge (jfr A. Holtsmark a. a. s. 28). Jag erinrar om att Sahlgren i 
Vår hembygd 1935, s. 109 satt utbredningen till Väster- och Öster-
götland till jämförelsevis sent datum: »åtminstone under 1100-talet.» 

En fast punkt i diskussionen om fornnord. Porp är även för Manne 
Eriksson »den stora mängden av ortnamn på -dorl -torp, som från väst-
germanskt håll måste ha över Danmark spritts både till Danelagen i 
England och till Sverige och till östra Norge». (»Tallen på torpet», s. 84). 
Enligt E. var detta inlånade ortnamnselements betydelse: 'enstaka 
gård'. Kan det visas, att en sådan betydelse hos porp existerat i 
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fornnordiskan före invandringen av ortnamnselementet? E. menar 
nu visserligen (a. st. s. 85), att »övervägande sannolikhet» föreligger 
härför, men hans försiktiga metod framdriver ändå reservationen: 
»Om ett sådant antaget genuint nordiskt Porp också haft bet. `(en-
staka) gård' kan man intet säkert veta» (s. 86 upptill). Jag kan inte 
finna något som direkt motbevisar antagandet, att E., då han lämnar 
frågan, om det funnits ett genuint nordiskt Porp i betydelsen 'en-
staka gård', öppen, då även räknar med alternativet, att denna bety-
delse varit inlånad. Man stärkes något i denna förmodan, när man 
ser, att E. i annat sammanhang (s. 95 upptill) betecknar »edda- och 
skaldediktningen» som tillhörande »ett språkbruk, som utbildats 
under vikingatiden — således samtidigt med spridningen av ort-
namnstypen på -torp i Danmark och Sydsverige.» 

Vad jag här ville framhålla — som ett led i den utslagningsmetod 
jag söker tillämpa — är, att om man menar, att det är ortnamnsele-
mentets inlånade betydelse, som i fvn. upptagits också i det appel-
lativa språkbruket, bl. a. även i Håv. 50 (jfr att Anne Holtsmark 
sammanställer diktens Porp med ortnamnstypen porp i Ostlandet; 
Eriksson s. 102), så måste man fråga sig: hur förhåller sig det in-
lånade ortsnamnselementets kronologi till diktens? Hur passar en 
inlånad betydelse 'enstaka gård' in i det kronologiska sammanhanget? 
Svaret blir: om dikten är äldre än 900-talet, säkerligen inte alls, om 
den är yngre, möjligen, även om det måste anses ovisst, huruvida 
ett sådant Porp redan i slutet av 900-talet eller början av 1000-talet 
kunnat ingå i det appellativa norska språkbruket. 

Tyvärr är Håvamåls ålder osäker. Enligt Mffilenhoff och Finnur 
Jensson är den ej äldre än c. 900.1  Däremot ger Wessen i »Havamal» 
(s. 11 f.) skäl för en något högre ålder. Hans argument för en upp-
komst före vikingatiden synas talande: »Krigarliv och segling på havet 
spelar ingen roll. En stor del av dikten handlar visserligen om vand-
ring och gästning ... Men det är alltid fråga om vandring till fots och 
färd över fjället (str. 3, 18), även om ritt till tinget (str. 61), men aldrig 
om färd till sjöss eller till främmande land. Icke heller talas det någon-
sin om hur man skall uppföra sig, när man kommer till konungens hov. 

1  Se E. Brate, Sämunds Edda. Översatt från isländskan (1913), s. 295. 
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Detta hade dock legat nära till hands, både för en norrman och en 
islänning under 1000-talet, ja även under 900-talet. Man måste gå 
längre tillbaka för att finna diktens sannolika miljö. Ingenting tyder 
på vikingatidens liv och fria syn.» Slutsatsen måste bli: även om dik-
ten inte är äldre än omkring 900, framstår en inlånad betydelse 
'gård' hos porp i Håv. 50 såsom ur kronologisk synpunkt osannolik. 
En annan tolkning bör sökas. 

Nu ligger reflexionen nära: lönar det sig verkligen, med hänsyn till 
den kronologiska osäkerhet som vidlåder hela problemkomplexet — 
de vunna hållpunkterna äro ju endast ungefärliga — och till den fara 
för subjektivitet som den stilistiska bedömningen kan innebära, att 
här söka nå större klarhet? Så vitt jag kan se, ha både Wessen och 
Foerste i de bidrag jag refererat nått resultat, som kan hjälpa forsk-
ningen till ökad metodisk stringens i undersökningen. Två grundsatser 
bli här bestämmande: 1) man bör pröva betydelser för Porp i Håv. 50, 
som kan anses vara etymologiskt ursprungligare än de i nordiskan 
inlånade, 2) »Också i strof 50 bör man noga akta på det syntaktiska 
sammanhanget.» (Wessen, »Det ensamma trädet» s. 24). Även om jag, 
när det gäller den första grundsatsen, inte kan ansluta mig till Foerstes 
tolkning av Porp = 'fålla', så anser jag honom vara på rätt väg. Det 
blir nödvändigt att ta upp ordets etymologi till förnyad granskning. 
Jag kommer emellertid först till Wessens krav angående det syntak-
tiska sammanhanget. Hänsynen därtill har lett honom fram till en 
tanke, som synes vara helt revolutionerande för förståelsen av det 
omstridda stället. Wessen uppfattar (a. st.) rad 3 hlgrat h,enni krkr né 
barr icke, som man hittills gjort, »som en fullt självständig mening, ett 
beskrivande tillägg», vanligen omgivet av »semikolon på båda sidor 
för att utmärka dess självständighet.» Detta finner W. oriktigt. Den 
första halvstrofen utgör enligt W. »till betydelsen en konditional sats-
fogning.» W. översätter: »Den ensamma tallen på torpet tvinar bort 
och dör, om den icke skyddas av bark och barr (spärrat här). W. 
kan för att styrka sin tes i varje fall hänvisa till ett annat ställe i 
Håvamål (str. 32): 

»aldar rög »varaktig osämja 
pat mun vera, uppkommer ofta, 
örir gestr viö gest.» om gäst retas med gäst.» 
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Även om denna satstyp är sällsynt i fvn.,1  förtjänar Wessens upp-
slag noggrann prövning. En invändning har rests av M. Eriksson, 
»Tallen på torpet» s. 103: »Enligt min erfarenhet av tallar måste den 
redan vara död, om den icke skyddas av bark och barr.» Däremot kan 
erinras, att det ligger i en villkorssats väsen, att dess innehåll är pone-
rat, ej nödvändigt givet.2  Med tillämpning på Håv. 50 kunde man 
säga: »förutsatt, att en fura, som står porpi d, ej skyddas av bark och 
barr, så tvinar den bort» eller »om så vore, att en fura ... ej skyddades 
av bark och barr, så skulle den tvina bort».3  Men, om nu skalden, 
invänder någon (jfr Eriksson a. st.), avsett att åskådliggöra bilden av 
en tall (fura), som står där med avflagrad bark, vilket ju även Wessen 
menar (»Synbilden är i varje fall klar: den ensamma tallen, vars barr 
har vissnat ...»; a. st.), varför skulle han då ha uttryckt sig hypote-
tiskt? Finge synbilden icke fastare konturer, om den uttrycktes 
genom en självständig sats, en huvudsats, så som man före Wessen 
allmänt uppfattat detta hlgrat henni ...? Frågorna synas berättigade 
från deras synpunkt som för ögonen ha bilden av en fura, berövad sitt 
naturliga skydd. Den bilden är ju allmänt antagen. 

Här skulle jag likväl vilja sätta i fråga, om den vedertagna syn-
bilden över huvud är riktig, om icke av Wessens ide om det syntak-
fiska sammanhanget andra konsekvenser bör dragas. Med hänvis-
ning till vad ovan sagts om konditionalsatsens »irreala» karaktär vill 
jag fråga, om det är nödvändigt anta, att skalden här velat ställa 
framför oss den tragiska bilden av en härjad fura. Kan man inte lika 
gärna tänka sig, att skalden velat åskådliggöra det vardagliga och 
allmängiltiga förhållandet, att furan normalt har ett naturligt skydd? 
Innebörden vore: furan förtvinar, om icke barken och barret täcker 
henne, men normalt är ju detta fallet. Invänder man häremot, att en 
sådan uppfattning synes stå i strid med det krav på parallellism mel-
lan första och andra halvstrof en, som A. Holtsmark och Wessen häv-
dat, eftersom i andra halvstrofens 

1  Behaghel, Deutsehe Syntax 3, s. 781 påpekar, att »Nachstellung» vid kon-
junktionslösa villkorssatser är sällsynt i gorm. språk; jfr. Delbräck, Germ. 
Syntax IV s. 13 f., V s. 46 (Abh. Sächs. Akad. XXXVI, 1 o. 4 [1918-19]'. 

2  Delbräck, PBB 39, s. 257 ff. 
3  Om »irreal» konditional sats uttryckt genom pres. ind. se  P. Diderichsen, 

Helhed og struktur (1966), s. 31 f. 
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»Svå er maör, »Så är det med en man (människa) 
så er manngi ann. som ingen älskar. 
Hvat skal hann lengi lifa?» Hur skulle han kunna länge leva?» 

mannen (människan) faktiskt framställes såsom övergiven, så vill jag 
såsom en möjlig utväg framhålla följande. Vi ha i Svd er mar, sci 
er manngi ann att göra med en s. k. allmän relativsats: mar, sci mot-
svara 'envar som'. Gustaf Lindblad har i sin mycket upplysande skrift 
»Relativ satsfogning i de nordiska språken» (1943), s. 36 ff. visat, att 
man kan »redan i ä. fnord. särskilja obestämt relativa satser med 
tydlig relativkonstruktion ... och sådana, som äro mer eller mindre 
'avrelativiserade'». Bland de senare kan »avrelativiseringen» leda till 
att den allmänna relativsatsen får konditional innebörd (s. 37 f.).' L. 
nämner ej här stället Häv. 50 (svd er mar, så er manngi ann) men 
uppför det s. 85 som prov på det »klassificerande sci», som »stundom 
(kan) få en generaliserande nyans» ('var och en'). Så vitt jag kan se, 
står dock stället ur Håv. 50 nära de »exempel på sci +relativsats med 
markant konditional betydelse», som L. anför s. 86. 

Jag är medveten om det osäkra i min tolkning men är den riktig, 
lämnar den stöd åt Wess6ns åsikt om den första halvstrofens kondi-
tionala innebörd. Parallellismen med andra halvstrofen bleve full-
ständig. Vi få då: »Furan förtvinar, om icke barken och barret skyddar 
henne — Mannen tynar bort, om han icke älskas (av de sina). Ett crux 
kvarstår dock, sista versraden: Hvat skal han lengi lifa? 'Hur skulle 
han (dvs, en man som ingen älskar) kunna länge leva?' Man kan tveka 
om det berättigade att vilja även här vindicera hypotetisk innebörd 
åt textstället. Däremot tror jag mig icke behöva släppa den tidigare 
motiverade tanken, att synbilden är en helt annan än man allmänt 
antagit, att alltså skalden i själva verket velat ge en positiv bild av 
naturen och människolivet, av en fura, som trots ett utsatt läge, ut-
härdar tack vare sitt naturliga hölje, liksom mannen (människan) 
uthärdar i kampen för sin existens tack vare stödet från sina närmaste. 

Vilket är nu det farofyllda läge som furan befinner sig i och vari hon 
trots allt överlever? Våra möjligheter att här komma till ett avgörande 
begränsas av den aktionsradie ordet Porp's etymologi föreskriver. Man 
är tämligen enig om att ordet har samband med lat. trabs 'bjälke' 

1  Jfr Behaghel, Deutsehe Syntax 3, s. 773 f. 
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'hus', fir. (fkymr.) treb 'bostad', oskiskans triibgm 'hus' m. m. Till 
denna uppfattning ansluter sig också Manne Eriksson (Namn och 
Bygd 31, s. 98 ff.) och jämför ortnamnselementet -boda: »Torp-
bebyggelsen synes tidigt ha kunnat vara av likartad typ som -boda 
och bestått av en byggnad.» E. kan som etymon också tänka sig 
Meringers 'Blockhaus' (s. 99). Andra forskare ha sökt ännu primitivare 
urbetydelser än 'byggnad'. Vi ha sett, att Foerste (s. 427b) föreslagit 
'Pferch', i sista hand 'Zaun'. Jag kan emellertid inte se, att vi ha 
någon användning för dessa betydelser vid tolkningen av Håv. 50. 
Foerstes 'Pferch' är av stilistiska skäl osannolikt liksom också Eriks-
sons 'gård', även om en utveckling 'byggnad' > 'gård' i och för sig 
måste anses fullt möjlig.1  

Det finns emellertid till synes en framkomlig väg att för germ. 
*turp- nå en betydelse som kan anses rimlig även för Håv. 50. Inom 
den etymologiska forskningen har sedan 1930-talet Jost Trier väckt 
berättigad uppmärksamhet genom att i flera fall föra germanska ord-
stammar tillbaka på en grundbetydelse 'Zaun.', 'Gehege'.2  Till Trier 
har Foerste anslutit sig (se ovan). Vid det primitiva husbygget har 
emellertid också den horisontala dimensionen lett fram till begrepp 
som 'avsats', 'hylla', 'loft'. Någon sådan betydelse för torp är icke 
betygad — huruvida den avspeglas i betydelsen 'översäng' hos torp 
i ålderdomliga svenska dialekter, lämnar jag t. v. öppet —, däremot 
har en släkting till torp, fvn. trep, belagts i sådan funktion: 'a ledge 
or shelf-like basis or footing, in a wall or pavement' (Cleasby—Vigf tås-
son), 'pall, upphogt og breidt underlag', 'loft' (Leiv Heggstad) osv. 

I Sverige framträdde år 1943 Manne Eriksson med sin värdefulla 
studie »Hjäll och tarre», ett bidrag av största vikt inte bara etnolo-
giskt, för utforskandet av det enkla husets övervåning, utan även för 
semantiken och ordfältsläran. Erikssons betydelseschema (s. 258) för 

1  Det kan här inte bli fråga om att i alla detaljer ta ställning till de etymolo-
giska frågorna. Det förtjänar dock nämnas, att om Foerstes utredning om upp-
komsten av bet. 'skara', 'hop' i norskan är riktig (se ovan), så vore vi en gång för 
alla befriade från sambandet med lat. turba (till turbo 'virvel'). Osäkra till sin 
härkomst synas dock ännu betydelserna 'smutspartikel', 'dammkorn' osv. i sv. 
dialekter (jfr Foerste, s. 424a  och 4271) ). 

2  Se t. ex. avhandlingen »First. "Ober die Stellung des Zauns im Denken der 
Vorzeit» (1940). Göttinger Nachrichten. Phil.-hist. Kl. Fachgr. 4. N. F. 3. 
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hjälle, ett av huvudorden, under rubriken *gles hylla på husets 
tvärbjälkar invid takfoten bildar ett semantiskt fält, som torde 
ha vidsträckt giltighet inom det hithörande germanska ordförrådet. 
Granskar man betydelserna hos de olika orden, så finner man, inte 
bara för hjälle' (s. 209 ff., 233, 245 f., 258), utan även för talrika 
andra en påtaglig parallellitet mellan å ena sidan 'hylla, plattform 
under taket' och å den andra 'plan markhöjning', 'hylla, pall i ter-
rängen.2  Jag har själv i anslutning till äldre forskning och särskilt till 
Erikssons arbete funnit samma parallellitet eller dualism mellan 
'hylla, avsats i hus' och 'hylla, avsats på marken' i ett antal ord, 
främst feng. scylf och frågat, om inte mycket talar för, att detta gäller 
även för ordet torp.3  Eriksson invänder (»Tallen på torpet» s. 100 f.): 
»Det behövs mycket starka sannolikhetsskäl för att man skall våga 
föra ordet samman med hjalli, Prep och skialf och deras betydelse-
schema, hur frestande en sådan åtgärd än kan förefalla.» Med all akt-
ning för Erikssons vetenskapliga skepsis och försiktighet finner jag 
honom alltför blygsam, när det gäller bedömningen av de egna resul-
tatens räckvidd. Mönstret i hans betydelseschema är så stabilt och 
ofta återkommande, att jag tror man har rätt att i forskningens in-
tresse utnyttja de resultat och lärdomar, som Erikssons märkliga 
undersökning skänkt oss. 

Om vi hos torp i texter, dialekter och ortnamn kan finna åtminstone 
spår av betydelser, som återfinnas i Erikssons schema, bör enligt min 
mening tillräckligt starka sannolikhetsskäl föreligga för att man skall 
våga infoga också torp i systemet. Spår har E. själv funnit men vill ej 
gärna erkänna dem. Detta gäller främst betydelsen 'översäng', som E. 
(a. a. s. 173, 193) belagt i Uppland, Dalarna och Gestrikland. I »Tallen 
på torpet» (s. 100) erinrar E. som svar på en invändning från min sida, 

Se även den utförliga artikeln hjälle (förf. av Dag Strömbäck) i SAOB. Jfr 
den mycket ursprungliga betydelsen ordet har i seiåhjallr 'primitiv träställning 
för bedrivande av sejd', varom D. Strömbäck i avhandlingen »Sejd» (1935), 
s. 110 ff. 

2  Jfr s. 16 not 3 pall, s. 107 skunk, skock, s. 116 ff., 118 not 1 rand, ränne, 
rinde, 109 ff. skulle, 193 hump, 271 ff. tarre. Jfr här också Foerste s. 424a  fvn. 
stakkr, nyisl. stakkur, shetl. stak, lågty. stack, mlågty. stak. 

3  Erik Rooth, Nordseegermanische Beiträge. Filologiskt arkiv. K. Vitter-
hets Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm 1957, S. 28, 44 ff., 51. 
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att han själv tidigare (1936) utgått ifrån att här kunde föreligga en 
betydelserelikt, men övergett tanken. Skälet var främst, att torp »i sin 
betydelse 'översäng' inte [kan] vara äldre än denna inrättning själv, 
som knappast torde vara äldre än på sin höjd senmedeltida.» E. 
avskär här onödigtvis möjligheten, att torp 'översäng' efterträtt en 
äldre konstruktion i huset (jfr sv. dial. hjälle 'sovplats på halvloft'; 
E. s. 210). När E. vill överföra torp 'översäng' till »Skämtsamma och 
förklenande benämningar» (s. 192 ff.), torde han vara offer för en fel-
bedömning (jfr Foerste, a. a. s. 427b f.). Kvar står som en, om än ej 
stark möjlighet, att torp kunnat betyda 'hylla i hus'. Viktigare för vår 
framställning vore, om spår av en betydelse 'hylla i terrängen' kunde 
påvisas. 

Tyvärr är de fall, då namnet Torp ej gärna kan syfta på bebyggelse 
utan snarare har en naturbetecknande innebörd, fåtaliga. Jag erinrar 
här under hänvisning till M. Eriksson (Namn och bygd 31, s. 78; 
»Tallen på torpet», s. 101) och min egen framställning (a. a. s.49 f.) 
främst om det av Natan Lindqvist i diskussionen införda Torp i 
Vättern, klippön, som synes ha fått sitt namn av en plan klippavsats 
(trappsteg) nära vattenytan, samt berget Torpet i Frölunda, Bohuslän, 
en hög stenplattform mitt i åkern. Jag går ej närmare in på dessa 
kontroversiella frågor. Fallen må gälla vad de kan. Säkert har M. 
Eriksson numera ej många anhängare till tesen, att namnet på klippön 
har skämtsam karaktär. Detsamma gäller nog hans försök att bort-
förklara betydelsen 'en (lille) hoj og tor eng med ringe Graesvxkst', 
som de danska ortnamnsforskarna Gunnar Knudsen (Namn och Bygd 
33, s. 24-33) och Kristian Hald (Vore Stednavne 1950, s. 106) antagit 
för torp på Bornholm, där ortnamn på -torp ej förekomma. K. Hald 
menar med rätta, att det bornholmska torp innebär en svårighet för 
Eriksson. Denne tror sig dock (»Tallen och torpet», s. 88) kunna veder-
lägga Hald genom att hänvisa till pejorativa betydelseutvecklingar 
och »urspårningar». 

Man måste ge Eriksson det erkännandet, att han skickligt och med 
järnhård konsekvens försvarar och vidhåller sin en gång intagna 
ståndpunkt, att porp i allmänhet och i Håv. 50 i synnerhet betyder 
'gård'. Den som hårdast angripit honom, är Lars Hellberg i undersök-
ningen »Studier i de nordiska torp-namnens kronologi»,' där han 

1 Namn och Bygd 42 (1954), s. 106-186. 
2— 664283 Sv. Landsmål 1966 
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(s. 180) förebrår E., att han pressat materialet mera än tillåtligt. 
Hellberg för fram uppfattningen, att ett äldre skikt, företrädesvis 
osammansatta svenska torp-namn kan ha haft en naturbetecknande 
innebörd till skillnad från de yngre, från kontinenten inlånade nam-
nen. Hans åsikt har ej slagit igenom (jfr Eriksson, »Tallen på torpet», 
s. 89 ff.) men har heller inte motbevisats. Hellbergs tes synes mig ha 
en viss inre sannolikhet. De äldre torp-namnen ha, hävdar han, ett 
sådant läge, »att en terrängbetecknande innebörd av porp i nära 
överensstämmelse med den fvn. poesiens och bornholmsdialektens väl 
kan komma i fråga. Särskilt vill jag framhålla att bebyggelsen ofta 
har varit belägen på (eller invid) hög och torr terräng, bestående av 
sand, åsgrus eller morän.» (s. 185). Man kan ej förneka, att de äldre 
namnen kan ha haft sådan innebörd, vilket dock ej betyder, att denna 
varit uteslutande terrängbetecknande. Det mindre tillfredsställande 
i Hellbergs undersökning ser jag främst däri, att han inte gör något 
försök att sätta den av honom antagna naturbetecknande innebörden 
i relation till ordet Porp's etymologi utan ställer denna på framtiden 
(s. 186). Det är inte riktigt, att han gett det etymologiska problemet 
»en hyfsad form» (a. st.). Det är också svårt inse, hur Hellberg kunnat 
finna »positiva argument» för en naturbetecknande innebörd av antytt 
slag hos »de äldsta litterära beläggen i edda- och skaldediktning» 
(s. 179), eftersom H. ej underkastat dem någon ingående och precis 
granskning, allra minst Håv. 50. 

Syftet med denna översikt var att finna spår av de betydelser, som 
upptagits i Erikssons betydelseschema över nordisk hjäll och kon-
tinentalgermanskt hilde å ena sidan och nordiskt hill, hylla å den 
andra. Jag hänvisar till »Hjäll och tarre», s. 209 if. och 258. Vid sidan 
av 'hylla i hus' står 'hylla i berg eller fjäll', 'Fjeldafsats' (s. 233, 239). 
Huruvida vi återfunnit säkra spår av dessa och liknande betydelser i 
det ovan redovisade materialet, kan naturligtvis diskuteras. Indi-
cier finnas dock på existensen av ett liknande betydelsepar också i 
fråga om porp. Hos den närmaste släktingen, fvn. Prep är det säkert 
belagt: 'loft' etc. och (enligt De Vries, Altnord. etymol. Wörterbuch 
s. v.) 'Unterlage von Erde', 'Absatz', nnorw. trip 'Absatz an einem 
Bergabhang' (jfr ovan). Vi behöva alltså ej sluta oss till dessa bety-
delseförhållanden på grundval av en helt annan ordstam (hjälle etc.), 
vilket kunde vara riskabelt. En annan sak är att avgöra, vilken bety- 
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delse som är den äldsta, den som avser huset eller den som avser 
terrängen. Själv har jag (a. a. s. 51) trott dem vara samtidiga. Det är 
ännu omtvistat. Man kan jämföra, vad Trier i den nyss anförda skrif-
ten säger (s. 64): »Noch mehr wird sich die Sache zugunsten unsrer 
Auffassung von der Urspriinglichkeit der Geriistbedeutung klären, 
wenn wir bemerken werden, dass die Firstwörter ganz allgemein die 
Neigung haben, Riicken, Bergkamm, Gebirgszug iibertragenerweise 
mitzubenennen» med framställningen hos Kluge-Mitzka, Etymolo-
gisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 19. Aufl. (1963), som 
(under First) betygar en motsatt uppfattning.' 

Svaret på min tidigare fråga: vilket är det farofyllda läge som furan 
befinner sig i och vari hon trots allt överlever? ger sig självt. Det kan i 
varje fall tryggt sägas, att betydelsen 'fjällavsats', 'hylla i fjället', 
'fjällbrant' passar väl in på torp i Håv. 50. Den av de flesta uttolkare 
efterlysta riskfyllda men likväl naturliga växtplatsen finnes just där. 
Furan på fjällbranten var en vanlig syn för fjällbon i Norge. Bilden 
har den allmängiltighet och vardaglighet, den konkretion som Wess6n 
funnit så väsentlig i diktens stil. Den vindslitna furan på klippans 
brant, som trots allt uthärdar, har den poetiskt fruktbara åskådlig-
heten.2  Bland översättare av dikten, som bemödat sig om att ge den en 
litterär språkdräkt, och bland andra uttolkare framskymtar ej sällan 
denna synbild. Jag erinrar om Edvin Thalls »furan ... som på fjället 
står»,3  Natan Lindqvists klippö som »en levande illustration till Hava-
malstrofen»,4  Felix Genzmers 'frei auf dem Berg»,3  Neckels 'steiniger 
kahler Hiigel»,6  Åke Ohlmarks »stormfur» och »träd på stormomsusad 
klippa».7  Felet hos dessa uttolkare, till vilka jag själv måste räkna 
mig,8  var endast, att samtliga ansåg° furan tillspillogiven. Detta 

i Själv är jag numera böjd att ge Trier rätt. 
2  Motivet återfinnes t. ex. i Bertel Gripenbergs dikt »Skidspåret». 
3  Eddan. Nordiska fornsånger. Från isländskan tolkade av Edvin Thall 

(1912), s. 30. 
4  Natan Lindqvist, Stort och smått i språkets spegel (1927), s. 64 f. 
5  Die Edda. tbertragen von F. Genzmer (1933), s. 99. 

Edda ... Hrsg. von G. Neckel. Kommentierendes Glossar (1927), s. 210. 
7  Havamal. Det fornnordiska visdomskvädet i svensk tolkning och med 

kommentarer av Åke Ohlmarks (1962), strof 50 och s. 78. 
8  A. a. s. 49 f. 
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strider mot erfarenheten. Normalt slites och pinas hon av vinden men 
hon har gott fäste på sand- och stengrunden och »hrornar» icke — på 
lång sikt. Detta är konstitutivt.1  

Vad som närmast föranlett och möjliggjort den här föreslagna nya 
tolkningen av torp i Håv. 50, är Elias Wessens luminösa ide att fatta 
den första halvstrofen som till betydelsen en konditional satsfogning. 
Tolkningen fyller också Anne Holtsmarks och Elias Wessens krav 
angående parallellismen mellan första och andra halvstrofen: det ut-
satta läget på fjället har sin motsvarighet i det farofyllda människo-
livet; villkoren för skyddet av existensen är likartade. Det förefaller 
mig rimligt anta, att skalden snarare velat ställa för våra ögon furans 
och människans av naturen givna krafter att överleva än bägge par-
ters ömkliga lott och undergång. 

Om tallens *härdighet och växtkraft i nära nog alla — och de mest karga — 
miljöer» har Dag Strömbäck varit vänlig meddela mig bl. a. följande: »Även i 
stenkummel kunde tall växa, liksom på klippavsatser och i mycket höglänt 
terräng, öppen och utsatt för väder och vind. Jag har i Härjedalen sett knotiga, 
gamla tallar alldeles vid gränsen till kalfjället, och jag har här ovanför mig på 
»Drasselberget» egna tallar som existera på ett minimum av jord och årligen 
utsatta för nordanvinden. Det enda som biter på tallen är mycket långvarig 
torka. Sommaren 1955 kunde jag iaktta detta.» I »En bok om Öland» (2 uppl 
1946), s. 14 f. skildrar Carl Areskog dramatiskt, hur »en och annan fura ... i 
ungdomligt oförstånd vågat sig ända ut mot branten (av flygsandsberget).» — 
Angående förhållandet tall : fura har jag i det poetiska sammanhanget före-
dragit fura även därför att formen till nöds ger möjlighet till allitterationen: Den 
furan faller som på fjällhyllan står. 
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Zusammenfassung 

Die Föhre auf dem Felsabsatz, Håv. 50 von ERIK ROOTH, Lund 
Der Zweck des vorliegenden Beitrages ist hauptsächlich eine glaub-

wiirdige Vbertragung des Wortes Porp in der ersten Halbstrophe der 
Hgtvamål 50 zu suchen: Hrornar kli, så er stendr porpi å. Der Interpreta-
tion werden dabei gewisse Einsichten dienlich sein können, die Anne 
Holtsmark in der Zeitschrift Arv 13 (1957) und Elias Wessén in mehreren 
kleineren Schriften filr den Stil des Gedichtes gewonnen. haben. A. H. 
betont die Notwendigkeit, den Parallelismus zwischen einer Erschei-
nung der Natur in der ersten und aus dem menschlichen Leben in der 
zweiten Halbstrophe stets vor Augen zu halten. E. W. legt grosses Ge-
wicht darauf, die Konkretion und Anschaulichkeit der Naturbilder wie 
ilberhaupt die Erdgebundenheit und Alltäglichkeit als wesentliche und 
massgebliche stilistische Kennzeichen des Gedichtes zu beachten. W. 
erhebt auch die natiirliche methodisehe Forderung, dass die Interpreta-
tion mit Erfahrung und Textzusammenhang zu vereinen sein mässe. 
Werden diese methodisehen Prinzipien berficksichtigt, so lassen sich 
voraussichtlich mehrere der vorgeschlagenen tbersetzungen des Wortes 
porp ausseheiden, so zunächst Björn Collinders 'blockbacken' (etwa 
`steinige Anhöhe'), weil Föhren erfahrungsgemäss auf steinigem Boden 
gut gedeihen. 

A. Holtsmark fasst — im Gegensatz zu Wegs6n. — das fragliche porp als 
den springenden Punkt hej der Deutung der Stelle auf. Sie nieint, dass der 
Standort der Föhre fiir cliese ein grosses Risiko ausgemacht haben mtisse 
und sucht ilm in einem ganz besonderen. Milieu: im Nothaushalt einer 
Neusiecllung im Walde, wo die Föhren ihrer Rinde beraubt werden, um 
beim Brotbacken verwendet zu werden. Dazu lässt sieh wohl sagen, dass 
die Situation der Föhre in der Neusiedlung allerdings als gefährlich aber 
kanin als so alltäglich, allgemeingilltig und nattirlich zu bezeiehnen ist, 
wie der Stil des Gedichtes erfordert. Auch Manne Eriksson geht in „Tallen 
på torpet" (Svenska landsmål 1958) von einer Bedeutung des Wohn-
platzes aus und fasst porp als `Landgat', 'Hof', `Gehöft' auf. Diese Inter-
pretation lässt indessen das Konkrete und Selbstverständliehe des Natur-
bildes und des Gefahrmomentes vermissen. Es ist ilberhaupt unsicher, ob 
porp gemeingermanisch („samgermanskt", S. 84 f.) die Bedeutung 'Hof' 
('enstaka gård') gehabt hat. 

Um die Interpretation der Belege von borp in den germanischen Spra-
chen hat sich besonders William Foerste in Studium generale 1963 ver-
client geinacht. Er vermutet sehon fik das gotisehe ficairp die Bedeutung 
`Neusiecllung', die tiber das Altsächsische des 9. Jahrhunderts nordwärts 
ausstrahlte und nach der Chronologie Jöran Sahlgrens als Ortsnamen-
element die schwedischen. Landschaften Väster- und Östergötland spä- 



22 ERIK ROOTH 

testens seit dem Ende der Wikingerzeit erreicht habe. För fiorp in der 
Håvamål sirat F. aber eine prirnitivere Bedeutung und findet sie in 
Pferch', letzten Endes `Zaun': „Die junge Föhre geht ein, die in dem 
[Pferch] steht, sie schiitzen weder Rinde noch Nadeln ...". Dagegen wäre 
dasselbe wie gegen A. Holtsmark einzuwenden: die Situation scheint 
allzu apart, gektimstelt, um die Phantasie des Dichters zu locken. 

Die Ausfährungen Foerstes haben indessen auch chronologische Fragen 
aktualisiert. Ist es möglich, dass die Bedeutung `Landgut', `Gehöft', die 
Eriksson sowohl fiir das Gotische wie för das aus dem Kontinent ent-
lehnte Ortsnamenelement und auch, im appellativen. Gebrauch, för 
Hav. 50 ansetzt, schon vor dem Entstehen des Gedichtes (im 9./10. Jh.?) 
Ostnorwegen hat erreichen können? Da dies als unsicher bezeichnet 
werden muss, wird ana. die Auffassung Eriksson betreffs der Bedeutung 
unsicher. För die Beurteilung der Etymologie und Bedeutungsentwicklung 
des Wortes fiorp bietet indessen eine andere verdienstvolle Schrift Eriks-
sons ein reiches Vergleichsmaterial: „Hjäll och tarre" (1943). Es zeigt sich 
nämlich u. a., dass die verschiedenen Funktionen des Wortes hjälle, die 
E. S. 258 (deutsche (Ybersetzung S. 296) schematisch zusananaenfasst, 
eine gewisse Parallelität zwischen der Terminologie des Hausbaues und 
des Geländes aufweist. Mehrere Vertreter des von E. behandelten Wort-
feldes haben neben `Absatz, Gestell im Hause oder im Hausgebrauch' 
auch die Bedeutung `ebene Erhöhung im Gelände', `Terrasse', `Absatz im 
Gebirge' (S. 210 u. p.). Eine Bräcka zu unsrem borp scheint das verwandte 
awn. firep mit ähnlicher Funktion (E. S. 95; Rooth, Nordseegerm. Bei-
träge [1957], S. 43 ff.) zu ergeben.. 

För „borp in solchen Bedeutungen bestehen freilich nur Indizienbe-
weise: schwed. clial. torp `Oberbett' könnte wohl — trotz Eriksson — aus 
`Absatz im Hause' herstammen. Als Spuren der Bedeutung `Erhöhung 
oder Absatz im Gelände', Te1sabsatz' mögen der Name Torp einer kleinen 
Insel im Wettersee, för die eine Felsplatte namenbildend gewesen zu sein 
scheint, und die Bedeutung `hochgelegene Wiese' för torp auf Bornholm, 
wo der ON torp nicht vorkommt, galten. Auch fiir Håv. 50 wiirde die 
Bedeutung Telsabsatz', 'Absatz im Gebirge' jedenfalls die nötige sti-
listische Gegenständlichkeit besitzen und auch den Erfahrungen ent-
sprechen, die die Men,schen von der Zähigkeit und Verwegenheit einer 
Föhre gemacht haben. 

Man hat bisher einmötig angenommen, dass der Dichter in der Strophe 
50 uns das Bild einer Föhre habe darstellen wollen, deren Rinde und 
Nadeln verwelkt sind. Man fasst die dritte Verszeile, hlgrat henni bgrkr 
rJ barr, als Hauptsatz auf. Das Problem komrnt aber in eine ganz andere 
Lage, wenn man der revolutionierenden Idee Wessens in der Festschrift 
far Birger Nerman (1958), S. 24 Folge leistet. Nach W. macht die erste 
Halbstrophe der Bedeutung nach ein konditionales Satzgeffige aus. W. 
iibersetzt: 'wenn sie durch Rinde und Nadeln nicht geschiitzt wird'. Dies 



FURAN PÅ FJÄLLILYLLÅN 23 

ergibt die Möglichkeit — der sich W. selbst allerdings nicht beclient 
das Naturbild anders zu betrachten. Wenn das Verwelken der Föhre nicht 
mehr direkt behauptet, sondem hypothetisch dargestellt wird, besteht 
kein Grund, jedenfalls kein Zwang mehr, sich das Bild eines verheerten 
Baumes vorzustellen. Die folgende Interpretation wäre denkbar: 'Die 
Föhre verfällt die (in einer so ausgesetzten Lage -wie) auf dem Felsabsatz 
steht, wenn sie nicht Rinde und Nadeln. schätzen (was aber normalerweise 
der Fall ist)'. Die Parallelität mit der zweiten Halbstrophe wärde voll-
ständig, wenn sich der Relativsatz så er manngi ann 'den niemand liebt', 
'der die Stätze seiner Sippe vermisst' konditional auffassen liesse, was 
nicht ausgeschlossen erscheint (s. Gustaf Lindblad, Relativ satsfogning i 
de nordiska språken [1943], S. 36 ff., 85 f.). 

Fasst man Porpi å als `auf dem Felsabsatz' auf, so wäre nicht nur ein 
fär eine Jungföhre typischer, sondem auch ein poetisch anschaulicher 
Standort gefunden. Es schiene nicht unberechtigt anzunehmen, dass uns 
der Dichter hier die von der Natur gegebenen Kräfte hat vor Augen stenen 
wollen, die einem Baum wie einem Menschen ermöglichen, in einer gefähr-
lichen Lage zu iiberleben. 



Gotl. håimd 'foderrum' 
Av INGEMAR OLSSON 

Tre försök har gjorts att förklara det gotl. ordet håimd 'foderrum'. 
I ett brev daterat Uppsala den 11 maj 1845 skriver Carl Säve: 
»... ordet Minut el. Håind, hket jag väl såg skulle komma af Håi, hö, 
men sedan? hd vill ändelsen -md ell. nd säga? Jag visste icke ens om m 
el. n var det ursprungliga. Nu ser jag deremot klart: det är Mind, som 
ligger närmast ursprunget, det har Fårö-ordet Håi-vindä, hö-vind 
(hvaraf Ilåind är en smndragning), upplyst mig om.»' 

Adolf Noreen, som felaktigt översätter ordet med 'höskulle', full-
följer i Fårömålets ljudlära s. 300 Säves uppslag och menar, att ett 
ursprungligt håy-vind över stadierna håyvnd, håymnd utvecklats till 
hitymd. 

Mot denna tolkning invänder Nils Carlsson i ANF 1919, s. 327 ff., 
att den antagna ljudutvecklingen är osannolik, att vind är mask. men 
håimd fem., att vind = 'loft' är okänt i genuin gotl. samt — viktigast 
— att håimd inte alls betyder 'vind, loft' utan avser ett litet foderrum, 
som »för bekvämlighets skull alltid ligger i undervåningen» (s. 328 f.). 

Med stöd av got. hiuhma 'hög, hop', nyno. »hörna (i hop hoy)» och 
västg. homa (åt säj) 'samla på hög, samla ihop' konstruerar Carlsson 
ett fg. verb *hoyma <germ. *halthmian, till vilket håimd vore ett 
verbalabstraktum på -iPö. »Den sekundärt utvecklade betydelsen 
('upphopande'), 'hop, hög, foderhop', 'rum där en sådan förvaras' är 
lätt att förstå» (s. 329). 

Innan jag diskuterar dessa tolkningar, är det nödvändigt att redo-
visa materialet utförligare än vad Noreen och Carlsson gör. 

Gotl. ordbok: *hönul (*händ) »hoind Neog, PS; håimd Fårö S; CS; 
Lan; Sundre; håind Lau; 'åind Näs; Mond Bro HG; Atlingbo NC; 
haymd Fårö N 300; hoymd, hoynd Eksta Wss f., bf. hoindi Ba; håimde 

R 623: 5, s. 417 i Uppsala univ.bibl. 
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Fårö CS; håimdi, håindi Lau, ett afdelt rum wid fähuset, att läggia hö 
uti Neog; hövind, foderrum PS; rum att lägga hö i Ba; höbod; hörum; 
foderrum i fähus S; CS; foderrum (strax innanför ladugården), dit 
höet hämtas ned från rindar för den närmaste tidens behov Wss; HG; 
(lägges dock vid inbärgningen först fullt av hö, vilket kastas ned från 
skullen) HG». 

hö-vind »håivind Fårö S; CS; Fleringe f., bf. -i, -ä, hörum i fähus 
(förr: nu mest håimd)». 

hö-*vincle »håivinde Fårö n., =föreg. Itt stort håivinde». 
Klintbergs Laumålsordbok (manus i ULMA) har håimd, åimd f. 

»särskilt avplankat rum i fähuset, smalt och över hela bredden, att 
ha foder i»; bland exemplen kan citeras: »Ja skudd äut i häusä u gi 
män, u da var de int någ fodar ner i håimdi, äutn ja skudd upp pa 
luftä u kast fodar ner». Ordet uppträder i en del sammansättningar, 
t. ex. h,ömdglugg, -svep 'glugg på »hömdens» yttervägg, varigenom hö 
inlägges vid inkörningen'. 

Carlsson beskriver en håimd så här: »En håimd är ett litet foderrum, 
som är förenat med stall eller kohus genom en dörr. För övrigt är det 
avstängt åt alla sidor. Är håimden belägen invid inkörsgången genom 
ladugården, kan emellertid en glugg öppnas från håimden ut till 
gången. Taket över håimden är borttaget, så att man på en stege kan 
komma direkt upp på foderloftet. Från detta kastas undan för undan 
foder (hö) ner i håimden, varifrån det sedan bäres in till kreaturen. På 
så sätt slipper man att för var gång dessa skola utfodras klättra upp 
på loftet efter foder» (a. a., s. 328); s. 329 har Carlsson en skiss av en 
håimd från Atlingbo sn. 

Denna beskrivning är helt korrekt. Ett par detaljer tar Carlsson 
emellertid inte upp: han nämner t. ex. inte, hur man vid inkörningen 
fick upp höet på loftet. Inte heller går han närmare in på vilken funk-
tion den i citatet nämnda gluggen hade. Då jag tror, att just dessa 
detaljer är av fundamental betydelse för etymologien, skall jag här 
beskriva en del håimdar från olika delar av Gotland. 

En ladugård vid Sigters i Havdhem, byggd 1878, var inredd till 
lada, kohus, stall och axhus. Stallet och axhuset hade gemensam 
håimd, kohuset egen. Huset var i en länga; över håimdarna fanns 
inget loft. Höet stacks in på loftet genom gluggar på takets framsida, 
och håimdarna fylldes först. 
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Fig. 1. Ladugården vid Bottarve i Vamlingbo. Foto förf. 

Från Havdhem har jag också uppgifter om »lambgiftar» (fårstall) 
med håimd längs gaveln. Uppe på gaveln i jämnhöjd med loftet var en 
glugg att sticka in höet i. Håimden fylldes först; man kunde i den 
packa mycket hö, som man bara lät falla ner från den högt belägna 
gavelgluggen. 

På ladugården i Norrlanda hembygdsmuseum ligger håimden vid 
ena gaveln, som har en glugg högt uppe. På takets framsida finns en 
utbyggd glugg, som leder in till höloftet; det är emellertid osäkert, om 
denna glugg är ursprunglig.1  

1 Enl. meddelande av museets föreståndare, författaren Gustaf Larsson. 
Ladugården, som kommer från Dibjers i Hörsne, dateras till 1600-talet. Den 
hade ursprungligen agtak, se Gustaf Larsson Norrlanda fornstuga, 1964, s. 38 f.; 
s. 33 finns en bild av ladugården. 
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Fig. 2. Ladugård vid Bjärges i Lau. Foto M. Klintberg. 

I ladugården vid Bottarve hembygdsgård i Vamlingbo finns tre 
håimdar, två för kohuset och en för stallet. En håimd ligger vid in-
körsporten, en mitt på ladugården och en vid gaveln. över håimdarna 
finns inget loft. Till varje håimd finns en glugg — c. 1 m i kvadrat — i 
väggen mot gården (se Fig. 1). Till håimden vid inkörsporten finns 
dessutom en glugg i väggen mot porten, och till håimden vid gaveln 
hör också en glugg högt uppe på gaveln. 

En utmärkt möjlighet att studera äldre ladugårdar i Lau och När 
erbjuder den stora samling fotografier, som Mathias Klintberg med 
beundransvärd framsynthet hopbragte i seklets början (förvaras i 
Landsarkivet, Visby). Dessa ladugårdar är numera till största delen 
borta eller ombyggda, men av fotografierna framgår, att håimdama 
ofta var försedda med en glugg i väggen på ladugårdens framsida. Ett 
intressant drag är också, att talrika ladugårdar har utbyggda gluggar 
i agtaket, och att dessa gluggar kan vara belägna ovanför eller i när-
heten av håimden (så t. ex. vid Bjärges och Hemmor, se Fig. 2 och 3). 
Jag har haft en del av Klintbergs fotografier med mig i Lau och fått 
beskrivet, hur det kunde gå till att »röim in» hö: en man stack in höet 
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Fig. 3. Ladugård vid Hemmor i Lau. Foto M. Klintberg. 

genom »håimdgluggen», där en annan tog emot det och stack upp det 
på loftet till någon eller några, som sedan packade det där. 

I Bungemuseet kan man studera håimdar från olika tider. Håimden 
i stallet från Biskops — från början av 1600-talet1  — är belägen unge-
fär mitt på huset; inget tak ovanför håimden; glugg på ena gaveln till 
loftet. På håimdväggen finns en mycket liten öppning, som emellertid 
enl. Th. Erlandsson2  inte är ursprunglig utan trol. upptagen i slutet av 
1800-talet (se Fig. 4). Men »bularna» (väggplankorna) vid håimden har 
tydligen varit löstagbara, så att man kunnat få en öppning att kasta 
in höet igenom; på detaljförstoringen Fig. 4 syns en bräda, som tycks 
ha tjänat att »låsa» bularna. 

I det knuttimrade kohuset från Tängelgårda i Lärbro ligger håim-
den vid ena gaveln; glugg på långsidans vägg (se Fig. 5); uppe på 
vardera gaveln glugg till loftet. 

1  Th. Erlandsson Gotländska kulturbilder, 1947, s. 15. 
2  A. a., s. 27. 
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Fig. 4 a-b. Stall från Biskops. Håimden är mellan x. Detaljförstoringen visar 
öppningen till håimden. Foto Gunnar Ahlqvist. 
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Fig. 5. Kohus från Tängelgårda. Håirridgiuggen öppen. Foto Gunnar Ahlqvist. 

I ladugården från Lassor på Fårö slutligen ligger håimden också 
längs ena gaveln; glugg till håimden på framsidans vägg (se Fig. 6); 
dessutom en glugg högre upp på gaveln ovanför håimden. 

Vi kan nu övergå till etymologien. Carlssons kritik av Noreen före-
faller i förstone helt övertygande, men de för Carlsson okända fårö-
formerna håivind och håivinde komplicerar bilden. Problemet är hur 
pass pålitliga dessa former är. Bröderna Säve hänvisar till flera sages-
män. Håivind f. är upptecknat efter »N. L. Broman, Hau, f. vid Broa 
på Fårö 1766» (R 625: 1, s. 91 f.), Håi-vind, -di efter 0. Larsson 
Lannsa (R 625: 1, s. 174), Håi-vind m. efter »Jens Jacobson Båta, 
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Fig. 6. Ladugård från Lassor. Håimdgluggen. öppen. Foto Gunnar Ahlqvist. 

f. 1775» (R 625: 2, s. 30), Håi-vinnde n. efter Olof Larsson Lannsa 
(R 625: 4, s. 6), Håi-vinnd f. efter »Lars Olsson Kalbjärrga f. 1799» 
(R 625: 5, s. 75); av den sist nämnde meddelaren har Carl Säve fått 
uppgiften »llåi-vind, f., (förr), nu mest Håim,(1, f., foderrum» (R 630, 
s. 172). Visserligen har alla dessa uppteckningar tillkommit efter 
år 1845,1  det år då Carl Säve förklarade Mind ur hö-vind, men det är 
ändå inte troligt, att fyra olika fåröbor skulle ha uppgivit för dem 
okända former. Det finns därför ingen anledning att ifrågasätta på-
litligheten hos formerna håivind och håivinde. 

Uppgifter om de olika volymernas tillkomsttid finns i Säve—Gustavson 
Gotl. ordb., Efterskrift s. x och xiv. 
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Den av Noreen antagna ljudutvecklingen *h,åyvind>h,åymd är 
kanske inte så omöjlig som Carlsson ansåg. Den kunde väl delvis 
stödjas med dubbelformer som hylka : hylika, dulka : dullicka 'skogs-
duva', läkte : lägitå 'grovt sängtäcke' (fg. legwitu), talka -å : talika -å 
'bröd med fläsk"- samt med kväinde f. 'kviga' < *kuiginda.2  Men även 
om Noreens förklaring vore ljudhistoriskt möjlig, talar mycket emot 
den. För att kunna acceptera den måste vi räkna med att gotl. tidi-
gare haft ordet vind 'loft', och att ordet i gotl. växlat genus. Som M. 
Eriksson visat, finns vind i de flesta svenska dialekter utom just på 
Gotland (och i Skåne); Eriksson redovisar endast genus mask.3  Vidare 
måste vi anta, att ordet i gotl. fått en helt annan betydelse än i de 
dialekter där det är känt. Detta är teoretiskt möjligt — man kan 
t. ex. peka på de många olika betydelser orden tarr(e)4  och hjäll(e)5  
uppvisar —, men man måste nog konstatera, att Noreens etymologi 
förutsätter så många obestyrkta förändringar, att den knappast före-
faller antaglig. 

Carlssons tolkningsförslag är så kortfattat, att dess värde är svårt 
att bedöma.° Men för att förklara håimd tvingas han konstruera ett 
verb, av vilket vi ej skulle ha andra spår än just ordet håimd. Av de 
tre ord han anför för att styrka det antagna verbet — got. hiuhma, no. 
hörna och västg. homa (åt säj) — torde endast hiuhma vara relevant. 
För hom,a (åt säj) från Västergötland uppger Carlsson ingen källa. Så 
vitt jag kunnat finna, måste det sammanställas med det verb, som i 
Västgötaordboken (manus i ULMA) upptas under uppslagsformen 
*hamma.7  Detta verb, som är välbelagt från olika delar av landskapet, 
uppvisar växlande vokalism: lmf. a, a, o och o. Enl. Götlind är ordets 
etymologi oklar. »Nekas kan ej, att en hel del talar för att formerna 
skulle kunna utgå från *hamba».8  Västg. koma (åt säj) tycks alltså inte 
kunna användas som stöd för Carlssons etymologi. 

B. Hesselman Huvudlinjer i nord. språkhist., s. 165. 
2  Hesselman a. a., s. 233. 
8  Hjäll och tarre, 1943, s. 129. 
4  M. Eriksson a. a., s. 260. 
5  M. Eriksson a. a., s. 209 f. 
6  Uppsatsen färdigställdes efter Nils Carlssons död, se Hesselmans Anm. till 

uppsatsen, s. 330. 
7  Verbet betyder 'ta, bärga in', 'samla till sig', 'plocka upp', 'riva till sig' o. dyl. 
8  Västergötlands folkmål 1, s. 107, 110. 
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För det nyno. »hörna (i hop hely)» hänvisar Carlsson till T. E. Kar-
sten Germanisch-finnische Lehnwortstudien, s. 53,1  där denne före-
slår ett *huh,mön som ursprungsform. »För formens skull kunde man 
också lika väl antaga en grundform *halthmön», menar Carlsson (s. 329). 
Karsten uppger ingen källa till det nyno. verbet. Hos Aasen finns det 
inte, men Ross har ett verb homa (oo) »samle skjodeslost og i en Hast, 
nye (sammen); gramse =hma, hemsa. Shl. 'Dej tee aa hooma i bop 
Herye'. 'Ho hooma da ifraa seg', rev Arbeidet fra sig. 'Han kom 
hoomande' med Fart og svingende med Armene; Kvinherad. 2) 
gribe usikkert (efter noget), famle (efter) ... Bet. 1) peger mest mod 
hama, hemsa, hema; Bet. 2) er vxsentlig den samme som af 'huma', 
hvilket ialfald i Storstedelen af Shl. og Ryf. vil lyde hooma. Her er 
maaske to Ord».2  Ett till sin etymologi så oklart verb kan inte an-
vändas för att styrka ett germ. *halchmiun. 

Med endast det got. h,iuhma till säkert stöd blir Carlssons etymologi 
så svagt underbyggd, att den nog måste förkastas. 

Av redogörelsen för håimdarnas konstruktion framgick, att ofta en 
eller flera gluggar på eller i närheten av håimden har en viktig funk-
tion att fylla vid inkörning av hö: i en del fall stack man in höet genom 
en glugg i taket eller på gaveln ovanför håimden, i andra fick man 
upp det på loftet via en glugg i håimdväggen. Vi har också sett exem-
pel på utbyggda takgluggar (Fig. 2 och 3). Detta förhållande gör det 
frestande att sammanställa håimd med det sydsvenska dialektordet 
homeja 'utbyggt fönster, takfönster, utbyggd dörröppning genom 
rännet, genom vilket höet inkastas' (Hellquist Sv. etym. ordb.). 

För homeja har Landsmålsarkivet i Lund sammanlagt c. 150 be-
lägg,3  varav huvudparten är från Skåne; 6 är från Halland (Hasslöv, 
Knäred, Ränneslöv, Ysby i Höks hd, Eldsberga och Snöstorp i Tön-
nersjö hd), 14 från Småland (V. Torsås i Allbo hd, Kalvsvik i Kinne-
valds hd, Linneryd och Väckelsång i Konga hd, Ormesberga i Norr-
vidinge hd, Angelstad, Hallaryd, Lidhult, Odensjö, Torpa, Traryd i 
Sunnerbo hd, Granhult i Uppvidinge hd, S. Hestra i Västbo hd, samt 

I Acta societatis scientiarum fennicw XLV: 2. 
2  Se också huma 2 hos Ross. 
3  Excerperingen gjordes ht 1959. 

3— 664283 Sv. Landsmål 1966 
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ett belägg ur J. E. Lagergrens samling), 3 från Blekinge (Ronneby lfs 
och Erlingsboda i Medelst. hd, Sölvesborg i Listers hd). Betydelsen 
uppges i regel vara 'utbyggnad på ett tak varigenom man kan ta in 
hö och säd', 'frontespis'. De flesta beläggen avser utbyggnad på en 
ladugård, men det finns många uppgifter om att ordet även kan an-
vändas om en liknande utbyggnad, frontespis, på ett boningshus 
(Fig. 7 visar en »holmejda» från Burlövs gamla prästgård, byggd 1773). 
En från alla andra avvikande betydelseuppgift föreligger från S. 
Hestra i Västbo hd: »ett golv från gården upp på rännet, på vilket 
man kunde köra med häst och vagn». 

Ordet uppvisar en mängd olika former. För syftet med denna upp-
sats är det inte nödvändigt att redovisa alla dessa i detalj; jag nöjer 
mig med att illustrera olika typer: 

Den vanligaste formen är homeja (lmf. homce' ra, homofya, luzmoefga, 
homcef2a, honice l  ra); 

homa' ra (t. ex. från Lövestad, ö. Hoby och Simris), homd yda 
(V. Nöbbelöv), homo' van (Visseltofta); 

holma' 9:a (Kvistofta), h,olmce' (t. ex. från Borrby och Fjelie), 
holmcefya (V. Skrävlinge och Gylle), holmce' rda (t. ex. från Lyngby och 
Malmö), holme,f)da (Tygelsjö, Håslöv); 

halma' (Glimåkra), homöja (Hästveda, grov beteekn.), holm01 2:a 
(Fagerhult. Meddelaren sade: »De säga homal  Fa, men annars skall det 
ju egentligen vara holma' ja».), homo' 2:6. 1. homo' y:a. (Hallaryd). 

Ganska ofta börjar ordet på hö-: hoince' ra (t. ex. Hov, V. Karup, 
Bosjökloster, Degeberga, Högestad), homcefja (Hasslöv), ha:ma'y: 
(Granhult), koma' ra (t. ex. Bromma, Ystad och Benestad), hömkja 
(grov beteckn., Ronneby lfs), Mmo' l  (Erlingsboda), homcei 9:da 
(Snårestad), hma' jda (ö. Vemmenhög). 

hofmidia (kopia, ur J. E. Lagergrens samling c. 1860). 
Till grund för det sydsvenska homeja i dess växlande former ligger 

mlty. hameide, homeide, hogemeide, hameie, homeie f. 'Verzäunung, 
Sperrung, Schlagbaum, Verhau u. ä.' (Schiller-Liibben; se Hellquist 
och SAOB). Ordet är belagt redan i fsv. i bet. 'vårdtorn, i muren på 
en förskansning utbyggd öppning hvarifrån sköts på fienderna' 
(Söderwall).1  I liknande betydelser finns det också i äldre danska (se 

1 Se Söderwall hamegha, hoghmeidh, Söderwall suppl. *mura homeia, Dahl-
gren hofmeja, SAOB homeja. — Ordet ingår i gårdnamnet Hovmejorna i Sand- 



GOTL. FIIIMD 'FODERRUM' 35 

Fig. 7. Holmejda från Burlövs gamla prästgård. Foto Ingemar Ingers. 

hems sn, Vartofta hd, Skaraborgs 1., se SOSk XIII, s. 181 f. Bynamnet Holm,eja 
i Hyby sn i Skåne tolkas av I. Ingers som en sammansättning med holme +gen. 
pl. av ek (i Sydsv. ortnamnssällsk. årsskr. 1952-54, s. 47 f.). 
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Kalkar, Hofmeje), men från moderna danska dialekter tycks det ej 
vara känt om utbygge på ladugård eller boningshus. 

De många växlande formerna för sydsv. homeja belyser åskåd-
ligt, hur man på olika sätt anpassat ett främmande ord efter en 
dialekts ordförråd och ljudsystem. För denna undersökning är det av 
speciellt intresse, att anslutning ofta skett till hö, »enär höet infördes 
genom en (med dörr försedd) liten utbyggnad å taket».' 

Med detta material tror jag det är möjligt att förklara det gotl. 
håimd, som jag uppfattar som identiskt med sydsv. homeja. Förleden 
har associerats med h,åi 'hö', och om betoningen — som ofta vid be-
handling av främmande ord — förlades till första stavelsen, bör ett 
*håimeid, *Mimed, *håimeide el. dyl. (i synnerhet i best. form) lätt ha 
kunnat synkoperas till håimd; se de exempel på liknande synkopering 
som anfördes ovan vid diskussionen av Noreens förklaring. Fåröfor-
merna håivind, -e kan vara folketymologiska förklaringar i anslut-
ning till exempelvis verbet vinda »slunga ut, kasta, vräka Fårö; slänga, 
kasta, slå Gothem» (Gotl. ordb.) 

Denna förklaring har den obestridliga fördelen, att håimd anknytes 
till från andra områden känd ladugårdsterminologi. Håimd och 
homeja betyder visserligen inte det samma, men som visats ovan har 
gluggen en viktig funktion att fylla i samband med en Mimi. Det 
förefaller ganska naturligt, att ett ord med betydelsen 'utbygge, 
glugg' kommit att användas om ett utrymme innanför eller i anslut-
ning till utbygget, gluggen; jfr hur homeja i S. Hestra fått betydelsen 
'ett golv från gården upp på rännet, på vilket man kunde köra med 
häst och vagn'. 

Till slut återger jag här de utförliga upplysningar om mlty. hameide, 
som professor William Foerste i Miinster haft älskvärdheten att med-
dela mig:2  »In den neuniederdt. Mundarten lebt das Wort nirgends 
mehr, soviel ich weiss. Das mnd. hameyde ist als Terminus der 
Stadtbefestigung gewiss aus dem Französischen, vielleicht durch ni. 
Vermittlung, entlehnt. Infolgedessen hat das Mnd. nur die Bedeu-
tungen »Schlagbaum, Sperrung durch Verhau, Planken usw.», während 
das Mnl. daneben auch die Bedeutung »(eingezäunte) Hofstatt» kennt 

i I. Ingers Studier över det sydvästskånska dialektområdet, 1939, s. 142 not 2. 
2  I brev 30.7.1961 till docent Thorsten Andersson, som i brev 21.8.1961 för-

medlat uppgifterna till mig. 
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(Verdam 3,67: hameide, Bed. 2). Letztere Bedeutung ist nach FEW 
16, 120b f. friiher entlehnt als die Bed. »Umzäunung». An der Rich-
tigkeit dieser These hängt die von Frings, FEW 16, 120b vertretene 
Etymologie aus fränk. *haimithi. Demn.ach wäre es eine -itha-Ablei-
tung von fränk. haim- und hätte zunächst »umhegte siedlung» be-
deutet. Wäre dagegen. die Bed. »Zaun» primär, so könnte man es mit 
Gysseling, Toponymisch Woordenboek 1, 473a s. v. »Hemethe» auch 
als *hamithja interpretieren. Mir leuchtet die erstgenannte Auffassung 
aber mehr ein. Die ganze Frage der Etymologie lässt sich freilich erst 
befriedigend im Zusammenhang mit dem Wort Heim lösen. Auf jeden 
Fall handelt es sich um ein fränkisches Wort, das ins Romanische 
iibernommen und von dort ins Kontinentalgermanische zuriickent-
lehnt worden ist. Das Wort erscheint im frilhen Mnl. auch noch als 
Erbwort in der Form hemethe und bedeutet hier »Almendweide». Ich 
fasse es als eine Ableitung von haima- in der Bedeutung »Dorf», 
»Siedlungsgemeinschaft usw.» auf. Gysselings Vergleich mit wariskap 
( =schwed. ora) trifft m. E. nicht das Richtige. Da die Almendweiden 
nicht abgeschlossen waren, dilrfte schwerlich das Element hann-
»Abschliessung» drinstecken, wie vor Gysseling auch P. Lindemans, 
Toponymische bestanddelen, geografisch bewerkt II, 1946, 45; Mede-
delingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven ... 29, 35 
annahm. Dass der seeländische Familienname Hameetman nicht 
hierher gehört, wie II. J. Moerman, Nederlandse Plaatsnamen, Lei-
den 1956, 82 s. v. hamei, erwägt, hoffe ich durch meinen Aufsatz ilber 
Haaiman in Taal en Tongval 11 (1959) wahrscheinlich gemacht zu 
haben. Ich halte es fur das wahrscheinlichste, dass von *haim-ithi 
auszugehen ist und dass haim- Mer eine ähnliche Bedeutung gehabt 
hat wie noch im An., wo von »grilnen Heimen» die Rede ist, die aber 
m. E. nicht mit Neckel, Walhall 61 als »b e b au t e s Land» zu inter-
pretieren sind, sondem als »Weide» oder »Wiese». Wie dem auch sej, 
auf jeden Fall muss heimr im Hunnenschlachtlied als Fläche gedacht 
sein, wie Neekel aus dem Gebrauch der Präposition å in »å Årheima» 
folgert. So auch altfläm. hemethe: Antwerpie pascua et terras ad 
communem iustitiam pertinentes quo uulgo hemethe vocantur 
predicta pascua id est hemethe. (Zit. bei Gysseling aa0.)» 
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R esume 
Le mot de Gotland Håimd 'grenier å foin' 

Le mot de l'ile de Gotland Mimd fåna. 'grenier å foin' trouverait son 
origine, d'apres Carl Säve et Adolf Noreen, dans combinaison de heti 
'foin' + vind 'grenier' alors que pour Nils Carlsson il s'agirait d'une 
dårivation en ifiö d'un verbe *hayhmfan 'entasser'; ces interpråtations 
semblent difficilenient acceptables. L'auteur d6crit un nombre de 
»håimdar» (greniers foin) et montre que souvent une ou plusieurs 
ouvertures dans le grenier »håimden» ou prås de lui ont beaucoup d'im-
portance pour la rentre du foin. Ceci justifie un rapprochement avec le 
mot du sud de la Subde homeja (homejda, holmejda, hömejda etc.) 'une 
baie d'un toit par laquelle on peut rentrer le foin et le blå', 'frontispiee', 
qui est un emprunt au bas allemand hameide. On termine par des ren-
seignements sur le bas all. mediåval hameide donnås par le professeur 
William Foerste, Miinster. 



En förnamnsstudie 
Av J. EJDESTAM 

Förnamnsbeståndet i vårt land har, så långt vi kan se tillbaka, un-
dergått förändringar. Allmänt använda namn har upphört att brukas, 
medan andra har tillkommit. En del namn har levat kvar genom ti-
derna, även om deras popularitet har växlat. Lättast studeras namn-
skicket under den tid, som landet har haft en ordnad kyrkobokföring, 
dvs. i bästa fall från och med slutet av 1600-talet. 

Åtskilliga namn — man kan som exempel ta Erik, Olov och Sven, 
Anna, Birgitta och Maria (jämte eventuella former därav) — har 
genom århundraden behållit en viss stabilitet, men denna har inte 
gjort sig gällande under alla förhållanden, inte kontinuerligt och inte 
överallt. Så torde Erik och Birgitta, som båda har brukats inom vid-
sträckta områden, aldrig ha fått någon större användning i de sydli-
gaste landskapen. Och namn, som i och för sig kan betecknas som 
gamla i landet, är ibland ganska unga i trakter, där de påträffas i 
senare tid. Å andra sidan finns det namn, som uppvisar en sentida väl 
begränsad förekomst men som tidigare har använts inom större om-
råden. Även om vår folkliga kultur i viss — om än växlande — mån 
alltid har varit mottaglig för nyheter, så synes dock namnskicket ha 
varit mera öppet för impulser utifrån än många andra sidor av folk-
livet och folkseden. 

De sistförflutna hundra årens namnskick uppvisar mycket stora 
förändringar. Som exempel kan anföras: 

I Tierps socken, Uppsala län, döptes år 1860 av 77 födda gossar 
7 till Anders, 25 till Erik, 8 till Lars och 20 till Per eller Peter, vilket 
innebär att 60 stycken eller 78 % av de 77 fick något av dessa namn. 
År 1900 döptes av 105 gossar i samma socken 1 till Andreas (liktydigt 
med Anders), 13 till Erik, ingen till Lars och 3 till Per. Dessa 17 ut-
gjorde ca 16% av de 105. 

1 Leksand, Kopparbergs län, döptes år 1860 av 222 gossar 58 till 
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Anders, 40 till Erik, 21 till Lars och 46 till Per, dvs. sammanlagt 165 
eller ca 74 %. Motsvarande siffror år 1900 var 150 döpta, varav 23 
Anders (eller Andreas), 29 Erik, 9 Lars och 6 Per, alltså 67 stycken 
eller nära 45 %. 

Den viktigaste regeln för namngivning — och den synes ha följts 
praktiskt taget undantagslöst — var förr att äldste sonen i familjen 
skulle uppkallas efter farfadern. Varannan generation på denna linje 
kom till följd härav att bära samma namn, t. ex. Jan Persson — Per 
Jansson — Jan Persson — Per Jansson osv. Vanligt var också att den 
näst äldste sonen fick förnamn efter morfadern, och även andra barn 
kunde få släktingars namn. 

Under 1800-talet spred sig bruket att ge barnen två förnamn, och 
därmed öppnades en vid port för nyheter i namnbeståndet. I Älvda-
len, Kopparbergs län, en allmänt som mycket konservativ betraktad 
socken, döptes år 1890 99 barn. Av dem fick 87 stycken eller 88 % två 
namn. I grannsocknen Mora döptes samma år 200 barn, men bara 80 
stycken eller 40 % av dessa erhöll två förnamn. Som jämförelse kan 
nämnas att i Kristianstads län fick — också 1890 — i Nävlinge socken 
9 av 27 barn två eller, i ett fall, tre namn, i Oppmanna 11 av 38 och i 
Glimåkra 46 av 96 två namn. 

Bruket att ge tre dopnamn hade ännu 1920 i allmänhet inte vunnit 
någon egentlig spridning på landsbygden. Ett undantag utgör dock 
Kalmar län, där det var tämligen vanligt med tre förnamn vid denna 
tid. 

Fädernas förnamn utgjorde förr grunden till barnens efternamn. 
Jan Perssons äldste son kom därför att heta Per (efter farfadern) 
Jansson, och Jan Perssons dotter fick efternamnet Jansdotter. Detta 
bruk lades bort omkring mitten av 1800-talet, på en del håll och inom 
vissa folkgrupper tidigare, i några trakter senare. Jan Perssons barn, 
söner såväl som döttrar, kallades härefter Persson. 

Ännu i våra dagar avspeglas tidigare förfäders förnamn i efternam-
nen. En Andersson bör ha haft en förfader Anders, och en Larsson en 
Lars osv. Om man skulle kartlägga -sonnamnens geografiska före-
komat just nu, så finge man — trots senare tiders folkomflyttning — 
en bild av de manliga förnamnens förekomst i ett tidigare skede. 1 
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t. ex. 1965 års telefonkatalog över Kristianstadsområdet finns 11 
Berntsson och 600 Jönsson. I Uddevallakatalogen hittar man drygt 
60 Berntsson men knappt 30 Jönsson. Detta bör rimligtvis betyda att 
Jöns var vanligare än Bernt i Skåne men att i Bohuslän förhållandet 
var det motsatta. Samma år finner man i telefonkatalogen över 
Faluområdet 3 Berntsson — inflyttade? — och 18 Jönsson. Går vi till 
Östersundsområdet, så träffar vi där på inte mindre än 140 Jönsson 
(samt 4 Berntsson från vilka vi kan bortse). Jöns var omkring mitten 
av 1800-talet ett ganska vanligt förnamn i Jämtland — det fanns 
också på andra håll i Norrland. I Luleåkatalogen finns 17 Jönsson 
men ingen Berntsson. 

Avsikten med denna undersökning är att följa förändringarna i 
några förnamns förekomst och frekvens under en avgränsad period. 
Kartläggningen avser åren 1860, 1890 och 1920. För landskapet 
Västergötland, utom den del därav som ingår i Göteborgs och Bohus 
län, har undersökningen kompletterats med kartor avseende åren 
1831-1835, 1870, 1880, 1900 och 1910. 

Materialet till undersökningen är hämtat ur födelseböckerna (dop-
böckerna). Dessa har granskats för alla landsförsamlingar i landet, 
med undantag för de få fall, då dylika böcker har saknats, varit de-
fekta eller eljest av någon anledning inte varit tillgängliga. Om man 
räknar med en födelsebok per år, har ca 20 000 sådana genomgåtts. 

Stadsförsamlingarnas namnskick beröres inte här En undersökning 
därav bör utföras enligt delvis andra metoder. 

Som ett barns födelseort har räknats föräldrarnas eller — då fader 
ej är angiven — moderns kyrkoskrivningsort vid barnets födelse. 

Varje tecken på kartorna anger att det undersökta namnet har 
förekommit som dopnamn i vederbörande ort vid den aktuella tid-
punkten. Det skulle — självklart — ha varit önskvärt att för varje 
ort frekvensen hade kunnat angivas i procent av (inom könet) an-
vända namn. Tyvärr har det inte varit möjligt att på kartorna åskåd-
liggöra resultaten av dylika beräkningar. 

I tätbelagda områden har av utrymmesskäl inte alla orter, där 
ifrågavarande namn förekommer, kunnat utmärkas på kartorna. 
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I regel — i det övervägande antalet fall — har i varje ort (socken, 
församling) endast ett barn döpts till något av de här behandlade 
namnen de år undersökningen avser, men det är inte direkt ovanligt 
att två eller tre barn har fått samma namn. De exempel, som nedan 
ges på att flera än tre barn har erhållit samma dopnamn, utgör 
undantag. 

Namnens spridningsvägar diskuteras inte i denna undersökning. 
Det skulle vara vanskligt att härvidlag försöka ställa upp regler, som 
gällde för förnamnen i allmänhet, för hela landet eller för olika tide-
varv. Givetvis kan i enskilda fall spridningsvägarna följas och klar-
läggas, men att med utgångspunkt häri dra slutsatser med allmän-
giltig räckvidd är knappast tillrådligt. 

Även om ett namn s.a.s. tillhör traditionen i en ort, får man inte 
under alla förhållanden vänta att det skall förekomma som dopnamn 
varje år. Det är mindre sannolikt att så sker i en socken med ett tiotal 
barn födda årligen än i en ort med t. ex. 200 födda. Därför borde det 
ha varit fördelaktigt att låta kartläggningen i varje särskilt fall avse 
inte ett enstaka utan en följd av år. Ett prov i den vägen — med tre-
årsperioder — har emellertid visat att man visserligen i trakter, där 
vederbörande namn har varit vanligt, får en tätare beläggning men 
att förekomstområdet i stort ändock inte ändras. Likväl bör det be-
tonas att dessa kartor avser att ge bilder av tillståndet endast vid de 
angivna tidpunkterna. Beträffande bikartorna över västgötaområdet 
har dock en längre period (1831-1835) valts, beroende på att namnen 
vid den tiden hade mindre spridning än senare. 

Några säkra iakttagelser av social innebörd har inte gjorts med 
ledning av det föreliggande materialet. Det har sålunda inte kunnat 
konstateras att ett visst namn har varit förbehållet eller företrädesvis 
har brukats inom en viss samhällsklass, yrkesgrupp e. d. För 100 gos-
sar Otto, födda 1860 i Jönköpings och Östergötlands län, betecknas 
fäderna så: arbetskarl 3, arrendator 1, backstugusittare och inhyses 5, 
bruksförvaltare 1, drängar och statdrängar 6, fiskare 2, handlande 1, 
hemmansbrukare 8, hemmansägare 24, jordbrukare 1, nämndeman 1, 
rusthållare 2, rättare 2, skogvaktare 1, skomakare 2, skräddare 2, 
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smed 1, soldat 10, takbindare 1, tegelslagare 1, torpare 24, vartill 
kommer en oäkta Otto, vars moder var piga. 

I Habo, Skaraborgs län, föddes 1860 84 gossar, av vilka 9 fick nam-
net Levin. Av dessas fäder var 1 brukare (dvs, av annans jord), 3 
hemmansägare, 2 mjölnare och 3 torpare. 

I Hemsjö, Ålvsborgs län, döptes 1860 6 gossar av 33 till Svante. De 
var söner till respektive 1 hemmansägare, 1 soldat och 4 torpare. 

I Vartofta-Åsaka, Skaraborgs län, döptes 1860 7 av 14 födda gossar 
till Sanfrid (och 2 till Levin). De sju hade som fäder eller mödrar 1 
dräng, 1 hemmansbrukare, 1 hemmansägare, 1 soldat, 1 statdräng och 
2 pigor. 

I Mjällby, Blekinge län, föddes 1890 91 flickor. 10 av dem fick 
namnet Betty. Deras fäder var 4 bönder, 3 fiskare, 1 sjöman, 1 skräd-
dare, och härtill kom en oäkta, född av en sjömanshustru. 

År 1890 döptes i Stockholms län 8 gossar till Severin. De hade som 
fäder 3 arbetare, 1 brukare, 2 statdrängar, 1 torpare och 1 torparson. 
Fäder till 17 Severin, som föddes i Kalmar län samma år, var 3 arbe-
tare, 5 hemmansägare, 2 skomakare, 3 statdrängar och 2 torpare samt 
2 okända. 

Otto 

Namnet Otto har funnits relativt länge i Sverige. Otterbjörk anför 
ett belägg från 1316.1  

År 1860 brukas Otto som dopnamn framför allt i Götaland men är 
rätt vanligt även i trakten omkring Stockholm. Eljest förekommer det 
i regel blott på enstaka platser. Antalet beläggorter är för hela landet 
481, därav för Götaland 3'78, för Svealand 88 och för Norrland 15. De 
flesta beläggorterna uppvisar Östergötlands län (60), Skaraborgs län 
(56) och Älvsborgs län (45). 

År 1890 finner man Otto i nära nog alla delar av landet. Antalet 
beläggorter har ökat till 524. I Götaland förekommer namnet nu i 
359 orter, vilket innebär en viss tillbakagång, i Svealand 89 — alltså 
praktiskt taget oförändrat — och i Norrland 86, sålunda en avsevärd 
ökning. 

1  Otterbjörk, Roland, Svenska förnamn (1964), s. 116. 
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Av 1860 års 481 och 1890 års 524 orter är 133 desamma - namnet 
finns i dem vid båda tidpunkterna. Det saknas följaktligen i 348 av de 
orter, där det fanns 1860, men å andra sidan har 391 nya orter till-
kommit - det är således fråga om en betydande spridning. I Göta-
land återfinnes Otto 1890 i 105 av de 378 orterna från 1860, i Svealand 
i 19 av 88 och i Norrland i 9 av 15. 

År 1920 betecknar en markant tillbakagång för namnet. Detta an-
vändes nu som dopnamn i endast 208 orter i landet. För de tre lands-
delarna är siffrorna: Götaland 107, Svealand 52 och Norrland 49. 
Endast Norrland uppvisar en ökning jämfört med 1860. Särskilt på-
taglig är minskningen i Skaraborgs län, från 56 år 1860 till 4 år 1920, 
och Östergötlands län, från 60 till 9. 

I 17 orter i hela landet har Otto brukats som dopnamn såväl 1860 
och 1890 som 1920. I övrigt hänvisas till den bifogade tabellen. 

Otto 

År 60 90 20 60 0.90 90 o. 20 600. 
60, 

20 90 o. 20 

Malm. 1. 23 69 22 6 8 2 1 
Krist. 1. 17 43 17 6 8 3 1 
Blek. 1. 13 17 11 5 6 4 3 
Hall. 1. 20 18 6 6 - 3 
Kron. 1. 21 28 5 3 2 2 1 
Jönk. 1. 41 22 11 12 2 4 1 
Kalm. 1. 44 17 7 11 3 5 2 
Gotl. 1. 3 3 - - - - 
Gbg. 1. 35 29 7 18 2 2 1 
Älvsb. 1. 45 41 8 16 1 2 
Skar. 1. 56 40 4 11 3 1 
Östg. 1. 60 22 9 11 2 4 
Värml. 1. 20 22 8 8 2 1 
öreb. 1. 6 16 3 2 2 - - 
Västm. 1. 8 15 6 2 2 - 
Söd. 1. 15 16 10 2 2 3 
Sth. 1. 26 11 11 5 2 3 1 
Upps. 1. 11 5 7 - 1 1 - 
Kopp. 1. 2 4 7 2 - 
Gävl. 1. - 8 9 - 3 - 
Jämtl. 1. 2 18 13 2 6 1 1 
Vnrl. 1. 6 38 16 3 13 2 2 
Vbt. 1. 4 12 7 2 3 3 1 
Nbt. 1. 3 10 4 2 - 1 - 

Totalt 481 524 208 133 75 47 17 
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Bikartan över perioden 1831-1835 för Västergötland (utom den 
del härav som ingår i Göteborgs och Bohus län) representerar 63 
orter. Per år är antalet beläggorter: 1831 11, 1832 18, 1833 18, 1834 20 
och 1835 13. Det sammanlagda antalet belägg blir 80, vilket betyder 
att namnet förekommer på en del orter flera år än ett. År 1860 finns 
Otto i 77 orter inom samma område, alltså i flera än under ifråga-
varande femårsperiod. För åren 1860-1870-1880-1890-1900-1910 
—1920 är beläggserien: 77  73 83 69 33 25 8. 

Betty 

Betty är en engelsk kortform av Elisabeth. Otterbjörk har ett be-
lägg på Betty från 1673 (a. a. s. 147). Enligt denne författare kan 
namnet också vara en smekform av Beata. 

Det var förr rätt vanligt att prästerna i födelseböckerna skrev in 
inte den folkliga formen av ett namn utan dettas grundform. En Jan 
kan således i födelseboken stå som Johannes och en Per som Peter 
(i södra Sverige), Petter (i Svealand och Norrland) eller t. o. m. 
Petrus. Britta (i södra Sverige) och Brita (i mellersta och norra Sve-
rige) blir båda Birgitta. Av Maja Lisa blir i födelseboken Maria Elisa-
bet, av Stina Kajsa blir Kristina Katarina etc. 

Om alltså prästerna skulle ha betraktat folkets Betty som smekform 
av Elisabet respektive Beata, vore det rimligt att de i en del fall hade 
antecknat dessa sistnämnda namn i stället för smekformen i födelse-
böckerna. Det skulle i sin tur innebära att Betty i själva verket hår 
varit mera brukat än de här publicerade kartorna visar. Jag har emel-
lertid inte funnit något, som bekräftar att så varit förhållandet — den 
folkliga formen plägar återfinnas i husförhörslängderna, även om nam-
nets grundform har införts i födelseböckerna. Detta hindrar å andra 
sidan givetvis inte att flickor, som döpts till Elisabet eller Beata, i 
dagligt tilltal har kunnat kallas Betty. Som en kuriositet kan anföras 
ett fall, där en till Göteborg inflyttad kvinna i ett brev år 1882 om-
nämnes som »Bätty Johansson, det vii säga Maabritta».1  

Betty, någon gång Betsy, användes år 1860 som dopnamn huvud- 

Jönsson, Folke, Tengene och Grästorp (1951), s. 246. 
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sakligen i västra Skåne, västra Västergötland, södra Bohuslän, i Dals-
land samt i en sydlig del av Värmland. Utanför detta område finns 
några få belägg från olika landskap. Antalet belagda orter är för hela 
landet 116, därav för Götaland 94, för Svealand 21 och för Norrland 1. 

År 1890 finner man namnet i sammanlagt 180 orter i de flesta delar 
av landet. På Götaland kommer nu 134 belagda orter, på Svealand 8 
och på Norrland 38. Götaland och Norrland visar ökning, Svealand 
minskning. 

Utvecklingen 1860-1890 är i fråga om vissa län rätt intressant. 
Malmöhus län har ökat antalet beläggorter från 15 till 60 och Kristian-
stads län från 9 till 25 — namnet finns 1890 i nästan hela Skåne. Men 
samtidigt har Älvsborgs län minskat från 22 till 3 och Skaraborgs 
från 23 till 0. Den nyssnämnda tillbakagången för Svealand samman-
hänger med Värmlands läns minskning från 19 till 4. Nästan hälften 
av beläggorterna i landet finns 1890 i Skåne mot ca en femtedel 1860. 

Av de 180 orterna år 1890 är 11 desamma som 1860. Namnet saknas 
alltså i 105 av de 116 från 1860 men finns i 169 nya. 

År 1920 är Betty ganska sällsynt som dopnamn. Antalet belägg-
orter är 49, varav i Götaland 14, i Svealand 11 och i Norrland 24. 
I Norrland förekommer namnet således i ungefär lika många orter 
som i Götaland och Svealand tillsammans. I Malmöhus län noteras en 
minskning från 60 år 1890 till 7 1920 och i Kristianstads från 25 till 2. 

Namnet Betty återfinnes 1920 i blott 10 av 1890 års orter. Ingen-
städes har det påträffats såväl 1860 och 1890 som 1920. 

Av bikartorna över Västergötland (utom Göteborgslänsdelen) 
framgår att Betty förekommer sparsammare tiden 1831-1835 än år 
1860. Namnet är under femårsperioden belagt i 10 orter. Beläggserien 
är för åren 1860-1870-1880-1890-1900-1910-1920: 35-20-8-1-1-0-0. 

Några exempel på namnet Bettys första förekomst i orter i Älvs-
borgs och Skaraborgs län efter år 1820 är: Håle, Otterstad och V. 
Gerum 1829, V. Tunhem 1830, Gärdhem 1831, Fors och Sunnersberg 
1833, Agnetorp 1841, Ale-Skövde 1845, Berg 1850, Bollebygd 1857, 
Essunga 1860. För V. Tunhem ter sig utvecklingen 1820-1860 så här: 
1830, 1833, 1836, 1839-1844 och 1846 döptes varje år en enda flicka 
och 1848 3 flickor till Betty. Under tiden 1815-1860 finner vi i ör, 
Dalsland, 1821-1825, 1827, 1829, 1835-1839, 1843, 1844 och 1846 
varje år 1 Betty, 1847 2, 1849 2, 1851 1, 1852 4, 1855 2 och 1858 2. 
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År 60 90 20 600. 90 
60, 

90 o. 20 60 o. 20 900. 20 

Malm.!. 15 60 7 7 2 
Brist. 1. 9 25 2 1 
Blek. 1. 1 9 — 
Hall. 1. 3 3 
Kron. 1. 2 11 1 
Jönk. 1. 2 6 3 
Kalm. 1. 4 4 
Gotl. 1. — 1 1 
Gbg. 1. 12 2 1 1 
Älvsb. 1. 22 3 
Skar. 1. 23 — 
östg. 1. 1 10 — 
Värml. 1. 19 4 1 2 — 
öreb. 1. 1 2 — 
Västm. 1. 1 1 1 
Söd. 1. — — — 
Sth. 1. 5 
Upps. 1. — — 2 
Kopp. 1. 1 2 
Gävl. 1. 6 1 
Jämtl. 1. 7 5 1 
Vnrl. 1. 12 6 1 
Vbt. 1. 1 11 7 4 
Nbt. 1. 2 5 1 

Totalt 116 180 49 11 10 

Svante 

Svante är ett förhållandevis gammalt namn i Sverige. Otterbjörk 
anger året 1434 för det äldsta kända belägget (a. a. s. 127). 

År 1860 förekommer Svante såsom dopnamn framför allt i Väster-
götland, men det användes också på några andra håll. Beläggorternas 
antal är för hela landet 82, varav 80 kommer på Götaland. Enbart 
Älvsborgs och Skaraborgs län uppvisar tillsammans 52 beläggorter. 

År 1890 har namnet en mera vidsträckt förekomst men ingenstädes 
med någon större frekvens. Antalet beläggorter är 72 med 51 i Göta-
land, 10 i Svealand och 11 i Norrland. Götaland har alltså gått starkt 
tillbaka. Älvsborgs och Skaraborgs län har minskat från 52 1860 till 
11 1890. 
4 — 664283 Sv. Landsmål 1968 
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Namnet återfinnes 1890 i blott 5 av de orter, där det brukades 
1860. Det saknas sålunda i 77 av dessa men har kommit till använd-
ning i 67 andra orter. 

År 1920 har Svante gått ytterligare tillbaka och finns nu i knappt 
hälften så många orter som 1860, nämligen 38, varav i Götaland 19, 
Svealand 10 och Norrland 9. I Älvsborgs län finns 3 beläggorter, i 
Skaraborgs län ingen. I endast ett fall förekommer namnet 1920 i 
samma ort som 1890. 

I Västergötland (utom Göteborgslänsdelen) uppvisar Svante åren 
1831-1835 följande antal beläggorter: 1831 22, 1832 32, 1833 40, 
1834 36 och 1835 32, sammanlagt 162. Emedan namnet förekommer 

Svante 

År 60 90 20 60 o. 90 90 o. 20 
60, 

60 o. 20 90 o. 20 

Malm. 1. 2 4 2 — 
Krist. 1. 9 12 2 — — 
Blek. 1. — 5 3 — 
Hall. 1. 2 2 — — 
Kron. 1. — — 2 — 
Jönk. 1. 2 1 — — 
Kalm. 1. 1 5 2 — 
Gotl. 1. — 2 — — 
Gbg. 1. 9 3 4 2 — 1 
Älvab. 1. 27 6 3 1 
Skar. I. 25 5 — 2 
östg. 1. 3 6 1 — 1 
Värml. 1. 1 4 4 
öreb. 1. — 1 2 — 
Västm. 1. 3 1 
Söd. 1. — 1 1 — 
Sth. 1. 1 1 — 
Upps. 1. — — — 
Kopp. 1. 1 — 
Gävl. . 1 6 1 — 
Jämt 1. 3 2 — 
Vnrl. . 1 
Vbt. 1 — 
Nbt. 4 

Totalt 82 72 38 5 1 1 
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flera år än ett i en del orter, reduceras antalet dylika till 88 för hela 
perioden. 

Beläggorternas antal åren 1860-1870-1880-1890-1900-1910-1920 
är för detta område 52-26-14-9-3-2-2, vilket innebär en fortlöpande 
nedgång alltifrån 1860. 

Severin 

Severin är i vårt land enligt Otterbjörk (a. a. s. 123) belagt år 1448. 

År 1860 är namnet tämligen vanligt i Hallands samt i Göteborgs 
och Bohus län men förekommer mer eller mindre sporadiskt även i 
andra trakter. Av landets 63 beläggorter kommer 47 på de nämnda 
länen. Stundom skrives i födelseböckerna Severus eller Severinus. 

År 1890 finns Severin från och med Skåne i söder till och med 
Västerbotten i norr. Beläggorterna är 128, vilket innebär en fördubb-
ling från 1860. På Götaland kommer 83 beläggorter, på Svealand 28 
och på Norrland 17. Endast 3 orter är gemensamma för 1860 och 1890. 
Namnet saknas alltså i 60 av 1860 års orter men har tillkommit i 125. 

År 1920 har Severin gått kraftigt tillbaka och brukas i blott 25 
orter, varav 12 i Götaland, 4 i Svealand och 9 i Norrland. I Hallands 
och i Göteborgs och Bohus län, vilka 1860 hade den rikaste belägg-
ningen, återfinnes namnet inte 1920. 

Severin har inte påträffats i Västergötland (utom Göteborgsläns-
delen) åren 1831-1835. Beläggorternas antal i området åren 1860-1870 
-1880-1890-1900-1910-1920 är 4  13 31 28 16 2-1. 

Feminin form till Severin är Severina. År 1860 finns detta namn 
endast i Götaland med 34 beläggorter, varav 23 i Hallands län. År 
1890 är beläggorterna 17 med 15 i Götaland och 2 i Norrland. År 1920 
finns 1 belägg från Kristianstads län och 1 från Västerbottens län. 
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Severin 

J. EJDESTABI 

År 60 90 20 60 o. 90 
60, 

90 o. 20 60 o. 20 90 o. 20 

Malm. 1. 4 1 — — 
Krist. 1. — 1 — 
Blek. 1. — 1 1 — — 
Hall. 1. 32 7 — 2 
Kron. 1. 2 3 1 1 — — — 
Jönk. 1. 3 12 — — 
Kahn. 1. 1 13 3 — 1 — — 
Gotl. 1. — — 1 — 
Gbg. 1. 15 7 — — — 
Älvsb. 1. 8 15 1 
Skar. 1. — 14 1 — — 
östg. 1. 6 3 — 
Värml. 1. 1 4 — — — — — 
öreb. 1. 8 1 1 
Västm. 1. 1 1 — — — — 
Söd. 1. 3 — — 
Sth. 1. — 8 1 — — 
Uppe. 1. 2 — 
Kopp. 1. — 2 1 — — 
Gävl. 1. 1 2 — 
Jämtl. 1. — 5 — — — 
Vnrl. 1. 9 2 1 
Vbt. 1. — 1 5 — 1 
Nbt. 1. — 2 
Totalt 63 128 25 3 4 

Levin 

Levin (utt. levin) är av Otterbjörk belagt 1709 men fanns enligt 
samme författare i almanackan på 1600-talet (a. a. s. 110). 

År 1860 är detta namn förhållandevis vanligt i Skaraborgs län och 
en del av Älvsborgs län, men det förekommer även på några andra 
håll. Antalet beläggorter i landet är 53. Därav kommer 48 på de 
nämnda länen. 

År 1890 finner man Levin över ett större område, ehuru belägg-
orternas antal har minskat till 38, varav 28 i Skaraborgs och Älvs-
borgs län. Det sydligaste belägget finns i Blekinge län och det nord-
ligaste i Uppsala län. Endast en ort är densamma som 1860. 

År 1920 är beläggortema endast 10, varav 1 i Skaraborgs och ingen 
i Älvsborgs län. 
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I Västergötland har Levin under tiden 1831-1835 påträffats blott 
en gång. Beläggserien för detta område åren 1860-1870-1880-1890 
—1900-1910-1920 ter sig sålunda: 48-40-32-28-13-3-1. 

Förstagångsbelägg (efter 1820) är för några orter i Skaraborgs och 
Ålvsborgs län: V. Tunhem 1828, Fänneslunda 1834, Bjurbäck 1850, 
Blidsberg, Od och Vartofta-Åsaka 1852, Mjäldrunga 1856 och Börstig 
1858. 

Som dopnamn förekom Levina, som väl torde vara bildat efter 
Levin, knappast Levi som för övrigt har en vidare spridning. År 1860 
finns Levina endast i Skaraborgs och Ålvsborgs län med 4 belagda 
orter. År 1890 är antalet beläggorter i landet 10 med den sydligaste i 
Hallands och den nordligaste i Kopparbergs län. År 1920 har namnet 
påträffats blott i en ort i Värmland. 

Levin 

År 60 90 20 
60, 

60 o. 90 900. 20 60 o. 20 900. 20 

Malm. 1. 
Krist. 1. 1 1 
Blek. 1. 1 
Hall. 1. 
Kron. 1. 1 3 
Jönk. 1. 3 4 1 
Kalm. 1. 
Gotl. 1. 
Gbg. 1. 1 2 2 
Älvsb. 1. 23 18 1 
Skar. 1. 
östg. 1. 

25 10 1 

Viirml. 1. 1 
öreb. 1. 1 
Västm. 1. 
Söd. 1. 1 
Sth. 1. 
Upps. 1. 1 
Kopp. 1. 
Gävl. 1. 
Jämtl 1. 
Vnrl. 1. 
Vbt. 1. 
Nbt. 1. 
Totalt 53 38 10 1 
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Sanfrid 

Om Sanfrid säger Otterbjörk, som anför ett belägg från 1820, att 
det var ett »inte ovanligt namn i Västsverige på 1800-talet» (a. a. 
s. 123). 

Sanfrid brukas 1860 som dopnamn mest i Skaraborgs län men i 
någon mån även i Älvsborgs länsdel av Västergötland. Beläggorterna 
är i det förra länet 35, i det senare 7. Utanför detta område finns ett 
belägg från Örebro län (Nora bergsförsamling i Västmanland). 

År 1890 är beläggorterna i landet färre, endast 32, men namnet är 
mera spritt. Det sydligaste belägget härrör från Kronobergs och det 
nordligaste från Västerbottens län. Antalet beläggorter har i Skara-
borgs och Ålvsborgs län tillsammantagna reducerats till 19. Av dessa 
är endast en densamma som 1860. 

Sanfrid 

År 60 90 20 
60, 

60 o. 90 90 o. 20 60 o. 20 90 o. 20 

Malm. 1. — 
Krist. 1. — 
Blek. 1. — — 
Hall. 1. — — 
Kron. 1. — 2 1 — 
Jönk. 1. 3 
Kalm. 1. 1 
Gotl. 1. — — 
Gbg. 1. — 
Älvsb. 1. 7 3 — 
Skar. 1. 35 16 1 
östg. 1. 1 — 
Värml. 1. — 2 
öreb. 1. 1 — 1 
Västm. 1. 1 
Söd. 1. 1 
Sth. 1. 1 — — 
Upps. 1. _ 
Kopp. 1. — 
Gävl. 1. — 1 
Jämtl. 1. — — 
Vnrl. 1. — 1 
Vbt. 1. 1 1 — 
Nbt. 1. — 1 
Totalt 43 32 6 1 
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År 1920 är beläggorterna bara 6 till antalet. Namnet saknas helt i 
Skaraborgs och Älvsborgs län. 

I Västergötland (utom Göteborgslänsdelen) har under tiden 1831-
1835 blott ett belägg påträffats. Beläggorternas antal är åren 1860-
1870-1880-1890-1900-1910-1920: 42-63-30-19-8-1-0. 

I födelseböcker, som granskats för tiden 1820-1860, har följande 
förstagångsbelägg påträffats i Skaraborgs och Älvsborgs län: Velinge 
1832, Vartofta-Åsaka 1848, Od 1850, Mjäldrunga och Odensåker 1855, 
Berg 1856 och Binneberg 1857. 

Sammanfattning 

Det kan konstateras att bruket av samtliga här behandlade namn 
år 1920 var väsentligt mindre än år 1860, och detta trots den ökade 
användningen av två — eller tre — förnamn och trots befolknings-
ökningen med stigande födelsetal. 

En sammanställning över antalet beläggorter i landet för dessa 
namn åren 1860,1890 och 1920 ter sig på följande sätt: 

1860 1890 1920 

Otto 481 524 208 
Betty 116 180 49 
Svante 82 72 38 
Severin 63 128 25 
Levin 53 38 10 
Sanfrid 43 32 6 

Namnen Otto, Betty och Severin visar uppgång från 1860 till 1890, 
men därefter följer en nedgång till 1920. Naturligtvis kan dock be-
läggorternas antal ha varit större något annat år än just 1890. 

Svante, Levin och Sanfrid har sin största frekvens 1860 — därefter 
minskar antalet beläggorter fortlöpande. Även här gäller givetvis att 
mellanliggande år Ram uppvisa avvikande siffror, men därav ändras 
inte tendensen i stort. 
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För Västergötland (utom Göteborgslänsdelen) får en motsvarande 
sammanställning avseende åren 1831-1835, 1860, 1870, 1880, 1890, 
1900, 1910 och 1920 detta utseende: 

1831-35 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 

Otto 63 77 73 83 69 33 25 8 
Betty 10 35 20 8 1 1 0 0 
Svante 88 52 26 14 9 3 2 2 
Severin 0 4 13 31 28 16 2 1 
Levin 1 48 40 32 28 13 3 1 
Sanfrid 1 42 63 30 19 8 1 0 

Otto och Svante var på 1830-talet i Västergötland vanligare än de 
övriga namnen. Ottos position stärktes till en början men försvagades 
mot 1800-talets slut. Svante visar hela tiden tillbakagång. Betty, 
Severin, Levin och Sanfrid var till en början mycket ovanliga, vann 
därefter terräng men kom sedermera praktiskt taget alldeles ur bruk. 

Man bör av dessa få exempel inte dra alltför långtgående slutsatser 
beträffande förändringarna i namnskicket i stort. Klart är dock att 
detta i viss utsträckning har varit underkastat modets växlingar. Nya 
namn fick ersätta äldre, blev populära för en tid men ersattes så 
småningom i sin tur med ännu andra namn. 

Resumé 
Une tude des pHnonts 

L'etat des prenoms en Suåde a, aussi loin qu'on puisse voir dans le 
passö, subi des modifications. Certains noms ont survecu au cours des 
temps, majs la plus grande partie est tombee en desuetude et a ete rem-
placee par d'autres. L'usage des noms a aussi varje selon les regions. 

Nous avons suivi dans nos recherches les transformations intervenues 
dans Petat et la frequence de quelques noms — Otto, Betty (abreviation 
d'Elisabeth), Svante, Severin, Levin et Sanfrid — au cours d'une periode 
limitee. L'usage de ces noms comme noms de bapteme a ötö releve pour 
les annees 1860, 1890 et 1920. Dans un district moindre — des parties 
de la region de la Vestrogothie dans la province de Skaraborg et d'Älvs-
borg — les recherches englobent les annees 1831-1835 ainsi que chaque 
10 ans entre 1860 et 1920. 
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Tous les noms, pour ce qui est de tout la pays, sont plus utilises en 
1860 qu en 1920. Trois d'entre eux (Otto, Betty et Severin) etaient nette-
ment plus communs en 1890 qu'en 1860, majs par la suite une periode tres 
marquee de declin se fait sentir jusqu'å, 1920. Les autres noms (Svante, 
Levin, Sanfrid) sont en rapide regression dås 1860. 

Les måmes tendances peuvent are notees en Vestrogothie: soit au 
debut une certaine popularite croissante qui fra en declinant par la 
suite ou pendant la måme periode une diminution continuelle de i'uti-
lisation des prenoms. 



Något om lapsk spädbarnsvård i äldre tider 

Av CARL JOHANSSON 

I likhet med andra naturfolk var samerna i äldre tider i sitt beteende 
och i sin tro beroende av den omgivande naturen, himlakropparna och 
de avlidna släktingarnas andar. De sistnämnda visar sig bl. a. i den 
rikt utveckladel släktterminologin, som samerna tillämpade i äldre 
tider. De äldre i släkten hölls i vördnad,2  som fortsatte i form av riter 
och tabuföreställningar, sedan de avlidit. 

Genom en del tecken på himlakropparna kunde man sålunda utröna 
om det väntade barnet var en gosse eller flicka, om det var sjukt eller 
svagt osv. Månen,3  som man liknade vid en havande kvinna, iakttog 
man särskilt. Stod en stjärna över och intill månen blev det väntade 
barnet ett gossebarn, var stjärnan under och intill månen blev det en 
flicka. Såg man vid observationen en stjärna före och intill månen 
blev barnet vid födelsen ett friskt barn och förlossningen skulle gå bra, 
men om stjärnan, som iakttogs, var efter och intill månen, skulle 
barnet däremot födas med lyte och ej leva länge. 

Beskyddare och hjälpare för de blivande mödrarna och barnen var 
Sarakka, Uksakka och Juksakka, de tre kvinnliga gudomligheterna, 
som hade sina bestämda uppehållsplatser i kåtan. Sålunda hade 
Sarakka sitt tillhåll under kåtans eldstad, aran; hon var beskyddare 
och hjälpare för kvinnorna under havandeskapet och vid förloss- 

1  Falkenberg, 72-73; 84-85. Bergsland, »Det samiske slektskaps og svoger-
skapsordsystem», Oslo 1942. J. P. Fjällström. A—b. J; M. B. 

2  Högström, 207. Under sagesmännens barndom voro ännu många av de 
gamla släkttermerna i bruk. Sålunda användes skilda uttryck för svåger och 
svägerska, som var äldre eller yngre än ens maka eller make, för moster eller 
farbror, som var äldre eller yngre än ens far eller mor osv. Bland den nu levande 
generationen ha nu nämnda släkttermer nästan helt kommit ur bruk, utjämnats 
och förenklats. 

3  Rheen, 7. 
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ningen; till hennes ära åts sarakka-gröt efter en förlossning. Juk-
sakka [av juoksa =pilbåge] höll till i kåtan till vänster om dörren, där 
pilbågen och pilkogret hade sin plats. Vid förböner hade hon för-
mågan att förvända ett flickfoster till gossfoster i moderlivet. Med 
osynlig hand biträdde Juksakka gossarna vid skjutövningar med pil-
bågen, vilka för gossen började redan vid 2-3 års ålder. Uksakka [uksa 
=dörr] höll till vid kåtadörren, där området mellan de båda pier `-
met-stockarna, dörrtröskeln, sjiel l  ma och eldstaden aran utgjorde lik-
som förgården, förstugan i kåtan. Uksakka beskyddade barnen i all-
mänhet och i synnerhet då barnet började ta sina första stapplande 
steg: Uksakka var kåtans dörrvakt, särskilt för barnen.' 

Att rester av tron på de gamla gudarna höll sig länge kvar bland 
samerna, trots präster å och domares flerhundraåriga nitälskan för 
lag och evangelium i lappmarkerna och trots vetskapen hos samerna, 
att tron på deras gamla gudar räknades som urbota brott och kunde 
bringa utövaren på bålet, visar en händelse, som enligt mina sagesmän 
inträffade i Arjeplog för ca 95 år sedan. Det hade varit marknad i 
Arjeplogs kyrkostad; denna inträffade i februari månad. Piteåborgarna 
och övriga handelsmän hade vänt åter till kustlandet med bytesvaror, 
och samer och nybyggare med sina häst- och renforor till sina gårdar 
och vintervisten. Ett sällsl'iap samer var på återväg med sina rajder 
från marknaden i Arjeplog genom skogarna norr om nuvarande Sten-
sunds by — gamla Seiti-tjålpme — till sitt tältkåtaviste nedefter 
Piteåälven. Bland kvinnorna i sällskapet var en ung blivande först-
föderska. Under färden genom skogarna inträffade stunden för henne 
att föda. Rajden stannade, männen i sällskapet gjorde snabbt iord-
ning tre eldar och placerade den blivande modern på renhudar och 
renkalvskinnsfällar vid den mellersta elden. Sedan sprungo och 
stundom hoppade samtliga de medföljande kvinnorna runt eldarna och 
förstföderskan, höllo upp nedre delen av koltarna och pälsarna ovan-
för knäna och ropade »Sarakka viekete mijav, Sarakka viekete mijav!» 
Sarakka hjälp oss, Sarakka hjälp oss! Födseln gick bra, det var ett 
välskapt gossebarn, som vid vuxen ålder blev stor renägare och fram-
stående renkarl. Det nyfödda barnet lindades in i medhavda renkalv-
skinn och färden fortsatte till kåtorna i vintervistet, där badning av 

1  Leem, 413-415; Jessen 21-22; Reuterskiöld, 80-82. 
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den nyfödde skedde. Min sagesman, som var en 80-årig samekvinna — 
upplyste mig, att förtjänsten av den lyckligt genomgångna förloss-
ningen var Sarakkas.1  

Sedan en del kristna seder införts, bl. a. barndopet, var man noga 
med att vid badning, innan barnet döpts av prästen, dess hjässa ej 
skulle komma i beröring med badvattnet. Efter det kristna dopet 
förrättade föräldrarna många gånger i all hemlighet2  omdop av sitt 
barn särskilt om barnet visade sig vara sjukligt, eller om en avhållen 
nära anförvant avlidit. Vid det hemliga dopet gav man barnet den av-
lidne anförvantens namn. I badvattnet skulle då nedläggas bl. a. 
mässing, som hade en magiskt skyddande verkan på barnet. Dessa 
omdop och namnbyten vållade många gånger stort huvudbry för 
prästerna, då man på omvägar fick höra, att en person kallades med 
ett annat namn än det i kyrkböckerna införda. 

För det väntade barnet var iordningställt3  kier` kav, finska komssio, 
den samiska barnvaggan, med allt vad därtill hörer. Den var gjord 
av urholkat furuträ. I huvudändan fanns en huv, gjord av en längs-
gående spjäla och en mot denna tvärställd båge. Denna huv kallades 
kåhke. Den avsmalnande fotändan avslutades med ett tvärstycke av 
trä, kier` kav-sliehko. över det hela var spänt hemgarvat renskinn, 
luwdon, som kunde hopsnöras med en skinnrem, karkas, i skinnöglor 
kallade karon. Dessa öglor voro fastsydda i luwdon vid sidan av kierc-
kav. Från övre kanten av kåhke gick ett tredelat band, naker-padde 
— sömnbandet — som sammanlöpte till ett vävt band i höjd med 
barnets bröst, då barnet låg i kier` kav. Detta vävda band var fäst i 
kier`kav-diehkko. I övre kanten av kåhke var fastsytt ett skynke, 
naker-kåptjås [sömnskynket], som var fritt i sin nedre del. Tidigare 
var det sytt av garvat renskinn, senare av kläde. När barnet sov drogs 
naker-kåptjås med sin fria del över naker-paclde.4  

Där naker-padde sammanlöpte, fästes alltid en silvermalja. Denna 
skyddade barnet mot att bli utbytt av de underjordiska [kitniha]. Mina 
sagesmän ha berättat många fall av bortbytta barn, detta då man för 
tillfället ej haft tillgång till en silvermalja på naker-padde som skydd 

M. B. 
2  Rheen, 7. 
3  Rheen, 8; Jessen, 33-39; Lundh Lappi, 24. 
4  Rheen, 9; A.-B. J.; M. B.; I. L.; I. S.; K. K. 
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mot kitniha. Även på småbarn, som redan börjat springa korta sträc-
kor vid flyttning efter rajden, fästes på bröstet i kolten ett metall-
skydd mot kitnihas närgångenhet.' Sålunda berätta mina sagesmän 
om en höstflyttning på 1850-talet från sommarlanden i nuvarande 
Svaipa lappby, då en familj passerade Klippovardo syd Laisälven 
(kartbl. 26 Lövmokk) och en femårig flicka i familjen en kort sträcka 
sprang efter rajden — långa sträckor red barnen i den åldern på en 
av klövjehärkarna. Plötsligt försvann flickan. Den oroliga modern 
varskodde familjefadern om detta. Fadern, som var nåidkunnig, tog 
det lugnt. Då rajden stannade vid nästa renvall östsidan Vuortnajåkk, 
lämnade han familjen att sadla av klövjehärkarna och spänna upp 
tältkåtan. Själv vände han tillbaka efter flyttningsvägen till den 
plats, där flickan försvunnit; han visste nämligen, att där höllo 
kitniha till. Ditkommen tog han fram sitt eldstål — kaskam — och 
gjorde med det diverse tabukonster, bl. a. förde han det över huvu-
det motsols under det han läste, eller mumlade, en del trollformler. 
Om en stund uppenbarade sig flickan och kom gående till fadern och 
förebrådde honom, att han avbrutit hennes välsmakande måltid hos 
ett godhjärtat folk, hon var på besök hos. Vid detta gästabud hos 
kitniha, förtäljde mina sagesmän, hade hon fått ett märke på ena 
kinden som minne av besöket hos de underjordiska.2  

För bruk under vintertid vid rajdflyttningar, hade man till kier` kav 
sytt ett fodral, hölje eller säck av renbällingar med håret ut. Detta 
fodral skulle helst vara sytt av vita renbällingar. Fodralet [lp 
skuohppo] skulle ta tätt utanpå luwdon runt kier`kav. Tack vare 
dessa anordningar, kunde vid behov modern stanna med rajden under 
flyttning, böja sig över ackjan, där barnet låg i kier` kav, öppna 
skuohppo, föra undan naker-kåptjås och ge barnet bröst i den sträng-
aste vinterkyla utan att barnet tog skada av det. 

Den i båtform gjorda kier`kav lämpade sig bra som barnvagga för 
spädbarn, den gav skydd i kyla samt för yttre stötar vid färder i skog 

Rheen, 9; A.-B. J.; M. B.; I. L.; I. S.; K. K. I Lule- och Pite lappmark samt 
i sydligare lappmarker var skyddsmetallen mot kitniha lika mycket mässing 
som silver. Sedvänjan med bruket av dessa skyddsmetaller hade börjat upphöra 
under sagesmännens barndom från Lule lappmark och söderut, i de nordligare 
lappmarkerna har sedvänjan dröjt sig kvar till sen tid. 

2  A.-B. J. 
5— 664283 Sv. Landsmål 1966 
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Bild 1. Mor med spädbarnet i kier 'kav. Den tredelade naker-padde och naker-
kåptjås uppslagen bakåt över kåhke-huven över barnets huvud. Flikarna av 
luwdon — den hemgarvade skinnbeklädnaden över trähöljet — lagda över bar-
nets bröst och ben och hopsnörd med karkas — här ett hemvävt band — i karon, 
de i luwdon fastsydda tvinnade skinnöglorna. Med höger hand håller modern, 
utanpå luwdon, fast i kier`kav-sliekko, bakstycket av trä i kier`kav-höljet. 
Foto förf. 

och på fjäll.' På 1850-talet var ett sällskap samer på färd i båt på 
Lejnavand norr Torneträsk. Båten var hårt lastad. I båten var även 
ett spädbarn, insnört i sin kier` kav. En hård kastby kom plötsligt som 
fallvind från de omgivande fjällen, den tungt lastade båten vatten-
fylldes och kantrade. Samtliga ombordvarande drunknade utom 
det lilla spädbarnet. Tack vare de tätt hopsnörda luwdon och naker- 

1  Rheen, 9; A.-B. J.; M. B.; I. L.; I. S.; K. K. 



NÅGOT OM LAPSK SPÄDBARNSVÅRD I ÄLDRE TIDER 67 

Bild 2. Fadern med samma barn i kier`kav. Den mot kitnihas närgångenhet 
skyddande silvermaljan synlig på naker-padde, där den sammanlöper. Naker-
kåptjås — sömnskynket — uppslaget bakåt över gåhke. Foto förf. 

kåptjås av skinn vattenfylldes ej kier`lcav utan guppade sakta och 
fördes av vinden mot stranden, där ett par samer kunde ta hand om 
barnet. Åt de övriga förolyckade kunde de ej göra något, båt saknades 
och de voro ej simkunniga. Detta spädbarn brev sedan stamfar för 
Jukkasjärvi- och Gällivaregrenen av Kuhmunensläkten. Den båtfor-
made kier` kav hade räddat barnet från drunkningsdöden.' 

I botten på kier` kav lade man söndersmulad risjak ståhkke-tarl  f e 
eller siemultarl  f e. Den förra bestod av söndersmulad torr gulvit för-
multnad björkstam och den senare av torkad rödgrå mjuk mossa från 
kallkälldrag. Den förmultnade torra gulvita veden av björken skrapa- 

1  J. S.; L. N. 
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des först med kniv och finfördelades sedan genom gnuggning mellan 
händerna; denna ansågs bättre än siemul-tart fe. 

På dessa tar' fe lade man sedan njaveh, de långa mjuka håren från 
undersidan av renens hals, stundom plockades håren av hudarna 
under renens svans. De äldre barnen i en familj med spädbarn fick 
alltid plocka lös dessa hår från de torkade renhudarna, innan dessa 
användes i kåtan eller såldes. Håret samlades i skinnpåsar för kom-
mande behov. På sommaren, då renen höll på att byta hårbeklädnad, 
tog man med händerna de lossnande hårtussarna från renen och sam-
lade dem i påsar av skinn. En liten huvudkudde stoppades full med 
fjun, dunbeklädnaden närmast kroppen hos fåglar, särskilt sjöfåglar. 
På denna hårbädd lade man så spädbarnet och täckte över ben och 
överkropp med renhåret. Som täcke användes det beredda skinnet med 
håret på av nyfödda renkalvar, på vilka håret är rött. Som barnpuder 
användes den torkade, finfördelade barken av späd ungbjörk, på vil-
ken barken är grön. Barnoljan utgjordes av renklövflott; i kyla blev 
den ej fast som annat renfett utan blev då en tjock, flytande massa. 
Klövarna kokades, inget kött fick vara med, klövflottet skummades 
av osaltat och förvarades i en tjäderkräva [lp paj' mås] eller i renens 
nätmage [lp tjalmas]. Tjäderkrävan och nätmagen hade sköljts och 
torkats genom uppblåsning, innan den fylldes med klövflottet. Detta 
osaltade klövflott hade en mångsidig användning. (Förutom till barn-
olja, använde man ofta klövflottet till att mjuka upp läppar och 
svalg vid hetsjakter på varg. Man hade då en tjäderkräva med klöv-
flott i barmen innanför kolten, ur tjäderkrävan tog man sig en klunk 
av klövflottet vid behov. Snö fick på inga villkor tas i munnen av 
jägaren vid hetsjakten, krafterna slappnade då av. Klövflottet an-
vändes även som gevärsfett till mynningsladdaren. Slutligen smordes 
vid behov skinnet på trolltrumman med osaltat klövflott.) 

Vid ombyte, torkade man av barnet med renhåret, pudrade med 
den finfördelade björkbarken, smorde med klöVflottet och bytte ut 
och lade på nytt och rent renhår på tar' /e i kierrkav och lade ned bar-
net igen. 

Till tröstare fick barnet en svagt kokad fettstrimla från sidan av 
renhalsen. Dessa fettstrimlor var sega men saftiga, det lossnade ej 
några stycken från dem vid barnets sugning, och fara för att barnet 
skulle svälja ihjäl sig förelåg ej. 

När barnet blivit äldre, fick det vid sidan av bröstmjölken svagt 
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kokad buljong på bogkött av ungren. Vid sidan av denna flytande 
föda, fick det så småningom fint skrapat och kokat bogkött av ung-
ren. Då barnet började övergå till att äta fast föda, tuggades denna i 
början av modern och gavs sedan åt barnet intill dess det fått 
tänder och självt kunde tugga sin föda. Några var- och bakteriehärdar 
fanns ej i tänderna, då den tidens människor hade hela tänder till 
ålderns dagar. Vid tillgång till renmjölk gavs den i starkt utspädd 
form med sked till spädbarnet.' 

Den som upptäckte den första tanden i barnets mun skulle ge 
det en renvaja, som kallades tandvaja, vilken förde särskild lycka 
med sig. Då barnets mjölktänder lossnade, förestavade föräldrarna 
vissa gamla tabuformler som barnet Jäste och som innebar att man 
skulle få goda tänder. Både kvinnor och män voro ju i sitt arbete be-
roende av goda tänder, männen bl. a. vid kastrering av rentjurarna, 
kvinnorna vid rensenspinning och vid beredning av skinn.2  Nåiderna 
ansågs särskilt ha goda tänder. En som tänkte bli nåid, skulle först 
genomgå en del prov. Först och främst prövades vederbörandes 
lämplighet av en ännu levande och verksam nåid, bl. a. genom 
att vistas en natt på kyrkogården. Tålde han alla dödingar, som då 
gav sig till känna, fick han nästa natt göra försöket att öppna en 
känd nåids grav och ta en av dennes oxeltänder. Hade han nog starka 
nerver därtill och lyckades få tag i en av den avlidne schamanens 
oxeltänder var hans styrka som nåid given, ty med den döde scha-
manens oxeltand övergick nåidvärdigheten och styrkan till den nye 
innehavaren. Även om nu spädbarnet med sin första tand ej skulle 
bli någon nåid, så var dock goda, starka tänder ett livsvillkor för den 
tidens samer; därför följdes tandsprickningen hos spädbarnet och 
tändernas vidare utveckling med allra största intresse.3  

Vid mörkrets inbrott skulle barnen hållas inne i kåtan och ej föra 

1  Rheen, 9; A.-B. J.; M. B.; I. L.; I. S.; K. K. 
2  Rheen, 9-10; A.-B. J.; M. B. 
3  Drake, 360 — Neneenska samlingen — »När oxeltänderna fallit bort, blevo 

de [nåiderna] svagare att spå [K. 571]». Lule lappmark; Therman, 238, »En noid 
skall ha goda tänder, noidtänder och kan bita av ödet.»; P. P. R.; A. R.; P. N. R.; 
M. B.; E. M. M.; J. P. F. En nåid från Basta, Gällivare, vid namn Balko, hade 
begravts i gamla kyrkogården i Gällivare. En yngre same, som hade genomgått 
proven och hade befunnits nitidyrket värdig, mutade dödgrävaren att gräva upp 
Balkos lekamen ur hans grav. Den blivande nåiden tog så en av Balkos oxel-
tänder, de blev hans nåidmärke. 
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Bild 3. En gammal kåtaplats, där ett spädbarn dött, då familjen bott där i 
tältkåta. Sedan det avlidna barnet lagts i vigd jord, bröt man upp från kåtaplat-
sen och lämnade endast kvar trähöljet av den avlidnes kier`kav, som minne av 
händelsen. Sådana kåtaplatser, där någon nära anförvant i familjen dött, an-
vändes sedan aldrig som kåtaplatser. Från förkristen tid hade man stor respekt 
för döden. Foto förf. 

högljudda lekar, ty vid övergången från dagsljus till nattmörker var 
sjukdomsandarna i rörelse. Dessa färdades omkring i skepnaden av en 
man och en kvinna särskilt då efter stora färdevägar. Var då under 
vintern kåtorna uppförda efter en sådan färdeväg, gällde det att hålla 
barnen tysta och leka tysta lekar vid mörkrets inbrott, ty det var 
barnen, så trodde man, som var särskilt utsatta för sjukdomsandarnas 
närgångenhet. Hörde de barnstoj vid sidan av färdevägen, avvek° de 
från färdriktningen och gjorde en påhälsning i kåtorna hos de sto- 
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Bild 4. »Valkeapää* vid den övergivna kåtaplatsen, där makan avlidit. Döds-
korset eller trähöljet av kier`kav placerades alltid vid poassio mitt emot 
dörren i den övergivna kåtaplatsen. Foto förf. 

jande barnen med ty åtföljande sjukdom och död. Många äro de ut-
sagor, som förtälja, att om kåtans folk misstänkte att sjukdomsan-
darna var på färdevägar, tog man ned tältkåtan, packade ned ack-
jorna och flyttade med rajderna undan den annalkande sjukdomsfaran 
i all tysthet till mera öde trakter, där inga människor färdades. Under 
en sådan flyttning hölls den sista ackjan i raj den under särskild 
uppsyn, ty i den var nedpackad främmande gods — hampa, vadmal, 
kläde — som man bytt till sig vid marknaden eller nere i bygden. Hade 
nu sjukdomsandarna trots försiktighetsåtgärder från kåtans folk 
ändå obemärkt kommit med i rajden höllo de i så fall till i sista ackjan 

A.-B. J.; M. B.; I. L.; E. S.; E. M. M. 
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bland detta främmande gods, som kommit i beröring med utom-
stående människohänder under marknaden och nere i kustbygden. 
Sjukdomsandarnas eventuella närvaro gav sig då tillkänna genom 
ett andningshål, som var synligt med stark rimfrostbildning i sista 
ackjan ovanpå det främmande gods, som där nedpackats. Vid upp-
täckten av detta ledde husbonden skyndsammast rajden förbi en 
fors, kapade av dragremmen för rajdens sista ackja och lät den rulla 
ut i forsen. Familjen, och särskilt barnen, var då räddade, ty rinnande 
vatten betydde döden för sjukdomsandarna, trodde man. 
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Resumé 

Sur les soins aux nourrisscrns lzpons au temps jadis. 

Comme pour d'autres peuples primitifs, le comportement et les croy-
ances des Lapons au temps jadis döpendaient de la nature environnante, 
des corps cölestes et des esprits des morts. 

Si un enfant montrait des signes de maladie aprös le baptöme 
chrötien ses parents, en seeret, le baptisaient å nouveau majs eette fois 
selon les rites paYens. On donnait alors un nouveau nom å l'enfant, celui 
d'un proche parent d6c6d6. Gråce å la position de la lune et des ötoiles 
on pouvait trouver si l'enfant k naitre ötait une fille ou un gareon, s'il 
ötait bien portant ou malade avant sa venue au monde. 

Les garcliennes et aides des futures möres ötaient les trois döesse akka : 
Sarakka, dont la place ötait sous le foyer (aran), Juksakka, qui avait la 
sienne gauche de la porte, lå 'på l'arc et le carquois se trouvaient, ainsi 
que Uksakka qui se tenait entre la porte et le foyer de la hutte. Toutes 
trois avaient lems missions bien döfinies: Sarakka pour l'accouchement, 
Juksakka pour aider les garcons lors de leur premier essai de tir å l'arc 
et Uksakka comme gardienne des enfants å la porte de la hutte. 

Le berceau lapon en forme de båteau, kier`kav, ötait spöcialement bien 
appropri6 å son but, il döfendait l'enfant contre les chocs, le froid et l'hu-
midit6. Pour les som n aux nourrissons on utilisait, å la place de la ouate 
de cellulose d'ajourd'hui, de la tige de bouleau pulvörisöe, de la mousse 
provenant d'une fontaine d'eau caleaire ainsi que des poils de rennes. En 
guise de couverture on se servait d'une peau de renne, comme pominade 
on prenait de la graisse des sabots de rennes non sal6e et l'öcorce des-
sechöe et pulvöris6e de jeunes bouleaux servait de tala. 
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Sur la bande: nakör-padde, qui maintient la couverture du berceau au-
dessus du visage de l'enfant, on attachait une petite boucle en argent ou 
en cuivre pour prot6ger le nourrisson contre l'approche des d6mons 
souterrains: kitniha. 

Les parents et les membres de la famille suivaient de tres pres la den-
tition de l'enfant. Les Lapons 6taient e, l'extreme tributaires du bon 6tat 
de leurs dents, les hommes pour la castration des rennes mitles par ex., 
les femmes pour le filage des ligaments de rennes dont on faisait du fil 
et pour le eorroyage des peaux de rennes. De bonnes molaires dtaient 
l'attribut le plus pr6cieux pour le pretre soreier, le ehaman. 

Les enfants etaient specialement expos6s aux esprits amenant les 
maladies qui arrivaient sous la forme d'un homme dt d'une femme em-
pruntant les voies normales de communieation. Les enfants devaient 
(Sviter alors les jeux bruyants apres la tomb6e de la nuit, moment oii 
les esprits des maladies 6taient en pleine activit6. Autrement ils auraient 
pu s'introduire pour r6pandre la maladie et la mort parmi les enfants, 
dtant attir6s par leurs ens. 



Vassel, en vattendragsbeteekning med 
förekomsteentrum i Övre Dalarna 

Jämte anmärkningar om några svenska Vässl- Vättl-namn 

AV BROR LINDAN 

För ett område, som omfattar Dalarnas nordligaste och Härjeda-
lens sydligaste socknar (åtminstone Säma, Älvdalen och Orsa Dal., 
Sveg och Lillhärdal Härj.), upptar våra generalstabskartor ett inalles 
rätt stort antal vattendragsnamn på -vasslan. Som exempel kan an-
föras: Fisk- och övasslan, Särn. (Gn82); Asp-, Björk-, Romund-, 
Ränn- och Sugnsvasslan, Älvd. (G107); Harp-, Hed-, Häll-, Kvarn-, 
Lind-, Orm-, Tjär-, Torsmo-, Vål-, Angs- och örvasslan Ors. (G103 
-108); Botvasslan Sveg (Gn.77), Kvarn- och Stugvasslan, Lillh. (Gn82 
NM). 

För ett västerdalskt område innefattande socknarna Transtrand, 
Lima och Malung upptar G-kartorna en mot -vasslan svarande grupp 
vattendragsnamn på -valla och -vallen eller -valen, ex.: Art-, Bar-, 
Bu-, Ha-, Kinn-, Näs-, Re-, Sjö-, Säls-, Tra- och östvalla (G102), 
Hund- o. Rövalla (G101) och Björ- o. Tevalen samt Tanclövallen (G95). 
Även enkelt Valen märkes i ett fall (G95) inom Malung. 

Genom uppteckningar särskilt på 1930-talet ff.1  har för de angivna 
Dalasocknarna och även några närliggande framkommit ytterligare 
ett antal namn med samma vattenbeteckning, och kunskapen om 
namngruppen har avsevärt förmerats. Det har genom uppteck-
ningarna också blivit klart, att G-kartornas namnformer -vasslan 
och -vallan, liksom enkelt Vasslan (ex. på G102 Älvd.), överlag är 
missvisande. Ordets böjning är nämligen i folkmålet stark, och kor-
rekt skriftform hade varit -vasseln eller med anslutning till dialektal 
ljudföljd  -vasslen. 

1 SOA:s topografiska samlingar: uppt. av B. Linden, Nies Hj. Matsson, C. och 
H. Lindberg. Nämnas bör även H. Geijers uppteckningar från 1911, ULMA 
660: 1-5, som här i viss mån kunnat anlitas. 
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Namnbeståndet inom gamla Moraområdet 

Naturligtvis vore det tämligen meningslöst att söka åstadkomma 
en fullständig förteckning över förekommande namn på -vasseln 
(-vasslen), -vallen, -valen osv., och ur bestämningsmotivens synpunkt 
behandlas de sammansatta fallen bäst i större undersökningar över 
respektive områdens vattennamn. Det är här också blott min avsikt 
att dels redogöra för namnelementets användning och formbildning 
inom ett begränsat, för dess studium gynnsamt område, för vilket 
G-kartorna upptar relativt få eller inga vattendragsnamn med den 
ifrågavarande beteckningen, nämligen Mora gamla tingslagsområde 
(omfattande Mora, Sollerö, Venjans och Våmhus socknar),' och dels 
påvisa ordets förekomst och användning utanför dess frekvens-
centrum samt att försöka klarlägga dess ursprungsbetydelse och här-
ledning. Redogörelsen för Moraområdets förhållanden kan dock kanske 
även tjäna som exempel på vad excerpering av äldre källor rörande 
orten kan ge, när det gäller att undersöka ett ur formsynpunkt intres-
sant dialektord med användning i ortnamn.2  

Inom Mora f. d. tingslag möter följande fixa vassa-namn: 
A. Namn utan särskiljande bestämning, i princip °sammansatta: 
På Mora sockenområde: 
Vasseln (Vasslen), åtminstone sex st., med uttal wa'.2lE, dat. wit.2k. 

o. d. Mork. Vik. y,, a'1/4  Bon. va' Vattn. Färm: 1. I Orsasjön 
utfallande vattendrag från Vålängstjärn (NNO Färnästj. G103), nedtill 
även kallat Rovån.3  Skriftbelägg: Ett Enge i Walzlen 1659 Db (Nusn.-
Färn.); wid waslan 1773, på norra sidan om wasslen 1780 Lagf (Färm). 
Härtill: Vasslaränget el. -ängarna vasilcer- o. d., ängsmark kring Vas-
seln — nämnes ofta i äldre domboks- och lagfartshandlingar m. m., 
med former som Waslare- 1549 1634, wasle- 1603, Waslar- 1632, 

i Jag lägger härvid särskilt an på enkla appellativiska benämningsfall, dvs. i 
princip °sammansatta, utan särskiljande bestämning. 

2  Härnedan anförda skriftbelägg ur äldre källor härrör, med få undantag, från 
mina egna samlingar åstadkomna vid genomgång av arkivalier: domböcker, 
lagfarts- och lantmäterihandlingar (revböcker, kartor m. m.). För använda för-
kortningar hänvisas till mina DNO-serier: I: 1-3, Sv. Landsmål B 49, 55, 57. 

8  Se kartan hos förf. DNO I: 2 s. 163. Ett yngre namn är Vasslerängsbeicken. 
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watzler- 1652, WaBlar- 1669 1693 1729, WaBler- Wasler- 1672 1692, 
wasslar- 1780, Wasslar- 1845 (Revb.). Jfr även Wasselbro 1843 Revb. 
Nor., slogm., tro!. vid dåvarande landsvägsbron över Vasseln NO 
Noret.1  2. Biflöde till Ryssån från Stenissäls-Garsjön (Garsjön G103). 
3. Vasseln el. Vasselån wa‘ .21anä Mork., bil. t. Ryssån infallande NO 
Rotsjön G102 från Skinntjärn (Skinnsäcktj.), även kallat Skinnsäck- 
eller Skinntjärnån. Härtill: Vasselbäcken tyd källarm till Skinn- 
säckån från trakten OSO Digermor G102, infallande vid änget »Vas-
seln»; tVassel- el. Vasslaränget, f. d. slåtteräng° mellan Jöllmyren och 
Skinntjärn, numera även kallat Vasseln — skr. Hvassleänget 1764 
FLK. Jfr? även Wa ssl 1845 Revb. Vik. 4. Vasseln, namn på ett parti 
kring Acksisvägen av det vdrag som därovanför kallas Rumbobäck 
och som ö Acksi fäb. sammanfaller med Larstjämån (G103) samt 
nedom S. Avskaken fortsättes av s. k. Sågån till Ryssån; även be-
nämnt örvasseln, vartill örvassel- el. iÖrvasslaränget — skr. örvassel-
änget 1845 Revb., Örvaslaränget 1848 Kartbeskr. Vik. 5. Vasseln el. 
Vasselbäck -en wd -bcejoen, bifl. t. Hemulån från trakten mellan 
Risås och N. Garberg fäb. (G103). Jfr: Engie widh G ar b er gswa B len 
1687 1692 Db Vik.; uplåtit en halfdel af sin tolftedel i Garbergswass-
lans Sågqwam, till P. A. i Vinäs 1746 Lagf. 6. Ett äldre enkelt Vasseln 
torde förutsättas även av s. k. Vasselbäcken wa'.2-, biflöde till Lädesån 
från trakten mellan Vardskär och Himulberget =Fliotb. G103. Såvida 
vi inte här har prov på ett nytt, andrahandsappellativ *vasselbäck 
'bäck av vassels storlek el. typ', uppkommet på grundval av de ep-
exegetiska benämningsfallen Vasselbäck-en, fl. st. 7. Vasseln el. Vassel-
bäcken wa‘.2- Östn. yailbaj§4n Bon., Stor- och Lill-, två vid Vassler 
fäb. sammanfallande bäckdrag norrifrån till sjön Grönängen (Sästj:na) 
G103, varav det större numera även kallas Vasslerbäcken (östn.), 
efter fäbodstället. Härtill: Vasselbackarna ya'l- Bon., vägbackar N 
fäbodstället. 

Det nyssnämnda fäbodnamnet uppvisar flera former: Vassler (dia-
lektal form i halvofficiell användning — skr. Vassler fäb. G103,2  
Vassle fäb. GkNV3), annars Vassiarna el. Vasslorna wa'aler (- -) 

1  Se nyss åberopade karta i DNO I: 2 s. 163. 
2  Här står: Säsänget el. Vassler fäb. 
3  Den senare formen möjligen för »Vasslots (Kråkb.), varom se följande not. 
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östn. Kråkb. va'.2lar, dat. ya' Rum Bon. Våmh.1  Jfr: ett lijtet 
myreslogstycke i WaBlum 1690 Db (Kråkb.—östn.). Fäbodstället, som 
före storskiftet var ett s. k. änge och även benämndes Vasseltinget 
(Vassel- ,,,Valsänget ca 1847 Revb. Bon. +Våmh.) eller Säsänget (efter 
Säs fäb.), har givetvis sitt nuvarande namn av läget vid de två sam-
manflytande bäckarna, förr tydligen kallade Vasslarna (Wassler). 
Formen Vasslorna (Wasslur östn.) är att förstå som analogiskt upp-
kommen sekundärform, grundad på dativ pl. i Wasslum.2  Förleden i 
vägnamnet Vasselbackarna (Vall-) är antagligen genitiv av det plurala 
vatten- och fäbodnamnet, ideellt Vassla-. Om utvecklingen Vassl- > 
Vall- se vidare nedan. 

Till Moraområdet kan lokaliseras ännu ett äldre Vassel-namn: 
tVasslaränget, slogmark SO Essen el. Essbäcken (Ässi G103) i S. Vika 
by — skr. Wasslaränget — -ängen 1847 FLK. Namnet tyder på att 
även Essbäcken förr kunnat betecknas som en »vassel», Vasseln, i så 
fall nr 8 inom Mora socken; jfr skr. Wassl 1845 Revb. Vik., äga i Vika-
trakten. Av intresse för frågan är kortformen Essen (Ässi, dat. Ässn) 
för Essbäcken, vilken förutsätter ett underförstått feminint ord och 
då troligen just vassel. 

Svårt att säkert lokalisera är ett belägg från Jb 1663, Mora socken, 
på ett enkelt Vasseln (Vasslan): 1 bäckeqwarn i wat z lan. Närmast 
tycks det emellertid, av kringstående uppgifter att döma, stämma in 
på Vasseln nr 4 ovan, dvs, förr s. k. Garbergsvasseln. 

Inom V åmhu s socken: 
Vasseln (Vasslen), två st., med uttal -4 (Bon.), dat. .ual 

1. Från Holmtjärn G103 kommande biflöde till Våmån genom Björk- 
vassla by.3  Detta senare namn (skr. BiörkeuaBla 1541, Borkeuasla 

1  Oftast med föregående prepositionsuttryck, i bet. 'till' med ackusativ, i bet. 
'i' med dativ. Ex.: Upp-i Wassler Kråkb., Waaslum Våmh. (Kumb.). 

I Kråkbergsbygden tycks namnet nu uppfattas som best. neutrum »Vasslet*, 
på grund av ändelseförväxling -ce6) och uttalet med akut akeent från 
Bonäs- och Vånahushåll. Jfr det som *Bjoset» uppfattade sjönamnet 13jo8er, eg. 
Bjursarna 'Bjursjöarna', med läge NV Vassler fäb. (Bjoset G103). 

2  Jfr Krosaur för *Krosser (Kroasa 1847 Revb.) 'Korsen, korsmarkerna', 
slogmarksområde vid Orsasjön, inom Bonäs by. Om dylik ortnamnspluralis se 
vidare förf. DNO I: 1 s. 150 (not 1) ff. 

3  Kallas nu delvis även Vasslerängsbäck, av Vasslaränget. 
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1542 Jb, Biörkewasla 1637, Börckwassla 1641 Db osv.; utt. bo‘rj,sya.2/), 
numera brukligt endast som bynamn, förutsätter ett äldre * Börk-
vassel -n (av *Byrk- Birk- 'björkskog') som namn på bäckdraget.' Något 
-a har måhända aldrig funnits i den genuina formen av bynamnet, 
fastän skrivningarna visar tidig anslutning till vanlig plural ort- 
namnstyp. Härtill: Vasslaränget ikr-, odling kring Vasseln strax 
ovanför Björkvassla by — skr. i waBlerängen 1726 Lagf. 2. Vassen?, el. 
Vasselån, biflöde till Våmån från St. Vasselsjön =Vasselån G103 
GkNV. Härtill: Vasselsjön, Stor- och Lill-, y,,a3snn (ya`.2- —1ka`.2 
Älvd.) steir- o. • 2-, sjöar vid Våmhus gräns mot Älvdalen =St. och L. 
Vasselsjön G103 GkNV, av vilka den mindre avrinner genom Indån 
och har sitt namn genom anslutning till den störres enbart på grund 
av närläget — skr. Store o. Lille Waslesiön 1676 LMSA, St. och L:a 
Wasselsjön 1804 Hagströms porfyrkarta, Stora o. Lilla Vasselsjön 
1866 Aros. Sekundärnamn: Vasselsjöberget = Vallsjöberget G103, 
V-sjöbäcken vdrag till St. Vasselsjön — skr. wasslesiöbeck 1636 Db, 
t V -sjö holme el. Vasselholme, Lilla, gammalt råmärke mot Älvdals-
settingen med belägg från 1599 ff.: lille uassle siöö holma 1599 Db, 
litslewasleholma Kartskiss ca 1600 KyMor. osv. Vidare: Vasselnäs 
wa' .2- a'p-, St. och L., fäbodställen (G103) N resp. VNV St. Vassel-
sjön — skr. waslenäs 1597 Db, Stoore Watzlenääs heller Pärs Lars 
Watzlenääs och Litzle watzlenääs 1663 Jb. Härtill: Vasselnäsån, bäck 
till St. Vasselsjön genom L. V-näs fäb., även kallat Nybolsbäcken 
eller (av folk som har fäbodar i L. V-näs) helt enkelt Ån. Jfr dessutom 
Waslebergh 1684 1685 LMSA, fäb. med oklar lägesangivelse; Vassel. 
berget 1866 Aros., troligen = Vasselnäsberget, stort berg mot Våmån. 
Det »näs» vartill Vasse/näs-namnen hänför sig är det stora landområ-
det mellan Våmåns och Vasselns flöden.2  Biflödets namn har här, 
som i regel även annars, varit bestämmande för terminologin! 

Inom Sollerö socken: 
Vasslabäck va".21a- f. d. större bäckdrag, numera dräne- 

ringsdike mellan Bodarna och Bråmåbo byar på Sollerön, utrinnande 
i Siljan på öns sydöstra sida (se G103) — skr. Wasselbäcken 1838 

1  Om Börk- i gamla Moraområdets ortnamn se förf. DNO I: 3 s. 103. 
2  Jfr Indnäs fäb. på landpartiet mellan Våmån och Indån Våmh. Denna typ av 

näs-namn är rätt vanlig inom Övre Dalarna. 
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Revb. Härtill: Vasselgärde va27-, åkermark kring bäcken nära dess 
utlopp; Vasselhage -haga vellaga, f. d. slogmark, nu åker kring 
bäckens nedre del, S Vasselgärde — skr.: 2 små tegar i WaBlehagen 
1671 Db, i Wasselhagan 1673, wasselhagen på Sollerön 1776 Lagf., 
Wass- ,-,Waslagen 1838 Revb., »Vasslogen» (felaktig omtolkning) 1938 
ägokarta till verket Gruddbo på Sollerön.' 

Uttalet av Vasslabäck med oförsvagad mellanvokal a och järn-
viktsbetoning på förleden som helhet synes icke medge förklaring av 
denna som en böjningsform av vassel (äldre gen. vasslar-) utan måste 
anses förutsätta att bestämningen i sig själv är en äldre sammansätt-
ning. Jag antar därför att Vassla- här återgår på *Vas8elhag(a)- och 
att det nuvarande bäcknamnet hänför sig till den f. d. hage, som på sin 
tid — liksom Vasselgärde — fått namn av Vasseln. Däri föreligger då 
ett slags »återgångsnamn».2  Beträffande kronologin må anmärkas, att 
bebyggelsen i Bodarna är tillräckligt gammal för att man skall kunna 
räkna med ett medeltida benämningsfall * Vameln e. d.3  Bäckdraget 
ifråga är också det enda på Sollerön som kunnat förtjäna beteck-
ningen »vassel». På socknens fastlandsområde saknas helt vassel-namn. 

Inom Venj ans socken: 
Vasseln (Vasslen), två å tre st. med uttal walk, dat. wal.k: 1. 

Söderifrån kommande vdrag till Båtjärn (Kyrktj.) i Västbygge by, 
delvis även kallat Getjärnbäcken. Jfr: 1/4 deels garnalt Qwarnställe 
wäster j walset 1652, Söder WaBlan 1698 Db. 2. I Tiberg fäb. 
vanlig benämning på den annars s. k. Bjorvasseln el. Bjorsjövasseln 
(Bjurvasslan G102), biflöde till Vanån från Bjorsjön i socknens nord-
västra hörn. Jfr: sloga i norrgarssäls fäbodar och Lassusåsen ned wid 
Wasslet 1780 Lagf. Härtill: Vasselkrökan wa‘1.2-, stor krök på Bjor-
vasseln =Bjorvasselkrökan. 3. Vik av Rogsjön (G102), där ån Ogan 
infaller — mest inom Lima rå. En bäck från trakten av Nybodarna 
utmynnar i Ogan strax ovanför. 

Vållen, åtminstone tre st. med uttal wo'ice, dat. wo'lp,: 1. Västligt 
biflöde till Vanån, blott delvis inom Venjans rå, f. ö. inom Älvdalen 

1  En byundersökning, utgiven av Nordiska museet: N. M:s Handlingar nr 9. 
2  Om denna term och om åsyftade fenomen se närmare förf. DNO I: 1 s. 

xvrn f. 
8  Om bebyggelseåldern se Gruddbo på Sollerön s. 69. 
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och där benämnt Vasseln (wa'.211 Evertsb.) =Vasslan G102. Äldre 
skrivningar: Wåll ä fl. g. ,,,Wållen Wollen 1811 Slogförteckn.,1  Opmed 
Storån ( =Vanån) der wallen faller ned D:o. Jfr även: ängh ... emellan 
Vånan och WaBlen 1646 DbMor. (Selj.-Oxbg); ett LaB äng widh WaB-
len i Wåno 1686, WaBlen i Wånolijden 1687-88 Db (Oxbg-Evertsb.).2  
Härtill: t Vasselärtge, f. d. slåttermark i trakten — skr. waBelänge 
1648, 1 lass ängh wedh kärna j wal B äng (samma!) 1652 Db; t Vassel-
el. ?Vasslarbäcks rå, f. d. råmärke mellan Venjan och Älvdalen, där 
bäcken korsar gränslinjen (Vasselkroken Gk102S0) — skr. Wasle-
bäcks rå, wallerbäcks Råå 1676 LMSA. 2. Bäck till sjön Häsejen 
(Hässingen G95) från trakten SV Ålderflyt =Vålleb. G102 GkSO. 3. 
Vdrag från trakten SO Matsäl fäb. (G102), förbi Norberget fäb. (G95) 
till Ogströmmen inom Malung, från Venjanshåll även kallat Nor-
bergsvållen. 

Jämför härtill inom Mora men med namnet uppgivet från Venjans-
håll: Vållen wo'Ice, dat. woW,, stor slogmyr V Kullsflyt (G102), genom 
smärre bäckdrag avvattnad till s. k. Vällbäcken 0 Venjanssjön (ned-
om Solbodarna fäb. G102).3  Skr.: 3 kemblandh oster widh wålen 1656 
Db, ängessloga wid wållen 1754 Lagf. Möjligen är Vållen här gammal 
förenklingsform för * Vållmyr-en 'Vassel-'? I sammanhanget må på-
pekas att en mellanform mellan Vasseln (Vasslen) och Vållen, med 
å-vokal, uppträder i ett bäcknamn så östligt som vid Älvdalens gräns 
mot Våmhus, Rymdalen: tJönsmyrvåsseln — skr. »i Rymmedahlen 
och Jöns Myre Wålzlen» 1694 Db (Älvd.). 

Till s. k. Dovsjöva,sseln inom Venjan hör Vasselmyren wa‘1.2-, lång-
sträckt myr kring nämnda vdrag NNV Kräggberget (G102). Jfr: wedh 
walsmyreb e ckien 1656 Db, nu okänt namn men troligen = Dovsjö-
vasseln i trakten av Vasselmyren nedmot sjön Dåsen, varefter den 
kallas Dåsvasseln ned till Littran.. 

B. Namn med särskiljande bestämning, i princip sammansatta: 
Utöver de sålunda förtecknade Vasslarna Vållarna och Vassel-

namnen finns inom Mora f. d. tingslagsområde ett tjugutal vatten- 
Om denna förteckning se DNO I: 1 s. xxv. 

2  Flera Morabyar har, jämte Evertsberg i Älvdalen, förr haft skogsslogar här-
uppe i s. k. Vanuliden. Se därom dombreven av år 1596 och 1613, återgivna hos 
förf. DNO I: 1 s. 160 f. 

3  Om namnet Vållbäck se nedan s. 95 f. 

6— 684283 Sv. Landsmål 1966 
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dragsnamn på -vassel(n) -vållen eller — med yngre epexegetisk ut-
bildning — -vasselbäcken el. -vasselån„ då inräknat de härovan mera 
tillfälligt nämnda sammansättningarna: 

Brunn- (Bränn- Rättv.), tGarbergs-, Hätt-, Löv- (Led- Mor.Firuim.: 
Lillhärd.),' Sältjärns-,2  To- och örvasseln, Mor.; 

Bjor(sjö)-, Dovsjö- och Dås- (sammanhängande), Garsjö-, Gäse- och 
Nördstsjösvasseln samt Norbergsvållen3  Venj. 

tBörk-, Grav- 2 st., Ring- (Ränn- Älvd.),4  Sand- och Torskvasseln 
Våmh. 

Av dessa är det endast en mindre del som befinnes angivna på 
generalstabskartorna. 

Då undersökningen av de sammansatta benämningsfallen har av-
setts ingå i planerat DNO II: 2 B, lämnas här endast summariska 
uppgifter för intressantare fall, som kan bidraga till belysningen av 
elementet vassel. 

Äldsta beläggen har noterats för Löv- el. Ledvasseln på Mora Finn-
mark, nämligen från biskop Sigurd av Hamars synebrev 1403 rörande 
riksgränsen Sverige : Norge, där sekundärnamnet Lövva,sselflyten 
figurerar som gränsmärkesnamn — skr. Lidualtz- Lidualst- Led-
watzflött o. d. (i olika vidimationer). Dessa skrivningar tillsamman- 
tagna med nutida Lillhärdalsuttal, 1,evals- tyder på att be- 
stämningen är urspr. Lid- Led-, åtminstone i Härjedalsvarianten. Av 
det så tidigt existerande sekundärnamnet kan slutas, att vassel-
namnet själv måste vara åtminstone från tidig medeltid. 

Minst lika hög ålder som ödemarksnamnet Lövvasseln (Led-) bör 
man kunna tillräkna några fall inom östbyggedelen av Mora socken, 
nämligen Brunn-, Hätt- och Tovasseln eller -vasselån -vasselbäcken„ 
såsom dragen numera oftast kallas. För två av dem finns belägg från 
1600-talet och framöver, på såväl primär- som sekundärnamn. Exem-
pel (i urval): Br unwa s sle b oda 1637-39, Brunwatzlen el. -watzlan 

1  Utmynnande i Vällingån (G107-108), som genom Ulvsjöarna rinner åt Här-
jedalshåll. 

2  Mest inom Älvdalens sn men utfallande i Dysån inom Mora. Angives på 
karta Gk102NO som Sältjärnsvasslan. 

3  Utfallande i Ogströmmen inom Malung, såsom ovan angivits. 
4  Mest inom Älvdalens sn (Rännvasslan G107) men utfallande i Våmån inom 

Våmhus. 
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1666, BrunwaBlen 1691-93 Db, Brun.waB1,,,  wa Bel fäbodar 1743 
-45 1752 Lagf., Brunwassel- ,,,Brunwa sån. 2 g. 1770 FLK; T o-
wasle Bäcken 1634, tufwaBlen 1669, ängen TofwaBel 1700 Db. 
Förleden i det senare är To-, icke »Tuv-» eller »Tov-». Bland beläggen 
må observeras artikellös form i användning som ägonamn: Brunn-
vassel fäb., ängen Towassel osv. 

För östbygge-vasslarna finns också nutida variantformer, dels med 
resp. utan bestämd artikulering, dels primära sammansättningar resp. 
utbildningar med -bäcken eller -ån. Exempel (här med ordningen 
Hätt-, Brunn-, To-): etwas1,,,  -wai, tva.2b- -a (katva'.21a - -on 
Gars.), -a`t.vasana, a`tva.2bcel  jpan; brut`nva.211- - (Gars.), 
bruenwa.21- ,-bru"nasana; to"wa.21- ,,,to'vasbcej,scen, to‘vallana osv. 

Att den reduktion som i uttalet drabbat mellanleden -vassel- i 
epexegeser och sekundärnamn, ettvas-, brunn(v)as-, tovas-, är relativt 
gammal, antydes av skrivningen Brunwas-ån 2 g. 1770. Den torde 
tidigast ha inträffat vid efterled på konsonant: -bodar(na), -bäcken, 
-myren, -tjärnen m. fl. faktiskt förekommande sammansättningar. 

Den form på -vasslan, utt. -a, dat. -on, som upptecknats i Garsås 
för Hättvasseln Hättvasselån, kan misstänkas vara en »titelbortläg-
gande» förenklingsform just för -vasselån snarare än en egentlig svag 
biform till det starka vassel. 

Ordets användning sådan den framträder i namnskicket 

De inom gamla Moraområdet påvisbara vattendragsnamnen på 
-vassell (-vasseln -vasselbäcken -vasseiån) jämte enkelt tVassel Vass-
eln (Vasselbäcken Vasselån)' och Vasslarna, med variant Vållen 
(?Vållbäcken, tVallerbäck),2  utgör tillsammans blott en ringa part av 

Artikellös singular form -vaasel (-wctial) resp. Vassel (Wassl) är belagd inom 
Mora socken, dels som levande på östbyggeområdet och dels f. ö. som bruklig i 
äldre ägonamn. Se ovan s. 78 och 83. 

2  Möjligen kan skrivn. Vålle- (Vålleb.) på G-kartan 102 grunda sig på ett 
uttal *wåller- och motsvara en genitivform på -ar 'Vasslar-'. Jfr då skrivn. wal-
lerbä,cks Råd 1676, till Vållen Vasslen vid gränsen Venj.—Älvd. Jfr för övrigt 
ur förledsformens synpunkt även de vä,sterdalska bynamn Vallerås Vallros Mal. 
och Vörderås (ä. Wölderås m. .m.) Transtr., av * Vatlar- resp. * Vglaros, varom se 
förf. DNO I: 3 s. 161 f. — Av helt annan art är däremot Vastderbäcken Mor., 
ungt sekundärnamn till Vassler 'Vasslarna' fäb., ovan s. 77. 
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den mängd bäck- och ånamn som där förekommer. Vassel är en vat-
tendragsbeteckning som i sin nutida användning på området kan sägas 
stå på gränsen mellan levande appellativ och egennamnsartat element, 
fixerat till bestämda bäck- eller ådrag som det i praktiken kommit att 
bli. I själva verket har man med ordet avsett ett mellanting mellan 
bäck och å, och i uppteckningar har betydelsen angivits som 'större 
bäck eller mindre å'.1  Som betecknande kan anses förhållandet att av 
ett biflöde till Ryssån inom Mora ett mellanparti benämnes Vasseln 
(örvasseln,) men övre delen Rumbobäck och en nedre Sågån. Genom sin 
mera inskränkta syftning har ordet också fått en mera bestämd ka-
raktär än de andra vattendragsbeteckningarna, undantagandes älv, 
vars användning inom österdalarna är ytterst begränsad. Detta har 
tagit sig uttryck i att ordet i åtskilliga fall begagnats eller (och) fort-
farande begagnas osammansatt i bestämd form som namn på det 
närmaste vasselartade (större och ev. stridare) bäckdraget i en viss 
trakt,2  medan man i andra fall måst särmärka närbelägna »vasslam 
genom en attributiv bestämning: namn på -vasseln etc. Anmärk-
ningsvärt är att flera av biflödena till Ryssån på Vika- och Morkarl-
skogen i västra Mora helt eller styckvis benämnes Vasseln, med eller 
utan biform (sammansättning) på -vasseln eller -ån som alternativ. 
Det är tydligen här som ordet vassel har hållit sig mest livaktigt inom 
det större område där vassa-namn överhuvud förekommer. Det före-
faller som om enkelt Vasseln här kunnat begagnas för ett bäckdrag 
inom vartdera av de olika byarnas eller fäbodarnas intresseområden 
— jfr på andra håll Ån och Älven för huvudvattnet i en viss bygd 
eller trakt. 

Den sålunda vanliga egennamnsartade användningen av ordet som 
enkelt, Vasslen Vållen etc., torde vara en av orsakerna till att be-
nämningen ej sällan utbildats genom epexegetiskt tillägg av -bäcken 

ULMA:s Dalmålsordbok på oktavkort, SOA:s dialektordsamling. — Upp-
giften hos Rietz s. 799 om ett vassl n., brukligt i Ö. Dalarna i bet. 'squalbäck 
som rinner fort och med buller' har sitt intresse men måste nog anses missvi-
sande ej blott i fråga om genus utan även med avseende på betydelsen. 

2  Belysande är följande uppgift från Oxberg i Mora av en Bonäsfödd orts-
meddelare (ULMA 8413 bl. 29): »Ordet wa.2.2/a  återfinnes här, men ordet an-
vändes icke i bet. 'liten å' utan som namn på å». — Ordformen vassla i upp-
giften måste bero på kartpåverkan, väl närmast från fallet Sältjärnsvasslan 
G102. 
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eller -ån. Sådan utbildning befinnes ymnigast praktiserad på Öst-
byggeområdet i Mora socken, där vi möter Brunnvasselån, Hätt-
vasselbäcken och Hättvasselån, Tovasselbäcken och Tovasselån (de två 
sistnämnda med olika syftning inom ett och samma vattensystem) 
jämte ursprungligare enkla sammansättningar Brunnvasseln etc. 
Men även på Mora Finnmarks- och Våmhusområdet har vi flera 
sådana: Lövvassel-, Sandvassel- och Torskvasselbäcken.1  En bidragande 
eller kanske avgörande orsak till dylik utbildning torde ligga i upp-
komsten av sekundärnamn som förmedlande faktor, ex.: Brunn-
vasselbodarna fäb. G103, Tovasselmyren och Tovasselänget (vartill även 
Tova-sselängsbäcken); Lövvasselflyten -kölen -tjärn (Lövvalls- G107) och 
Sandvallstjärn (San.dvasseltj. G103) — de senare namn på upprin-
nelsevatten. Också fall som Vasselbäcken -bäckarna (Stor- och Lill-) 
Mor. och Va,sselån Våmh. kan bero på förmedling genom sekundär-
namn: ängesn. tVasselänget o. sen. fäbodn. Vassler 'Vasslarna' resp. 
sjönamnet Vasselsjön. Det senare vattendragsnamnet är då egentli-
gen att förstå som * Vassel(sjö)ån 'ån från St. Vasselsjön'. 

Ordets formbildning och ljudutveckling i 
och utanför gamla Moraområdet 

Enkelt Vasseln, (Vasslen) el. Vållen och sammansatta namn på 
-vassel -vasseln (-vasslen) är i grammatiskt avseende ännu levande 
inom Mora f. d. tingslagsområde såtillvida som de kan böjas på ordi-
närt sätt, nämligen efter stark feminin typ (dalmålstyp f. I a—d),2  med 
bestämd form nom, ack, sing. på -i-.-e (-Q) Mor. Våmh. resp. -ä Venj. 
samt dativ på -en el. -n.3  Plural form med nom, ack. på -er '-ama' och 
dativ på -um föreligger dessutom åtminstone i fallet Vassler, fäb. i 
Mora sn. Bilden av ordets äldre böjningsförhållanden kompletteras av 
den gamla genitivform sing. på -ar (utt. -cer -er), *vasslar, som utgör 

1  Typen förekommer även utanför Mora- och österdalsområdet, särsk. inom 
Västerdalarna och Älvdals härad i Värmland, ex. Hornvallån G95 (-vallaån 
Gk95SV) m. fl. 

2  Om denna ordtyp se Levander Dalmålet II s. 124, 182. 
8  Om bestämda artikelformer hos starka femininer på området se Levander 

a. st. och förf. DNO I: 2 s. 37. Jfr även Mod6er Studier öv. slutart. i starka femi-
niner s. 14, där dock Venjasförhållandet (med -ä, fonet. -ca) ej alls omnämnes. 
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förled i de på ett par håll brukliga marknamnen Vasslaränget (Vassler-) 
Mor. Våmh. och även ingår i smsn törvasslaränget Mor. Jfr därtill 
fallen Vallerbäck och ? Vålle(r)bäck Venj. Älvd., framhållna ovan 
s. 83, not 2. Det skriftliga beläggmaterialet ur äldre källor, som an-
förts i föregående avdelningar, visar också att appellativet ifråga haft 
en rik användning och utbildning som namnelement på vårt område 
redan i gammal tid. 

En lättbegriplig missuppfattning av ordets genus yppar sig i en del 
skriftformer för Venjansfall av Vasseln, ex.: walset 1652, Wallet 1688 
m. fl., och Wasslet 1780, där dialektens uttal av slutartikeln med ä-
ljud tolkats som angivande neutralt kön. Jfr om dylik genusförväx-
ling inom Orsa och Rättvik, som också har artikelformen -ä, förf. 
DNO I: 2 s. 37, där bl. a. anföres skrivn. -waPlet 1698 Db för Ångs-
vasseln i Orsa. 

Vad gäller återgivandet i källorna av allmogeuttalen för själva ord-
stammen,1  präglas detta särskilt av den svårighet det erbjuder att med. 
vanliga bokstavstecken ange varianterna hos ljudförbindelsen si (2, 21, 
1.21 e. d.), ex.: Walzlen 1659 Mor., watzleränget 1652 Mor., Watzlenääs 
(Litzle W -nääs osv.) 1663 Våmh., ovannämnda walset Venj. och 
wall3äng 1652 Venj.-Älvd., Valsänget 1847 Mor. (Våmh.). Beträffande 
det egenartade Venjansuttalet av si (1.21), vilket tycks vara mycket 
gammalt2  och kanske haft motsvarighet också inom Mora och Älv-
dalen (:nyss anf. Walzlen 1659 Mor. och Jönsmyrewlilzlen 1694 Älvd.), 
jfr Levander Dalmålet II s. 92, där det med något olika uppfattning 
återges med (1)21 eller vid kompositionsfog (1)2. Av Levander beskrives 
och exemplifieras a. st. också den utveckling till 11 av si (inkl. ts/), som 
»sporadiskt men dock ej alltför sällsynt» inträffat på övredalskt om-
råde. Ett gott exempel härpå utgör Våmh. gällkall 'vallhjon', eg. 
gätsel-, till gäta v. 

Inom österdalarna, frånsett Venjan, visar sig denna företeelse 
endast vid ordens användning i förledsställning, och detta gäller även 

1  Här bortses från någon enstaka skrivning med Hy-, ex. Elvassleänget 1764 
Mor., vilken givetvis beror på osäkerhet beträffande uddljudskon.sonatismen 
(w-), sedan h- på 1600- el. 1700-talet förstummats i äldre förbindelse med hw-
och även ord med sådan begynnelse kommit att uttalas med w- eller v-. 

2  Man frapperas för övrigt ofta av åldern hos dylika dialektskilj ande små-
drag, som befinnas avspeglade i skriftbelägg för ord och ortnamn m. m. 
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vassel, ex.: Vasselbaekarna (uall-) Mor.: Bon., Vasselsjön (uall-) med 
Vallsjöberget G103 Våmh., Vasselmyren (wall-) i Oro.' Jfr därtill i mel-
lanledsställning Lövvalls- och Sandvalls-namnen etc. Mor. Våmh. samt 
(vid efterled på 8-) Garsjövallstranden Venj., varom närmare se s. 92, 
not 2. I övre Västerdalarna däremot har assimilation ägt rum även i 
absolut slutljud, ex.: kvitt kvissel 'älvgren' (mot Ovansilj. kwäjsl o. d.) 
och vs// 'bäck' (Ovansilj. wa,ssl) — båda fallen angivna hos Levander. 
När vi så inom Venjan möter det märkliga förhållandet att två olika 
former av ordet vassel uppträder vid sidan av varandra som ort-
namnselement, Vassl- (walsl-) och VM- (wo//-), så är detta ganska 
betecknande för Vanåbygden med dess mellansituation mellan övre 
Västerdalarna och det egentliga österdalsområdets ovansiljansdel. 
Att Venjans Vassl- och Vått- blott är variantformer av ett och samma 
ord framgår särskilt klart av benämningsfallet Vållen Vasseln för ett 
bäckdrag kring rågången Venj.: Älvd., och att Venjans Vått- är lik-
tydigt med övVdal. vs// (kartornas vall-, i best. form -valla -vallen), 
därom kan heller inget tvivel råda. I Venjansformen med il har vi 
alltså att se en från Västerdalshåll inkommen eller influerad ordform 
Såsom L. Levander framhållit,2  är ett ej ringa västerdalskt inflytande 
påvisbart i Venjansmålets ordförråd. Jfr därtill min framställning i 
DNO I: 3 s. 6f. 

Vassel som ord och ortnamnselement utanför 
Mora gamla tingslags område 

Enligt föreliggande ULMA- och SOA-uppteckningar är appellativet 
vassel brukligt dels inom Ovansiljan med formerna wa.2! (vasl ya.2) 
Mor. Våmh. Älvd., (9all) Ors., wa121 Venj. och dels inom Västerdalarna 
med formerna val Mal. vs/ Lim. Transtr.3  En uppgift om vall från 

1  Detta namn anföres även hos Levander a. st. och här med formen Wallmöre. 
2  K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar: Antikv. 

stud. IV s. 300 ff. 
8  Formerna här återgivna med viss förenkling och normalisering. — En upp-

gift från Orsa om wassul 'liten å', UL1VIA 3243: 2 s. 16, förefaller något tvivel-
aktig med avseende på formen (med svarabhaktivokal). 
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Äppelbo är missvisande, då den tydligen grundar sig blott på ett en-
skilt ortnamnsartat belägg, varom närmare se nedan. 

Från det norskspråkiga Särna finns uttalsformen vs)j— vsj no-
terad. Ett vattendrag häruppe omtals av 0. S. von Unge 1526 som 
»Den lilla Woda-strömmen».' Formerna får sammanhållas med härje-
dalskt ved, best. vela ,- voja, som enligt E. Modin Härjedalens ort-
namn etc. s. 20 och 96 är genuin form av det ord med bet. 'litet vat-
ten, liten å', vilket ingår i Asvasslan m. fl. bäcknamn i landskapets 
södra del. Enkelt voda uppges hos Modin s. 124 vara den vanliga be-
nämningen på en by i Lillhärdals socken med officiella namnet Djurs-
vallen, medan en likbenämnd by i Linsill (s. 96) »stundom och rättare 
skrives Djursvasslan efter den genomflytande ån med samma namn». 
De av Modin angivna uttalsformerna stämmer väl med senare upp-
teckningar rörande områdets vassa-namn:2  Bot-, Kvarn- (=Storvass-
lan Gk82NM), Stugvasseln, utt. -vedja ,--, -vedja o. d. Liksom Lima- och 
Transtrandsformerna samt Venjans wå//- visar de genuina uttalsfor-
merna av Särna- och Härjedalsnamnen u-omljud. Jämför uttalet 
vek för det flerstädes inom Härjedalen förekommande gårdnamnet 
Vallen (Vållen).3  

Inom Mora Finnmark med lillhärdalsmål eller blandspråk har upp-
tecknats ett namn med dels icke u-omljudd österdalsk form och dels 
omljudd härjedalsk: Vassel- eller Våsselbäcken, va' ve' j-, vilket 
gäller ett större bäckdrag NV Skuråsen, med fortsättning i s. k. Stup-
bäcken (G108) till Sexån uppåt Lillhärdal. Att en u-omljudd form 
våss/ tidigare varit känd också inom Älvdalen antydes av namnet 
Jönsmyrewålzlen 1694, ovan anfört. 

Med den icke u-omljudda Malungsformen vall (val) är att samman-
hålla några benämningsfall inom Älvdals härad i Värmland, sydväst-
lig grannbygd till Malungs tingslag, med dels naturnamnet Vallen 
va'la, mindre biflöde till Musån =Vallan G88, och ett gårdn.amn 
Vallen (Valla G88), utt. va'la, vid utloppet i Uvån av den nu s. k. 
Vallälven, vars namn sålunda via gårdnamnet blivit epexegetiskt; dels 

1  Wandring genom Dalarne 1526, 2. uppl., Sthlm 1831, s. 75. 
2  Av S. Åsander 1917 m. fl. 
8  Om spridningen av u-omljudd form av ordet vall på svenskt område se f. ö. 

Gun Widmarks avh. Det nordiska u-omljudet s. 227 f. 
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även sammansatta vattendragsnamn såsom Gröt-, Havs-, Horn- och 
Krokvallen.' 

Härtill kan så läggas ett par halvt levande fall inom Nedre Väster-
dalarna, nämligen Äppelbo och Nås socknar, där vi finner: Vasseln 
(Vasseln) va' sla som namn på en samling små, förr mycket våta slogar 
längs en i Västerdalälven utfallande bäck genom byn Rågsveden i 
Äppelbo sn,2  och Våsseln vy' ila som gällande ett vdrag från sjön 
Axen till Älven inom Nås sn — skr. Wås1(a?) 1640 LMSA, Wåslen 
1722 Holenius, »Hagaån eller den s. k. Vörslan» 1865 Aros. Det senare 
kallas även Hagvå'sseln, enligt Forsslund Med Dalälven II: 7 s. 36 
Hagvössla, eller Vålbäcken. På Nåsområdet märkes ävn Vindbergs-
våsseln -v73.21a,3  vdrag till Bysjön — skr. Vinbergs Vofflan 1864 
Aros.4  Nåsmålets form av ordet vassel har tydligen varit ett u-omljutt 
*våss/. 

Samma form torde också ha gällt inom Floda, att döma av följande 
namn: Våsseltjärn va‘.21--vds1-, tjärn avvattnad till Älven genom en 
större bäck — skr. Wåsseltieman 1656 LMSA, [Bys- och] Vassel-
kärname 1864 Aros., Vassletj. G96 o. Vasseltj. GkSO. Antagligen har 
bäcken tidigare benämnts * V'åsseln. 

Ett par namn på Vassel-, som förutsätter icke u-omljudd ordform, 
träffas slutligen inom Säfsnäs, sydvästligaste bygden i övre Dalarna, 
samt i Västerbergslagssocknama Ludvika och Norrbärke: Vassel-
tjärn vdsk-1, utvidgning av ett biflöde till Svartälven =Vasseltj. G89, 
Säfs.; Vasselsjön vdsl-, sjö på gränsen Ludv.-Norrb., huvudsakligen 
bildad av ett vattendrag från St. Avlången till Snösjön, dämedanför 
nu kallat Snöån — jfr Waigellåen 1663 Jb. Draget kan förmodas en 
gång ha benämnts helt enkelt * Vasseln, vilket, sedan det givit namn 
åt V-sjön, nydefinierats genom tillägg av -ån: Vasselån. 

1  Jfr nu SOV 14, utg. 1938: Ortnamnen i Älvdals härad, s. 121 f. — Här säges 
om vdraget Vallen: »Namnet är enligt prof. Hesselman (i anslutning till en ännu 
otryckt undersökning av lic. Bror Lindön) best. form av västligt dalm. vall f. 
'bäck', som utvecklats ur yawl (tidigare *vatl) på samma sätt som Skyllb &k ur 
Skyeslebeielc*. 

2  Uppgiften hämtad ur ett frågelistsvar om »Vatten och vattendrag» ULMA 
2157, bl. 17. 

3  Med grumlig, troligen å- eller ö-haltig stamvokal, liknande den i eng. but? 
4  »Vilket väl skall vara Vörsla, Vössla*, anmärker Forslund a. st., s. 68. 
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Men ända ned i Västmanland kan vattendragsbeteckningen vassel 
spåras i sådan form i ortnamn. Ett fall av enkelt äldre Vasseln (Vass-
len) så långt ned som i Jämboås socken döljer sig bakom därvarande 
bynamnet Vassland, utt. va'f/a- va'sla (r.), vid ett biflöde till Rast-
älven och Fåsjön — skr. Waslan 1539 f. 1624, (på) Vaslen 1558, Was-
lenn 1587, Waslen 1609 1634, Watzland 1656, Watzlan 1667, Wass-
leedh 1668, Wattsslan 1682 SOA. Härtill: Wasslancishytta 1791 SOA. 
Enligt uppgifter i ett frågelistsvar från Jämboåsi kallas vattendraget 
Håkansbodasjön->Fåsjön nu V asslandsbäcken va' sla- , under det »Vass-
land» va'slal  n förr skall ha varit namn på nuv. Boängarna vid Vass-
land, innan r åsjön blev sänkt. Även ett sjönamn Vasslandssjem, upp-
ges härifrån, ehuru det ej klart framgår vilket vatten som avses. 

Ytterligare tre sjönamn på Vassel- eller Vassl- hittas inom Väst-
manland, varav ett i Grythytte socken= Vasselsjön G72-81, vilken 
sjö avrinner genom ett drag till sjön Lundsfjärden, och två inom 
Hjulsjö, nämligen: 1. Vasslasjön G81, sjö avvattnad genom en bäck 
till Ånsjöagen — jfr? »vasla Sjön en biekker ok han loper i gaaga-
tiäman ok sydhwn i vasladammen ...», vasla siön 1498 Jb (RA: C 36 
s. 11, 13); 2. Vasselsjön och St. Vasselsjön G81 (Wasslasjön Ek) 
våda-, sammanhängande sjöar avrinnande till Grängen genom ett 
större vattendrag. Härtill: Vassel- el. Vasslasjön (Vasselsjö G81), gård 
vid sjön — skr. Vesslesjön 1556, Lil. Wasel Siön 1668; Wassel Högden 
1668, berg i samma socken. 

Slutligen är för Västmanlands del att notera: Vasselhyttan, by i 
Linde sn, vid ett biflöde till ådraget mellan Sörsjön och Råsvalen — 
skr. Vaslahytta 1539 Jb, Wasslehytte Masugns vatten 1791 SOA. 
Namnet tyder på att biflödet en gång betecknats som vassel. 

Vårt studium av ordet vassels utbredning och användning på 
svenskt område,2  med hjälp av ortnamns- och dialektuppteckningar 

ULMA 8181 bl. 7, 83, 91, 104. 
2  Anm. — En del västsvenska ortnamn på Vassel- (skr. Vaerele- Vaeela- o. d.) 

visar sig icke höra hit utan återgår på Värma-, till sv. dial. varmed 'källa som ej 
fryser' = no. och fvn. verrael n. En uppgift i SOA:s dialektordsamling om yawl 
va' 4al 'vattendrag' från Habo socken i Skaraborgs län är missvisande, då ordet 
p. g. a. uttalsformen (jämförd med vattle 'vassla') i stället måste identifieras 
med värmeel, som enligt ULMA:s Västgötaordbok uttalas va'991 i samma bygd. 

Ett namn som Vattlaränneln vaSa-, bäck under Tokamåla i Linneryds sn i 
Kronobergs län (SOA:s top. saml.) innehåller säkerligen dial. vattle 'vassla'. 
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samt kartor m. m., torde sammanfattningsvis kunna sägas ha givit 
följande resultat: 

Vi finner ordet mest livaktigt och rikast företrätt i ortnamn 
inom ett kärnområde i Övre Dalarna, omfattande Ovansiljans-
socknarna Mora, Våmhus, Orsa, Älvdalen och Venjan samt Väster-
dalssocknarna Malung, Lima, Transtrand — med åtskilliga fall 
av enkelt Vasseln, (Vasslen Vållen, Valen etc.) och talrika namn på 
-vasseln etc. 

Några anslutande områden uppvisar enstaka fall av halvt 
levande appellativisk, ortnamnsartad användning av ordet samt 
några namn på -vasseln etc. Sålunda i norr: socknarna Lillhärdal, 
Sveg och Särna. I väster: Älvdals härad i Värmland. I sydväst: 
socknarna Äppelbo och Nås. 

På en del ytterområden och särskilt sydvästliga förekommer 
gamla namn på Vassel- men inga fall av halvt levande enkelt Vasseln 
e. d. Sålunda i öster: socknarna Sollerön och Ore,1  kanske även En-
viken2. I sydväst: övre Dalasocknen Säfsnäs samt Västerbergslags-
socknarna Ludvika och Norrbärke. Utanför Dalarna ett västman-
ländskt område med socknarna Hjulsjö, Grythyttan, Järnboås och 
Linde.. 

För Sveriges vidkommande är ytterligare att nämna, att från Åre 
socken i Jämtland föreligger upptecknat ett ord vassel n. med uttalet 
val'n, best. va' .21a och betydelsen 'källdrag, ett vattenuppkom där 
jorden är blöt och sur' — ex. E lila ko,kkalvaln.3  Vad gäller den egen-
domliga uttaLsformen med At må påpekas, att en liknande företeelse 
kännes från Nedansiljan i Dalarna, där vi finner ordformer såsom 
belln 'betsel', rt.gn 'rissel' och brä,sslnsån 'brädselsån'; se därom Le-
vander Dalmålet II s. 92 och jfr min anmärkning i Svenska Landsmål 
1951 s. 84-86 och 111 (rec. av IL Ståhls avh. Kvill och Tyll). 

Något ord motsvarande sv. dial. vassel f. 'större bäckdrag' eller 

1  Med Vasslabäck resp. Vasselmyren. 
2  Här märkes Vallberget G104, vid upprinnelsen av Vallasån, ett vattendrag i 

vasselstorlek, vars namn, med utt. vala-sana enl. uppt. av H. Geijer ULMA 
660: 5 s. 88, där befinnes förklarat som »Vallarån». 

3  H. Geijers ordsamling i ULMA, dep. nr  356. — Beträffande ordets över-
sättning med »vattenuppkona» jfr no. dial. uppkoma f. 'Kilde, Vandstrom som 
kommer op af Jorden' (Aasen). 
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~sel n. 'källdrag, vattenuppkom' tycks icke finnas upptecknat på 
norskt område, att döma av tillgängliga tryckta källor. Tänkbart är 
dock att den feminina vattendragsbeteckningen kan ingå i ett eller 
annat norskt namn, såsom Gjervolla i Tryssil, biflöde till Västerdal-
älvens (Ljuråns Ljurans) källarm Ljora, vilket namn av K. Rygh san-
nolikt oriktigt förmodats vara bildat av ett ortnamn på -vo/d.1  Jfr 
även gårdn. Votle i Haus herred i S. Bergenhus amt, utt. vå't/å (dativ 
pl.?) och förr skrivet Vatle o. d., vilket hos Rygh Norske Gaardnavne 
sammanställts med Vatlestrommen söder om Bergen och några andra 
namn på Vatle- Vasle-, som där antages innehålla ordet no. vasle i en 
betydelse 'sigtende til fugtighed, vandsyghed paa stedet el. lign.'2  

Ordet vassels härledning och ursprungsbetydelse 

Det rätt stora materialet rörande vattendragsbeteckningen vassel 
f. 'större bäckdrag' ger sammantaget tydligt nog vid handen, att vi 
häri har att göra med ett ursprungligt starkt femininum av ö-typ, 
bildat på en stam vatl- liksom givetvis även det jämtländska vassel 
'källdrag'. Som utgångsform för det feminina ordet får alltså ansättas 
ett fnord. *vatl-ö, vilket givit nom.ack. *vet/, gen. vatlar, och vars a 
småningom undergått den vanliga utvecklingen till si (med olika 
uttalsvarianter) eller //.3  Medan u-omljudd form vunnit hävd på ett 
väst- och nordvästligt område, (Flod. och) Nås +Lim. Transtr. Särn. 
och delvis Venj.,4  med varianterna våss/ vöss/ och våt/ va/ o. d., har 
icke u-omljudd form för övrigt blivit gällande, med varianterna vassl 

1  Norske Elvenavne s. 71. 
2  Vid gården Votle faller Askelandselven ut, och utanför fjorden ligger 

Vå'tleinte — NG 11 s. 303 f. 
8  Beträffande utvecklingen till 11 jfr nu B. Hesselman Huvudlinjer i nord. 

språkhist. s. 351, där bland exemplen anföres OvVDal. Vd/ f. 'bäck'. 
Levander menar, Dalmålet H s. 92, att Venjansuttalet med 111 skulle beteckna 

ett övergångsstadium mellan al och n, men jag är icke övertygad om att denna 
uppfattning är riktig. Men förslagsljudet 1 kan förstärkas och bli 11 vid samman-
sättning med ord på konsonant, varvid 1 förstummas, ex. Garajövasselstranclen 
utt. gfräkiå walstranda, f. d. strandslog vid G-vasselns inflöde i Ogströmmen 
Venj. 

4  Beträffande ett äldre Älvdalsbelägg på omljud våssl (-wålzlen) se s. 88. 
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vall (val) o. d.1  Sekundärt kan ordet på vissa håll ha fått svag böjning, 
våssla vassla o. d.,2  men skrivningar som -vasslan och -vallan, el. 
-valla på G-kartor m. m. beror annars utan tvivel huvudsakligen på 
missuppfattning av den starka feminina artikeländelsen, där denna 
är -a; i övrigt svär den mot det verkliga dialektuttalet, där bestämda 
slutartikeln är -i eller -e etc. Ett belägg på -wa' Ra för Garsjövasseln 
Venj. (-vasslan G102) visar klart anslutning till kartans namnform. 

Den nu aktuella vattendragsbeteckningen utgör alltså ytterligare 
ett exempel på ord som i dalmål på sina håll företer u-omljud.3  Den 
kan jämte ordet kam håra f. (med omljudd form i uttrycket åm-å-ä/ 
'hack-i-häl' Mor., av mig behandlat i Sv. Landsmål 1952 s. 105 f.), 
läggas till de ord med antagligt forndalskt som förtecknats hos 
Levander Dalmålet I s. 114. Att fallet icke berörts i Gun Widmarks 
avhandling Det nordiska u-omljudet, Upps. 1959, trots ett par tidi-
gare antydningar därom i facklitteraturen,4  kan måhända bero på att 
ett fylligare material då ännu ej hunnit bli framlagt och tillgänglig-
gjorts. Givetvis måste ordet vassel f., såväl som jämtl. vassel n., sam-
manhållas med rsv. vassla 'serum lactis' (sv. dial. vassle 'dets., äv. 
träskvatten',6  no. vasle 'dets., äv. blodvatten, oren vätska', da. valls), 
fsv. vatle vasle m., vars grundbetydelse tycks vara 'vattenaktig vätska'. 
I sammanhanget bör också framhållas verbet ä. nsv. vasslas 'vattnas',7  
sv. dial. vassla 'tvätta upp (kärl)'8  och vasslas 'bli vattnig, avsöndra 
vätska, rinna (om t. ex. sår, mun, ögon)', no. vatlast vaslast 'dets.' samt 
adjektiven sv. dial. vasslig 'vattnig, blöt',3  no. vaslen, 'vandagtig'; 

1  Om förlängningen av a framför il i Malung (ex. väl 'vall', stål 'stall' m. m.) 
se Levander Dalmålet I s. 79. 

2  Som ett specialfall torde få betraktas -vasslan i smsn Hättvasslan (Mor.: 
Gars.) = Hättvasselån, se s. 83. 

3  Beträffande Venjansformen ved/ bör dock påpekas, att den kanske också 
kunde motsvara Mal. vall 'vassel', eftersom ord på -all (bl. a. vall m.) har å-vokal 
inom Ovansilj an. 

4  Jag hade i DNO I: 2s. 37 och I: 3s. 7 o. 162 antytt, att en undersökning om 
vassa vore att vänta. 

5  Förklaring befinnes ha givits i Sv Lm 1963 s. 30. 
6  Så i gotländska enligt Gotländsk Ordbok. 
7  Dahlgrens Glossarium, med flera exempel. Ett annat, Min mun han wattzlas, 

anföres hos Hellquist SEG s. 1322. 8  Häls., enligt Rietz s. 800. 
Ex. jämtl. v£LUitu,/ n. 'blött att gå' — ULMA dep. 356 (H. Geijers Åresam-

ling). 



94 BROR LINDÅN 

vilka ord förefaller att kunna vara självständiga avledningar av vatl-, 
alltså ej nödvändigt sekundära i förh. t. vatle vasle. Den för samtliga 
gemensamma stammen vatl- synes då kunna tillskrivas en betydelse 
'något vattenaktigt'. Elementet / torde nämligen här, med Emil Olson 
beträffande fsv. vatle 'vassla',1  få anses äga en allmän tillhörighets-
betydelse snarare än en (mindre vanlig) diminutiv.' Begripligast blir 
nog också ordgruppen som helhet med den förklaring av vatl- i fnord. 
vatle som givits av Th. V. Jensen i Nord. Tidskr. f. Filologi, 4. R: 6 
s. 25, nämligen såsom en substantiverad ursprunglig adjektivbildning 
av liknande slag som grek. hydrdös 'vattnig' .3  

Anmärkningar rörande några svenska Vässl- Vättl-namn 
Det finns skäl förmoda att den äldsta substantivbildningen på 

vatl- varit neutral och samma ord som jämtl. vassel n. men med något 
mindre specialiserad betydelse: 'något vattenaktigt, anhopning av 
vatten, »vattenuppkom»'. Den bör i gammal tid ha kunnat komma 
till användning också vid ortnamnsbildning medels suffix. 

Ett bynamn Vässelda (skr. wetzledom 1432) i Smålandssocknen N. 
Solberga har av N. Lindqvist i Nässjöbygden,4  s. 62, antagits utgå 
från »ett äldre Vättl-eda av vättle, vattensamling, och eda», vari för-
leden vore »samma ord som i Vättle härad i Västergötland».3  Han upp-
lyser att byn ifråga ligger nära Vässeldasjön utefter ett sidlänt stråk, 
genomflutet av en å. Formellt sett vore ett ord vättle n. 'vattensam-
ling', ja-bildning till vatl (n.), givetvis tänkbart, men något sådant är 
icke uppvisat, lika litet som ett långvokaliskt vätla f. =det hos SOÄ 
(se nedan) förutsatta, medan vi däremot har flera ord på vatl- välbe-
lagda och delvis alltjämt brukliga. Jag antar då i stället att förleden i 
Wetzledom (med -edom som plural ortnamnsform till -ed el. -ede n.) 
är genitiv *Vwtlo av ett ånamn * Vwtla, iön-typsbildning till *vatl 
'vassel' n. Kompositionsvokalen -o- bör här ha eliderats framför -ed-
redan innan den hunnit försvagas till -e-. Metatesen i den nutida 

1  De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan s. 250 f. 
2  Jfr E. Modin i Sv. Landsmål XIX: 2 s. 84. 
3  Jfr härom Hellquist SE0 s. 1321 f. 
4  Nässjöbygden och sparbanken, 1947: Dialekt och ortnamn i Nässjöbygden. 
5  Västgötanamnet förklaras här = det vattenrika häradet. Lindqvist tycks 

alltså ej ha beaktat SOÄ:s beläggformer ( Vet/os etc.) för detta namn. 
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namnformen Vässelda är omvänt jämförbar med den i västman-
ländska bynamnet Härled, skr. hwrilde 1455 och sannolikt ett urspr. 
*Harwlde, varom se ANF 1956 s. 200. 

Ett ånamn av samma slag som det för små!. Vässelde ponerade 
menar jag också föreligga, lösryckt i genitivform, i det västgötska 
häradsnamnet Vättle, äldst skrivet Vetlo- Vätlu- (1200-talet), vilket i 
SOA. 13 s. 1 förklarats innehålla ett på adj. våt eller subst. väta bildat 
fsv. vätla f. med betydelsen 'väta, fuktighet e. d.' — en tolkning till 
vilken senare även J. Sahlgren och andra anslutit sig. Namnet bör ha 
gällt den tämligen stora å som från Mjörn m. fl. sjöar går genom 
häradet ut i Göta älv. Sakligt motiveras här ett ånamn *Vwtla 
(id. * Yatl-iön) av att det är ett sällsynt vattenrikt område som ån i 
fråga avvattnar. Att västg. Vättle grundar sig på ett ånamn har nu 
också gjorts gällande av K. G. Ljunggren i Svensk Uppslagsbok, 2. 
uppl., där det dock anses vara bildat på adj. våt. 

Det skånska Villand, häradsnamn med äldsta skrivning Wetlancl 
(a wetlandi 1100-t.), har av Sahlgren i Namn och Bygd 1920 s. 58 an-
tagits sammansatt antingen med »det ord vätla 'vatten, sjö' som ingår 
i namnet på det västgötska häradet Vättle» (enl. SOÄ) eller »ett Vätle 
som i så fall varit äldsta namnet på den i häradets centrum belägna 
stora Ivösjön». En liknande förklaring lämnas också av K. G. Ljung-
gren i Svensk Uppslagsbok, 2. uppl. Enligt min mening bör man 
dock även här kunna räkna med en egennamnsartad avledning av 
vatl- (*vatl n.) och då möjligen ett sjönamn av ian-typ, *Vwtle (id. 
*Vatl-ian) med syftning på områdets största sjö, nuv. Ivösjön, men 
snarare ett ånamn *Ewtla motsvarande det för smål. Vässelda och 
västg. Vättle nyss ponerade och då avseende den nu s. k. Skräboån, 
som utgör avloppså till Östersjön (Hanubukten) från den av öar och 
näs splittrade Ivösjön m. fl. vatten — här finns ju en för skånska för-
hållanden ovanlig anhopning av smärre sjöar. För båda alternativen, 
*Extla- resp. * ETt/o- gen., är att räkna med att haplologisk syn-
kopiering har drabbat mellanstavelsen i sammansättningen. 

Ett äldre vattendragsnamn * Vätla, formellt homonymt med de ifråga-
satta götaländska men med något olika uppkomst och syftning, har må-
hända existerat inom gamla Moraområdet i Dalarna. Tänkbart är näm-
ligen att den bäck, nu kallad Vällbäck 'axel-, som från den s. 81 angivna 
myren 'Pilten (med i bäcken sammanflytande smådrag) går ut i Venjans- 
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sjön, en gång — efter att som * VQtlen Vållen 'Vasseln' ha givit namn åt 
myren — själv fått heta * Vcetla *Välla. Nu skrevs namnet visserligen i ett 
dombrev från 15501  hwellabeck i smsn hwellabeck steen, som markerar en 
punkt i dåvarande rågången mellan Morkarla och Vikare settungar av 
Mora socken. Men hw- kan här mycket väl stå för w-,2  särskilt som namnet 
tydligen uppgivits från Morahåll, där vi haft tidig försvagning eller för-
stumning av uddljudande h;3  och vad gäller -a, får erinras om att mellan-
vokalerna i källor från denna tid är ganska osäkra och svårefterrättliga.4  
Formen på -a kunde annars tänkas vara ett uttryck för en sekundär folk-
lig tydning av bäcknamnet såsom innehållande adj. väll 'högljudd, väl 
hörbar'5  — bäcken har rätt brant fall nedmot Venjanf3sjön. Så uppfattar 
man faktiskt i våra dagar namnet i orten, och kanhända är detta även 
etymologiskt riktigt, men myrnamnet Vållen med sin feminina böjning 
(likt vel// 'vassel') förblir i så fall en gåta.° 

R esume 
Bror Linden, « Vassel », une Msignation des cours d'eau. 

L'auteur a analyse im cas d'appellatif d'un mot dialectal suedois, 
« vassel », une designation des cours d'eau, celle qui est marquee dans des 
cartes topographiques et qui par la suite a forme partie des noms tres 
communs comme -vasslan, -vallan, -valen, etc. Cette appellation se montre 
ici comme im fort -vassel (dans le monosyllabe indefini) -vasseln, forme 
def ., fem. ayant le sens de 'Men grand ruisseau'. La diffusion du mot est 
concentree sur la Haute Dalecarlie mais peut ötre demontree ~e en 
dehors de cette region, specialement au nord, å l'ouest et au sud-ouest, 
en Härjedalen, Värmland et Västmanland. 

Les formes interessantes å beaucoup de points de vue montrent en 
partie le u-metaphonie de la voyelle racine (vetn, väll, väsa) et remontent 
au vieux nordique de l'ouest *vet/, genitif *vallar (racine -ö). Il semble 
qu'il y ait å la base la racine d'un mot *vatl-, partie d'un autre mot de la 
meme famille avec probablement le sens de `quelque peu aqueux'. 

En relation avec l'etude du mot, on discute å la fin de quelques noms de 
lieux du sud et de l'ouest de la Suede avec Vets8/-, Väta- qu'on suppose 
ötre formes par la meme racine. 

1  Se förf. DNO I: 1 s. 159. 2  Jfr ovan s. 86, not 1 skrivn. Hvaeele-. 
Om h-bortfall och omvända skrivningar med Mo- för w- i övre österdalmål 

se provisoriskt förf. DNO I: 1 s. 124 o. 138 samt i Sv. Landsmål 1950 s. 224. 
4  1764 FLK skrevs namnet Vållb ack. 5  Hos Rietz anföres a. 273 just från 

Mora havåll adj. 'genljudande, gäll' =fvn. hvellr. 
Jfr maskulint Vållen ve' Itt 'Vallen', gårdklase i Färnäs by i Mora sn. Men att 

för myrnamnet räkna med en förenklingsform V ållen (f.) för *Vållmyren, 'Vall-' 
har man ingen saklig motivering för. 



Den tredje inspelningsexpeditionen 
till Svensk-Amerika 

En rapport från resan 1966 

Av FOLKE HEDBLOM 

Åren 1962 och 1964 gjordes från Landsmåls- och folkminnesarki-
vet i Uppsala de första resorna för bandinspelning av dialekter och 
annan svenska bland våra emigrantättlingar och äldre emigranter i 
Amerika.' 1962 års expedition begränsades i stort sett till Illinois 
och Minnesota. Under resan 1964 besöktes de mellersta staterna, 
från Texas i söder till Canadagränsen i norr. En tredje expedition, 
främst inriktad på de västra staterna, möjliggjordes genom frikostigt 
stöd från stiftelsen The American-Scandinavian Foundation i New 
York, som lämnade ett anslag ur sin Thord-Gray Memorial Fund. 
Jag tackar Stiftelsen härför och särskilt dess president, Mr C. Peter 
Strong, för hans varma personliga intresse och stora välvilja. En 
verksam främjare av företaget var också Sveriges generalkonsul i 
Minneapolis Olof Landenius. Hans ständiga hjälpsamhet var av vä-
sentlig betydelse för expeditionens lyckliga genomförande. Detsamma 
gäller om det generösa och intresserade bistånd som även denna gång 
lämnades av Tekniska avdelningen vid Sveriges Radio. 

Efter sedvanliga förberedelser och adressanskaffning genom press 
och radio i Sverige och Amerika lämnade expeditionen det vintriga 
Uppsala den 27 mars, i samma inspelningsbil och med samma del-
tagare, F. Hedblom och T. Ordeus, som vid de två tidigare resorna. 
Vi embarkerade det amerikanska passagerarfartyget »United States» 
i Bremerhaven och anlände till New York den 6 april. Vi gjorde 
besök på Stiftelsen och på Sveriges Radios lokalkontor, som genom 
sin chef red. Clas Dahlgren samt red. Arne Thorén även denna gång 

1  Se redogörelser i Sv. Lm. 1962 och 1965. 
7— 664283 Sv. Landsmål 1966 
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visat oss stor och älskvärd hjälpsamhet, varefter vi omedelbart fort-
satte västerut över de snöhöljda Alleghenybergen. I Toledo, Ohio, 
tidigare ett centrum för glasindustrien, gjorde vi en kort inspelning 
av ett par äldre glasblåsare från Östergötland och Småland. Vi reste 
vidare till Chicago, där vi stannade till för överläggningar om arbets-
planen med professor Gösta Franzén, som liksom vid de tidigare 
resorna på allt sätt förberett vårt arbete. I Rockford, Il, gjorde vi 
kompletterande upptagningar av personer som inte hunnits med vid 
våra tidigare besök. 

Minnesota och övre Michigan 

Den 17 april anlände vi till Minneapolis och sammanträffade där 
med professor Nils Hasselmo vid University of Minnesota, som allt-
ifrån början varit vår närmaste medarbetare i den amerikasvenska 
undersökningen. Tillsammans med honom gjorde vi den 21 april in-
spelningar bland smålänningar av 2dra generationen inom det gamla 
Chisago Lake-settlementet. 

Under de närmaste dagarna ägnade vi oss åt staden Willmar och 
trakten däromkring. En berätterska, som vuxit upp i trakten av 
Lake Lillian, där flertalet »settlare» kom från Dalarna, gav på en 
svenska, som starkt präglades av mål från Gagnef—Mockfjärd, livfulla 
skildringar av tillvaron i settlementet. Man levde efter mönster från 
det mellersta 1800-talets dalska självhushållssamhälle. Dalkarlarna 
gick på vintern omkring i långa skinnpälsar och man sov mellan får-
skinnsfällar, ofta på golvet. Mathållningen var svensk, man slaktade 
och saltade ned kött och fläsk. Vi fick en detaljerad redogörelse för 
hur man bryggde dricka i gårdarna. Man gjorde ost och kokade mes-
smör. Mor spann och vävde. Kvinnorna deltog i arbetet på fälten, 
»när dom höa». I julfirandet ingick att ungdomar på trettondagen 
»klädde ut sig» och gick i granngårdarna och sjöng. Vid påsken gav 
man varandra påskskräcka (stryk med färskt ris) och barnen steg 
upp tidigt för att få »se solen dansa», traditioner välkända i Mellan-
sverige. Då man blev sjuk kunde man själv koppa och åderlåta 
(»kuppa å lätta år»). Kvinnorna rökte pipa (av majskolvar). »Dom 
skull rötja för hä skull va bra för magen, för mo'dra» ('känslor av 
betryck, depression, hos kvinnor'). 
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Ett samhälle där man ännu möter en stark förankring i den tidi-
gaste svenska bosättningen är New London, strax norr om Willmar. 
Vi gjorde en inspelning av sondottern till en av de tidigaste settlarna, 
som kom från Västergötland 1864. Det »loghus» han byggde bor hon 
fortfarande i, fastän tillbyggt och moderniserat. Han kom på segel-
skepp, hans klädkista har hon kvar. Det var här det hemska Sioux-
upproret började 1862, då många svenska familjer var bland de första 
blodsoffren och trakten lades öde. »Vi barn var rädda för indianerna 
ännu 40 år efteråt», sade vår berätterska. 

Vi flyttade sedan vårt arbete till Duluth med närmaste omgivning 
och till Upper Michigan Peninsula. Bebyggelsen däruppe får sin sär-
skilda karaktär av gruvdrift och skogsindustri. Det är dessa näringar 
som dragit till sig flertalet svenska immigranter; endast i ringa ut-
sträckning har dessa här blivit nybyggare och bildat jordbrukssam-
hällen. Här blandas folk från olika landskap och förutsättningarna 
för svenskans bibehållande i andra generationen har inte varit gynn-
samma. De upptagningar vi gjorde har sitt främsta intresse ur syn-
punkten av utjämningar och påverkningar mellan skilda dialekter 
och inslag från engelskan. 

Såsom ofta varit fallet under inspelningsexpeditioner både hemma 
och i Amerika fick vi även denna gång en del av det intressantaste 
materialet genom slumpens fria spel. När vi en dag stod vid vår in-
spelningsbuss utanför ett motell i Duluth, steg en äldre, mörkklädd 
herre ut ur en bil i närheten. Han syntes lyssna på oss och så utbrast 
han: »Är ni svenskar?» — »Ja.» — »Ja, jag är dalkarl.» — Ja, det hör-
des på tonfallet. — »Från vilken socken i Dalarna kommer du?» — 
»Jag har aldrig varit i Sverige.» — »Men dina föräldrar då?» — »De 
var födda här. Det var grandpa som kom från Sverige 1866, för jämnt 
hundra år sen.» 

Farfar var från Orsa. Där hade han blivit omvänd till baptismen 
och suttit i häkte »på vatten och bröd utan salt» för brott mot kon-
ventikelplakatet. — »Jag kan tala dalska jag med!» hävdade son-
sonen, som också var baptist och som nu besökte en konferens i 
Duluth. Sådana franka påståenden brukar få tas med reservation, 
och det var utan särskilda förväntningar som vi några dagar senare 
sökte upp honom i hans hem i Stanchfield, Minn. Han tog oss då 
med till en granngård där det fanns flera äldre Orsaättlingar i 3dje 
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Fig. 2. Intervju med 97-åriga Bene Storm, utvandrare från Östergötland 1884. 

generationen. Till vår häpnad fick vi lyssna till en livlig konversation 
på Orsamål. Nästa morgon satte vi i gång med inspelningarna här 
i den gamla sockenkolonin. Vår värd förde oss från gård till gård 
och Orsamålet fungerade perfekt överallt, bara man efter några 
minuter kommit över portgångsföret. Vi spelade in sju personer i 
3dje, och en i 2dra generationen. 

Ännu en likartad upplevelse väntade oss innan denna givande dag 
gått tillända. När vi kommit in i den lilla staden Cambridge, förde 
man oss till en mekanisk verkstad för att vi skulle få beskåda en 
modell av en »stf m-injärn» (steam-engine 'lokomobil') som verkstads-
innehavaren gjort. Det var förvisso ett fint modellbygge; maskinen 
tuffade och snurrade till sin konstruktörs synbara belåtenhet. Om 
honom hade man sagt oss att han var svenskättling, men ingen visste 
med säkerhet om han verkligen kunde tala svenska. Han brukar 
endast nyttja engelska. Han är en stillsam och anspråkslös person 
som helt går upp i sina mekaniska intressen. Men när jag tilltalade 
honom på svenska svarade han genast på ett språk som jag omedel- 
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bart kunde lokalisera till norra Hälsingland. Han talade spontant 
och ledigt, med genuint nordhälsingskt tonfall, utan amerikansk arti-
kulation och utan några som helst initialsvårigheter. Han är född 
1904 och uppvuxen i en svensk koloni som heter Stark, öster om 
Cambridge. (Där finns det numera inga svensktalande.) Hans för-
äldrar var också födda i trakten. Om sina morföräldrars ursprungsort 
i Sverige visste han bara att de brukat nämna Hälsingland ibland. 
Något närmare därom kände han inte till. Vi fick löfte att få åter-
komma och följande morgon, en söndag, var vi tillbaka i verkstaden. 
Han slog av de pysande ventilationsfläktarna, och stående vid arbets-
bänken, med en Sverige-karta utbredd framför oss, samtalade vi om 
hans familj och barndomsminnen. Han var ingen större berättare, men 
hans språk och hans sätt att tala var genomgående ålderdomligt. 
Jämte »Bishop Hill-svenskan» var nog detta den bäst bibehållna 
hälsingedialekt jag hört i Amerika. 

De följande dagarna gjorde vi ytterligare inspelningar av dalmål, 
mest av Orsa- och Rättviksmål i 2dra och 1 sta generationerna. En 
minnesvärd upplevelse var det att höra en 49-årig demonstratör av 
moderna jordbruksmaskiner, i all hast på sin lunchrast, berätta på 
ledigt Venjansmål om sin barndoms pojkstreck i Dalbo, Minn. Också 
han är 3dje-generationare, f. 1917, en av våra yngsta talare i den 
generationen. 

Den yngste är född 1921. Honom träffade vi också av en ren hän-
delse på landsvägen invid Almelund i Chisago Lake-bygden, när vi 
frågade efter vägen. Han kom just körande på sin stora traktor. 
Han talade, ledigt och idiomatiskt, i stort sett samma småländska 
mål som vi tidigare spelat in i trakten, ett språk som de talande själva 
beteckna som »bonnsvenskan». Han är en god, typisk representant 
för den säkra, självklara tvåspråkigheten här. Karakteristiskt för det 
språkliga nuläget är, att hans hustru, som också är 3dje-generationare, 
förstår svenska men kan inte tala språket, och att barnen varken 
förstår eller talar sina fäders tungomål. Samma »bonnsvenska» talade 
också utan några svårigheter ägaren av grannfarmen, f. 1917. Även 
han är 3dje-generationare på mödernet, gift med en kvinna av icke-
skandinaviskt ursprung.' 

1  Om språkläget i Chisago Lake se förf. i Sv. Lm. 1962 s. 128 f, 146 f. [Obs. 
tryckfel i rubriken s. 142. Skall vara De amerikasvenska dialekterna.] 
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Fig. 3. Cambridge, Minn. Hilding Erickson (t. v.), f. 1897 och Ruben \Ving, 
f. 1917, ättlingar i 2:a, resp. 3:e led av invandrare från Dalarna, berättade på 

Venjansmål. 

Vårt arbete i Minnesota avslutades med en inspelning av tre äldre 
syskon, 2dra-generationare, i trakten av Darwin. Deras fall var av 
ett speciellt intresse, eftersom de sade sig ha bytt dialekt i sin barn-
dom. Upp till skolåldern hade de talat sin mors dalmål, från Järna 
sn, men eftersom majoriteten i samhället utgjordes av folk från övre 
Fryksdalen, gällde deras värmländska för att vara finare. När sysko-
nen blev språkligt medvetna, hade de därför övergått till faderns 
dialekt. Med sin mormor, som levde till 1911, måste barnbarnen dock 
tala »dalska», det enda språk hon förstod. »Vi talade tre språk, värm-
ländska, dalska och engelska!» Numera är det sällan syskonen använ-
der svenska. Brodern, som stannat hemma på farmen, hade bibehållit 
sitt Fryksdalsmål bra, men systrarna, som blivit lärarinna respektive 
sjuksköterska, talade nu starkt utjämnad svenska. 

Dakota-staterna 
Den följande veckan ägnades åt Syd- och Nord-Dakota, båda ut-

präglade präriestater, där jordbruket helt dominerar, utom längst 
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västerut vid randen av Klippiga Bergen. Den svenska kolonisationen 
började relativt sent, på 1870- och 1880-talen. Invandrarna har i 
regel kommit enskilt, inte gruppvis. De har heller inte i någon större 
utsträckning hållit ihop i egna nybyggarsamhällen där deras språk 
och levnadsvanor kunnat bli dominerande. I Syd-Dakota finns det 
dock en del svensk-orter, främst på de vidsträckta slätterna i öster, 
mot Minnesota-gränsen. I de små jordbrukssamhällena Oldham, Ar-
lington, Stockholm och Strandburg gjorde vi inspelningar av svenskar 
av lsta och 2dra generationerna; de flesta var värmlänningar. Det ur 
dialektsynpunkt bäst bibehållna språket träffade vi på bland 2dra-
generationare i Strandburg, ett samhälle som grundats på 1880-talet 
av folk som förut bott en tid i Minnesota, s. k. sekundära emigranter. 
Man berättade om den första nybyggartiden, då gräset växte 9 fot 
högt på den orörda prärien, då man bodde i jordkulor och torvhus 
(»sod-hus») och i brist på ved måste elda med långt hö och spillning 
(»Dakota-kalvar»). När jag besökte handelsboden i Stockholm, en by 
om ca 200 invånare, visade det sig att det gick att föra ett samtal 
på svenska med nästan varenda kund som kom in; somliga talade 
ledigt, andra dröjande i början. Man hade haft flera svenska kyrkor 
här, och barnen hade oftast bara kunnat svenska när de började i 
den amerikanska folkskolan. Så länge det kom nya emigranter från 
Sverige, som blev kvar några år som tjänstfolk på gårdarna, bibehöll 
man svenskan, men dialekterna hade inte några gynnsamma livsvillkor 
här. överhuvudtaget var det svårt att använda svenskan utanför 
familjen, sade man; man blev avhånad av norrmän, danskar och 
tyskar, som här fanns i stort antal bland grannarna. Sällan befann 
sig svenskarna i trygg majoritet, även om man talade svenska på 
vissa möten och en del offentliga handlingar ibland trycktes på sven-
ska. I trakten av Arlington hölls den sista konfirmationen på svenska 
så tidigt som 1908. Språkkonkurrensen med norrmännen var särskilt 
hård och påskyndade övergången till engelska. Unionsstriderna fort-
sattes härute långt efter 1905! — Vårt arbete i Syd-Dakota hämma-
des betydligt av den snöstorm med åtföljande slaskföre på farm-
vägarna som drabbade dessa trakter i början av maj. 

I Nord-Dakota dominerar norrmännen ändå kraftigare; av statens 
ca 650 000 invånare torde ungefär 1/3 vara av norsk härkomst. 
Spridda svenska bebyggelser finns, liksom i Syd-Dakota, företrädes- 
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Fig. 4. Vid Almelund, Minn. Irvin Wikelius, f. 1921, 3:e-generationare, talar 
Chisago Lake-småländskan idiomatiskt. Hustrun förstår men talar ej svenska. 

Deras barn kan endast engelska. 

vis i de östra delarna av staten.' Vi gjorde under några dagar inspel-
ningar i Grand Forks, en av de största städerna, vid gränsen till 
Minnesota. Vi hade där förmånen att till medhjälpare få professorn 
i skandinaviska språk vid universitetet Arne Brekke. Den svenska 
vi hörde här av folk med olika bakgrund i Sverige var av samma art 
som den vi mött i Syd-Dakota. Även här var svenskarna ofta sekun-
däremigranter från Minnesota eller andra stater. Av ett visst intresse 
var det att konstatera hur norskan kommit att påverka svenskan, 
som här ständigt befann sig i underläge. Det sades att om en person 
till sin härstamning var till 1/4 norrman och till 3/4 svensk, så presen-
terade han sig i regel som norrman. Man hävdade vidare att de finska 
och tyska folkgrupperna visat den starkaste inbördes sammanhåll-
ningen och bevarat sina språk ännu bättre än norrmännen. 

1  Om den svenska immigrationen i Nord-Dakota se bl. a. Florence Janson 
Sherrif, »The Swedish Settlers in North Dakota». I: The Swedish Pioneer 
Historical Quarterly IV: 1 (1953) s. 16 ff. Dessutom H. Nelson, »The Swedes 
and the Swedish Settlements in North America». Lund 1943. — Där ej annat 
angives har här lämnade sifferuppgifter hämtats från detta verk. 
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Manitoba i Canada 

Vi fortsatte norrut, den 15 maj passerade vi Canadas gräns och 
körde vidare till Winnipeg, huvudstad i provinsen Manitoba. Trakten 
häromkring är slättland, en fortsättning av den enorma, plana prä-
rien i Dakota upp emot de arktiska trakterna vid Hudson Bay. 

Av Manitobas drygt 10 000 svenskar bor flertalet i Winnipeg eller 
trakten däromkring. En stor del är sena immigranter. I de äldre bo-
sättningar som finns på landet återstår inte mycket av svenska språ-
ket i 2dra generationen. Vi besökte bl. a. kolonien Eriksdale, ca 130 
km norröver vid Lake Manitoba. De som där kunde tala svenska 
hade invandrat på 1900-talet, mest från norra Sverige. I 2dra genera-
tionen har svenskan haft svårt att hävda sig. En betydlig del av våra 
immigranter är sekundära; de kommer från Staterna. I Eriksdale 
med grannkolonier hade dessutom barnen i nästan alla familjer gift 
sig utanför den svenska gruppen. Ännu är dock svenskheten så stark 
häruppe att den svenskspråkiga Canada-Tidningen fortfarande kom-
mer ut. Dess redaktör, f. svenske vicekonsuln Arthur A. Anderson, 
var vår utmärkte introduktör i Canada. Han ställde sin grundliga 
kännedom om det svenska Canada till vårt förfogande, vilket här 
betygas med tacksamhet. 

Bland de nordiska nationerna är det bara islänningarna, som visat 
stark sammanhållning, och de har vida bättre än de övriga lyckats 
behålla sitt språk och sina kulturella särdrag. Vid universitetet i 
Winnipeg har de upprättat ett eget isländskt departement. Det före-
stås f. n. av professor Haraldur Bessason. 

En upplevelse av rang blev vårt besök i Gammalsvenskby-bornas 
märkliga koloni i Meadows, väster om Winnipeg. De åtta familjerna 
där var med om överflyttningen till Sverige 1929 men reste vidare 
till Canada, och förvärvade med tiden ett landområde här på prärien, 
där de till en början drev sitt jordbruk kollektivt. Efter två årtionden 
av gott samarbete i de former som de var vana vid hemifrån byn vid 
Dnjepr skiftade de jorden; varje familj fick sin egen farm. Deras väl-
hållna gårdar ligger tätt tillsammans i en by och skiljer sig därigenom 
helt från omgivningen, där farmerna ligger spridda en och en på väl-
diga avstånd. Den traditionella gemenskapen är stark, inte minst på 
det andliga planet, och svenskbymålet fungerar fortfarande som 
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Fig. 5. Meadows, Manitoba, Canada, där utvandrare från Gammalsvenskby 
grundat en koloni. Inspelningarna gjordes i Johannes Hoas hem. En av hans 
söner, som talar svenskbymål och engelska, höll på att kira ungdjur till som-

marbete i en av farmens lastbilar. 

huvudspråk inom och mellan familjerna. Det nyttjas även av andra 
generationen som är född i Canada och som utanför bygemenskapen 
endast talar engelska. Åtminstone en del av byborna är femspråkiga; 
utom svenskbymål och rikssvenska talar de engelska, ryska och den 
tyska dialekt som nyttjades i en grannby vid Dnjepr. 

Vi tillbragte en dag i kolonin där 13 personer samlades hos John 
P. Hoas och hans hustru Kristina till en lång upptagning. Man be-
rättade om skilda sidor av livet i den gamla byn, om flyttningen till 
Sverige och bosättningen i Canada samt avslutade med att sjunga 
några »gammalsvenska» psalmer och sånger. Jag hoppas att denna 
inspelning skall visa sig vara ett nyttigt komplement till det stora 
svenskbymaterial som samlats i vårt arkiv genom fil. dr Nils Tiberg. 

Våra förflyttningar kring Winnipeg blev besvärliga och tidsödande 
på grund av översvämningar och svåra tjälskott i vägarna. Desto 
bekvämare var den mycket snabba färden vidare västerut längs den 
nya, tekniskt perfekta Trans-Canada Highway. Den förde oss genom 
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Saskatchewan upp i Klippiga Bergens högland i Alberta och British 
Columbia. Tyvärr räckte tiden inte till för besök i de svenska bosätt-
ningar som finns där, några grundlagda redan på 1880-talet. Den 
21 maj körde vi åter söderut över gränsen in i staten Idaho och vidare 
västerut till staden Spokane i staten Washington. 

Staten Washington 

Invandringen till Washington och dess grannstater, Oregon och 
Idaho, är av relativt sent datum. Den kan sägas vara slutstadiet av 
»the westward movement», den stora immigrationsvågens rörelse 
västerut över kontinenten under 1800-talets senare hälft. De svenska 
invandrarna började på allvar strömma in i Washington först på 1880-
talet; då organiserades svenska församlingar i städerna vid Stilla 
Havs-kusten. Inte förrän i början av 1900-talet kommer svenska tid-
ningar och föreningar i större antal. Även här var en betydande del 
av svenskarna sekundära emigranter. Endast ett mindre antal blev 
jordbrukare (19,2 % 1930); flertalet arbetade i den då uppblomst-
rande skogsindustrin och blev en rätt rörlig befolkning. Det är i stort 
sett bara vid kusten, i städerna och övriga samhällen vid Puget Sound: 
Seattle, Tacoma, Everett, Bellingham och trakterna däromkring, som 
täta och fasta svenska bebyggelser uppstått. Men i regel har settle-
menten inte varit så homogena att någon enskild landskapsgrupp 
varit i klar, dominerande majoritet. Bosättningen i sågverkssamhäl-
lena var vidare instabil; när sågverksdriften upphörde skingrades be-
folkningen. 

Dessa omständigheter har inte gynnat vare sig dialekternas bibe-
hållande eller svenskans ställning som ett levande språk i 2dra gene-
rationen. I staden Spokane (182 000 iv.) i statens östligaste del, som 
tidigare var ett betydande svenskcentrum (5 % av inv. 1930) har 
svenskan gått starkt tillbaka. En enda gudstjänst på svenska hålles 
en gång i månaden och sades vara besökt av ett hundratal äldre per-
soner. Vi spelade in två immigranter, 76 respektive 91 år, represen-
terande Gävle-mål och bohuslänska. Deras barn, nu i övre medel-
åldern, förstod svenska men kunde blott svara på engelska. Bättre 
var läget vid västkusten; i Seattle och orter därintill såsom de gamla 
sågverkssamhällena Preston och Monroe, i Quilcene, Anacortes, Mount 
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Fig. 6. Salt Lake City, Utah. Efter inspelning hemma hos Carl Fors, utvandrare 
från Veckholm, Uppland, och hans hustru, född i Utah av föräldrar från Söder-
manland. T. v. Gunnar Spjut, utvandrare från Östergötland. Samtliga mor-

moner. 

Vernon och Everson (vid Canadagränsen) spelade vi in 26 personer 
i lsta generationen. Av dessa hade 12 emigrerat före 1910, de övriga 
senare. Av de 7 inspelade 2dra-generationama var endast en född i 
Washington, en 70-årig advokat i Seattle. Till stor del var våra talare 
från Norrland, jämtar, norrbottningar, hälsingar m. fl. Intressantast 
ur dialektsynpunkt var en 86-årig stockholmare, emigrant 1902, och 
en kvinnlig 2dra-generationare som vuxit upp i en Norrbottenskoloni 
i mellersta Nebraska, där lulemålet tycks ha dominerat. Också bland 
de här i väster rätt talrika finlandssvenskarna tycks dialekterna i 
regel ha jämnats ut. Tillsammantagna torde de inspelade personerna 
ge en god bild av den svenska som talats i denna relativt unga ut-
vandrarmiljö längst västerut. Innehållet ger levande skildringar av 
det hårda slitet i timmerskogarna och av det dagliga livet i sågverks-
samhällena. Man berättade också om svenskarnas deltagande i an-
läggandet av de stora, konstbevattnade fruktodlingarna i det inre 
av staten, i Columbiaflodens dalgång. Närheten till Alaska gjorde att 
många svenskar prövade lyckan som guldgrävare där uppe, och de 
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har givit oss färgstarka och delvis spännande skildringar av sina 
äventyr i det arktiska klimatet och den påfrestande livsmiljön. — 
Vårt arbete härute i Västern underlättades i högsta grad genom den 
sakkunniga och generösa hjälp vi där fick, främst av professor Walter 
Johnson, chef för Department of Scandinavian vid University of 
Washington och av utgivaren av tidningen Svenska Posten, Mr 
Harry Fabbe. 

Utah 

Genom Oregons och Idahos bergland började så vår färd tillbaka 
mot öster den 2 juni. De svenskar som finns i dessa båda stater måste 
vi av tidsnöd fara förbi. Det synes emellertid sannolikt att deras 
språk och tradition i allt väsentligt är av samma art som den vi mött 
i Washington. 

Vårt närmaste mål var mormonstaten Utah, dit immigrationen av 
svenskar, framför allt sådana som omvänts till »the Church of Jesus 
Christ of Latter- Day Saints», men även andra, varit rätt betydande 
sedan början av 1860-talet.1  Våra förhoppningar att finna svensk-
talande var inte särskilt goda, eftersom det hävdats att svenskarna 
i Utah inte kunnat bosätta sig kolonivis utan blandats med andra 
nationaliteter. Vidare hade engelskan av Mormonkyrkan betraktats 
som ett slags heligt språk som alla dess medlemmar snarast borde 
anamma.' Förhållandet är alltså rakt motsatt det som rått i övriga 
stater; där har kyrkorna utgjort emigrantspråkens starkaste och 
segaste fästen. 

Vårt första möte med mormonerna var häpnadsväckande: Det 
förde oss in i den mest genuint nutidssvenska miljö vi träffat på i 
Amerika. Vi anlände till Salt Lake City en söndagsmorgon vid guds-
tjänsttid, just då människorna samlades i stadens många kyrko-
lokaler; det finns en för varje »ward» (territoriell församling). Enligt 
anvisning av vår kontaktman, Mr Sven-Arthur Wiman, letade vi oss 
fram till »the Swedish Branch», de svenskspråkiga mormonerna, som 
höll sammankomst i en stor »ward»-kyrka söderut i staden. Där på- 

1 Ca 13 000 i leta och 2dra generationerna 1930. 
2  Se W. Mulder, Mother Tong-ue, »Skandinavisme» and »the Swedish Insur-

rection in Utah». I: The Swedish Pioneer Historical Quarterly. Vol. VII: 1 
(1956) s. 11 ff. Se även rec. (av K. Bjork) av samme förf:s bok »Homeward to 
Zion», 1957, i samma tidskr. IX: 1 (1958) s. 33 ff. 
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gick just då bibelstudium; man diskuterade livligt profeten Jesaja. 
Språket var vanlig standardsvenska, modifierad efter skilda land-
skapsmål. Avvikande var bara ett par yngre män som talade med 
stark amerikansk brytning. De visade sig vara mormonmissionärer 
som lärt sig svenska som vuxna och varit »på mission» i Sverige. I 
övrigt var församlingen så enspråkigt svensk, att ledaren, när han 
skulle läsa upp några skrivelser från kyrkoledningen, måste översätta 
dem från engelska till svenska. Detta gav perspektiv bakåt i tiden. 
På motsvarande sätt måste det en gång ha gått till i alla invandrar-
församlingar i Svensk-Amerika. 

Förklaringen till denna, i 1960-talets Amerika unika, situation var 
den, att flertalet av de närvarande var sena immigranter; de hade 
kommit efter andra världskriget, och de äldre av dem har inte för-
mått att byta språk. Man har därför organiserat särskilda »grenar», 
för olika språkgrupper bland immigranterna. De tidigare invandrade 
svenska mormonerna tillhör i regel sina respektive engelsk-språkiga 
wards. Om immigrationen av mormoner från Sverige skulle sina, 
kommer väl knappast den svenskspråkiga »grenen» att överleva den 
nuvarande invandrargenerationen där. 

Efter bibelstudiets slut inbjöds vi att bevista söndagsgudstjänsten, 
med ett hundratal deltagare. Där fick jag tillfälle att redogöra för 
vårt ärende och göra bekantskap med församlingsborna. På efter-
middagen började så upptagningarna i staden. Under de följande 
dagarna inspelades sammanlagt 17 personer. Av dessa var flertalet 
födda på 1880- och 1890-talen och hade invandrat i början av 1900-
talet. De allra flesta var mormoner, men inte alla. Deras svenska 
var överlag utjämnad, med starkare eller svagare dialektinslag från 
skilda landskap. Endast två hade invandrat före 1900; den ena var 
106-åriga Hilda Erickson, född i Ledsjö i Västergötland 1859, säker-
ligen världens äldsta svensk(a). Hon hade utvandrat med sina till 
mormonismen omvända föräldrar 1865 och är den enda kvarlevande 
som varit med om den i mormonernas historia legendariska öken-
vandringen till fots och med oxvagn från Omaha genom de ödsliga 
passen i Klippiga Bergen till Utah 1866, innan ännu någon järnväg 
fanns. Hon har varit vida känd för sin fenomenala spänst både 
kroppsligen och andligen, men var vid vårt besök tyvärr sängliggande 
på grund av ett lindrigt olycksfall. Det hon yttrade i vår mikrofon 
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var dock tillräckligt som ett prov på väl bevarat västgötamål. Av 
stort intresse var också den svenska med gammal västgötsk stomme 
och betydande inslag av engelska som talades av hennes 82-åriga 
dotter och vårdarinna.' — Ännu en 2dra-generationare, med föräldrar 
från Södermanland, spelades in. Av allt att döma har svenskan i Utah 
haft svårt att överleva immigrantgenerationen. Huvudorsaken här-
till är väl att den — liksom övriga immigrantspråk här — saknat den 
religiösa organisationens stöd. 

Innehållet i intervjuerna ger mycket av intresse för belysningen 
av det säregna inslag i vår emigrationshistoria som mormonismen 
utgjort. Man berättade om sin miljö i Sverige, om kringvandrande 
missionärer och deras sammandrabbningar med präster och myndig-
heter, om möten i stillhet i hemmen, om bosättningen i Utah och 
anpassningen till den så främmande naturen och livsmiljön vid 
stränderna av Stora Saltsjön. 

Colorado. Återfärd 

Vi lämnade Salt Lake City den 9 juni. Genom passen i den väldiga 
bergskedja som begränsar Saltsjö-dalen i öster, tog vi oss upp på 
Wyomings monumentalt ödsliga högslätter för att tre dagar senare 
nå Denver, staten Colorados huvudstad, naturskönt belägen på 
Klippiga Bergens östra sluttningar ned mot prärielandet i Kansas 
och Nebraska. I Colorado finns sedan 1880-talet en betydande svensk 
befolkning, en del lockades dit redan under guldrushens tid. Flertalet 
av svenskarna bor i Denver, där den numera engelskspråkiga tid-
ningen The Western News, utgiven av Mr Enoch Peterson, utgör ett 
sammanhållande band dem emellan. Tiden tillät inte mer än två 
dagars upptagningar i staden, varvid 8 svenskar i 1 sta och 2dra 
generationerna spelades in. Deras språk var utjämnat men torde vara 
representativt för större delen av Coloradosvenskarna, som till 3/4 
varit stadsbor eller bott i gruvsamhällen. Tyvärr hade vi inte tid att 
göra undersökningar på landsbygden. 

1  Se artikel om Hilda Eriksson av Il. Lärn i The Swed. Pioneer Hist. Quart. 
XV: 2 (1964). Red. Lärn har välvilligt lovat att ställa den inspelning han gjorde 
vid sitt besök hos Hilda Eriksson 1963 till Fonogramavdelningens förfogande. 
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Vi måste nu skyndsamt fortsätta vår långa återfärd över Mellan-
västerns vida prärieland. Efter ett kort uppehåll hos professor Fran-
zén i Chicago anlände vi till New York den 18 juni. En sista inspel-
ning, av en åttiotvåårig kvinna som invandrat från Gästrikland 1902 
och av hennes son, gjordes följande dag i Fairfield, Connecticut. Den 
20 juni togs bilen ombord på Svenska Amerikalinjens »Gripsholm», 
och ingenjör Ordeus följde med. Själv återvände jag med flyg till 
Arlanda den 30 juni. Den tredje Amerika-expeditionen hade lyck-
ligen fullbordats. 

När denna rapport avlämnas har det insamlade materialet ännu 
inte hunnit avlyssnas i detalj, än mindre bearbetas. Det uppgår till 
105 halvtimmesband på vilka 160 personer inspelats. Ännu större är 
det antal personer som besökts men ej befunnits lämpliga för inspel-
ning. Redan nu står det emellertid klart, att denna vidsträckta forsk-
ningsfärd — ca 2 000 svenska mil — givit våra samlingar från Svensk-
Amerika ett synnerligen värdefullt tillskott. Först under denna tredje 
resa har vi kunnat utsträcka undersökningen till den västliga delen 
av kontinenten och sålunda vinna en rätt fullständig överblick över 
alla de viktigare områden av Förenta staterna, där det ännu finns 
en svensktalande befolkning. Det material som nu finnes samlat i 
Fonogramavdelningen bör kunna ge goda möjligheter till undersök-
ningar av de många skiftningar i amerikasvenskan som betingas av 
skilda faktorer, regionala, kronologiska, sociala etc. Mellan det tidiga 
1900-talets sågverkssamhällen vid Stilla Havet och den redan på 
1850- och 1860-talen uppodlade jordbruksbygden kring övre Missis-
sippi råder djupgående motsättningar ifråga om språk och tradition. 

Till resans dialektologiskt och historiskt intressantaste och värde-
fullaste -- för att inte säga ovärderliga — resultat hör de komplette-
rande inspelningar vi lyckades göra i de gamla settlementen i Minne-
sota, bland 3dje-generationens dalkarlar, hälsingar och smålänningar. 
Först nu, när vi vunnit erfarenhet av så gott som hela det svenska 
språkområdet i Amerika, framstår de rester som ännu finns kvar av 
dessa bosättningar klart och tveklöst som Svensk-Amerikas förnäm-
ligaste reliktområde. Här borde särskilda djupundersökningar göras 
inom en snar framtid. De borde i första hand omfatta hela bosätt-
ningsområdet mellan Rum River i väster och St. Croix River i öster, 
8— 664283 Sv. Landsmål 1966 
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dvs. Isanti och Chisago counties med närmaste grannskap. En total-
inventering av de 2dra- och 3dje-generationare som ännu finns kvar 
här skulle med säkerhet ge oss en rad förstklassiga meddelare, som 
kunde lämna ett mångsidigt och detaljerat material för en slutlig, 
sammanfattande undersökning av Svensk-Amerikas språk och tra-
dition. Men fristen är kort. Många av rösterna på banden, även från 
denna senaste resa, har redan tystnat för alltid. 

Summary 

Dr. Folke Hedblom, deputy director of the Institute for Dialect and 
Folklore Research, Uppsala, Sweden, gives an account of the third Upp-
sala expedition, in 1966, to the main Swedish settlements in America for 
the tape-recording of Swedish speech, preferably dialects and &talls of 
popular tradition. The two previous expeditions went to the Upper Mid-
west states and some southem states (Texas, Kansas). This expedition 
aimed in the first place at an investigation of the north western states, 
but also complementary research in the Middle West. 

In Minnesota the expedition by mere chance came upon the remnants 
of an old Dalecarlian settlement where 3rd generation Swedes on a group 
of fanns in one district still spoke their grandparents' archaic dialect 
fluently. In the vicinity the expedition occasionally also met fairly young 
3rd generation people (horn about 1920) still using old-fashioned dialect 
in an idiomatic way, with genuine intonation and without any noticeable 
American influence upon their articulation or sound system. From Min-
nesota the expedition visited the Dakota States and went on into Mani-
toba, Canada. Not far from Winnipeg there is a fairly young settlement 
of Swedish-speaking families from the village of Gammalsvenskby (Old 
Swedish Village) in South Russia, who immigrated in about 1930. They 
still use the old Swedish dialect they brought with them from Dagö, an 
island in the Baltic Sea from where they emigrated in 1781. This dialect 
is still their everyday language and is also used by the Canadian-bom 
generation. 

In the State of Washington the expedition recorded the speech of im-
migrants, mostly from North Sweden. The majority have settled in and 
around Seattle and along the north-west coast. They have mainly worked 
as lumberers employed in the numerous saw-mills. The ever-changing 
environment here has, however, generally had a levelling effect upon the 
dialect differences. Particularly interesting was the visit to the Swedes 
of Utah, most of them Mormons. In Salt Lake City there is, at present, 
a special Swedish-speaking "branch" of the Mormon Church, organized 
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for new immigrants not able to understand English. Several recordings 
were made among the older immigrants and second generation Swedes 
of Salt Lake City. After recordings in Denver, Colorado, the expedition 
drove back to New York and returned to Sweden at the end of June. 

In total 105 half-hour tapes recorded about 160 speakers. The expedi-
tion results give a general survey of the American Swedish speech area 
in its entirety. The author points out that a final, thorough field investi-
gation of the best preserved old communities of Minnesota would be 
desirable in the near future. 



Meddelanden och aktstycken 
Nytt hjälpmedel vid utskrivning av fonogram 

Var och en som försökt skriva ut inspelad text med hjälp av grammofon 
eller bandspelare har fått känna på de tekniska besvärligheter som vållas 
av den nödvändiga repeteringen av smärre partier av fonogrammet, av 
enskilda ord eller följder av ord. Ovanstående anläggning, som togs i bruk 
hösten 1965 vid Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, har emel-
lertid visat sig medföra stora lättnader. Den utgöres av två sammankopp-
lade standardbandspelare. Den högra har försetts med en ändlös band-
slinga, som löper över trissor på två utskjutande armar. Det band som skall 
utskrivas placeras på den vänstra bandspelaren. Härifrån kopieras, med 
några få handgrepp, ett textparti av ca 45 sekunders längd till band-
slingan. Denna får därefter löpa runt, varvid textpartiet repeteras så 
länge utskrivaren önskar lyssna, i högtalare eller hörlurar. Därefter 
kopierar han över nästa textparti till slingan, varvid det föregående ra-
deras ut. 

Apparaten har visat sig vara lättmanövrerad och tillförlitlig. Den har 
konstruerats och byggts av tekniske assistenten vid arkivet ing. T. 
OrdiSus i samarbete med AB Pe-Ge's Radio och TV i Uppsala efter möns-
ter av en motsvarande anläggning som sedan länge varit i bruk vid Phone- 



MEDDELANDEN OCH AKTSTYCKEN 117 

tics Department och The School of Scottish Studies i Edinburgh. En 
del tekniska problem, som är förenade med kopieringen från moderban-
det till slingan, har dock lösts på ett avvikande sätt. De specialinredda 
avlyssningsrummen i den nya lokal, Östra Ågatan 27 i Uppsala, där 
arkivet flyttar in i mars 1967 kommer att utrustas med ytterligare an-
läggningar av detta slag. 

Folke Hedblom. 

Resume 
M. Hedblom, directeur de la Section phonographique de l'Institut de 

Dialeetologie et de Folklore å Upsal, pr6sente un appareil nouvellement 
construit pour une audition et une r6p6tition commodes d'enregistrements 
de textas dialeetaux transerire. Une partie longue d'environ 45 se-
condes peut åtra copi6e partir de la bande originale sur l'appareil de 
gauche du dessin par un fil magn6tique sans fin de l'appareil de droite et 
cette partie peut se r6p6ter aussi souvent qu'on le d6sire. On copie en-
suite la partie suivante sur le fil et cella enregistr6e pr6c6demment s'efface 
automatiquement. L'appareil a 6t6 construit dans les grandes lignes d'apres 
un modele du Phonetics Department et The School of Scottish Studies 
å Edimbourg, ncosse. L'Institut d'Upsal va installer plusieurs de ces 
appareils dans les salles d'6coute de ses nouveaux locaux. 
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Arne Vauvik, A Phonetic-Phonemic Analysis of the Dialect of Trond-
heim. Oslo 1966. 152 8. (The Norwegian Research Council for Science and 
Humanities /Norges Almenvidenskaplige Forskningsråd. Section: A.008 — 
1. T. Universitetsforlaget). 

Denna bok utgör verkligen en modern dialektbeskrivning: fonematisk, 
strukturalistisk, men också fonetisk. Man får en klar uppfattning om hur 
dialekten låter men ser på samma gång hur strukturen, systemet funge-
rar, vilket man ej alltid kan, när det gäller äldre dialektbeskrivningar, 
där man ofta inte är i stånd att avgöra om ett ljud är ett fonem, en allo-
fon eller bara en fri variant. Boken behandlar enbart ljudsystemet. Form-
läran berörs endast, när frågan gäller t. ex. distribution av fonemen i 
vissa former. 

Av typografiska kostnadsskäl är det i våra dagar svårt att använda de 
gamla dialektalfabetena, såsom det svenska »landsmålsalfabetet» och 
dess motsvarighet i Norge, »Storms norske lydskrift». Användningen av 
sådana försvårar också begripligheten för en icke-nordisk publik. Det 
är därför tacknämligt, att Vanvik (i det följande förkortat till V.) följer 
den tendens, som numera allt starkare gör sig gällande vid beskrivning 
av dialekter, nämligen att anknyta den fonematiska transkriptionen till 
IPA, vilket han lyckas göra på ett sådant sätt, att han ytterst sällan 
behöver använda fonetisk beteckning (se sid. 13). En god hjälp vid be-
dömningen av dialektens ljud får man genom de i slutet av boken till-
fogade ljudspektra. 

Inledningsvis göres en lokalisering av dialekten både geografiskt 
(Trondheim, Norges tredje stad) och dialektgeografiskt (en östlig norsk 
dialekt). Därefter förklarar V., att den uttalstyp som bildar utgångs-
punkt för beskrivningen är hans egen ursprungliga, vilken han anser 
som representativ för arbetarklassen och den lägre medelklassen. 

V. ansluter sig till den nu alltmer vedertagna åsikten (se i anm. sid. 
13 refererad litteratur och mitt arbete Alternative Analyses of the Phone-
mic System in Central South-Lappish, Uralic and Altaic Series, Vol. 49, 
Bloomington, Ind. & The Hague, 1965, sid. 1 ff.), att flera alternativa 
system är möjliga vid den fonematiska interpretationen av ett språk eller 
en dialekt. Med stöd härav väljer han en interpretation, som nära an-
sluter sig till den fonetiska verkligheten. Detta ger homom möjlighet att, 
som ovan nämnts, i allmänhet undvara särskild fonetisk beteckning. Som 
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karaktäristiskt för dialekten anför V., att den har fler konsonantiska ljud 
än de flesta norska mål, huvudsakligen beroende på att den icke blott, 
i motsats till sydliga och västliga dialekter, har en serie konsonanter med 
retroflext utan även en med palatalt uttal. Sådana interjektioner, som 
innehåller ljud, vilka ej finns i andra ordklasser eller har annan distri-
bution, betraktas som stående utanför systemet och betecknas med 
spetsiga parenteser. 

Indelningen av talapparaten och klassifikationen av vokalerna visas 
enkelt och tydligt å ss. 16-17. Vid beskrivningen av vokalerna utgår V. 
från vad Jones kallar »the principal member of the phonenne» och Pike 
»phonemic norm» (se not, sid. 18). Beteckningen av vokalerna är enkel. 
Utom tecknen /a/, /o/, /ii/ och ./o/ används endast typer, som finns på 
varje skrivmaskin och i varje tryckeri med latinsk skrift. Det sistnämnda 
hör ju f. ö. till den norska och danska ortografin. Beträffande lämplig-
heten av att använda de två förstnämnda i stället för /a/ och /o/ ställer 
jag mig en smula frågande. Är det en anpassning till det fonetiska? Men 
är detta nödvändigt? Det finns ju bara ett a- och ett å-ljud i dialekten. 
Då är man väl berättigad att använda de fritt tillgängliga /a/ och /o/ 
och särskilda typer behöver inte skrivas eller gjutas. Kanske V. med de 
använda tecknen vill visa, att det ej är sådana ljud som sv. a i hutt eller 
å i blå. Men av /a/ och /o/ kan läsaren förledas att jämnställa dem med 
sv. a i hat och eng. o i hot, vilket är minst lika felaktigt. De givna beskriv-
ningarna är dock tillräckliga för att undvika missförstånd, om man läser 
dem väl, vare sig man använder /a/ och /o/ eller /a/ och /o/. Tungställ-
ningen vid vokaler och diftonger visas genom schematiska bilder å sid. 
29. V. räknar inalles 18 vokalfonem: 9 korta och 9 långa, vilket utgör 
ett symmetriskt ljudsystem, som han kortfattat jämför med andra norska 
dialekters. De korta vokalerna visar tendens till mera central position 
och de långa till diftongering med öppet slut. Som egentliga diftonger 
räknar V. förbindelserna /ei/, /ai/, /oy/, /ou/ och /oy/. Om man frånräknar 

anser V. systemet vara symmetriskt: /ei/ och /0y/ med främre ut-
gångspunkt samt /ai/ och /oy/ med bakre sådan. 

Vid beskrivningen av konsonanterna utgår V. likaledes från Jones 
och Pike. Beteckningen ansluter sig helt till IPA, varvid även det otymp-
liga tecknet uppochnervänt f = palataliserat g kommer med. Det är inte 
lätt att finna ett typografiskt lätt användbart tecken för detta ljud. 
IPA tillåter visserligen (Principles, sid 17) angivande av palatalisering 
med punkt över grundtypen, men även detta blir otympligt, när det 
gäller t och cl. För min del tycker jag, att Norsk Lydskrifts tecken är bra. 
Angående klusilerna (plosives) beskrivs noga i vilka ställningar aspira-
tion förekommer eller saknas, nämligen stark aspiration i början av be-
tonad stavelse och före pausa, ingen i ställningen mellan s- eller sje-jud 
och vokal i samma stavelse samt ingen eller svag i övriga ställningar. 
Detta torde stämma med förhållandena i de flesta norska och rikssven- 
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ska dialekter. Alveolarerna (av V. kallade »retroflex plosivesa) räknas som 
fonem och ej som sekvenser (jfr Borgström, Innforing i sprogvidenskap, 
Oslo 1958, 9.1). Å sid. 50 finnes en tabell över de konsonantiska fonemen 
indelade efter artikulatoriska grunder. V. räknar med 28 konsonantfo-
nem. Han ägnar sid. 54-64 åt att redogöra för konsonantlängden och dess 
betydelse, varvid han stöder sig på experimentella undersökningar. Han 
nämner först den traditionella åsikten, att en norsk betonad stavelse, 
som består av vokal + 1 konsonant har kort konsonant om vokalen är 
lång, men lång konsonant om vokalen är kort. Detta anser han stämma 
tämligen väl i betonad stavelse av tvåstaviga ord men vara mindre tyd-
ligt i andra ställningar. Enligt hans åsikt är vokallängden ensam relevant 
och konsonantlängden redundant. Som. resultat av den instrumentella 
undersökningen anför han, att ett långt vokaliskt fonem alltid är avse-
värt längre än motsvarande korta, medan en »lång» konsonant vanligen, 
ehuru ej alltid, är något längre än sin korta motsvarighet. Vidare be-
handlas assimilation mellan konsonanter vid juxtaposition, där bl. a. 
dental klusil kan bli palatal eller »retroflex» (alveolar) genom anpassning 
till slutkonsonanten i det föregående ordet. Sedan följer en förteckning 
över konsonantsekvenser. 

Tio sidor ägnas åt stavelsen. Å sid. 74-75 gör V. en del allmänna an-
märkningar angående stavelsens roll i dialekten utan att uttryckligen 
ta någon ställning till frågan om stavelsens fonologiska natur men fram-
håller dess samband med accenten. Hans påstående (sid. 74): »The first 
syllable must be stressed», är något väl generell och jävas av vad som 
säges å sid. 80 (»a word with stress on the last syllable») samt sid. 85 
(*I maintain that ... stressed final syllables ... have no toneme»). För-
klaringen, som delvis inskränker nämnda påståendes giltighet, kommer 
å sid. 89. Angående stavelsebildande konsonanter är att märka, att t. ex. 
silen, best. f. av sil, uttalas psi:ln/ och ej *psi:la/, samt att best. f. av 
mun heter /mu:k/ och inte */muyvil. Å sid 78, näst sista raden, är väl 
/ba:n/ och Pbagt/ tryckfel för ba:n/ och Pba:-/j, /, jfr sid. 77, r. 6. Kri-
terierna för stavelse- och ordgräns behandlas. Dessa gränser sammanfaller 
ej alltid. Så tillhör t. ex. t i veit ikke Pvei-tic/ andra stavelsen. Som en 
viktig ordgränssignal framhålles den prevokaliska aspirationen efter 
tonlösa klusiler. 

En avsevärd del av boken ägnas åt accent och ton, vilket ju alltid är 
nödvändigt vid beskrivning av en norsk eller svensk dialekt. Men här 
behandlas hithörande frågor på ett intressant och delvis nytt sätt. Gent-
emot den traditionella åsikten, att enstaviga ord och accentuerade slut-
stavelser har accent 1 söker V. — och lyckas enligt min mening — visa, 
att de står utanför oppositionen mellan accent 1 och accent 2 och bildar 
vad han kallar »the third case», dvs, är att anse som neutrala. I fråga om 
förhållandet mellan tryckaccent och tonem säger V., att trycksystemet 
omfattar alla stavelser, så att en stavelse kan vara »either stressed or 
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unstressed». Vidare säger han: »Toneme presupposes stress, but stress 
does not presuppose toneme». Då, som nyss nämnts, enstaviga ord står 
utanför systemet, gäller: »toneme contrast in the present dialect can 
exist only with a sequence of stressed syllable + one or more unstressed 
syllables». Å sid. 89 kommer förklaringen av det förutnämnda något 
dunkla uttalandet (sid. 74) om begynnelseaccenten. Där sägs, att det 
övervägande flertalet ord i trondheimsdialekten har begynnelseaccent. 
Undantag är bara några ord som /a'djo:/, iallein/ och /i'mu:t/ samt ord 
med prefixen be- och for-. Även lånord, som i bildat östnorskt uttal har 
obetonad första stavelse har i denna dialekt accent 2 med tonvikt på 
första stavelsen, såsom /abune:r/, /amrika:nsk/, /baptist/ och /biblute:k/. 
Som synes, kan här lång vokal, i motsats till vad som är fallet i flertalet 
nordiska dialekter, förekomma även i obetonad stavelse av icke sam-
mansatta ord. 

När det gäller frågan om hur tonemen realiseras i de skandinaviska 
dialekterna, säger sig V. icke vara i stånd att avgöra vad som är distink-
tivt eller redundant. Han refererar vad som i frågan sagts av Gjerdman 
och Malmberg, av vilka den förre anser tryckaccenten vara det avgö-
rande, medan Malmberg m. fl. mena, att tonglidningen (»the tonal 
movement») utgör det distinktiva draget. V. ansluter sig till den senare 
åsikten. 

Sid. 103-114 ägnar V. åt intonationen, varmed förstås satsmelodien 
(i kombination med accenten), och belyser förhållandena genom tal-
rika exempel. Satsintonationen, en företeelse som förr varit relativt 
föga beaktad, har liksom andra suprasegmentala företeelser på sistone 
börjat alltmera tilldraga sig forskarnas intresse, och den synes, såsom de 
anförda exemplen visar, ha mer att säga än att bara skilja mellan på-
ståenden och frågor. 

Sid. 116-123 upptages av texter skrivna med den i boken använda 
fonematiska transkriptionen och försedda med engelsk översättning. 

I »Appendix I» ges några klara och rikt exemplifierade regler för dis-
tributionen av tonemen. I »Appendix II» anföres två av skolbarn an-
vända rop, varvid V. visar, att melodin i dessa är fullständigt parallell 
med melodin i tal. Så följer en förteckning över använda källor. Boken 
avlutas med de förut omtalade ljudspektra. 

Det synes mig vara av stor vikt, att vi får allt flera dialektbeskrivningar 
inom de nordiska språkens ram gjorda på strukturalistisk grund. Det 
här refererade arbetet är ett gott exempel på en sådan. Genom den klara 
uppställningen och de utförliga exemplen, av vilka en stor del utgöres 
av minimala par, som åskådliggör vad som är distinktivt, får man en 
synnerligen god uppfattning av dialekten och dess ställning inom det 
norska språkområdet. 
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Resumé 
M. Gustav Hasselbrink fait le compte-rendu d'un travail de Arne 

Vanvik, « A phonetic-phonemic analysis of the dialect of Trondheim » 
(Oslo 1966), qui est une description structuraliste du dialecte. Sauf cer-
taines observations morphophonematiques, le systeme des sons du dialecte 
est seul traite. Dans sa transcription phonematique, l'auteur utilise API. 
Par consequent, des signes phonetiques speciaux ne sont pas necessaires. 
Le type de prononciation qu'il prend comme point de depart est celui 
de la classe moyenne ä Trondheim. Il pense qu'il y a plusieurs alternatives 
possibles pour l'interpretation d'un dialecte et choisit la version qui se 
rapproche le plus de la realite phonetique. Il reussit å transcrire les 18 
voyelles (phonemes) du dialecte sauf 4 (3 en Norvege) h l'aide de signes 
qui se trouvent sur chaque ma,chine ä ecrire ordinaire. Pour 12 des 28 
consonnes (phonemes) il faut trouver, par contre, de nouveaux signes. 
Pour la quantite des consonn.es, l'auteur croit qu'il s'agit d'une qualite 
redondante. Les syllabes sont etudiees minutieusement, sans considerer 
leur råle phonologique. Une importante partie du livre traite de l'accent 
et du ton de fagon intressante et en partie nouvelle. Une place appreciable 
est mem° donnee ä l'intonation dans la phrase. La fonetion du systeme 
phon.etique dans la formation des phrases est exp1ique3 å l'aide de textes. 
A la fin du livre sont reproduits plusieurs spectres sonores tres instructifs. 
Gråce å une pre,sentation claire du livre et å des exemples tres nombreux 
dont une grande partie se compose de mota formant des paires minimales, 
on peut tres facilenient comprendre le systeme phonetique du dialecte. 

Gustav Hasselbrink 

Laurits Bodker, Folk Literature (Germanic). International Dictionary 
of Regional European Ethnology and Folklore. With the support of UNESCO 
published by CIAP. Vol. II. Kbhn 1965, 365 s. (Rosenkilde and Bagger.) 

För alla som brottats med den överrika terminologi, som den nationella 
och internationella folklivsforskningens utövare har skapat, bör det 
vara glädjande att åtminstone få en ordnad översikt över denna ter-
minologiska massa med klart besked om vad olika forskare egentligen 
menat med de termer de valt och om hur termerna i det ena språket 
förhåller sig till dem vi möter i de andra. Man förstår att UNESCO gärna 
velat stödja ett så lovvärt försök att främja mellanfolkligt vetenskapligt 
samförstånd som det ovan rubricerade ordboksverk representerar. Vol. 
I av detta, den av seriens huvudutgivare, prof. Åke Hultkrantz, utar-
betade delen »General Ethnological Concepts* (1960), har tidigare om-
nämnts i denna tidskrift (Sv.Lm 1962, s. 183f.). 1 denna volym samman- 
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ställdes hela den dithörande terminologien både inom germansk och 
romansk forskning. I den sedan 1965 föreliggande andra delen, den av 
L. Bodker sammanställda terminologien inom den forskning som gäller 
den folkliga litteraturen, var terminologien så rikhaltig att en begräns-
ning måst göras till enbart germansk forskning. Men i stället har den 
isländska, danska och holländska forskningens speciella material tagits 
med. Ämnet har också måst begränsas genom att från »folklig» litteratur 
utesluta t. ex. gåtor, ordspråk, ordstäv och barnramsor. Även inom den 
så närmast till sagor, sägner, ballader och andra visor begränsade ramen 
har stark gallring måst göras. Förf. påpekar själv att under artikeln Lied, 
där nära en halv sida upptas av namn på olika underarter av Lieder, ett 
femtiotal tyska termer uteslutits, och under t. ex. de isl. actga—sögn 
har åtminstone 25 termer slopats. 

I denna del har intet försök gjorts att gruppera hela materialet under 
engelska huvudord. I stället ges uppslagsorden på originalspråken och 
alla termer ställs på samma plan, eftersom varje individuell term har sin 
egen definition och inte utan vidare kan jämställas med de till synes 
parallella termerna inom andra språk. Förf. anser dessutom, att engel-
skan i så hög grad saknar preciserade termer för folkloristiska företeelser, 
att i en ordbok rörande folklitteratur inte ens en enkel översättning 
av de andra språkens termer till engelska kan göras utan att påtvinga 
detta språk en terminologi av främmande ursprung. Det har ju främst 
varit skandinaver och tyskar som strävat efter att skapa ett så detal-
jerat begreppssystem inom hithörande område som möjligt. Det torde 
också vara ett nästan olösligt problem att ge täckande förklaringar av 
betydelserna hos många av de termer, som lancerats av specialisterna 
inom ett visst område. Förf. av detta arbete har inte ansett sig kompe-
tent att formulera egna auktoritativa definitioner utan har sökt att 
så objektivt som möjligt återge sina källors formuleringar utan subjektiv 
kritik, även om han medger att han ofta känt sig frestad till sådan kritik 
»about the often somewhat peculiar formulations given by the authors 
quoted» — och det kan man nog förstå! I ordboksartiklarna har han för-
sökt sätta in de individuella termerna som led i det system av grupper 
och undergrupper i litteraturarterna, som resp. författare uppställt, men 
med hänvisning från undergrupper till närmast överordnade grupp. Det 
rikliga bruket av korshänvisningar mellan olika artiklar gör också, att 
man nog kan leta sig fram utan allt för stort besvär till den term man 
söker besked om. 

Utöver att ge en oumbärlig vägledning till förståelse av vad olika 
författare menat med sina termer och definitioner är nog resultatet av 
denna bok främst att den, med sin sammanställning av en omfattande 
och brokig terminologi, kan utgöra ett underlag för en förnuftig gallring 
och blivande större enhetlighet inom denna speciella gren av interna-
tionell folklivsforskning. Hittills har tydligen varje författare satt en 
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ära i att ge så detaljerade begreppsbestämningar som möjligt inom den 
genre han sysslat med, glömsk av A. L. Kroebers maning: »In a concrete 
science like anthropology / = etnologi/ there is little gained by pushing 
conceptual distinctions very far» (eit. efter Hultkrantz s. 13). Svensk 
forskning med C. W. von Sydow har kanske gått längst i sådana be-
greppsdistinktioner, som lämnat spår i denna ordbok som hans affir-
nzate, catenat(e), chimerat(e), con,ciliate, chronicate, fabulate och memorate 
eller dit(e) med underarter som empiridite, fantasidit eller fict—fikt med 
aetiofict, motival het, barnfikt, jocularfict, kausalfict osv., termer avsedda 
både för inhemskt och internationellt (engelskt) bruk. Att en generell 
förenkling borde vara både önskvärd och nödvändig har Boclker tyd-
ligen starkt känt, och i många fall har han också försökt att ge »some 
sort of general view of a terminology which in certain cases may seem 
rather tangled and bewildering», genom att sammanföra parallella ter-
mer under ett fåtal centrala huvudord som t. ex. folktale, lokalsage, 
migratory legend etc. 

Denna strävan borde nog, bl. a. med hjälp av ~kers föreliggande 
arbete, kunna ytterligare fullföljas av den internationella folklivsforsk-
ningen. Hittills tycks yngre forskares försök att »rätta» äldre skolors 
termer och distinktioner ofta lett till ytterligare ökning av förvirringen 
— både inom nationell och internationell forskning. Här skulle behövas 
en »teknisk nomenklaturcentral» som kunde ge hjälp och ledning under 
den med säkerhet långsamma procedur, som måste genomgås för att 
nå positiva resultat. »International Dictionary of Regional European 
Ethnology and Folklore» kan genom sina förträffliga materialsamlingar 
ge ett gott underlag för sådant reformarbete. Men då måste säkerligen, 
när det gäller follditteraturen, Bodkers »Germanic» följas av en lika grund-
lig del »Romanic» — och helst även av en »Slavonie». Utgivningen av 
Hultkrantz' och Bradkers arbeten utgör i varje fall ett glädjande till-
skott till uppslagslitteraturen, nödvändiga för alla som ännu sysslar med 
folklivsforskning. 

Resume 

M. Manne Eriksson cite, dans le volume II publie par le CIAP de 
International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore, 
le travail pr&;ente par M. Laurits Bodker « Folk Literature (Germanic) ». 
C'est une oeuvre tres importante pour tons ceux qui s'occupent de re-
eherches sur la litt6rature folklorique. Nous souhaiterions, en nous basant 
sur la terminologie utilisee dans ce travail, qu'on en trouve une sur le 
plan international plus claire et standardis6e dans cette branehe de la 
recherehe. Manne Eriksson 
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Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala 
Årsberättelse för budgetåret 1964/65 

Av DAG STRÖMBÄCK och FOLKE HEDBLOM 

I. Översikt över ekonomi, förvaltning, personal 

Arkivets stat för budgetåret 1964/65 fastställdes genom k. brev den 
4/6 1964. Anslagens belopp och fördelning på skilda poster framgår av 
statsliggaren för nämnda år s. 17 ff. 

Anslaget till avlöningar har höjts med 5 750 kronor; anslaget till 
omkostnader med 1 000 kronor och anslaget till insamling och be-
arbetning av vetenskapligt material med 6 000 kronor. 

Även detta år har Kopparbergs läns landsting lämnat ett anslag av 
6 000 kronor till biträdeshjälp vid redigeringen av Dalmålsordbokens 
tryckmanuskript. Från Magnus Bergvalls stiftelse har ett anslag av 
10 000 kronor beviljats för assistenthjälp vid ordbokens redigering och 
tryckning. Ur Anders Diös fond för svensk hembygdsforskning har 
Kungl. Gustav Adolfs Akademien beviljat 7 500 kronor till det fortsatta 
arbetet vid Dalmålsordboken. 

I arkivets styrelse har professor B. COLLINDER varit av Kungl. Maj:t 
förordnad ordförande. Professor V. JANSSON har varit vice ordförande, 
överbibliotekarien T. KLEBERG skattmästare och arkivchefen professor 
D. STRÖMBÄCK sekreterare. övriga ledamöter har varit professorerna J. 
SVENNUNG (t. 0. /G. 30/9 1964), C.-A. MOBERG, L. MOBERG, Bo WICKMA_N, 
H. STÄHL och GERD ENEQUIST (fr. o. m. 1/10 1964). Suppleanter: professor 
GERD ENEQUIST (t. 0. m. 30/9 1964) samt professorerna S. CARLSSON 
(fr. o. m. 1/10 1964) och L. HERMODSSON (fr. o. m. 1/10 1964). 

Arkivets fasta personal har utgjorts av: 

A. Arkivchef 

Professorn i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folklo-
ristisk vid Uppsala universitet, fil. dr DAG STRÖMBÄCK. 
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B. Ordinarie tjänstemän 

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

C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ae 19 

Förste arkivarier i lönegrad Ae 27: docenten fil. dr FOLKE HEDBLOM, 
arkivchefens ställföreträdare och föreståndare för fonogramavdelningen; 
fil. lie. RICHARD BROBERG, föreståndare för folkminnesavdelningen; 
fil. dr STIG BJÖRKLUND; fil. dr Nus TIBERG. 

Arkivarier i lönegrad Ae 23: fil. lie. ABA NsrmAN och fil. lic. GUSTEN 
WIDMARK. 

D. övrig icke-ordinarie persJnal 

Arkivarie i lönegrad Ae 21: fil. kand. RUNE VÄSTERLUND, t. f. före-
ståndare för expeditionen. 

Amanuens i lönegrad Af 17-Ae 19: fil. kand. WOLTER E. 
Teknisk assistent i lönegrad Ag 17: ingenjör TORSTEN ORDAUS. 
Första arkivassistent i lönegrad Ae 13: fru DAGMAR HOLMKVIST. 
Första arkivbiträde i lönegrad Ae 9: fröken ANNA-LISA BORG. 
Arkivbiträde i lönegrad Ae 7: fröken KERSTIN KARLSSON. 
Kontorsbiträde i lönegrad Ae 5: fröken INGALILL ~STRÖM. 

E. Extra medarbetare 

Fru MARGARETHE NORMAX har fortsatt sin tjänstgöring vid referens-
biblioteket såsom av Arbetsmarknadsstyrelsen avlönad arkivarbetare. 
Förutvarande förste arkivarierna docent MANNE ERIKSSON och fil. dr 
HERBERT GUSTAVSON har 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. Den sedan länge aktuella frågan om nya och 
vidgade lokaler för arkivet har under året inträtt i ett avgörande läge. 
I samband med universitetsbibliotekets pågående tillbyggnad igen-
murades i april 1965 hälften av fönstren i arkivlokalen i Carolina Rediviva. 
I samverkan med Kungl. Byggnadsstyrelsen förhyrdes en provisorisk 
lokal om sex rum i fastigheten Wahlenbergsvägen 13, dit en del av perso-
nalen, främst expeditionen och folkminnesavdelningen, överflyttades 
den 23 april. Sedan våren 1964 har frågan om förhyrning, inredning och 
utrustning av lokaler för den närmaste tioårsperioden utretts och disku-
terats med en rad berörda myndigheter. Beslut har nu fattats om förhyr-
ning av en större lokal, inrymmande institutionens alla avdelningar, i en 
planerad fastighet östra Ågatan 27. — Det omfattande arbetet med 
lokalfrågorna har åvilat förste arkivarie BROBERG. 
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50 -årsj ubileum. Arkivet, som grundades 1914, högtidlighöll sin 
50-åriga tillvaro med en sammankomst i Universitetets lärosal X den 
8 dec. 1964. Ett minnestal hölls av professor STRÖMBÄCK, och docent 
HEDBLOM presenterade inspelningar ur Fonogramavdelningens sam-
lingar. 

11. Samlingarnas tillväxt och användning 

Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedan-
stående översikt. 

lexikaliska ordsamlingar 1 342 bl. fol. och A4, 194 bl. 4:o, 147 
bl. 8:o, ca 47 390 hl. 16:o (därav excerpter för ord- och växtnamnsregist-
ren ca 15 090 bl. 16:o och övriga excerpter ca 1 770) och 1 band. 

texter, nionografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnes-
uppteckningar 312 bl. fol. och A4, 2 942 bl. 4:o, 8 bl. 8:o, 506 bl. 16:o och 
1 häfte A4. 

grammatiska anteckningar 24 bl. fol., 222 bl. 8:o och 25 häften 
varav 19 typordlistor. 

primäruppteckningar 74 bl. 8:o, 2 365 bl. 16:o och 15 band och 
häften. 

melodier 7 st. 
teckningar och skisser 106 st. och 9 kartor (utom de som ingår 

i löpande text). 
fotografier 280 st. 

Under året har också professor G. Danens och intendent 0. Bannbers' 
efterlämnade samlingar av uppteckningar införlivats med arkivet. 

Fonogramarkivet har under året tillförts 254 nyinspelad° ljudband 
(i tim. speltid) därav 146 från Amerika och 22 band har deponerats. 
60 kopieband (till en del 2 tim, speltid) och 22 kopior på skiva har fram-
ställts. Därtill kommer kopior för tillfälligt bruk inom institutionen. 

Referensbiblioteket har under året ökat med 532 nummer jämte 
drygt ett femtiotal leveranser av tidskrifter och fortsättningsarbeten. 
Förvärvet har såsom tidigare i stor utsträckning skett genom gåvor från 
institutioner och enskilda samt genom byten med tidskriften Svenska 
Landsmål och arkivets skriftserier. 

63 band har nybundits eller reparerats jämte 4 band tillhörande hand-
skriftssamlingarna. 

Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har 
varit 3 284 (därav på Fonogramavdelningen 384). 

Lån av handskrifter och böcker inom staden har beviljats i 26 fall 
varvid 42 nr utlånats och utom staden i 13 fall varvid 168 nr utlånats. 
Hela antalet utlånade nummer var således 210. På grund av de svårig-
heter som vållats av lokalbyte har utlåningen under senare delen av året 
måst begränsas. 
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111. Arkivarbeten och materialbearbetning 

1. Allmän översikt 

För expeditionen har VÄSTERLUND varit t. f. föreståndare. Fru 
HOLMKVIST har haft den närmaste ledningen av arbetet och dessutom 
ansvarat för den centrala accederingen av allt inkommande handskrifts-
material samt assisterat besökande forskare. Hon har vidare arbetat med 
uppordnandet av vissa äldre samlingar. Under året har 463 nya enheter 
införts i accessionskatalogen. Fröken KARLSSON har svarat för steno-
grafering, maskinskrivning och andra sekreterargöromål, fört topogra-
fiska registret och personregistret samt svarat för distribution och lager 
av arkivets publikationer. Fröken OHLSTRÖM har utfört allmänna kon-
tors- och expeditionsgöromål, deltagit i stenografering och maskinskriv-
ning, svarat för utlåning av handskrifter och böcker m. m. HEDBLOM 
har varit arkivets kassaförvaltare. Fröken BORGS arbetsuppgifter har 
främst gällt arkivets administration: bokföring, kassa, medelsrekvisi-
tioner, redovisningar, löne-, skatte- och sjukvårdsärenden samt övriga 
ärenden rörande ekonomi och personal. Förste länsnotarie 1. ROSENFELD 
har varit sakkunnig medhjälpare vid handläggningen av personal-, löne-
och bokföringsfrågor. Även MIN har deltagit i skilda arbeten inom expe-
ditionen. 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 1 323 brev och 880 andra försändelser avsänts från 
expeditionen, arkivchefens korrespondens delvis oräknad. 

Om sak- och ordregister-arbeten se nedan under Follaninnesavdel-
'Ungen och landskapsundersökningarna. Det allmänna växtnamnsr e-
gistr et har fortsatts under GUSTAVSONS ledning med fru MARIANNE 
ANDERSSON som excerpist. Arbetet har nu hunnit in på samlingarna från 
Västerbotten. 

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

Dalarna. BJÖRKLUND har varit ledare för dalmålsundersökningen. 
Under året har häftena 4 och 5 av Dalmålsordboken, partiet Bröstskrave—
Dölja, utgivits av trycket. Manuskriptet till häftena 5 och 6 har färdig-
ställts. Därvid har ett betydande kompletteringsmaterial, särskilt ur A. 
Nygårds anteckningar från Ovan- och Nedansiljan åren 1927-29 och ur 
Niss Hj. Matssons fyllnadsanteckningar från Malung—övre Västerdalarna, 
påförts respektive ordartiklar, vilket stundom lett till en genomgripande 
revision av äldre preliminärartiklar. Fil. dr ELLA ODSTEDT har fortsatt 
att granska och komplettera definitioner i de textila artiklarna. Fil. mag. 
TINA PIERCE har översatt artiklarnas huvudbetydelser till engelska. Vid 
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korrekturgranskningen mot manuskript har Björklund biträtts av fm 
GUN BJÖRKLITND. [Jr speciella, clialektgeografiska och andra, synpunkter 
har korrekturet granskats av docenterna S. FRIES och E. 0. BERGFORS, 
lektor B. LINIÅN och rektor Nrss Hj. MATSSON. — Excerperingen av det 
ovannämnda kompletteringsmaterialet har utförts av fru Gun Björklund 
och fru Siv LENNERLAND. Stud. RuT BJÖRKLUND har biträtt med ut- och 
insortering av blad ur seddsregistren samt med utskrivande av hänvis-
ningar. Genom excerperingama har sedesregistren ökat med 6 248 blad. 
— Fil. kand. G. NYSTRÖM har utredigerat egna uppteckningar och ut-
skrivit fonogram från Älvdalens sn. 

I Nedre Dalarna har hr Ingvar Norman fortsatt sina uppteckningar ur 
Säters sockenmål. Hans samling omfattade vid årets slut ca 32 850 blad 
16:o. Liksom tidigare har Normans arbete letts och granskats av doc. S. 
Fries. Fil. stud. L. FERNQVIST har som proseminarieuppsats översatt och 
kommenterat en bröllopsdikt från Hedemora år 1697. 

Gotland. Med stöd av anslag från Statens Humanistiska Forsknings-
råd och Gotlands läns landsting har GUSTAVSON fortsatt sin bearbetning 
av manuskriptet till en ordbok över Laumålet på grundval av M. Klint-
bergs samlingar. Handmanuskriptet har förts fram till skarp och ren-
skriften till påsk. 

Gästrikland. HEDBLOM och VÄSTERLUND har granskat inkomna 
ordsamlingar. Fil. stud. MONICA ÖSTLING har utskrivit fonogram från 
Hedesunda sn. Fil. stud. ABA LINDGREN har excerperat för ordregistret. 

Hälsingland. HEDBLOM har granskat inkomna uppteckningar. Em< 
har för arkivering ordnat en del av P. Hertzells samlingar från Bollnäs sn, 
som vid besök i orten av STRÖMBÄCK förvärvats för arkivet. 

Härj edalen. I samarbete med meddelaren Johan Persson från byn 
Långå har STRÖMBÄCK fortsatt att utredigera och komplettera sin ord-
samling från Hede sn. 

Jämtland. VÄSTERLUND och WIDMARK har granskat inkomna upp-
teckningar. Fil. lic. V. REINHAMMAR har fortsatt sin utredigering av Sven 
Olof Erssons i Bonäset efterlämnade samlingar. Han har dessutom utre-
digerat en ordsamling från Lits sn av E. 0. Jonsson samt egna uppteck-
ningar från Ströms sn. 

Medelpad. Rektor A. HELLBOM, Stockholm, har fortsatt sin redigering 
av texter och gramrnatiska anteckningar. 

Norrbotten. Författarinnan ANNA RÖNNQVIST har fortsatt att ut-
redigera egna orduppteckningar och att utskriva fonogram från Neder-
kalix sn. VÄSTERLUND har granskat uppteckningar från ortsmeddelare. 
Doc. CARIN PIHL, Bromma, har väsentligen fullbordat sitt manuskript 
till en framställning av adverb och prepositioner i överkalbernålet. 

Närke. Ess har varit ledare för den med ekonomiskt stöd av Örebro 
läns landsting igångsatta undersökningen av landskapets folkmål och 
folkminnen. Excerperingen för ordregistret av äldre texter (av Rob. Lars- 
8 a —  664283 Sv. Landsmål 1966 
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son, Celander m. fl.) och frågelistsvar har fortsatt med biträde av fil. 
studerandena ULLA STELLIN-BJÖRKLUND, Siv PERSSON-LENNERT.allo 
och GuNume. EnricssoN. Ehn har därvid granskat excerpter och utskrivit 
hänvisningar till synonymer och efterleder. Han har vidare utredigerat 
egna uppteckningar från skilda socknar, transkriberat bandinspelningar 
och granskat ortsmeddelarnas uppteckningar. Ett antal antecknings-
böcker med folldoristiska uppteckningar gjorda på 1920- och 1930-talen 
av en bonde i Hidinge sn har inlånats och avskrivits. 

Småland. Västerlund har granskat uppteckningar från ortsmed-
delare. 

Södermanland. Fil. lic. R. OTTERBJÖRK har utredigerat egna ord-
uppteckningar från -Sorun.da sn. Fil. stud. Tri. RIDA= har utredigerat 
sina orduppteckningar från Ärla sn. 

Uppland. ERIKSSON har under året i samarbete med hr Klas Tapper 
insamlat material från Åkerby sn och i samverkan med fröken Sarah 
Ohlsson utredigerat hennes växande samling av ord från Nora sn. Han 
har vidare fortsatt utredigering av egna samlingar från östervåla. MEN 
har granskat uppteckningar och korresponderat med ortsmeddelare samt 
utredigerat egna uppteckningar från Möja, Åkerby, Valö och Vaksala sur 
samt Uppsala stad och illustrerat dem med fotografier. Han har vidare 
bl. a. kollationerat uppslagsorden i fil. dr A. Isaacssons under året in-
lämnade uppteckningar från Norrby sn. Fil. mag. P. AXELSSON har fort-
satt sin utskrivning av fonogram från Norrby,sn. Fil. stud. GITNILLA 
NOAKSSON har utskrivit fonogram för en 3-betygsuppsats om målet i 
Vätö sn. Doc. C. WITTING har ytterligare bearbetat inspelningsmaterialet 
till sin avhandling om uppländska accenter. 

Värmland. Kand. J. JACOBSSON har fortsatt utarbetandet av manu-
skript till ordboken över Dalbymålet. Under året har partiet T—Va ut-
arbetats. Antalet uppslagsord har ökat med 2 167 och utgjorde vid årets 
slut 21 360. Ordboksmanuskriptet omfattade då 10 779 blad 4:o. Fil. kand. 
GERD NORDLANDER har utskrivit och kommenterat fonogram från By sn. 
Fil. stud. KERSTIN ANDERSSON och fil. stud. EVA JÖNSSON har utarbetat 
proseminarieuppsatser, »Glavamålet. Några iakttagelser på grundval av 
adjunkt Adolf Rudins uppteckningar från Glava år 1905», respektive 
»Något om namnskicket, särskilt binamnen» (i Eda sn). 

Västerbotten. Excerperingen för ordregistret har fortsatt under 
WIDMARKS ledning, främst av frågelistsvaren. Som excerpister har tjänst-
gjort fil. stud. IRJA JONSSON, fil. kand. BIRGITTA STANGENBERG och 
fil. stud. GUNNEL SANDSTRÖM. Registret har tillförts ca 2 500 bl. 16:o. 
Widmark har vidare gått igenom vissa äldre ordsamlingar från landskapet 
samt utskrivit fonogram (70 s. A4) från Bygde sn. En del av sin arbetstid 
har han ägnat åt korrekturläsning av P. Stenberg: Ordbok över Umemålet 
för utgivning i arkivets skriftserie. 

Samarbetet med den i Umeå verksamma Folkmåls- och folkminnes- 
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undersökningen i övre Norrland (FFÖN) har fortgått liksom tidigare. 
Föreståndare för undersökningen har varit landsantikvarie G. WESTIN 
med antikvarie P.-U. ÅGREN som närmaste medhjälpare. Doc. K.-H, 
DAIELSTEDT, Uppsala, har tjänstgjort som dess vetenskaplige ledare. 
Dahlstedt och Ågren har gjort inspelningar i Nordmalings, Bjurholms 
och Fredrika snr. Inspelningar har vidare gjorts av WIDMARK och fil. stud. 
GUNNEL SANDSTRÖM i Nysätra och Degerfors snr samt av Ågren och hr 
E. BERGFORS i Åsele sn. Inom Norrbottens län har fil. dr E. WAHLBERG, 
Uppsala, gjort upptagningar av finsk dialekt i Paj ala m. fl. snr. Fil. kand. 
BRITT ISAKSSON fortsatte under sommaren sin djupundersökning i 
Hindersön i Nederluleå sn, Norrbotten. — Arkivarbetet har främst om-
fattat katalogisering, utförd av Gunnel Sandström, samt utskrivning av 
ljudband. 

Västergötland. Folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, har under 
ledighet från sin tjänst börjat utskriva en del av de talrika inspelningar 
som sedan 1947 gjorts under hans medverkan. Under året har han ut-
skrivit texter från Fredsbergs, Kungslena, Valtorps och Älgarås snr. 

Västmanland. Fil. stud. MAT FÄRNKVIST har som 3-betygsuppgift 
utskrivit en inspelning av stadsmål i Sala. 

Ångermanland. VÄSTERLUND har granskat ortsmeddelarnas arbeten 
och fört korrespondens. I detta arbete har också fil. dr T. BUCHT och 
HEDBLOM deltagit. WIDMARK har utskrivit uppslagsord på vissa, äldre 
ordsamlingar. NYMAN och doc. K. H. DAHLSTEDT har gjort förberedande 
arbeten för en tryckning av folkskollärare Frans Bergvalls samling av 
sagor från Edsele sn. Fil. dr ELLA ODSTEDT har fortsatt sin bearbetning 
och komplettering av ordboken över Arnäsmålet. 

Östergötland. GUSTAVSON har granskat uppteckningar och lett utre-
digering av äldre samlingar. 

Estland och Gammalsvenskby. Den estlandssvenska undersök-
ningen har letts av TIBERG, tidvis med biträde av fru ANNE-MARIE 
CRONSTRÖM. Arbetet har bl. a. gällt kompletteringsregistret till den stora 
kortordboken, vilket nu omfattar ca 20 000 bl. 16:o. Tiberg har genomgått 
prof. G. Danens efterlämnade samlingar samt på grundval därav gjort 
kompletteringar hos sina sagesmän. Om Tibergs resor se nedan. 

Svensk -Amerika. HEDBLOM har med biträde av ORDAUS katalogi-
serat de inspelningar som gjordes i Förenta Staterna våren och sommaren 
1964. Fil. lic. N. HASSELMO har fortsatt sin utskrivning av ljudband och 
sitt arbete med en avhandling om engelska påverkningar på amerika-
svenskan. Fil. kand. G. NYSTRÖM har utskrivit inspelningar av Älvdals-
mål (Dalarna) från Minnesota. 

Folkminnesavdelningen. BROBERG har varit föreståndare men på 
grund av andra uppdrag, främst gällande arkivets lokalfrågor, endast 
kunnat ägna en del av sin arbetstid åt avdelningen. Den större delen av 
arbetsuppgifterna har i stället åvilat NYMAN. Även MIN har biträtt vid 
8 - 664283 
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avdelningen, särskilt vid insamling av material från Uppland och Närke. 
Fil. kand. VALDIS ORDATS har tidvis medarbetat vid realkatalogen. 

Verksamheten har främst gällt materialinsamling, granskning av upp-
teckningar, instruktion av upptecknare och korrespondens. Därtill kom-
mer handledning av besökande forskare och utlåning av material. Nymans 
huvuduppgift har varit bearbetningen för publicering av den folkloristiska 
delen av Atlas över svensk folkkultur. Arbetet härpå har i betydande 
grad hämmats av den trånga och olämpliga lokal som avdelningen varit 
inrymd i. Kontroller har gjorts av kartor och text, excerptsamlingar har 
ordnats och nya exeerperingar har utförts under året. Nyman har vidare 
utarbetat materialöversikter, gjort registreringsarbeten, handlett forskare 
och demonstrerat arkivet för besökande. I samverkan med doc. K.-H. 
DAHLSTEDT har hon förberett en publicering av Frans Bergvalls samling 
av sagor och sägner. (Se ovan under Ångermanland.) 

Årets accession av folkminnesmaterial uppgår till 2 218 blad, huvud-
sakligen i 4:o-format, 2 st. band i A4, 7 blad melodier, 54 teckningar och 
85 fotografier. Den övervägande delen av detta material har inkommit som 
svar på frågelistor. Därtill kommer en större samling folkminnesuppteck-
ningar från västra Värmland av läroverkslärare A. Ernvik, Kristinehamn, 
avsedd att tryckas i arkivets skriftserie under titeln »Folkminnen från 
Glaskogen» I. 

Fonogramavdelningen har föreståtts av HEDBLOM med ORDÅIIS 
SOM assistent. Vid årets ingång befann de sig med inspelningsbilen på resa 
i Amerikas svenskbygder, varifrån de återvände i början av augusti. 
En rapport om denna resa tryekes i Svenska Landsmål 1965. Under 
tiden för resan svarade VÄSTERLIIND för tillsynen av avdelningen, väg-
ledde besökande och gjorde vissa kopieringar. 

Fältarbetena i sept.—okt. inriktades på Södertörn samt öarna Dalarö, 
Muskö och Ornö. I april besöktes Ångermanland och i maj Västergötland 
och öarna utanför Göteborg samt vissa socknar i Småland. Därjämte på-
börjades omfattande inspelningar av stadsmålet i Uppsala. (Se nedan 
under Resor.) 

Under vintermånaderna har de nya Amerika-banden accederats av 
Ord6us, och Hedblom har lyssnat igenom dem samt upprättat en preli-
minär katalog. Ordeus, som liksom tidigare svarat för inspelningsbil och 
teknisk utrustning, har under året utfört mycket omfattande kopierings-
arbeten, särskilt i fråga om det lapska materialet. Bl. a. har samtliga 
melodier i »Lapska sånger I» (93 st.) sammanförts från skilda grammofon-
skivor till 3 st ljudband, som arkiverats och som lätt kan kopieras för 
forskare. Inledning och accessionsur har därvid inlästs på engelska. För 
prof. K. Bergsland, Oslo, har 80 skivsidor lapsk text överförts till ljud-
band. Avspelning av skivor och band för besökande forskare och stude-
rande och därav föranledda kopieringar har under detta är tagit betydligt 
mera tid i anspråk än tidigare. För denna del av arbetet, liksom för ae- 
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cessionsföring, viss katalogisering och utlåningen av kopior har OrdiSus 
svarat. Hedblom, som blott kunnat ägna en del av sin tid åt fonogramav-
delningen, har lett och organiserat arbetet i fältet och vid institutionen. 
Han har vidare lämnat instruktion till dem som utskrivit fonogram, varav 
en del varit 3-betygsstuderande i Nordiska språk. Utskrifter har gjorts 
bl. a. av författarinnan ANNA RöNNQVIST (NOrrb.), WIDMARK (Västerb.), 
fil. kand. G. NYSTRÖM (Dal.), fil. kand. MONICA ÖSTLING (Gästr.), doc. C. 
WITTING (Uppl.), fil. stud. GUNILLA NOAKSSON (Uppl.), fil. stud. MAJ 
FÅRNKVIST (Sala), folksk. 5. BENGTSSON (Västergötl.), fil. 'stud. GERD 
NORDLANDER (Värml.) och fil. lie. N. HASSELMO (Amerika). Avdel-
ningens samlingar, apparater och arbetsmetoder har demonstrerats för 
bl. a. studerande i Nordiska språk och Nordisk folklivsforskning. Därvid 
har även VÄSTERLUND och Ens.  medverkat. 

Lapska avdelningen. Doc. I. RUONG har fullbordat sin i fjol om-
nämnda redogörelse för undersökningarna i Jåhkåkaska lappby i Jokk-
mokks sn. Den var vid årets utgång under tryclming. I detta arbete har 
han assisterats av teol. kand. 0. KORHONEN, som även utskrivit inspel-
ningar delvis gjorda av honom själv, se nedan under Resor. 

Utgivningsverksamheten. Av tidskriften »Svenska Landsmål och 
Svenskt Folkliv» förelåg vid årets slut huvuddelen av årg. 1964 i korrektur. 

Av arkivets skriftserie A: Folkmål, har under året utgivits vol. 13: 
»Stätt och stätta i Norden» av Sigurd Fries (Upps. 1964, 160 s.). Av serien 
B: Folkminnen och folkliv, har utgivits vol. 11: »Traditionsbärare på 
Gotland vid 1800-talets mitt. En undersökning rörande P. A. Säves sa-
gesmän» av Ragnar Bjersby (Upps. 1964, 361 s.). Av serie D: »Ordbok över 
folkmålen i Övre Dalarna» av L. Levander och S. Björklund, har under 
året utgivits h. 5 (Disk—Dölja, Upps. 1964, s. 321-400). Av h. 6 förelåg i 
1 korrektur partiet ed—fet. 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet 

STRÖMBÄCK har under läsåret 1964/65 föreläst över »Nordisk folktro» 
samt lett dels det högre seminariets övningar över valda folkloristiska 
och etnologiska problem, dels (under höstterminen och en del av vårter-
minen) det folkloristiska 2-betygsseminariets övningar. Som chef för 
arkivet har han liksom tidigare planlagt och lett institutionens under-
sökningar inom olika områden, ävensom dess utgivningsverksamhet. 
Som medlem av styrelse och arbetsutskott för Folkmåls- och Folkminnes-
undersökningen i övre Norrland (FFÖN) i Umeå har han även deltagit i 
denna organisations verksamhet. Strömbäck har under året utgivit »Arv. 
Tidskrift för nordisk folkminnesforskning», vol. 20, 1964, samt publicerat 
»Från Hälsingelagen till Glysisvallur» (i Svenska Turistföreningens års-
skrift 1965). 



134 DAG STRÖMBÄCK OCH FOLKE HEDBLOM 

HEDBLOM har sedan den 15/8 tjänstgjort såsom arkivchefens ställföre-
trädare och såsom sådan haft daglig mottagning samt dessutom uppe-
hållit arkivchefstjänsten under ferierna och i övrigt när Strömbäck varit 
förhindrad. Han har handlagt ärenden rörande personal, tjänster och 
löner, utarbetat petitum, ansökningar, protokoll, redogörelser m. fl. all-
männa göromål. Han har vidare varit arkivets kassaförvaltare med ansvar 
för kassa- och bokföringstjänst, redovisningar m. m. Om hans övriga 
verksamhet se ovan under Fonogramavdelningen och landskapsunder-
sökningarna. Han har fört en omfattande korrespondens i skilda ärenden. 

Hedblom återkom den 1/8 1964 från sin inspelningsresa till Amerika 
som började den 9 april (se reserapport i Sv. Lm. 1965). — Tiden 19/10 
-1/11 besökte Hedblom Edinburgh, Skottland, dit han inbjudits av 
Northern Scholars' Committee vid University of Edinburgh. Han höll där 
föreläsningar om undersökningen av svenska dialekter och traditioner i 
Amerika samt om folkmåls- och folkminnesundersökningarria i Sverige. 
Han studerade också institutioner vid universitetet, vilkas verksamhet är 
av samma eller liknande art som Uppsalaarkivets, såsom The School of 
Scottish Studies, The Linguistic Survey of Scotland, redaktionerna av 
ordboksverken The Scottish National Dictionary och The Dictionary of 
the Older Scottish Tongue samt Phonetics Department. 

Vid sidan om tjänsten har Hedblom liksom tidigare under höst- och 
vårterminerna vid universitetet givit en kurs i landsmåls- och folkminnes-
kännedom (30 tim.) och vid Stockholms universitet hållit föreläsningar 
över »Dialektologiskt fältarbete» inom ämnet Fonetik (8 tim.). 

BROBERG har varit föreståndare för folkmirmesavdelningen (se ovan) 
och har dessutom varit förordnad att vara arkivchefens ställföreträdare 
och arkivets kassaförvaltare tiden 1/7-15/8 och i övrigt under de tider då 
Hedblom varit förhindrad att svara för dessa befattningar. Större delen 
av Brobergs arbetstid under året har upptagits av arkivets lokalfrågor. 
Han har fört underhandlingar och haft överläggningar med en rad myn-
digheter, nämnder, institutioner och företag, upprättat förslag till plan-
lösningar, utarbetat kostnadsberäkningar för inredning och utrustning, 
skrivit ansökningar, promemorior, inlagor etc. Häri inbegripes även till-
komsten av den provisoriska lokalen Wahlenbergsvägen 13 och dess in-
redning. — Broberg har under året publicerat »J. W. Grill: Ur folk-
språket på Tylö-skogen» (I: Sv. Lm. B. 63); »Finskt och svenskt i möte. 
Drag ur älvdalsfinnarnas bebyggelsehistoria och kulturella utveckling» 
(I: Karlstads Stifts Julbok 1964. Äv. utg. i Finland, med samma titel i: 
Suomalaisraivaaja nr 2-3, H-fors 1965); »Synpunkter och fakta rörande 
den finska bosättningen under 1600-talet» (I: Sveriges bebyggelse. Lands-
bygden. Värmlands län, IV, s. 9-27. Uddevalla 1965). 

Om BJöRKLUNDS verksamhet vid Dalmålsundersökningen se ovan, — 
Av trycket har han under året utgivit »Hard och Skrepp. Några tecken 
på tidiga gårdsnamn i övre Dalarna». (I: Personnamnsstud. 1964 tillägn.. 
minnet av I. ModtSer.) 
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Om TIBERGS verksamhet vid Estlandssvenska undersökningen se ovan. 
— Av trycket har han utgivit »Levande namn i estlandssvenska folkmål». 
(I: Personnamnsstud. 1964 tillägn. minnet av I. Moder.) 

Om NYMANS arbete vid Folkminnesavdelningen se ovan. Vid sidan av 
tjänsten har hon fortsatt sitt arbete med en avhandling om Färöarnas 
folksagor för vilket ändamål hon åtnjutit tjänstledighet med B-avdrag 
under mars månad. — Av trycket har hon utgivit »Färöiska sagoberät-
tare» (I: Fr6öskaparrit, 13. bök, Törshavn 1964). 

Om WIDMARKS arbete se ovan under landskapsundersökningarna för 
Västerbotten m. fl. 

Om VÄSTERLUNDS verksamhet vid skilda landskapsundersökningar och 
vid Fonogramavdelningen se ovan. Såsom t. f. föreståndare för expedi-
tionen har han svarat för den arkivtekniska vården av samlingarna, om-
besörjt inköp av möbler och materiel, biträtt vid utarbetande av årsbe-
rättelse m. fl. allmänna arbeten. Han har vidare varit institutionens 
bibliotekarie. Västerlund har besvarat språkliga och andra frågor från in-
och utländska forskare och har demonstrerat arkivet och Fonogramav-
delningen för grupper av studerande. 

Om En» verksamhet vid landskapsundersökningarna se ovan under 
Närke, Uppland m. fl. Han har vidare deltagit i Fonogramavdelningens 
arbete, framför allt i fältarbetet i Uppland och Södermanland, och i ar-
betet inom Folleninnesavdelningen samt demonstrerat arkivet och Fono-
gramavdelningen för besökande studiegrupper. 

F. förste arkivarien doc. M. ERIKSSON har fortsatt sin verksamhet vid 
Upplandsundersökningen (se ovan) samt liksom tidigare besvarat för-
frågningar från Svenska Akademiens ordboksredaktion i Lund rörande 
arkivets samlingar. Han har vidare varit redaktionssekreterare för tid-
skriften Svenska Landsmål. — Under tiden 25/3-8/4 höll Eriksson sin 
sedvanliga kurs i landsmålskännedom vid Stockholms universitet med 
53 deltagare. Han har under året publicerat »Ordet. Filologiska funde-
ringar kring religion och vetenskap» (Falköping-Sthlm 1965, 319 s.). 

F. förste arkivarien fil. dr H. OUSTAVSON har fortsatt sitt gotländska 
ordboksarbete (se ovan under Gotland) samt lett och övervakat excerpe-
ringen för växtnamnsregistret. Han har vidare på uppdrag av arkiv-
chefen i korrektur granskat G. Widmarks utgåva av Stenbergs ordbok 
över Umemålet. 

Om fil. dr ELLA ODSTEDTS arbeten se ovan under Dalarna och Ånger-
manland. 

IV. Resor och uppteckningsarbeten 
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen) 

Bohuslän. Om inspelningar vid Göteborg se nedan under Väster- 
götland. 

Dalarna. BJÖRKLUND gjorde en resa över hela dalmåLsområdet under 
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tiden 15/8-28/8 för uppteckning av dialekt i 13 av dess socknar. Fil. lic. 
N. ILL MATSSON har gjort kompletterande uppteckningar för Dalmåls-
ordboken i Malungs sn och övre Västerdalarna samt besvarat komplet-
teringsfrågor från skilda socknar. Fil. kand. G. NYSTRÖM har gjort band-
inspelningar och uppteckningar av dialekt i Älvdalens sn. Herr I. NOR-
MAN har fortsatt sin ordsamling från Säters sn. 

Gotland. GUSTAVSON har i anslutning till semester på ön gjort upp-
teckningar av dialekt från Lau och Fide snr och herr J. HJORTER har 
upptecknat folkminnen från Fide sn. 

Gästrikland. Fotograf W. ERIKSSON har fortsatt sina uppteckningar 
av dialekt och folkminnen i Torsåkers sn. HEDBLOM besökte Ovansjö sn 
den 28/6 för uppteckning och tillvaratagande av ordsamlingar. 

Hälsingland. HEDBLOM och ORDEUS gjorde den 8/6-11/6 inspel-
ningar av dialekt och folktraditioner i Bjuråkers sn, och STRÖMBÄCK 
reste den 23/7-26/7 till Bollnäs och Alfta för instruktion av ortsmeddelare 
och tillvaratagande av framlidne kyrkvärden P. Hertzells efterlämnade 
samlingar. 

Härj edal en. STRÖMBÄCK har fortsatt sina språkliga uppteckningar 
från Hede sn efter sagesmannen J. Persson, Långåskans. 

Jämtland. Fil. lie. V. REINHAMMAR inspelade dialekt i Ströms och 
Häggenås snr den 6/7, 9/7 och 14/7-15/7, och förste arkivarie B. FLEM-
STRÖM har i juli och augusti instruerat en ortsmeddelare för Ragunda sn. 
Läroverksadjunkt J. ALDBERG har utökat sin ordsamling från Ovikens sn. 
Herr E. J. LINDBERG har upptecknat dialekt och folkminnen samt be-
svarat frågelistor från Ragunda sn, och fröken MÄRTA SANDBERG har 
gjort fortsatta folkminnesuppteckningar och utarbetat frågelistsvar från 
Ovikens m. fl. snr. 

Lappland. Under två veckor i juli gjorde professor B. COLLINDER in-
spelningar och uppteckningar av lapska dialekter i Arjeplogs m. fl. snr. 
Teol. kand. 0. KORHONEN har under tio dagar under vårterminen före-
tagit resor till Kaiturnbyama och Gällivare sn för uppteckning och in-
spelning av lapsk dialekt. 

Norrbotten. Författarinnan ANNA RöNNQVIST har fortsatt sitt arbete 
på en omfattande ordsamling för Nederkalix sn, och folkskollärare E. 
LUNDBERG har utökat sin stora ordsamling samt besvarat frågelistor från 
Norrfjärdens sn. 

Närke. EHN reste i landskapet den 15/6-4/7 och upptecknade dialekt 
och folkminnen i Askars, Edsbergs, Ekeby, Hidinge, Lerbäcks, Sköllersta 
m. fl. snr. Herr V. CARLSSON har fortsatt sina folkminnesuppteckningar i 
Sköllersta sn. 

Skåne. I samband med sin resa till Värmland och Västergötland be-
sökte BROBERG Lund den 30/11-2/12 bl. a. för överläggningar i lokal-
och samarbetsfrågor med chefen för Landsmålsarkivet och för studium av 
registreringsmetoder m. m. vid Folklivsarkivet. 
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Småland. ORDkUS och folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, fort-
satte sin i Västergötland påbörjade resa med inspelningar av dialekt och 
folktraditioner i Burseryds och Villstads snr den 24/5-25/5. 

Södermanland. Eabr och ORDkIETS gjorde vid resor 1/10-2/10, 8/10 
—9/10 och 14/10-17/10 inspelningar av dialekt och folkminnen i Väster-
och österhaninge snr samt på Ornö, Muskö och Utö. 

Uppland. Den 10/10 gjorde EHN och ORDAUS inspelningar av dialekt 
och folkminnen i Skogstibble sn och den 16/6 i Danmarks sn. I maj och 
juni gjorde de 11 inspelningar av stadsmål i Uppsala. Doc. MANNE 
ERIKSSON har fortsatt kompletterande undersökningar av folkmål från 
östervåla och Åkerby. Fröken SARAH OHnssoN, Tärnsjö, har fortsatt 
sina dialektuppteckningar i Nora sn. 

Värmland. Den 16/11-19/11 företog BROBERG en resa till Karlstad 
och Karlstadstrakten för sammanträffanden med ortsmeddelare och 
andra företrädare för hembygdsvården. Läroverkslärare A. ERNvrx har 
upptecknat folkminnen vid resor i Glaskogsområdet, och herr S. LARS-
SON har besvarat frågelistor från Gustav Adolfs sn. 

Västerbotten. WIDMARK gjorde i samverkan med Folkmåls- och 
folkminnesundersökningen i Umeå bandinspelningar av dialekt i Bygde, 
Degerfors och Nysätra snr tiden 22/6-26/6. HEDBLOM besökte Umeå den 
13/6-16/6 för deltagande i årsmöte med styrelsen för Folkmåls- och 
folkminnesundersökningen i övre Norrland och överläggningar rörande 
årets fältarbeten. 

Västergötland. Under tiden 17/5-24/5  gjorde ORDAUS och folkskol-
lärare S. BENGTSSON inspelningar av dialekt och folktraditioner i 19 
socknar i skilda delar av landskapet samt på öar utanför Göteborg, bl. a. 
Öckerö. BROBERG har vid besök i Göteborg den 20/11-22/11 och 23/5-26/5 
haft överläggningar rörande organisations-, katalogiserings- och sam-
arbetsfrågor med ledningen för Institutet för folkminnesforskning och 
Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs universitet. 

Ångermanland. Docent K.-H. DAHLSTEDT och ORDAUS gjorde den 
23/4-30/4 inspelningar av dialekt i Anundsjö, Bjärtrå, Björna, Gideå och 
Mo snr. Dahlstedt har vidare instruerat ortsmeddelare i Edsele sn och 
fortsatt sina fältundersökningar i Anundsjö sn. Fil. dr ELLA ODSTEDT har 
under vistelse i Arnäs sn i juni gjort kompletterande uppteckningar för sin 
ordbokssamling. VÄSTERLUND har vid två tillfällen i Vilhelmina besökt 
en ortsmeddelare för Eds sn för att lämna instruktioner och göra upp-
teckningar. Folkskollärarna F. BERGVALL, E. HALLSTRÖM och HJ. 
VALLIN har fortsatt sina språkliga uppteckningar i respektive Edsele, 
Bodums och Gudmundrå snr, och fru MÄRTA KrHLGREN har utökat sin 
ordsamling från Eds sn. 

Östergötland. Den 16/9-22/9 reste GUSTAVSON i landskapet för att i 
Norrköping med f. lektor F. TYDÅN diskutera dennes utredigering av egna 
äldre uppteckningar från Östergötland, och för att uppteckna folkmål i Ö. 
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Ryds sn. I Linköping underhandlade han om förvärv av framlidne rektor 
Th. Lindens samlingar till Landsmålsarkivet. 

E stlandssvenskarna. Under sexton resor har TIBERG gjort kom-
pletterande uppteckningar av estlandssvensk dialekt hos sagesmän bo-
satta i Stockholm och dess omgivningar samt i Simpnäs och på Åland. 
Den 9/5 gjorde Tiberg och EKEK en resa till Märsta för inspelning av est-
landssvensk dialekt. 

Compte rendu 

des recherches dirigees par PInstitut de dialectologie et de folklore d'Upp-
sala pendant les annåes d'exercice 1964-65. Par DAG STRÖMBÄCK et 
FOLKE HEDBLOM. I. Organisation, budget, direction et collaborateurs. 
II. Accroissements des archives et utilisation des collections. III. Travaux 
dans les archives, ölaboration des matåriaux: 1. Apergu genårale; publica-
tions de 'Institut. 2. Travaux des employds. IV. Voyages et enquåtes 
dans les provinces. 



Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1964/65 

Av SVEN BENSON 

I. Organisation, ekonomi, förvaltning 

För landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller av 
Kungl. Maj:t d. 4/4 1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse har ut-
gjorts av prof. K. G. LJUNGGREN, ordf., prof. SIGFRID SVENSSON, V. ordf., 
prof. em. ERIK ROOTH, prof. GÖSTA HOLM, överbibliotekarie KRISTER 
GLEROW och arkivchefen Sv= BENSON, sekreterare och skattmästare. 
Suppleanter har varit proff. OLOF ARHGART och BERTIL MALMBERG. 
Styrelsen har under året sammanträtt 5 gånger. 

För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under arbeta-
året har följande belopp disponerats: 

Avlöningar  166 364 kr 
Omkostnader  7 348 kr 
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material 32 000 kr 

II. Personal och tjänstgöringsförhållanden 

Institutionens fasta personal har under året utgjorts av doc., fil. dr 
SVEN BENSON, arkivchef i Ae 27, fil. dr INGEMAR INGERS, arkivarie i 
Ae 23, fil. lic. STEN-BERTIL VIDE, arkivarie i Ae 21, fru BRITA AXELSSON, 
kontorist i Ae 9 samt fru MARIANN SAIIROW, kanslibiträde i Ae 7 (t. o. m. 
19/4), fru MAJ-BRITT KVANT, kanslibiträde i Ae 7 (fr. o. m. 24/5) och fru 
Arirv RIIBORN, kanslibiträde i Ae 7, tillika kontorsbiträde i reglerad be-
fordringsgång. 

BENSON har under året lett och övervakat institutionens arbete samt 
själv drivit insamlingen av dialektmaterial från de östra delarna av ar-
kivets undersökningsområde. 

Den 1 sept. och 28 dec. besökte Benson Landskrona, resp. Kallinge för 
dialektinspelningar, den 6-9 dec. Uppsala och Stockholm för överläggning 
med chefstjänstemännen vid Svenska ortnamnsarkivet, Landsmåls- och 
folkminnesarkivet i Uppsala, Nämnden för svensk språkvård och Insti-
tutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Den 15-16 juni 
besökte han landsarkivet i Vadstena för genomgång av äldre dialekt-
färgade källor från Småland och Öland. 
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Vid sidan av arkivehefstjänsten har Benson meddelat akademisk under-
visning i form av seminarieövningar och kurser i nordiska språk. Under 
tiden 2-13 nov. besökte han institutioner för ortnamns- och dialektforsk-
ning i Edinburgh, Leeds och London och under våren 1965 höll han 8 
gästföreläsningar över sydsvenska dialekter vid Köpenhamns universitet. 

Benson har under året publicerat Siidschwedischer Sprachatlas 1 
(Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund 15), Natan Lindqvist j-
(Vetenskaps-Societetens i Lund årsbok 1964), Samordnat författarskap, 
en konkret fråga i saklig belysning och Litteraturkrönika 1963 (ANF 79; 
gemensamt med prof. K. G. Ljunggren och doc. B. Loman). Han har 
därjämte redigerat årshäfte 1963-1964 av Sydsvenska ortnamnssällska-
pets årsskrift. Beträffande pågående arbeten se nedan mom. IV. 

INGERS har lett undersökningen av dialekt och ortnamn i Skåne och 
själv gjort smärre uppteckningar, granskat dels inkommande material, 
dels äldre dylikt, utredigerat under arbetsåret eller tidigare utförda upp-
teckningar och utfört div. excerperingar av äldre ortnamnsformer och 
dialektformer ur kartor, etnologisk och topografisk litteratur och arkiva-
lier samt utfört vissa registreringsarbeten. Han har granskat manuskript 
och medverkat vid identifiering av namnformer i Lunds stifts landebok. 
Han har vidare deltagit i Namnberedningens i Lund sammanträden och 
granskat förslag till namngivning av gator och vägar i tätorter i Malmö-
hus län. Under tiden 27-30 juli, 2-13 nov., 24-27 nov. och 3-7 maj har han 
tjänstgjort som t. f. arkivchef. 

Ingers har under året publicerat Sägner och seder i Skarhult (i Frosta-
bygden 1964), Sägner och historier från Skytts härad (i Det gamla Trelle-
borg 1964), Ordspråk och talesätt från Västra Klagstorp i Oxie härad (i 
Limhamniana 1964), Nils Anderssons resa till Öland 1892 för insamling av 
folkmusik (i Kalmar län 1964) samt Presentation av Malmöspråket (i 
Tobaksbladet n:r 1,1964). 

VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från Halland och västra 
Småland, handhaft bibliotek och fonogramavdelning samt utfört re-
gistreringsarbeten. Han har granskat stickorden i f. läroverksadjunkten 
John Jacobssons manuskript till ordbok över Skreamålet. Tillsammans 
med biträdespersonalen har han graverat grammofonskivor samt kopierat 
inspelningar, som ställts till förfogande av olika personer (jfr nedan). 
Den 14-18 juni företog han en resa till västra Småland för inspelning av 
dialekt. Det insamlade materialet kommer att redovisas i nästa års-
redogörelse. Utom arkivtjänsten har han gett två 6-timmars kurser i 
landsmålsalfabet och läsning av dialekttexter. Under tiden 6-17 juli samt 
10-14 aug. tjänstgjorde han som t. f. arkivchef. 

Vide har under året publicerat »Sättugn» i allmogens språk (Rig. 1964), 
Stora Flammet (Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1963-64) och 
Abravink (Språkvård 2/1965) samt artiklar o. rec. i tidskrifter och dags-
pressen. 
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BRITA AXELSSON har handhaft registrerings-, expeditions- och bok-
föringsarbetet samt kassagöromålen, upprättat avlöningslistor och ex-
cerperat jordeböcker. Hon åtnjöt tjänstledighet med A-avdrag 1 sept. 
—27 febr. 

MARIANN SAUROW har räknat, stämplat och ordnat samlingar, biträtt i 
grammofonarbetet vid gravering och katalogisering samt utfört huvud-
delen av maskinskrivningsarbetet. Hon har därjämte xerox-kopierat ca 
10 000 sidor dialektfärgade bouppteckningar ur Folklivsarkivets skånska 
och blekingska samlingar. Under fru Axelssons tjänstledighet uppehöll 
hon kontoristtjänsten på vikariatslöneförordnande och skötte därvid 
även bokförings- och kassagöromålen. 

MAJ-Burri. KVANT har huvudsakligen skrivit maskin och skött acces-
sionen av bouppteckningskopior. 

AMY RunoRN, som hela året har åtnjutit partiell tjänstledighet med 
tjänstgöringsskyldigheten nedsatt till hälften, har räknat, stämplat och 
ordnat samlingar, satt stickord på nya samlingar och utfört olika slag av 
excerperingsarbete. 

Tillfälliga medarbetare. Kyrkoskrivare HELGE ANDERSSON har 
fortsatt excerperingen av ortnamn ur lantmäterihandlingar, huvudsak-
ligen från Kristianstads län. Fru BRITA VIDE har excerperat och kopierat 
blekingska samlingar, doc. BENGT PAMP har biträtt vid registrering av 
ortnamn, fil. lic. ULF TELEMAN har slutfört excerperingen av de skånska 
jordeböckerna och jur. kand. GUNNAR BLOMBERG har skrivit av äldre 
bouppteckningar, huvudsakligen från Blekinge. Fil. lic. ÅKE HANSSON 
och fil. mag. STIG ÖRJAN OHLSSON har skrivit ut grammofonskivor från 
Skåne och Blekinge. Därjämte har fröken GULLBRITT KRISTIANSSON 
varit anställd som heltidstjänstgörande arvodist under tiden 31 aug.-31 
mars för bestridande av vissa kontorsgöromål. 

III. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård 
Handskriftsamlingarna har under året utökats med följande 

material: 8 h. 4:o, 45 bl. fol., 900 bl. 4:o (Bl. 206, Hall. 99, Sk. 369, Sm. 
226), 66 301 bl. 16:o (Bl. 5 000, Hall. 2 304, Sk. 47 750, Sm. 5 512, ble-
kingska kopieserien 5 735), 8 907 bl. A4, 4 teckningar, 2 fotografier. Av 
detta material utgöres 439 bl. A4, 32 901 bl. 16:o ortnamnsexcerpter ur 
äldre källor och 473 bl. 16:o av dialektala ortnamnsformer (Bl. 36, Hall. 7, 
Sk. 365, Sm. 65). Manusluiptbeståndet utgör nu 1 bd fol., 17 h. fol., 91 
h. A4, 104 h. 4:o, 264 h. 8:o, 41 h. 12:o, 10 h. 16:o, 20 h. i växlande format, 
3 977 bl. fol., 94 997 bl. 4:o, 4 899 bl. 8:o, ca 3 152 300 bl. 16:0, 18 184 bl. 
A4 och 185 bl. i växlande format. 

Fonogramavdelningen har under året utökats med 380 original-
skivor samt 15 band och omfattar nu 3 676 originalskivor, 1 050 kopia-
skivor och 189 band. 
9 —  664283 Sv. Landsmål 1966 
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Inspelningar på band har gjorts av Benson i Ronneby lfs, Bl, av Ben-
son och Ingers i samarbete med doc. Olof Hasslöv i Landskrona, Sk, och 
av Vide i Stamnared, Hl. Bandinspelningar har också ställts till förfogande 
för kopiering av kantor Sven Blomön, Älghult, frän Älghult, Sm, av glas-
blåsare Tor Krantz, Hovmantorp, från Hovmantorp, Sm, av ämneslärare 
Verner Lindblom, Götene, från Mistelås och Slätthög, Sm, av fil. mag. 
Bengt Nilsson, Lund, från Moheda och Rydaholm, Sm, av författare 
Thore Brogårdh, Hallaryd, från Hishult och Knäred, Hl, Farstorp, Glim-
åkra, Osby, Visseltofta, Vittsjö och örkened, Sk, samt Hallaryd, Hamn-
eda, Hinneryd, Markaryd, Torpa och Vissefjärda, Sm, och dessutom har 
en inspelning på tråd från Knäred, Hl, utlånats för kopiering av fabrikör 
Curt Jonsson, Knäred. Samtliga inspelningar är överförda till grammo-
fonskivor. 

Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, dels 
genom gåvor från följande: lektor Thorsten Andersson, Uppsala, arkiv-
chef Sven Benson, Lund, docent Karl-Hampus Dahlstedt, Uppsala, 
docent Sigurd Fries, Uppsala, arkivarie Ingemar Ingers, Lund, professor 
Karl Gustav Ljunggren, Lund, docent Bengt Pamp, Lund, komminister 
Karl-Erik Rignell, Ivö, professor dr Karel Roelandts, Herent, arkivarie 
Sten-Bertil Vide, Dalby, professor Pertti Virtaranta, Helsingfors; Bya-
rums hembygdsförening, Kungl. Gustav Adolfs Akademien och English 
Place-Name Society. Bytesförbindelser har upptagits med Stavanger 
museum. 

Mikrofilmavdelningen har under året icke undergått någon för-
ändring. 

Besök. Antalet antecknade besök på arkivet har under året uppgått 
till 1867. Besökande forskare har handletts av arkivchefen och arkiva-
rierna, vilka även besvarat skriftliga förfrågningar. 

IV. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning 

Allt inkommande material har granskats av Benson, Ingers eller Vide. 
Excerpering av ortnamnsmaterial ur skånska jordeböcker har avslutats 

under året. Excerperingen ur lantmäterihandlingar har huvudsakligen 
varit inriktad på Kristianstads län. 

Ur de i landsarkivet förvarade husförhörslängderna från början av 
1800-talet har ortnamn excerperats ur samtliga socknar i Kristianstads 
län. 

Folklivsarkivet i Lund har ställt sitt omfattande material av dialekt-
färgade bouppteckningar från Skåne och Blekinge till förfogande för 
kopiering. Därjämte har avskrivning av bouppteckningar från Blekinge 
och Halland bedrivits. 

Blekingeordboken och växtnamnsregistret har fortsatts genom ex-
cerpering och kopiering av nytillkommet material. 
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Sammanslagningen av de skånska sockensamlingarna till häradssam-
lingar har fortsatts. 

Utskrivningen av dialekten på skånska och blekingska grammofon-
skivor har fortsatts. 

I serien Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund har under 
året utgivits nr 15, Sven Benson, Sildschwedischer Sprachatlas. I nära 
anslutning till arkivets arbete har utgivits Bengt Pamp, Studier i Bjäre 
härads bebyggelsenamn och Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 
1964. Beträffande skrifter, som under året publicerats av arkivets tjänste-
män, hänvisas i övrigt till mom. 2. 

Följande arbeten pågick vid årets slut: arkivchef SVEN BENSON »Ble-
kingska dialektstudier II», »»Blekingsk ordbok», »Sildschwedischer 
Sprachatlas 2», »Ortnamn i Harjagers härad», docent BERTIL EJDER 
»Ortnamn på -ryd», »Dagens tider och måltider», fil. lie. ÅKE HANSSON 
»Fonemsystem i skånska dialekter», arkivarie INGEMAR INGERS »Ort-
namn i Lund», *Skånska drag i texten i Lunds stifts la,ndebok», »Skolslang 
och akademisk slang i Lund», docent DAVID KORNHALL »De sydsvenska 
fiskarternas folkliga benämningar, lektor GÖSTA SJÖSTEDT »Glimåkra-
målets formlära», arkivarie STEN-BERTIL VIDE »A. J. Krögers dialekt-
texter», »Sydsvenska växtnamn». 

V. Insamlingsarbetet 1964/65 

I nedanstående översikt över fältarbetet anges först upptecknaren, 
därpå uppteekningsorten och slutligen antalet manuskriptblad. För fler-
talet orter har arbetet avsett komplettering ur olika synpunkter av tidi-
gare undersökningar. översikten upptar jämväl äldre uppteckningar, som 
utredigerats under året samt excerpter och texter från grammofonskivor. 

Blekinge 

B räkne hd. Manfred Magnusson, Asarum 176 bl. 4:o, 63 bl. 16:o, 
2 fotografier. 

Listers hd. Hugo Nilsson, Mjällby 6 bl. A4. 
Medelstads hd. Ture Andersson, Ronneby lfs. 13 bl. 4:o. 
Östra hd. Teodor Olsson, Torhamn 17 bl. 4:o. 

Halland 

Fj är e hd. Algot Jonzån, Lindome 23 bl. 4:o, Älvsåker 4 bl. 4:o. 
Himle hd. Axel Landin, Stamnared 28 bl. 4:o, 2 304 bl. 16:o. 
Viske hd. Ivar Johansson, Värö 50 bl. 4:o. 

Skåne 
Albo hd. Ola Carlberg, Fågeltofta 100 bl. 16:o. 
Bara hd. I. Ingers, Burlöv m. fl. 169 bl. 16:o. 
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Bjäre hd. I. Ingers, Förslöv 2 bl. 16:o. 
Frosta hd. I. Ingers, Gårdstånga 1 bl. 4:o; Aug. B. Lantz, s. Frosta hd 

70 bl. 16:o; Annette Sonesson, Äspinge 99 bl. 16:o. 
Färs hd. Gunnar Persson, Västerstad 290 bl. 16:o. 
V. Göinge hd. Erik Bergenrud, Farstorp 1 bl. 4:o; Arvid Jonsson- 

Fjellner, Stoby 42 bl. fol.; Gösta Sjöstedt, Nävlinge 8 285 bl. 16:o. 
Ö. Göinge hd. Anna Olsson, Ö. Broby 5 bl. 4:o, 34 bl. 16:0; C. 0. 

Svensson, Glimåkra 3 bl. fol. 
Harjagers hd. I. Ingers, Remmarlöv 2 bl. 16:o, Barsebäck 3 bl. 16:o. 
Herrestads hd. I. Ingers, Bromma 10 bl. 16:0. 
Ingelstads hd. Hugo Areskoug, Smedstorp 863 bl. 16:0; Åke Hans- 

son, Ö. Ingelstad 94 bl. A4, Löderup 46 bl. A4, Spjutstorp 30 bl. A4. 
Onsj ö hd. Fabian Wendel, Billinge 51 bl. 4:o, 426 bl. 16:o, 5 bl. A4, 

Billinge o. Hallaröd 13 bl. 4:o. 
R önnebergs hd. I. Ingers, Landskrona 268 bl. 16:o, Sireköpinge 3 bl. 

16:o. 
Torna hd. I. Ingers, Dalby 9 bl. 16:o, Lund 235 bl. 16:o. 
Vemmenhögs hd. I. Ingers, Äspö 275 bl. 16:o. 
N. Åsbo hd. I. Ingers, Rya 6 bl. 16:o. 

Småland 

Allbo hd. Annie Johansson, Virestad 11 bl. 4:o, 1 teckning; Verner 
Lindblom, Mistelås 938 bl. 16:o; Lennart Magnusson, Härlöv 267 bl. 16:o; 
Bengt Nilsson, Moheda 17 bl. 16:o, Slätthög 37 bl. 16:o. 

Konga hd. Karin Johansson, Ö. Torsås 56 bl. 4:o; Tor Krantz, Hov-
mantorp 5 bl. 4:o, 178 bl. 16:o. 

Mo hd. Gustav Andersson, Valdshult 9 bl. 4:o; Olga Andersson, Åsen-
höga 80 bl. 4:o, 3 teckningar; Sten-Bertil Vide, Stengårdshult 288 bl. 16:o. 

Norrvidinge hd. Selma Karlsson, Berg 65 bl. 4:o. 
S. Vedbo hd. E. A. Lönnerholm, Hult 60 bl. 16:o, Ingatorp 27 bl. 16:o. 
Västbo hd. Dagmar Lundsten, Femsjö 34 bl. 16:o. 
Västra hd. Gustav Arvidsson, Bringetofta 370 bl. 16:o; Bengt Nilsson, 

Nydala 197 bl. 16:o. 

Compte rendu 

des recherches dirig6es par l'Institut de Dialectologie de Lund pendant-les 
anntSes d'exercice 1964-65. Par SVEN BENSON. 1. Organisation, budget et 
administration. 2. Employås et conditions du travail. 3. Accroissements 
des collections et leur maintien. 4. Travaux dans les archives, utilisation 
des collections; publications de l'Institut. 5. Voyages et enquetes dans les 
provinces. 



Årsberättelse 1964/65 för Institutet för ortnamns- och 
dialektforskning vid Göteborgs universitet 

AV VERNER EKENVALL 

Organisation, ekonomi och förvaltning 

Institutet är anslutet till Institutionen för nordiska språk, vars chef, 
professorn i nordiska språk, tillika är chef för institutet. 

Anslagen för bestridande av institutets verksamhet är uppförda under 
respektive titlar för Göteborgs universitet. Från Statens Humanistiska 
Forskningsråd har forskningsanslag utgått till fil. dr G. Drougge och 
fil. lic. David Palm. Organisationen i övrigt framgår av punkt 2 nedan. 

Personal och tjänstgöringsförhållanden 

Föreståndare för institutet har varit docenten fil. dr VERNER EKEN-
VALL, tillika e. universitetslektor i nordiska språk. Hans tjänstgöring vid 
institutet motsvarar 1/4 universitetslektorstjänst. Institutets personal har 
i övrigt bestått av fil. mag. HUGO KARLSSON, förste amanuens i Ae 19, 
samt av ett kontorsbiträde med halvtidstjänstgöring i Ae 5. Sistnämnda 
tjänst har under budgetåret uppehållits av fru MAJ-BRITT ABRAMSON. 
Som timarvoderad medarbetare har fil. dr h. c. ERIK LARSSON tjänst-
gjort. 

E k e nv all har under året lett och övervakat institutets arbete samt 
själv insamlat ortnamns- och dialektmaterial från Tjörn. Han har där-
jämte granskat manuskript och korrektur till framlidne fil. lic. C. S. Lind-
stams avhandling Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, Lane härad, 
Uddevalla pastorat, OGB 12: 1. 

KARLSSON har fortsatt och avslutat granskningen av manuskriptet till 
OGB 12: 1. För samma arbete har han färdigställt förteckningarna över 
tryckta källor och citerad litteratur, otryckta källor samt förkortnings-
listor. Han har deltagit i granskningen av korrektur till samma arbete. 
Han har självständigt eller i samråd med Ekenvall besvarat förfråg-
ningar från institutioner och enskilda forskare, genomgått inkommande 
material, bedrivit viss studiehandledning samt handhaft vissa expedi-
tionsgöromål. 
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LARSSON har fortsatt arbetet på den bohuslänska ordboken, under två 
dagar gjort dialektuppteckningar i Röra socken (jfr mom. 3 nedan), där 
han likaså instruerat en lokal meddelare i uppteckning med landsmåls-
alfabet. Han har tillsammans med Karlsson granskat inkommande dia-
lektuppteckningar. Om ortnamnsuppteckningar i Angereds och Bergums 
socknar se mom. 4 nedan. 

ABRAMSON har excerperat ortnamn från vissa äldre hydrografiska kar-
tor (jfr mom. 3 nedan), avskrivit partiet Växter i Västsvenska Folkmin-
nesarkivets slagordskatalog (jfr mom. 3 nedan), fört institutets kataloger 
och register samt utfört förekommande sorterings- och maskinskrivnings-
arbeten. 

III. Institutets arkiv 

Dialektsamlingarna på sedeslappar har under året ökats med uppteck-
ningar från Röra (280 lappar), utförda av Erik Larsson. Av snickare Karl 
G. Olsson i Röra socken har förvärvats svar på Uppsala Landsmålsarkivs 
frågelistor nr 1 Mjölkhushållning (14 s.), nr 2 Tröskning (12 s.), nr 3 Per-
sonerna i gården och byn (34 s.), nr 4 Himlavalvet och Väderleken (10 s.), 
nr 5 Hägnader (12 s.), nr 10 Tilltal och hälsningar (18 s.), nr 22 Träslöjd 
(24 s.), nr 23 Bysmide och hovslageri (26 s.), nr 27 Åkerns beredning 
(24 s.), samtliga på halv folio, samt nr 36 Dop och kyrktagning (14 s. A 5). 
Ortnamnsexcerpter från vissa äldre hydrografiska kartor, 933 lappar. Av 
Svenska Ortnamnsarkivet i Uppsala har institutet förvärvat kopior av 
dess ortnamnsmaterial från Göteborgs och Bohus län, 30 880 lappar, 
jämte förkortningslista till samma material. Herr C. G. Bernhardsson, 
Skaftö, har till institutets förfogande ställt tre av honom ritade kartor 
med inlagda ortnamn: över Grundsund, det försvunna Langesund och 
Rågårdsviks gamla fiskeläge, alla i Skaftö socken. Kartorna har fotoko-
pierats. Ur Västsvenska Folkminnesarkivets slagordskatalog har avdel-
ningen Växter avskrivits (552 lappar). Kg1. Krigsarkivet har översänt en 
förteckning över signa till vissa äldre kartor över Göteborgs och Bohus län. 
Frän Riksarkivet har institutet mottagit film och kopia av 1 625 Jb fol. 
226v-228. Manuskript har skänkts av fil. studerandena Björn Andersson, 
Vivan Magnusson och fil. mag. Jane Sundström. 

Trycksamlingen har ökats med 120 volymer. 

IV. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan 

Fil. lic. C. S. Lindstams avhandling OGB 12: 1 har lämnats till tryck-
ning. Fil. lie. David Palm har utarbetat inledningen och deltagit i gransk-
ningen av manuskript och korrektur till samma arbete. Arbetet på 
OGB 6 (A. Janzen), OGB 7 (V. Ekenvall), OGB 12: 2 (D. Palm) och 
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OGB 17 (G. Drougge) pågår. Erik Larsson fortsätter sitt arbete på den 
bohuslänska ordboken. 

Den i samarbete med Svenska Ortnamnsarkivet i Uppsala påbörjade 
uppteckningen av ortnamnen i Angereds och Bergums socknar har 
genomförts av Erik Larsson. 

Compte rendu 

de l'Institut des recherches toponymiques et dialectologiques l'Univer-
sitå de Gothembourg pendant les anrikes d'exercise 1964-65. Par VERNER 

EKENVALL. 1. Organisation, budget et administration. 2. EinployoSs et 
conditions du travail. 3. Archives de l'Institut et accroissements des col-
lections. 4. Travaux ex<Scutes par PInstitut. Publications. 



Institutet för folkminnesforskning vid 
Göteborgs universitet 

Årsberättelse för budgetåret 1964/65 

Av J1JLIIIS EJDESTAM 

Institutet är anslutet till professuren i allmän och jämförande etnografi. 
Anslagen för bestridande av institutets verksamhet är uppförda under 

respektive titlar för Göteborgs universitet i regleringsbrevet av 29/6 1964. 
Institutets föreståndare sedan 1932 fil. lic. C.-M. BERGSTRAND avgick 

den 30 september 1964 med pension. Denna tjänst var därefter vakant 
fram till den 12 april 1965, från och med vilken dag fil. dr Arraus EJDE-
STAM förordnats som föreståndare. Under senare delen av året har även 
oavlönad arbetskraft anlitats i viss utsträckning. 

Kostnaden för insamlingsverksamheten har bestritts med anslag ur 
Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål. 437 blad 4:o har 
insamlats från Bohuslän och Halland. 

Prof. Hilding Celander har som gåva till institutet överlämnat en 
manuskriptsamling om ca 6 000 sidor. 

Institutets manuskriptbestånd omfattar ca 237 000 sidor. 
Ur samlingarna har under året utlånats 626 nummer, häri icke inräknat 

sådant material som inom institutet ställts till forskares förfogande. 
En betydande upprustning av institutets inventariebestånd har ägt 

rum. 
Allt insamlat material har på vederbörligt sätt registrerats och kata-

logiserats. 

Compte renelit 

des recherches dirigees par l'Institut de Folklore å l'Universite de Gothem-
bourg pendant les annees d'exercice 1964-65. Par Julius EJDESTAM. 
Direction, budget et employes. Trava= executes par l'Institut. 
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stift. 9: 2. Odense 1966. - Fölisön. Fölisöstiftelsens publikation. 1966. 
Hfors 1966. - Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rö-
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1966. Kbh 1966. - Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. 
Årsberättelse 1965/66. Lund 1966. - Håleygminne. Utgj. av Hålogaland 
historielag. Bd 12. Arg. 47 (1966): 2-4. Svorkmo. - I Köla. Skrifter utg. 
av Köla sockens arkiv- och folkminneskomrnitt6. D. 5. Arvika 1966. - 
Institute of Ethnology, Academia Sinica. Monographs. 7: Chi-Chien Chiu, 
Social organization of the Take-Bakha Bunun. Nankang, Taipei 1966; 8: 
Pin-Hsiung Liu, Chi-Chien Chiu, Lei Shih, Ching-Ching Chen, Social 
structure of the Siu-ku-luan Ami. Nankang, Taipei 1965; Bulletin nr 20 
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Östersund 1967. - Kalender. Svenska folkskolans vänner. Arg. 81 (1966). 
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Växjö 1966. - Kulturen 1966. Lund 1966. - Kustbon. Organ för est-
landssvenskarna i Sverige. Arg. 23: 2-3. Härnösand 1966. - Leuvense 
bijdragen. Tijdschrift voor moderne filologie. Jaarg. 55: 2-3 (1966). 
Leuven. - M6moires de la Soci6t6 finno-ougrienne. 104: 3. G. J. Ram-
stedt, Einfährung in die altaische Sprachwissenschaft. 3. Register zu-
sammengestellt von P. Aalto. Hki 1966; 138: 1. T. Itkonen, Proto-Finnic 
final consonants. Their history in the Finnic languages with particular 
reference to the Finnish dialects. 1: 1. Introduction. The history of -k in 
Finnish. Hki 1966; 139. Eeva Kangasmaa-Minn, The syntactical distribu-
tion of the Cheremis genitive. 1. Hki 1966; 140. P. Saukkonen, Itämeren-
suomalaisten kielten tulosijainfinitiivirakenteiden historiaa. 2. Hki 1966. 
- Museum Moraviae Brunense. Ethnographica. RoCenka. 5/6 (1963/1964). 
Brno 1966. - Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. 
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Årg. 53 (1965). Upps 1966. - Nationalmuseets etnologiske undersogelser. 
Sporgeliste nr 28. Reb og bånd ved A. Hjorth Rasmussen. 1964: 29. Uro, 
slange og vejrfisk ved 0. Warthoe-Hansen. 1966.- N6prajzi köslem6nyek, 
se Orszågos neprajzi måzeum, Budapest. - Niederdeutsches Wort. Kleine 
Beiträge zur niederdeutschen Mundart- und Namenkunde. Bd 5: 1/2 
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Cambridge; Index vol. 12, nos 76-81. Cambridge 1966. - Proceedings of 
the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland for 1965. 
London 1966. - Polskie towarzystwo ludoznawcze. Oskar Kolberg, 
Dziela wszystkie. T. 40. Mazury Pruskie; T. 65. Korespondencja Oskara 
Kolberga. Czeåå 2 (1877-1882). Wroclaw 1966. - Pålsgården. Ockelbo 
hembygdsförening. Ärg. 26 (1966). Ockelbo. - Recorded sound. Journal 
of the British Institute of Recorded Sound. 21-24. 1966. London and 
Exeter. - Revista de etnografie i folclor. T. 11: 3-5/6. Bucuresti 1966. - 
Rättvik. Utg. av Rättviks socken. D. 1: 1. Socknen och kommunen. 
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studies. 10: 2 (1966). Edinburgh. - Seulaset. Kalevalaseuran tiedotus-
lehti. 1966: 2-4. FIki 1966. - Skansvakten. Elfdalens hembygdsförenings 
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berättelse för 1965. (Stenc.) - Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Kan-
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tetsbiblioteks årsberättelse för räkenskapsåret 1964/65. Upps 1966. - 
Varbergs museum. Årsbok. Arg. 17 (1966). Varberg 1966. - Welsh folk 
museum, St. Fagans. Handbook. Cardiff 1966. - Vendsysselske aarberger 
udg. af  Historisk samfund for Hjorring amt 1966. Hjorring 1966. - 
Western folklore. Vol. 25: 2-4 (1966). Berkeley and Los Angeles. - Veten-
skaps-societeten i Lund. Årsbok 1966. Lund. - Vänersborgs söners gilles 
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AHLBÄCK, 0., Fastar och förskälanian i Finland före landslagens tid (ur: 
Historisk tidskrift för Finland, 1966). Mors 1966. - DENS., Några ord-
språk och talesätt (ur: Skola och hem 1965). - DENS., Några verser om ny 
och nedan (ur: Festskr. tillägn. K. Rob. V. Wikman ... 1966). Åbo 1966. - 
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DENS., Ortnamnet Molpe i Korsnäs och förekomsten av palatalt n, / i 
österbottniska mål (ur: Folkmålsstudier 19, 1965). Åbo 1966. - ALSNE, 
S., Från prästtionden till reglerad lön. Pastoraliekonventionerna i Upp-
sala ärkestift 1810-1862. Upps 1966. (Acta Univ. Upsal. Studia hist.-ecel. 
Upsal. 9.) - BENSON, S., Blekingemålens ställning (ur: Sydsv. ortnamns-
sällsk:s årsskr. 1966). - DENS., Sockennamnen i Harjagers härad (ur: 
Sydsv. ortnamnssällsk:s årsskr. 1966). - DENS., Vidstreck (ur: ANF 81, 
1966). - DENS., The institute for dialect research in Lund 1966. - 
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namnssällsk:s i Upps. årsskr. 1963).- EnixoN, S., Westerdahl - Gaslander 
och deras närmaste efterföljare (ur: Festskr. tillägn. K. Rob. V. Wikman 
... 1966). Åbo 1966. - DENS., Benämningen på Sven Lampas docentur 
och den svenska folklivsforskningen (ur: Kulturspeglingar. Stud. tillägn. 
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visa om vår fru (ur: Vetensk.-soc:s i Lund årsbok 1966). - ERNVIK, A., 
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av ortnamnen inom Alunda, Stavby, Tuna m. fl. s:nar. 1965. (Stene.) - 
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länningar i Texas och Kansas (ur: Natio Smolandica 29, 1966). - HEM-
MER, R., Om ingående av äktenskap enligt svensk landskapsrätt (ur: 
Festskr. tillägn. K. Rob. V. Wikman ... 1966). Åbo 1966. - HOLM, G., 
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Två svenska bynamn (ur: Folkmålsstudier 19, 1965). - HVARFNER, H., 
Hunting and fishing. Nordic symposium on life in a traditional hunting 
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Primitive plantenavne og deres gruppering efter motiver. Kbh 1966. - 
LARSSON, R., Politiska ideologier. En antologi. Sthxn 1966. - LINDAN, 
B., Ord- och namnbildningar på verbet germ. bjugan, 'Agan 'böja 
(sig)' påvisbara bland övredalska ortnamn (ur: ANF 81, 1966). - 
LIUNGMAN, W., Sveriges sägner i ord och bild. D. 6. Sthm 1965. - 
LJUNGGREN, K. G., Fornsvenska bern, pont, pona som subjektform (ur: 
ANF 81, 1966). - DENS., Namnet Ausås (ur: Sydsv. ortnamnssällsk:s 
årsskr. 1966). - DENS., Notiser om halländska ortnamn (ur: Sydsv. ort-
namnssällsk:s årsskr. 1966). - DENS., Eine Gruppe sildskandinavischer 
Altertihner in philologischer Beleuchtung (ur: Festschrift W. Baetke 1964, 
Weimar 1966). - DENS., Något om nordiska nyord 1963-1965 (ur: Nor-
diska språkfrågor 1963-1965. Landskrona 1966). - LJUNGGREN, K. G., 
BENSON, S. & LOMAN, B., Litteraturkrönika 1965 (ur: ANF 81, 1966). - 
LUNDMAN, B., Anthropologie und historische Ethnologie (ur: Anthropos. 
Internat. Zeitschr. fiir Völker- und Sprachenkunde. Bd 60, 1965). - 
DENS., Något om etnogeografi och etnogeografer (ur: Sv. geogr. årsbok 
1965). - MAGNUSSON, Bo, Ordregister och tillägg till Om pluraländelserna 
-ar -er hos feminina vokalstammar. Upps 1966. (Skr. utg. av Inst. för 
nord. spr. vid Upps. univ. 13.) - MALMER, BRITA, Nordiska mynt före 
år 1000. Bonn & Lund 1966. (Acta archaeol. Lundensia. Ser. in 8:o. No 4.) 
- MOBERG, L., Folkärna och Folkare (ur: Saga och sed 1964). - NELLE - 
MANN, G., Polske indvandrere i Danmark. Undersogelsen af en folke-
vandring og dens virkninger (ur: Socialt tidsskr. 8, 1965). - OJA/TEN, 
EEVA, Kirkko ja kansanelämä Länsi-Hämeessä 1800-luvulla. Hki 1966. - 
PULICKINEN, P., Asyndeettinen rirmastus suomen kielessä. Hki 1966. 
(Suomal. kirjall. seuran toimit. 281.) - PULLIAINEN, E., Studies on the 
wolf (Canis lupus L.) in Finland (ur: Annal. zool. Fenn. 2). Hki 1965. - 
RAIVIO, 0., "ner die Tätigkeit in örtlichen Krankenhäusern in Finnland 
während der Jahre 1886-1962. Lappeenranta 1965. - REHNBERG, B., 
Prästeståndet och religionsdebatten 1786-1800. Upps 1966. (Acta Univ. 
Upsal. Studia hist.-eccl. Upsal. 10.) - R ONGE, H. H., Den svenska Troja-
sagan (ur: Nysv. stud. 45, 1965). - ROSANDER, G., Järvafältet i militärt 
och civilt bruk. Delen inom Spånga församling. En etnologisk undersök-
ning rörande förhållandena 1905-1965. (Stenc.) - ROSENGREN, INGER, 
Semantische Strukturen. Eine quantitative Distributionsanalyse einiger 
mittelhochdeutscher Adjektive. Lund & Kbh 1966. (Lunder german. 



INSÄND LITTERATUR 155 

Forsch. 38.) - RYDÉN, M., Relative constructions in early sixteenth 
century English. With special reference to Sir Thomas Elyot. Upps 1966. 
(Acta Univ. Upsal. Studia Angl. Upsal. 3.) - SARAJAS-KORTE, 5., Suo-
men varhaissymbolismi ja sen lähteet. Tutkielma suomen maalaustaiteesta 
1891-1895. Hki 1966. - SJöSTEDT, G., Folkmålen i nordöstra Skåne. 
Osbyrnålet och angränsande mål ur dialektgeografisk synpunkt (ur: Osby 
hembygdsf:s årsbok 1966). - SORSA, P., Pollenanalytische Untersuch-
ungen zur spätquartären Vegetations- und Klimaentwicklung im öst-
lichen Nordfinnland (ur: Annal. bot. Ferm. 2, 1965). Hki 1965. - STEN-
BERG, P., Ordbok över umemålet (1804). Utg. med ml. och komm. av G. 
Widmark. 1. ml. Ordbok. Upps 1966. (Skr. utg. gen. Landsm.- och folk. 
minnesark. i Upps. Ser. A. 12: 1.) - SUNDQUIST, N., Det gamla stenhuset 
vid Klostergatan (ur: Saga och sed 1964). - SVARTVIK, J., On voice in the 
English verb. The Hague & Paris 1966. (janua linguarum. Ser. practica 
63.) - SÖDERWALL, K. F., Ordbok över svenska medeltidsspråket. Supp-
lement. H. 31 av K. G. Ljunggren. Lund 1966. (Saml. utg. av Sv. fornskr.-
sällsk. H. 239.) - TILLHAGEN, C. .H., Gruvakrock (ur: Norveg 12. Oslo 
1965). - DENS., Aktuelle Probleme innerhalb der Sagenforschung (ur: 
Festskr. tillägn. K. Rob. V. Wikman ... 1966). Åbo 1966. - DENS., Olof 
Broman som läkare och medicinsk författare (ur: Kulturspeglingar. Stud. 
tillägn. S. 0. Jansson ... 1966). Karlshamn 1966. - TOLLRNAERE, F. DE, 
Litterae ex machina - Taalkunde en automatisering (ur: Forum der Let-
teren 1966). - DENS., [Rec. av] E. Mater, Rfickläufiges Wörterbuch der 
deutschen Gegenwartssprache, Leipzig 1965 (ur: Orbis 15, 1966). - VAL-
uracosKI, J., Turun akatemian väitöskirjat 1642-1828. Die Dissertatio-
nen der alten Universität Turku (Academia Aboönsis) 1642-1828. 5. H. 
Snellman-0. öhrlin. Hki 1966. (Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 
30: 5.) - V.Asvrs, A., A phonetic-phonernic analysis of the dialect of 
Trondheim. Oslo 1966. - WASSÅN, G., Gardiken. Vegetation und Flora 
eines lappländischen Seeufers. Upps 1966. (Kungl. Sv. vetensk.-akad:s 
avhandl. i natursk.-ärenden 22.) - WELLANDER, E., Hur bör våra myn-
digheters språk utvecklas - tidsenligt eller stilenligt? (ur: Sv. juristtidn. 
1966). - WESSÅN, E., Svensk grammatik för norrmän. 3 uppl .Oslo 1966. 
- VIRTANEN, LEEA, Suomalais-virolainen arvoitussarja. Hki 1966. 
(Suomal. kirjall. seuran toimit. 282.) - WITTING, CL., Att höra och åter 
höra. En studie i auditiv fonetik (ur: Nysv. stud. 45, 1965). - VRABIE, G., 
Balada popularå romänä. Bucuresti 1966. - VUORISTO, K.-V., Die Wir-
kung der Veränderung von Verkehrsverhältnissen auf die Entwicklung 
einiger zentralen Kilstenorte in Finnland. Hki 1966. (Fennia 94: 1.) - 
ZETTERSTEN, A., Studies in the dialect and vocabulary of the Ancrene 
Riwle. Lund & Kbh 1965. (Lund studies in English 34.) 



'St 
tsSi 

'it.  
1~1'4, 

ruz- . 

- 
r`• • 

. 
, 

fri„ 





SVENSKA LANDSMÅL 
OCH SVENSKT FOLKLIV ÅRG. 1966 

Innehåll I Table des mati&es 

Erik Rooth, Furan på fjällhyllan 1 

Ingemar Olsson, Gotl. håimd 'foderrum' 24 

Julius Efdestam, En förnamnsstudie 39 

Carl Johansson, Något om lapsk spädbarnsvård i äldre tider 62 

Bror Lindön, Vassel, en vattendragsbeteckning 75 

Folke Hedblom, Den tredje inspelningsexpeditionen till Svensk- 
Amerika 97 

Folke Hedblom, Ett nytt hjälpmedel vid utskrivning av fonogram 116 

Litteratur. Av Gustav Hasselbrink och Manne Eriksson 118 

Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 1964/65. 
Av D. Strömbäck, F. Hedblom, S. Benson, V. Ekenvall och 
J. Ejdestam 125 

Insänd litteratur 149 

Prenumeration på tidskriften kan verkställas genom hänvändelse till Landsmåls- och Folk-
minnesarkivet i Uppsala. Prenumerationspriset utgör kr. 25:— per årgång. Äldre årgångar 
erhållas, i mån av tillgång, till reducerat pris. — Bidrag avsedda för tidskriften kunna 
insändas till redaktören 

professor Dag Strömbäck, Landsmålsarkivet, Ö. Ågatan 27, Uppsala, 
eller till redaktionssekreteraren 

f. docenten Manne Eriksson, Landsmålsarkivet, Ö. Ågatan 27, Uppsala. 
På grund av de höga tryckningskostnaderna ombedjas bidragsgivarna att insända endast 
fullt tryckfärdiga manuskript. Högst två korrektur kunna lämnas till författarna. I andra 
korr. må ej ändring mot MS företagas. 

Pris för årgång 25 kr. 

ALMQVIST & WIESIELL 664288 


