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Landsmålsarkivet 50 år 
Tal vid Landsmåls- och Folkminnesarkivets minneshögtid i 

Universitetets lärosal X den 8 december 1964 

AV DA or STRÖMBÄCK 

När Landsmålsarkivet med av Riksdagen beviljade medel kunde 
träda i funktion den 1 januari 1914 hade folkmåls- och folktraditions-
intresset i själva verket under lång tid varit så starkt och mångför-
grenat i vårt land, att det snarast tedde sig som en naturlig åtgärd, 
att en viss centralisering skedde och att en fast institution skapades 
med statens hjälp och under vetenskaplig ledning. 

Om vi i denna korta överblick bortser ifrån alla de betydelsefulla 
initiativ som togs under 1800-talets förra hälft och dess mitt till in-
samling av folkmål och folktraditioner och för Uppsalas del endast 
går tillbaka till 1870-talets början, så finner vi här en högst märklig 
aktivitet inom studenternas egna led, efter hand spridande sig till 
alla de tretton studentnationerna. Man skulle nationsvis hjälpas åt 
att nedteckna och för framtiden bevara respektive hembygders dia-
lekter och gamla folkminnen. Man bildade s. k. landsmålsföreningar, 
höll sammanträden på nationerna, gick igenom bestämda ämnen, 
t. ex. dialektala benämningar på kläder och klädesplagg, bostad, 
bohag, mat o. d., eller förtecknade med ledning av vissa lexika det 
mot riksspråket svarande dialektala ordförrådet i deltagarnas sock-
nar. Man antecknade också i dessa protokollsböcker sagor, sägner, 
folktronotiser, folkliga lekar m. m. Vid den tiden kunde de studenter 
som kom från svensk landsbygd i regel sina hemsocknars dialekt, 
och många av dem var själva traditionsbärare i vad angick hembyg-
dens folkdiktning. 

Denna verksamhet för hembygdens språkliga minnen under 1870-
och 80-talen — som också hade sin motsvarighet vid universitetet i 
Lund — var ingen exklusivitet för nordistiskt studieinriktade nations-
medlemmar. Den skar tvärs igenom fakulteterna och måste nog när-
mast betraktas som en särskild sektor i den stora rörelse som genom 
1— 644111 Sv. Landsmål 1964 
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Johan August Lundell (1851-1940). Ledamot av styrelsen för Undersökningen 
av svenska folkmål, resp. Landsmålsarkivet, samt styrelsens ordförande 1914-
1940. En av de främsta initiativtagarna till undersökningens tillkomst 1914. 

(Foto Goodwin 1920.) 

fornminnesföreningarna, Vitterhetsakademien, Artur Hazelius m. fl. 
syftade till att få den folkliga kulturen och dess gamla minnen be-
lysta och tillvaratagna som ett nationellt arvegods. Man ansåg att 
för landets kultur omistliga skatter låg dolda i folldraditionerna. 
Men den sektor det här är fråga om hade givetvis också ett särskilt 
incitament i Skåne-prosten J. E. Rietz' beundransvärda skapelse 
»Svenskt Dialekt-Lexikon» från 1867 och här i Uppsala dessutom en 
extra kraftkälla i de båda Gotlandsbröderna Carl och P. A. Säves 
verksamhet, den förre som vår förste professor i Nordiska språk. 

Avgörande för dessa nationsföreningars aktivitet och för det fort-
satta landsmåls- och folkkulturintresset blev emellertid framför allt 
J. A. Lundells insatser. Som ung biblioteksamanuens vid Carolina 
hade Lundell djärvheten att 1878 skapa en särskild tidskrift för folk-
måls- och folkminnesforskningen kallad »Nyare bidrag till kännedom 
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om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv» och tillika i dess 
första volym ge alla uppteckningsintresserade ett särskilt fonetiskt 
alfabet, som kunde adekvat återge de olika dialekternas språkljud 
och accentförhållanden. Det var en påfallande bredd över denna tid-
skrift inte bara i fråga om ämnena utan också i fråga om medarbe-
tare. Både fackmän och lekmän skulle här komma till tals — de se-
nare framför allt genom materialsamlingar för forskningen. Denna 
tidskrift, senare kallad »Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv», 
ledde J. A. Lundell outtröttligt och suveränt efter den uppgjorda, 
vidsträckta planen ända till sin död i januari 1940. Den övertogs 
sedan av Landsmålsarkivet. Den är nordisk folkmålsforsknings äldsta 
tidskrift och vårt arkivs förnämsta forum. 

Nationernas landsmålsföreningar upplöstes emellertid eller omvand-
lades — de flesta vid mitten av 1880-talet, några först på 1890-talet 
eller vid sekelskiftet. Studenternas intresse mattades, och de nya 
generationerna vid 1800-talets slut hade ej heller samma medfödda 
förtrogenhet med folkmål och folktraditioner som de äldre student-
generationerna från 1870-talet. 

Men nu framträdde i stället under vetenskapsmännens hägn en 
rad s. k. dialekttopografiska undersökningar, även de med anknyt-
ning till de olika landskapen: Undersökningen av Upplands folkmål, 
undersökningen av Västergötlands folkmål, undersökningen av Små-
lands och Ölands folkmål osv. Dessa nya undersökningar skulle gö-
ras efter en bestämd plan, som fullständigt utförd skulle innebära 
att ett helt landskap med alla dess socknar eller härader skulle sys-
tematiskt undersökas i fråga om dialektens ordförråd och grammatik 
och i fråga om olika slag av namn samt dessutom i fråga om sägner, 
sagor, visor m. m. 

I praktiken blev detta program för stort och kom till övervägande 
del att begränsas till ljud- och formlära samt ordförråd. Detta be-
rodde i hög grad på det stora intresse som i »junggrammatikernas» 
tidevarv var knutet just till språkets lagbundna ljudutveckling. Det 
viktigaste redskapet vid de genom instruktionskurser skolade stu-
denternas uppteckningsresor ute i landskapen blev därför på särskilt 
sätt konstruerade typordlistor, som, om de noggrant och lyhört ifyll-
des, sedan skulle kunna ge upplysningar om vederbörande dialekts 
idiomatiska ljud och ljudförbindelser och även om de viktigaste böj- 



4 DAG STRÖMBÄCIC 

ningstyperna. Det formala kom i förgrunden — och givetvis med 
stort berättigande — men betydelser, betydelseskridningar, sakliga 
uppgifter och förklaringar beaktades mindre. Dock tillkom även un-
der denna tid stora och mycket innehållsrika ordsamlingar, även om 
de s. k. dialekttopografiska undersökningarna endast i undantagsfall 
nådde fram till den andra etapp, som åtminstone vissa av dem hade 
uppsatt som mål, nämligen en ordbok över ett helt landskaps dia-
lekter. 

Både genom de tidiga landsmålsföreningarna under 70- och 80-ta-
len och genom de dialekttopografiska undersökningarna kom sålunda 
ett stort och mångsidigt material att samlas i Uppsala — men splitt-
rat på olika händer. Somligt förvarades i nationerna, somligt hos de 
enskilda undersökningsledarna och somligt på Universitetsbiblioteket. 
Ett gemensamt, samlande organ var i hög grad av nöden. Men därtill 
kom att folkmåls- och folktraditionsforskningen i Uppsala fått en 
vetenskaplig ställning, ja, mer än så, kommit i nordistikens centrum. 

Pioniärerna för denna utveckling mot högre dignitet var Adolf No-
reen och J. A. Lundell. 

Det är betecknande att när Adolf Noreen 24-årig disputerade på. 
en avhandling om Fryksdalsmålets ljudlära 1877 en känd professor i 
filosofi, som gärna hade velat få Noreen till sin docent, beskärmade 
sig över att en så briljant begåvning ville disputera över ett »bond-
mål». Noreens avhandling bildar — som hans lysande efterträdare 
Bengt Hesselman framhållit — i själva verket epok i den svenska 
dialektforskningen, och den följdes omkr. 1880 av flera liknande av-
handlingar av denne mästares hand, behandlande så skilda ting som 
Fårömålet vid Gotland och övre Dalarnas ålderdomliga dialekter. 

Adolf Noreens betydelse för hela den nordiska språkforskningens 
uppsving, vetenskapliga landvinningar och internationella prestige 
är så evident att den inte behöver särskilt framhållas för en äldre 
generation, men för en yngre, som aldrig haft förmånen att se denne 
store forskare och lärare i aktion, kan den inte nog understrykas. 
Från honom utgick likasom från en kraftkälla olika linjer inom den 
nordiska språkvetenskapens vida fält. Och en av dessa linjer var 
dialektforskningen. En annan var ortnamnsforskningen som seder-
mera här i Uppsala fick en så utomordentlig företrädare och nydanare 
— den nuvarande nestorn bland landets nordister Jöran Sahlgren. 
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Adolf Noreen (1854-1925). Ledamot av styrelsen för Undersökningen av svenska 
folkmål, resp. Landsmålsarkivet, 1914-1925. En av initiativtagarna till under-

sökningens tillkomst 1914. (Foto Goodwin 1920.) 

J. A. Lundens betydelse har jag redan vidrört. Hans breda sakliga 
läggning, djupa kunskaper i de mest skilda realia och hans praktiska 
handlag gjorde att han på ett lyckligt sätt kompletterade sin kollega 
Noreen. Gemensamt för båda var den lidelsefulla kärleken till folk-
målen — hos Lundell mer än hos Noreen också vidgad till det gamla 
folklivet i dess andliga och materiella yttringar. Lundell blev vis-
serligen professor i Slaviska språk 1891 men hans hjärta och huvud- 
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Otto von Friesen (1870-1942). Ledamot av styrelsen för Undersökningen av 
svenska folkmål, resp. Landsmålsarkivet, 1914-1942; styrelsens ordförande 
1940-1942. En av initiativtagarna till undersökningen 1914. (Foto G. Sund-

gren omkr. 1935.) 

parten av hans vetenskapliga verksamhet fortfor att tillhöra den 
nordiska odlingens traditionsgods. 

Kring dessa två gestalter växte alltså landsmålsforskningen upp, 
och då det 1912-13 blev aktuellt med de spridda samlingarnas och 
verksamhetsgrenarnas koordinering i en institution, befann sig redan 
ett stort antal yngre, grundligt skolade forskare i verksamhet både 
som upptecknare av folkmål och som vetenskapliga författare och 
undersökare inom folkmålsforskningen. Det behövdes helt enkelt 
även ur vetenskapens synpunkt en central institution, där veten- 
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Bengt Hesselman (1875-1952). Ledamot av styrelsen för Undersökningen av 
svenska folkmål, resp. Landsmålsarkivet, 1914-1948; styrelsens ordförande 
1942-1948. En av initiativtagarna till undersökningen 1914. (Målning av Bernh. 

Österman från 1925.) 

skaplig och praktisk verksamhet kunde samordnas. Man hade också 
den mycket berättigade och starkt oroande känslan av, att mate-
rialet höll på att glida en ur händerna genom dialekternas och folk-
traditionernas allt snabbare upplösning och att det verkligen var 
fara i dröjsmål. Det blev alltså samtidigt ett räddningsarbete som 
igångsattes, när Landsmålsarkivet skapades — med det officiella 
namnet »Undersökningen av svenska folkmål». 

Den underdåniga skrivelse som i oktober 1912 ingavs till Kungl. 
Maj:t och som ledde till vårt arkivs upprättande från den 1 januari 
1914 var undertecknad av professorn i nordiska språk Adolf Noreen, 
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Herman Geijer (1871-1943), Landsmålsarkivets grundare. Ledare för Under-
sökningen av svenska folkmål, resp. Landsmålsarkivet, och dess föreståndare 
1914-1938; medlem av styrelsen 1914-1943, dess sekreterare 1914-1938. (Foto 

Goodwin 1906.) 

professorn i slaviska språk J. A. Lundell, professorn i svenska språket 
Otto von Friesen, dåvarande docenten i nordiska språk Bengt Hes-
selman, docenten i svensk folklivsforskning Sven Lampa, samt då-
varande filosofie licentiaten Herman Geijer. 

Denna utförliga och väl motiverade skrivelse, till vilken också 
fogats utkast till stadgar för institutionen och ett förslag till arbets- 
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plan för det första året, var i huvudsak Herman Geijers verk. Han 
blev också den nya institutionens föreståndare och kan med själv-
klarhetens rätt kallas dess grundare och spiritus rector. 

Då Herman Geijer påtog sig detta ledarskap med dess tidskrä-
vande administrativa arbete, hade han sedan länge varit en fri fors-
kare, som huvudsakligen ägnat sig åt insamling och studier av folk-
målen i Ångermanland och Jämtland. Han hade redan i slutet av 
90-talet vandrat omkring i socknarna kring Ångermanälven och Fax-
älven — på den tiden avlägsna och isolerade bygder — och gjort 
omfattande ord- och textsamlingar från Resele, Ramsele och Ådals-
liden; han hade i början av 1900-talet bott långa tider i ålderdomliga 
och svårtillgängliga byar i västra Jämtland, väster om Kallsjön, levt 
under ytterst primitiva förhållanden i bondgårdarna och lärt sig det 
jämtska opplänningsmålet sådant det då talades i dessa trakter. 

Här åstadkom han den stora ordsamling på omkr. 13 000 full-
skrivna ordlappar, som numera hör till vårt arkivs förnämsta hand-
skriftliga klenoder, präglad som den är av utomordentlig grundlighet, 
precision och pålitlighet in i minsta detalj. En sådan ordbok byggd 
på uppgifter från enspråkiga meddelare födda på 1820- och 30-talen 
speglar i sin mångsidighet och rikedom även på sakliga förklaringar 
en gammal folkkultur från självhushållets dagar. 

Det hörde till Geijers rika utrustning som vetenskapsman, att han 
aldrig isolerade folkmålsstudierna från det större sammanhang i vil-
ket de hörde hemma, nämligen den gamla folkkulturen. Han reste i 
ungdomsåren ut egentligen för att studera. dialektgränser och vissa 
fonetiska och ljudhistoriska problem, men han kom tillbaka med en 
fond av erfarenhet och vetande tillika om allmogekulturen i dess 
helhet. 

Denna bredd i intressena framträdde även när Landsmålsarkivet 
skapades. Ganska snart fick institutionen en förklarande titel under 
sitt namn: »Institut för undersökning av svenska dialekter och folk-
minnen». Och utvecklingen ledde så småningom till att institutionen 
även officiellt skulle företräda såväl landsmåls- som folkminnesforsk-
ningen. 

Det av initiativtagarna begärda och av riksdagen beviljade an-
slaget utgjorde 7 500 kronor. Härav beräknades 5 000 kronor till 
löner åt två heltidsanställda, nämligen förutom Herman Geijer även 
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Torsten Ericsson (1873-1923). Förste medarbetare vid Undersökningen av 
svenska folkmål 1914-1923. (Mannen längst till höger; foto taget av Maja Forss-

lund vid en uppteckningsresa i Västmanland omkr. 1920.) 

fil. lic. Torsten Ericsson, samt 1 600 kronor till de båda anställdas 
resor och 500 kronor för inlösen av samlingar samt slutligen 400 
kronor till papper, materialier, bindning m. m. Beträffande Geijers 
och Torsten Ericssons löner å 2 500 kronor framhölls i ansökan, att 
de visserligen komme att ligga under vad som då var brukligt ifråga 
om personer av deras kompetens men att de »av intresse för saken» 
vore villiga att tjänstgöra för denna låga lön. Det var alltså ett be-
tydande mått av idealitet, som från början bar upp denna institution. 
Och så fortfor det att vara under många år framåt — och så kan 
väl sägas vara än i dag, särskilt när man tänker på vår expeditions-
personal, våra timanställda och våra medarbetare ute i bygderna. 

Den blygsamma budgeten och de låga lönerna bibehölls under 
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hela första världskriget. Det var först 1919 som Geijers och Torsten 
Ericssons löner höjdes till 3 500 kronor för vardera i en budget, som 
då sammanlagt ökat till 13 400 kronor. Senare höjdes statsanslaget 
ytterligare — för 1921 och 1922 till 28 600 — och föreståndaren 
Geijer, som 1918 blivit docent, fick 1921 en blygsam lönelyftning 
liksom även Torsten Ericsson. Ledarnas idealistiska syn på sitt eget 
trägna arbete var emellertid genom åren oförändrad, men för själva 
saken, insamlingsarbetet, räddandet åt forskningen av ett stort och 
viktigt material och detta materials vetenskapliga bearbetning — för 
detta krävde de konsekvent och ihärdigt ökade ekonomiska resur-
ser. 

Arbetet hade väl ej gått att genomföra efter det upplagda pro-
grammet om inte Herman Geijer själv varit en så stor tiggare och 
om ej andra personer också bistått i tiggeriets svåra men ädla konst. 
Märta Tamm-Götlind har livfullt skildrat hur medel anskaffades till 
inlösen av August Bondesons efterlämnade papper och hur inkoms-
ten av en föreläsning av Ellen Key i Uppsala hösten 1917 oavkortat 
gick till Landsmålsarkivet. En annan stor tiggare var Erik Neuman, 
som lyckades i Västergötland hopsamla mycket betydande belopp 
för undersökningar av detta landskaps folkmål. Även från vissa 
landsting började särskilda anslag att beviljas — framför allt från 
det om sina ålderdomliga dialekter och folktraditioner alltid väl med-
vetna Kopparbergs län. Utan särskilda lotterimedel som sedermera 
tillkom successivt under 20- och 30-talen hade emellertid Arkivets 
undersökningar ej kunnat genomföras i den omfattning som nu 
blev fallet. 

För Herman Geijer innebar arkivets tillkomst och upporganise-
rande, att han fick avstå från mycket av det vetenskapliga arbete 
som han tidigare haft för händer och i stället ägna sig åt — för att 
citera honom själv — »ansökningar, redogörelser, utredningar, tig-
garbrev, kritiserande brev och uppmuntrande brev». Men denne förut 
helt frie forskare som helst ville leva »utan klocka och almanacka* 
utvecklade tidigare osynliga egenskaper, organiserade undersöknings-
expeditioner, sammanförde och katalogiserade egenhändigt de mycket 
stora samlingar, som nu kanaliserades in i Arkivet både från natio-
nernas landsmålsföreningar och de särskilda landskapsundersökning-
arna. Och han hade även förmågan att finna de rätta medhjälparna 
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och lägga upp linjerna för en fortsatt utbyggnad av institutionens 
verksamhetsområde. Härvid hade han kontinuerligt stöd av J. A. 
Lundell, som under alla Geijers år var ordförande i styrelsen, och 
vidare av Otto von Friesen, som senare, efter Lundens död, inträdde 
som styrelseordförande. I administrativa och ekonomiska ting kunde 
Geijer också rådföra sig med överbibliotekarierna, som alltifrån be-
gynnelsen var ledamöter av styrelsen under den tid de beklädde sina 
ämbeten, alltså först Aksel Andersson, sedan Markus Hulth och så 
från 1928 Anders Grape — en succession som har fortsatt in i vår 
egen tid med vår nuvarande överbibliotekarie, Tönnes Kleberg, som 
styrelsemedlem och skattmästare. 

Som redan nämnts var Torsten Ericsson den som från Arkivets 
grundande stod vid Herman Geijers sida såsom anställd med stats-
medel. Ericsson hade just 1914 givit ut en stor, gedigen undersök-
ning rörande Södermanlands folkmål, som genom sin metod och 
kvalitet var ett mönster för fortsatta uppteckningar och studier av 
de uppsvenska dialekterna. Torsten Ericsson fortsatte själv i Väst-
manland efter liknande principer som i Sörmland, och han tog också 
livlig del i institutionens instruktionsverksamhet. Han var en ypper-
lig handledare av unga upptecknare, varom flera av oss kan vittna, 
men hans hälsa var vacklande. Denne fine och försynte man avled i 
februari 1923. Hans speciella arbetsuppgifter fullföljdes sedan av 
Manne Eriksson och i vad gäller Västmanland av Erik Holmkvist. 

Johan Götlind blev Torsten Ericssons efterträdare som fast an-
ställd vetenskaplig medarbetare. I realiteten hade Götlind, som dis-
puterade våren 1918, arbetat vid Arkivet sedan hösten 1918 som 
ledare av den med enskilda medel finansierade västgötaundersök-
ningen. Johan Götlind var djupt rotad i sin västgötska hembygd 
och från barnsben grundligt förtrogen med sin födelsebygds mål — 
en förtrogenhet, som han sedan vidgade till att omfatta hela land-
skapets dialekter och dessutom, i fullt ut lika hög grad, dess folk-
minnen. Å ena sidan arbetade han på språkgeografiska översikter 
över landskapet i förbindelse med en stor ordbok över Västergöt-
lands dialekter, å andra sidan skrev han en mängd undersökningar 
och publicerade material rörande folktro, folksägner, folkliga danser 
och lekar m. m. Ehuru tidvis svårt handikappad av sjukdom hann 
han med förunderligt mycket i Arkivets tjänst. 
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Johan Götlind (1887-1940). Medarbetare vid Västgöta folkmålskommittå 
1918-1922; medarbetare vid Landsmålsarkivet 1922-1940, därav som förestån-
dare för folkminnesavdelningen 1928-1930 och som ledare för undersökningen 

av Västergötlands folkmål 1930-1940. (Foto från 1926.) 

Då Arkivets ledning tack vare särskilda lotterimedel 1928 kunde 
påbörja en stort upplagd insamling av folkminnen och samtidigt 
skapa en egen avdelning vid institutionen, blev Johan Götlind ledare 
för folkminnesavdelningen och tillika docent i Nordisk folkmåls-
och folkminnesforskning — veterligen den förste docenten i detta 
dubbla ämne vid vårt universitet. Under två år 1928-30 förestod 
han Arkivets folkminnesavdelning och började bl. a. den viktiga sak-
katalogiseringen av Arkivets material. Han lade alltså grunden till 
denna sakkatalog som är det betydelsefullaste instrumentet för ut-
nyttjandet av Arkivets samlingar. I detta arbete hade Götlind yt-
terst värdefull hjälp av Ella Odstedt, sedermera på grund av sin 
vetenskapliga produktion hedersdoktor vid vårt universitet. Det blev 
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Åke Campbell (1891-1957). Medarbetare vid Landsmålsarkivet 1930-1957 som 
föreståndare för folkminnesavdelningen, åren 1943-1957 med titeln förste arki-

varie. (Foto omkr. 1950 av G. Sundgren.) 

sedan fru Gerda Grape, som i nära trettio år med nit och hängiven-
het skötte detta för språklig och kulturhistorisk forskning grund-
läggande registreringsarbete. Johan Götlind själv återgick 1930 till 
till sin västgötaundersökning och sin stora västgötaordbok men be-
höll livet ut — han dog i april 1940 — en aktiv förbindelse med 
folkminnesavdelningen, som efter honom leddes av Åke Campbell. 
Sitt stora verk »Västergötlands folkmål» hann Johan Götlind aldrig 
se fullbordat. Det utkom i fyra delar efter hans död — ombesörjt 
av hans vänner Manne Eriksson, Valter Jansson och Samuel Landt-
manson — och är ett livsverk värdigt denne framstående son av 
Västergötland och trofaste och initiativrike medarbetare vid Ar-
kivet. 
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I Åke Campbell fick Götlind en värdig efterträdare. Mångsidig 
och uppslagsrik tog han itu med det folldoristiska och etnologiska 
insamlingsarbetet, företog vidsträckta uppteckningsresor i olika delar 
av landet, hade god kontakt med folk och kunde fängslande tala 
om de materier som Arkivet var ute efter och på så sätt animera 
lekmän till uppteckningsverksamhet ute i bygderna. Hans egna ve-
tenskapliga intressen — och han var mycket produktiv — gällde 
sakforskning och bebyggelsehistoria samt i viss utsträckning även 
folktro och folkdiktning. Det historiska perspektivet behöll han all-
tid vare sig det gällde jordbruk och arbetsår, brödbak och brödformer 
eller sägner och folktro, men han hade alltid tillika ett livligt in-
tresse för det dynamiska och växlande i folklivet och folksederna 
ända upp i nutiden. Åke Campbell inledde också, kan man säga, det 
internationella tidevarvet i Arkivets historia. I synnerhet blev för-
bindelserna mellan Irland, Wales och Skottland å ena sidan och 
Uppsala å den andra mycket livliga under Campbells tid, och de i 
dessa länder uppbyggda folktraditionssamlande institutionerna har till 
stor del modellerats efter Uppsalaarkivet. Campbell var docent i nor-
disk etnologi och fick professors namn 1952. Han avled i oktober 1957. 
Ett av hans sista större arbeten, den folkloristiska delen av Atlas 
över svensk folkkultur, fullföljs nu vid Arkivet av arkivarien Åsa 
Nyman. 

I samband med den nyorganisation av Arkivet, som genom riks-
dagens beslut ägde rum från 1 juli 1930 och som innebar att Herman 
Geijers föreståndartjänst placerades i lönegrad B 30 och att Götlind 
fick den ena av två fasta vetenskapliga medarbetartjänster i löne-
grad B 26, blev också en mycket framstående arbetskraft varaktigt 
knuten till Arkivet på den andra tjänsten i B 26, nämligen filosofie 
doktorn Lars Levander. 

Levander, som var stockholmare, hade kort efter sekelskiftet 
dragits in i Adolf Noreens magnetiska kraftfält och beslutit sig för 
att systematiskt och grundligt lära sig en av Sveriges svåraste och 
ålderdomligaste dialekter: Älvdalsmålet i övre Dalarna. Som 21-
åring for han dit upp, bodde där en lång tid och lärde sig från grun-
den det mål som talades i Asens by. Han behärskade denna dialekt 
så suveränt att det sades, att Ålvdalsbor från andra byar tog honom 
för infödd sockenbo och närmast kommen från Åsen. Efter dispu- 
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Lars Levander (1883-1950). Medarbetare vid Landsmälsarkivet 1920-1949; 
ledare för undersökningen av Dalarnas folkmål, åren 1943-1949 med titeln förste 

arkivarie. (Foto av S. Björklund från 1947.) 

tation 1909 på Älvdalsmålet fortsatte han — vid sidan av annat 
arbete — sina studier av Älvdalens och Ovansiljans folkmål. Det 
gick med honom som med åtskilliga av våra dialektforskare, han 
upptäckte att folkmålet endast är en sida av traditionsforskningen 
och att studiet av denna sida knappast kan isoleras från vetandet 
om allmogekulturen i dess helhet. Ordet och saken hör intimt 
samman, och hos Levander utvecklade sig denna insikt så, att han 
jämsides med det språkliga arbetet grundligt satte sig in i hela bonde-
kulturen i övre Dalarna. 1920 anställdes han av Geijer vid Arkivet 
på särskilda donations- och sedemera landstings- och lotterimedel, 
och 1930 fick han sin statliga tjänst. Hans klart angivna mål redan 
på 20-talet var en stor ordbok över de gamla dialekterna i övre 
Dalarna, och för att få fram det stora och svårtillgängliga ordför-
rådet socken för socken arbetade han systematiskt med frågelistor 
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Jöran Sahlgren. Suppleant i styrelsen for Landsmåls- och Folkminnesarkivet 
1941-1942, ordinarie ledamot av styrelsen 1942-1954, styrelsens ordförande 

1948-1954. (Foto vid 50-årsjubileet av W. Ehn.) 

berörande olika sidor av allmogekulturen. Dessa frågelistor besva-
rades av Levanders medhjälpare ute i bygderna, och ett oerhört 
rikt material kom på så vis under hans bearbetning — ett språk-
ligt och sakligt material, som det nu vore omöjligt att åstadkomma. 
De stora verken växte fram under hans ihärdiga och målmedvetna 
arbete, först Dalmålet i två stora band, sedan i tre digra volymer 
»övre Dalarnes bondekultur» (i Gustav Adolfs Akademiens skrift-
serie och med särskilt stöd från Akademien) och slutligen postumt i 
2 — 644111 Sv. Landsmål 1964 
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Åke Holmbäck, ordförande i Landsmåls- och Folkminnesarkiyets styrelse 
1954-1961. 

Arkivets egen serie »Älvdalskt arbetsliv under årtiondena omkring 
1800-talets mitt». Han medhann också en stor beskrivning över »Våm-
husfjärdingen» (1944) och slutligen — det kanske viktigaste av allt — 
ett ordboksmanuskript på mer än 20 000 kvartoblad till en ordbok 
över övre Dalarnas folkmål. 

Levander var en originell man, tillbakadragen och till ytterlighet 
rädd om sin arbetstid. Han avskärmade sig konsekvent från allt som 
kunde distrahera honom eller tvinga honom till ändringar i den tid-
tabell som han gjort upp för varje arbete. Han avled i april 1950. 
Hans största verk, Dalmålsordboken, fortsättes nu sakkunnigt och 
planenligt av hans efterträdare dr Stig Björklund. Det har kommit in 
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i tryckningsskedet; femte häftet är under tryckning och sjätte före-
ligger i manuskript. Dalmålsordboken är för närvarande Arkivets 
största utgivningsföretag. En tid av inemot 20 år kommer säkerligen 
att krävas, innan detta jättearbete på 5 å 6 band är slutfört och slut-
tryckt. Men det är värt sin möda, ty förvisso blir det ett av nordisk 
språk- och folklivsforsknings allra viktigaste arbetsinstrument. 

Med Dalmålsordbokens utgivning har jag kommit långt fram i nu-
tiden. Det har inte varit min mening att i denna tillbakablick när-
mare kommentera och värdera det arbete som nu utföres. Förhisto-
rien, framväxten och utvecklingen under de första decennierna — 
kort sagt den tid som kan betraktas i ett historiskt perspektiv — den 
tiden har för mig varit det väsentliga. Om vår egen tid får en kom-
mande generation döma. 

Några rent personliga reflexioner kan emellertid knappast tillbaka-
hållas, när man ser tillbaka på tiden fr. o. m. hösten 1940. Det har 
varit en glädje att få arbeta på bred front och bygga vidare på den 
grund som lagts av Herman Geijer. Mellan styrelsen och medarbetar-
staben har rått och råder ett mycket gott samförstånd, och nya företag 
har kunnat påbörjas och gamla kunnat aktiveras. 1 Arkivets under-
sökningar ingår numera — tack vare vår nuvarande ordförandes ini-
tiativ i början av 40-talet — också undersökningar av lapskt språk 
och lapsk kultur, ävensom i viss utsträckning av finska dialekter i 
Sverige, och i Arkivets hägn har bl. a. publicerats det största svenska 
företaget i lapsk lexikografi, nämligen Harald Grundströms Lulelapsk 
ordbok i 4 band 1946-1954. 

Den stora Gotlandsordboken har kunnat avslutas av dr Herbert 
Gustavson och utges — liksom den lapska ordboken — i Arkivets 
skriftserie. Tidskriften Svenska Landsmål som i 62 år redigerades av 
J. A. Lundell, är, som nämnts, numera Arkivets tidskrift och har 
särskilt tack vare docent Manne Erikssons °sparda nit, sakkunskap 
och personliga intresse för uppgiften nu kunnat gå in i sin 87:e år-
gång. Undersökningen av Estlandssvenskarnas språk och gamla folk-
kultur och dr Nils Tibergs djupa och hängivna engagemang på detta 
område har också hört till de stora glädjeämnena, likasom också den 
på 40- och 50-talen kraftiga intensifieringen av Värmlandsundersök-
ningen tack vare värmländska bruksherrars ekonomiska hjälp och 



DAG STRÖMBÄCK 

Björn Collinder. Suppleant i Landsmåls- och Folkminnesarkivets styrelse 
1941-1943; ord, ledamot av styrelsen 1943—, styrelsens ordförande 1961—. 

(Foto vid 50-årsjubileet av W. Ehn.) 

Richard Brobergs helhjärtade arbetsinsatser och personliga kontakter 
i landskapet. Skall man vidare framhålla sådant som skänker fägnad 
i arbetet, så hör till detta avgjort den kraftiga expansionen av 
fonogramverksamheten under docent Folke Hedbloms ledning, sam-
arbetet med Radiotjänst samt de nya initiativ som tagits ifråga om in-
spelning av våra emigrantdialekter i Amerika. Även samarbetet med 
Ortnamnsarkivet, med Nordiska Museet och med våra systerinstitu-
tioner i Lund och Göteborg har skänkt stor tillfredsställelse. I övre 
Norrland har verksamheten kunnat betydligt intensifieras under 50-
talet. Arkivet har glatt sig åt att i Umeå kunna ge sitt fulla stöd åt 
en särskild undersökning av övre Norrlands folkmål och folkminnen. 
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Dag Strömbäck. Styrelsens sekreterare och Arkivets ledare sedan 1940. (Foto 
vid 50-årsjubileet, Uppsalabild.) 

Men det har varit väl sörjt för att glädjeämnena ofta motvägts av 
vedermödor och missräkningar. I all synnerhet har de systematiska 
fältarbetena blivit lidande genom alltför knappa anslag ända sedan 
1940, och de kompletteringar av det gamla materialet som måste 
göras ute i bygderna medan ännu möjlighet funnits därtill, har måst 
beskäras till ett minimum. Statliga medel till utskrivning av det väl-
diga material som slumrar i Arkivets stora fonogramsamlingar allt-
sedan 1935 har likaledes saknats. Extra arbetskrafter har — när så-
dana kunnat anställas — måst arbeta på timpenning, som inte stått 
i rimlig relation till deras kunskaper och utbildning. Ej heller har 
den stora staben av ortsmeddelare kunnat honoreras efter förtjänst. 
Jag bringar dessa ortsmeddelare ute i bygderna i dag vår hyllning 
och vårt tack för allt vad de har gjort och betytt för vår verksam-
het. »Folkets forskare i det förgångnas värld», som en tidningsman 
en gång så träffande karakteriserade dem. Idealitet och osjälviskt in-
tresse för saken har här många gånger varit Arkivets räddning i svåra 
situationer. Arkivets expeditionspersonal har också varit och är en 
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Manne Eriksson. T. f. föreståndare för Landsmålsarkivet 1938-1940. 

sådan där idealistisk, underbetald grupp av medarbetare. En av dessa 
ståndaktiga idealister, Dagmar Holmkvist, har i över 40 år framhär-
dat i Arkivets tjänst till ovärderligt gagn för Arkivet och för alla 
forskare som arbetat där — men säkerligen med uppoffrande av en 
ekonomiskt lyckligare tillvaro! 

Lokalfrågan har länge varit brännande. Universitetsbibliotekets 
ledning har visat en enastående fördragsamhet och förståelse för oss — 
trots egna skriande behov av vidgade utrymmen. Nu ser det äntligen 
ut som om vår lokalfråga skulle kunna lösas. Vi är djupt tacksamma 
mot Universitetet härför. Rektor och universitetsrådet Gunnar Wijk-
man har klart sett vår nödställda belägenhet och skänkt oss hel-
hjärtat och effektivt stöd i kampen för drägligare arbetsboningar. 
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Landsmålsarkivets nuvarande lokaler: Expeditionen. 
(Foto 1964 av W. Ehn.) 

Landsmåls- och Folkminnesarkivet har detta år velat utan större 
åthävor markera att det funnits till i 50 år — ja, snart i 51 år! Det 
är endast fråga om en etapp på vägen. Arkivet har väl i huvudsak 
blivit vad dess grundare ytterst syftade till: ett forskningsinstitut för 
undersökning av svenska dialekter och folkminnen. 

I sin krets av medarbetare har Arkivet en expertis som täcker 
stora språk- och kulturområden i vårt land, från Lappland i norr till 
Småland i söder. Detta har varit och är en tillgång för språk- och 
kulturforskning i hela landet. Vid Uppsala universitet, där humanis-
tisk forskning av gammalt haft en högborg, har denna krets av spe-
cialister fått sin utbildning — och får det ännu. Och i sin tur ger 
Arkivet både genom denna expertkrets och genom sina väldiga sam-
lingar av språkligt och kulturhistoriskt primärmaterial ett effektivt 
stöd åt den högre undervisningen och forskningen inom en hel grupp 
humanistiska ämnen vid universitetet. En lycklig växelverkan äger 
här rum. 
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Landsmålsarkivets nuvarande lokaler: Forskarsalen med trängsel av kortfack-
skåp. (Foto 1964 av W. Ehn.) 

Man vill uttrycka den förhoppningen att tillräckliga medel måtte 
ges för fortsatt utveckling i denna riktning och att femtioåringen i 
nya och ljusa lokaler alltjämt måtte få vara en central institution 
för landsmåls- och folktraditionsforskningen i riket. 

Arbetet går vidare! 
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Summary 
Landsmålsarkivet 50 years old 

When Landsmålsarkivet, the Institute for Dialect and Folklore Research 
in Uppsala came into being on Jan. ist, 1914, interest in dialects and 
folklore had been so keen for many years in Sweden that it seemed 
quite natural to start a permanent institution with the aid of the Swedish 
state, for the purpose of earrying out such research in a scientifie manner. 
Large colleetions of material had already been made during the 1870's 
and 1880's by student volunteers belonging to the so-called "dialect 
societies" within the student "nations" at the university. The most im-
portant contribution was made by J. A. Lundell, later Professor of Sla-
vonic Languages, who in 1878 published his phonetic alphabet, whieh 
has since then been used to record dialects in this country, and also 
started the periodical "Svenska Landsmål", to function as common organ 
for these interests. He continued to edit this publieation until his death 
in 1940. 

The important reeords which were made by these dialect societies and 
later organizations for topographic dialect investigations up to about 1910 
were kept under extremely unsatisfactory conditions and were in danger 
of being lost or scattered. At the same time popular tradition in Swe-
den was speedily dying out. Dialects had however become of great im-
portance to Nordic linguistie research, mainly because of scholars like the 
above-mentioned Lundell, Adolf Noreen, Otto von Friesen and Bengt 
Hesselman, and in addition, a number of younger university teachers. 
These learned men applied to the Swedish state in the autumn of 1912 
for permission to set up an institute for dialect research, and their appli-
cation led to a grant of 7500 Swedish crowns by Parliament in 1913, 
and the inauguration of the archives on Jan. Ist, 1914. 

The application to the state in 1913 was signed by the above-mentioned 
professors Lundell, Noreen and von Friesen, as weil as Bengt Hessel-
man and Sven Lampa, who were university docents and Herman Geijer, 
who was then licentiate. The latter was the author of the application 
in question and had made out the programme of research to be carried 
out. These gentlemen were also appointed to the first committee for Re-
search into Swedish Dialects, as the new institution was first ealled. In 
addition to Geijer, who was appointed director of archives (1914-1938), 
the grant also had to cover the appointment of an assistant, Torsten 
Ericsson, Lieentiate, as weil as the cost of recording expeditions and neces-
sary material. These two men worked with great self-sacrifice collecting 
seattered earlier records and recording fresh dialect material. Geijer also 
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devoted a good deal of energy to obtaining further financial aid both from 
private sourees and from the different provinces. The county of Koppar-
berg was particularly generous in this respect. In time, money from the 
state lotteries was also granted to the institution and Parliament soon 
raised the original grant by a considerable amount. A large number of vol-
untary assistants, mostly out in the country were inspired by Geijer to do 
valuable work for a very modest remuneration. 

Geijer's first assistant fell ill at an early stage and died in 1923. His 
place was taken by Dr. Johan Götlind, who had, in 1918, started on a 
survey of the dialects of Västergötland, a work which he continued until 
his death in 1940 (4 parts were published posthumously), with a break 
between the years 1928 and 1930, when he organized the folklore-research 
department of the arehives. This particular department was then taken 
over in 1930 by Dr. Åke Campbell, who successfully managed it until 
his death in 1957. Under his direetion important international contacts 
were made with Irish, Welsh and Scottish folklore. 

Dr. Lars Levander earried out industrious and systematic research 
into the important dialects of Upper Dalecarlia. Ho had defended his 
research thesis on the dialect of Älvdalen as early as 1909, and when 
in 1920 he was appointed to the arehives he began, with the halp of a 
large number of local assistants and specially worked-out questionnaires, 
to collect material first for a grammar and thereafter for a dictionary 
which was to comprisa 5-6 volumes. In addition he wrote a survey of 
the archaie rural life of the area (3 volumes). He continued working on 
the manuscript of the dictionary until his retirement in 1949 and the 
work is now being completed by Dr. Stig Björklund, who has already 
published most of the first volurne. 

Other important research projects which have been earried out or are 
in hand are the publication of the Gotlandie dictionary, which was started 
by the Säve brothers in the 1830's (in 2 vols, published in 1945), and 
completed by Dr. Herbert Gustavson, who is also responsible for a 
grammatieal survey of the provincial speech of Gotland; also Dr. Nils 
Tiberg's research into the language of Estonian-Swedes who have moved 
to Sweden, and the research into the dialects of Värmland by Richard 
Broberg, Keeper of the Records. 

Studies on the language and culture of Lapland have also been part 
of the archives' programme since the begirming of the 1940's and the 
Institute is responsible for the publication of the greatest Swedish eon-
tribution to Lappish lexicography, Dr. Harald Grundström's "Lulelapsk 
Ordbok" (4 vols, 1946-1954). 

Of great importance, too, is the comprehensive phonogram department, 
led by Dr. Folke Hedblom, which has during recent years made recordings 
of the Swedish emigrant-dialects in America, to name but one project. 

"Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv" has been the periodical of the 
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archives since 1940. That this important periodical for dialect and tra-
dition research has eontinued to exist in all essentials according to the 
plan set up by J. A. Lundell as early as 1878 is to a great extent due 
to the effective and expert aid given to the present editor of the 
publication by Dr. Manne Eriksson. 

For fifty years the Archives have been situated in the University 
Library, with which the Institute has had the best of relations. It is now 
hoped however that the impossible overerowding in the library building 
will be lessened by moving the archives to other, more spacious premises 
elsewhere, which will allow a technically more correct arrangement of 
records and better working conditions for the staff. It is to be hoped that 
the fifty-year-old institution will remain a centre for dialect and folklore 
research in Sweden. 



Medeltida kryddor i Sverige 
Av NILS VON HOFSTEN 

Följande uppsats skrevs ursprungligen för att, eventuellt efter sam-
manarbetning med ett eller ett par andra bidrag, användas i Kultur-
historiskt lexikon för nordisk medeltid. Till följd av ett komplicerat 
missförstånd, som nu ej har något intresse, blev manuskriptet färdigt 
för sent (januari 1964). Det publiceras här i så gott som oförändrad form. 

Importerade kryddor 

Ett allmänt känt bevis på medeltidens i välbärgade kretsar ofant-
ligt rikliga bruk av kryddor finnes i en förteckning över varor, som 
inköptes i Stockholm till lagmannen Birger Peterssons (Perssons) 
begravning år 1328 (Diplom. Svec. IV, 2660, jfr Hans Hildebrand 
och Axel Nelson). Här nämnes saffran, pepparkummin (ciminum, 
dvs. Cuminum cyminum, särskilt senare ofta kallad spiskummin 
eller romersk kummin), ingefära (listan upptar både en kvantitet 
»zingiber» och en annan »gingiber»), paradiskorn (frukter av Aframo-
mum melegueta från Västafrika), kanel, peppar, anis, galanga (rot 
av Alpinia galanga från Moluckerna eller A. officinalis från södra 
Kina); dessutom inköptes i Uppsala »mirtus» (inte alls myrten utan 
pors) till ölbrygd. Som Hildebrand framhåller, fanns troligen redan 
ett tillräckligt förråd (väl sannolikt på Finsta) av andra mycket an-
vända kryddor, t. ex. kryddnejlikor, muskotblomma och senap. I 
Magnus Erikssons skattkammare i Bohus fästning i dåvarande Norge 
fanns ungefär samtidigt (1340) av de ovan nämnda kryddorna pep-
parkummin, peppar, kanel och ingefära samt dessutom cobebur (ku-
beber; pepparart, Piper cubeba, från Sundaöarna) och muskotblomma 
(Diplom. Svec. IV, 3484). 

Senare under 1300-talet omtalar den heliga Birgitta i sina uppen-
barelser på ett ställe senap (SFSS 14, I, s. 290: »besk som senap») 
och lämnar på ett annat ställe, i Revelationes extravagantes, ytterst 
restriktiva föreskrifter för bruk av kryddor i kloster, närmast det 
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i Vadstena. I den fornsvenska översättningen, som lästes för nun-
norna, heter det i den sammanfattande ingressen att Kristus säger 
att »krydhe och yrther som uptända skörhet» ej böra nyttjas »opta 
ällir idkhelika» av friska. I uppenbarelsetexten förklarar Guds son 
också att »heet thing äru skörhetz upväkkilse» samt att den som är 
helbrägda ej ideligen bör nyttja »pipar ällir kumin» eller andra sådana 
kryddor utan allmänna örter som jorden frambringar där de bo. Vid 
högtider kan det dock för arbetets skull och till vederkvickelse med-
ges att nyttja sådant, och för sjuka och svaga är det icke förbjudet, 
så ofta det gör nytta — en psykologiskt mer än terapeutiskt moti-
verad regel, tycker vi nog nu. Exempel på de tillåtna vanliga örterna 
lämnas tyvärr ej. Den latinska originaltextens namn på de två kryd-
dor för vilka särskilt varnas, piper et ciminum, bekräftar att, som 
man ändå hade anledning att antaga, översättningen kummin är 
felaktig; det var fråga om pepparkummin. Varningar för hetsande 
kryddor torde ha varit rätt vanliga i klosterlitteraturen. Professor 
Elias Wess6n är sysselsatt med utgivande av en Deutsche Staats-
bibliothek tillhörig, i Tubingen förvarad intressant Vadstenahand-
skrift, skriven av en nunna 1487. Den synes icke innehålla något om 
kryddor utöver det som säges i Uppenbarelserna. 1 en nästan sam-
tidig handskrift nämnes i en förteckning över vad som årligen kräves 
för båda konventen pepparkummin och saffran (se Hist. berått. 
i litt.-fört.). Det är skäl att redan här inskjuta några uppgifter om 
Vadstena klosters inköp av kryddor fram på 1500-talet. Under åren 
1541-1559 inköptes enligt klostrets av C. Silfverstolpe utgivna ut-
giftsbok ungefär 27 pund (skålpund) peppar och 43 pund peppar-
kummin. Ehuru de tre första åren (1541, 1542, 1545) endast peppar 
redovisats, är övervikten för pepparkummin påfallande. Denna krydda 
var tydligen mycket omtyckt; den begagnades förmodligen bl. a. vid 
brödbak. I övrigt finner man t. o. m. år 1563 tio poster saffran och 
2 senap. Denna exkurs till 1500-talet är fullt berättigad, emedan detta 
århundrade, särskilt tydligt dess tidigare decennier, i de nordiska 
länderna hör nära samman med det närmast föregående. Ytterligare 
några viktiga uppgifter från äldre tid finns emellertid att tillägga. 

I en propagandadikt, som brukar kallas »En lustig liknelse om 
konung Albrekt» (SFSS 25) och är ett utslag av den agitation som 
Margaretas svenska anhängare riktade mot Albrekts åren närmast 
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efter slaget på Falan 1389 (vänlig upplysning av professor Erik 
Lönnroth), liknas Sverige vid en vän lund, i vilken det växer »muskaat 
och kardemoma och the ädhla paradiise korn». Något säkert bevis 
för bruk i Sverige av kardemumma på 1300-talet är denna dikt 
knappast, men senare, troligen från början av 1500-talet, var den en 
vanlig ingrediens i det starkt kryddade vin som gick under namnet 
klaret (enl. Flintenberg vin + honung, peppar, kardemumma, nejlikor 
m. m.; 1540 ingefära, paradiskorn, galigo, kanel, saffran, jfr Kockum). 
I förbigående kan nämnas att i en satir från 1400-talet över en 
abbots frosseri, som emellertid är en översättning av en utländsk 
källa, talas om fiskar »gjorda i piper» och om vin med piper och 
ingefära (Klemming 1868). 

Olaus Magnus måste utan tvekan räknas till medeltiden även i en 
mera inskränkt mening än den som här har ansetts rimlig. Hans 
berömda »Historia om de nordiska folken» handlar om förhållandena 
under åren närmast före 1521 och, när det rör sig om i andra hand 
erhållna upplysningar, äldre tider. Här lämnas viktiga uppgifter om 
bruk av utländska kryddor i Sverige, övervägande i stormäns hem. 
Vid bak av olika slags bröd (Väster- och Östergötland nämnes sär-
skilt) begagnades saffran, peppar och ingefära. Till pastejer för klena 
förnäma damer sattes kanel och litet ingefära. I en redogörelse för 
»de gamles» måltidsseder talas om stekt havsfisk kryddad med salt, 
ättika och pepparkummin (eyminum, här och i det följande felaktigt 
översatt med »kummin»). Till mjöd sattes ibland ingefära, till »drycker» 
kanel, till »konstgjorda» viner peppar, ingefära och kryddnejlikor; 
som tillsatser till vin nämnes även salvia, malört, ruta och lavendel. 
Vid omtalandet av »goternas» dryckenskap talas om ingefära, kanel 
och kryddnejlikor. I samband med bastubad förtärdes ibland kanel 
(och socker). Bland medel mot mygg och vägglöss nämnes Nigella, 
dvs. »svartkummin», vilket visar att Nigella sativa, som mycket oegent-
ligt fått detta namn, var känd och sannolikt odlad i Sverige men inte 
bevisar att dess frön brukades som krydda. 

I Helgalekamagillets i Stockholm räkenskaper för 1511 och 1513 
förekommer »piparkomin». Vid Gustaf Vasas bröllop med Katarina 
av Sachsen-Lauenburg år 1531 begagnades till framställning av kon-
fekt, som var en omtyckt läckerhet, enligt slottsarkivets räkenskaper 
koriander, kummin (Cuminum), anis och kanel (A. Kockum), allt känt 



MEDELTIDA KRYDDOR I SVERIGE 31 

från äldre tid. Om vi går ännu litet längre framåt i tiden, märkes 
en förteckning i slottsarkivet över specerier, som användes vid 
hovet år 1540. Den upptar huvudsakligen välkända kryddor: saffran, 
pepparkummin, ingefära, nejlikor, muskot och muskotblomma, ka-
nelbark, »galigo», paradiskorn, kubeba. Härtill kommer som möjligen 
relativa nyheter araneeblommor (orangeblommor), lagerbär (antag-
ligen importerade redan tidigare), sedefere (gurkmeja, Curcuma zedo-
aria eller C. longa från Sundaöarna), kapriå (se Hildebrand). Några 
begagnades säkerligen till klaret. Muskotblomma och ingefära an-
vändes tydligen bl. a. till marsipan, som denna tid var synnerligen 
omtyckt (Kockum). 

I de svenska landskapslagarna nämnes inga kryddor, och i Magnus 
Erikssons stadslag (ca 1350) och Konung Christoffers landslag (1442) 
talas blott allmänt om »krydhe och spisseri» (spetzeri). 

Det säger sig självt att de importerade kryddorna var ett njut-
ningsmedel, som huvudsakligen var förbehållet den välbärgade delen 
av befolkningen. Bönder — utom ett förmöget fåtal — och småfolk 
fick nog i allmänhet nöja sig med salt och lättillgängliga vegetabiliska 
smakämnen, i bästa fall med små kvantiteter av de billigaste im-
porterade kryddorna. Det har vanligen ansetts att den' medeltida 
överklassens som vi nu tycker överdrivna bruk av starka kryddor 
berodde på ett behov att dölja det efter långvarig förvaring ofta 
mer eller mindre skämda köttets dåliga smak. Det skall icke alls 
bestridas att detta motiv har spelat en roll, men man får icke för-
bise att den nya värld av smaksensationer som öppnades genom 
importen av raffinerade kryddor i och för sig bör ha inneburit en 
lockelse, som hade stor del i att bruket av sådana blev en efter hand 
allt fastare rotad vana. Det kan t. ex. inte gärna vara enbart för att 
syran mildrades som starkt kryddat vin, i många länder även sådant öl, 
var så omtyckt i hundratals år. Beträffande den övervägande del av 
befolkningen som var hänvisad till en enklare kost avvisar Alfa 
Olsson bestämt allt tal om gamla tiders animaliska föda som »skämd», 
»ankommen» osv. Man höll, anser hon, fast vid genom seklers er-
farenhet beprövade metoder; födoämnena tilläts att undergå enzy-
matiska förändringar, som gav »extrema smaksensationer». Härtill 
kan sägas dels att man kanske inte bör riktigt så kategoriskt ut-
döma möjligheten av någon gång verkligt skämt och illasmakande 
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kött, vars kvalitet det kunde vara frestande att försöka dölja, dels 
att man troligen smaksatte en del föda med odlade och, särskilt 
i äldre tider, vilda aromatiska växter. 

Odlade kryddväxter 

En viktig fråga är vilka kryddväxter som odlades i klosterträd-
gårdar och därifrån efter hand spreds till allmogens och större egen- 
domars kryddgårdar. 

Det har ännu på senare tid stundom antagits att de medeltida, 
av Klemming utgivna svenska läkeböckernas växtförteckningar i 
stor utsträckning ägde sin »reella grundval» i Vadstena klosterträd-
gård och därvid påpekats att en av dem (nr 4) synes vara skriven i 
Vadstena. Dessa läkeböcker är emellertid ingenting annat är över-
sättningar av Harpestreengs danska Urtebog eller någon av denne 
begagnad källa eller någon annan gammal källa — och Harpestrxng 
har i sin tur översatt Macer och Constantinus Africanus. Läkeböcker-
nas svenska växtnamn är nästan alltid försvenskningar av danska 
namn och ger då inga upplysningar om bruk i Sverige, men några 
synes varå självständiga svenska (fornsvenska) namn; ett exempel 
är een, eneträ och enebär. Bland kryddväxter finnes ett klart fall: 
namnet swenzk kumin på Carum carvi (Lb. VII: 72, 450) bevisar att 
denna växt var känd i Sverige, kanske både som odlad och som vild, 
och väl ej begagnades enbart som läkemedel. 

Namnet Spisa komen (VII: 898) kan ha tyskt ursprung; Speiss-
kämmel (urspr. Carum, felaktigt överfört på Cuminum), som anföres 
av Tabemaemontanus (1588) och redan några årtionden tidigare av 
Bock i formen »Speiss-samen», kan naturligtvis vara mycket äldre. 
Brödkomen (VII: 975, 1172) motsvarar det lågtyska Brodköm, som 
synes vara belagt tidigast hos Simon Paulli 1667 (Brodkän = -käm), 
kan ha en lång historia. Gardkumen (V: 72, VII: 450, 486), varmed 
i läkeböckerna uttryckligen avsågs svensk kummin, har en föregång-
are i det lågtyska (mnd.) gartköme (Lasch-Borchlings Hwb.; mnd. 
gardenköme identifieras med Cum. cym.); jfr även gartchumel = Cum. 
cym. i en mhd. kodex (II. Fischer) och enl. Pritzel-Jessen i Syn. 
apoth. (1300-)1400-talet (gardkome, -en). 

Krusamynta (Lb. VII: 677), som ter sig svenskt, har gamla tyska 
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källor: crusiminte i glossar. från, tycks det, 1300-talet, kraus mintzen 
i en 1400-talskodex (H. Fischer), enl. Pritzel—Jessen äv. Syn. apoth. 
Namnet har möjligen förmedlats genom Danmark (J. Turson: krus 
mynte). 

Ett enligt tillgängliga källor uteslutande och under alla omständig-
heter företrädesvis i Norden begagnat växtnamn är hjärtansfröjd, 
hiertans frögd i Lb. VII: 516. Läkeboken säger att växten bör ätas 
av »hwar som ey kan soffua för storan hierta werk». Denna terapi 
tyder på att bokens förlaga har avsett den s. k. citronmelissen, Me-
lissa officinalis, som redan av Avicenna och Serapion d. y. och senare 
av en rad 1500-talsauktorer förklarats stärka hjärtat och förjaga 
melankoli. 

En uppgift hos populärvetenskapliga författare att ett namn Her-
zensfreud använts på 1100-talet av den heliga Hildegard har icke kun-
nat bekräftas. Däremot har Melissa senare i Tyskland stundom kal-
lats Herzkraut, och det nordiska namnet kan förmodas stå i samband 
med detta. Även om det skulle visa sig att även Herzensfreud har 
funnits, har namnet hjärtansfröjd alldeles övervägande hört hemma i 
Norden. I Sverige har det begagnats redan i slutet av 1300-talet i en av 
Klemming utgiven handskrift, som är en i Vadstena gjord översätt-
ning av ett med orätt Bonaventura tillskrivet arbete Meditationes vitae 
Christi. I den latinska texten är namnet emellertid salvia. Här före-
ligger tydligen en sammanblandning med Salvia eller »luktsalvia» 
(Chrysanthemum balsamita), men det förefaller icke osannolikt att 
meliss odlades i klosterträdgården i Vadstena och kallades hjärtans-
fröjd. 

I tryck uppträder namnet hiertens fryd tidigast i Danmark (Chr. 
Pedersen 1533). Det har där förblivit ett namn på Melissa (jfr 
J. Langes Ordbog). Även i Sverige förblev det tillsvidare ett medicinskt 
boknamn på denna växt (Lemnius, Benedictus Olavi, Arvid Månsson 
ännu 1628) men överfördes snart på former av släktet Mentha 
(0. Rudbeck 1685, Linne, som fann det vara ett folkligt namn i 
Småland); jfr Hylander. Jag hoppas få tillfälle att slutföra och pub-
licera en grundligare undersökning av Melissas och hjärtansfröjds 
historia. 

Intressanta upplysningar om i klosterträdgårdar odlade växter 
kan erhållas genom undersökningar av reliktväxter från medeltiden 
3 — 644111 Sv. Landsmål 1964 
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vid eller i närheten av klosterruiner. I Sverige har vegetationen vid 
Riseberga och Vadstena undersökts. Vid det förstnämnda klostret har 
redan för länge sedan spansk körvel (troligen dock inkommen först 
på 1500-talet) och myskmalva (Malva moschata) tolkats som flyk-
tingar från klosterträdgården (Hofberg, senare Sernander). (Även 
andorn, som väl dock odlades blott som läkeört.) (Sernander har 
funnit avtryck i murbruk av backanis, som ju dock är en ytterst 
vanlig vild växt.) I Vadstena finns intressanta, som kvarlevor tolkade 
växter (Sylven, Dahlbeck) men bland dem ingen kryddväxt. I Dan-
mark har undersökningar av floran vid isolerade klosterruiner m. m. 
(J. Lind, A. Garboe, jfr Ib Cl. Petersen) påvisat många medicinal-
växter men blott få som kan räknas till kryddväxterna: spansk kör-
vel (jfr ovan), myskmalva, åbrodd, kalmus, med viss sannolikhet 
även malört, mynta och hjärtansfröjd (Melissa). Vad som av mun-
karna förts till Danmark bör ha förts även till Sverige. Utom de få 
kryddväxter som nämnts ovan var det säkert många andra som od-
lades. Med utgångspunkt från vad som är känt från Centraleuropas 
kloster kan följande kryddörter nämnas som mer eller mindre sanno-
lika, i de flesta fall nästan självklara inslag i svenska klosterträdgår-
dar och snart även i andra kryddgårdar: salvia, mynta, poleja, ros-
marin, isop, kyndel (Satureja), trädgårdstimjan, basilika, vinruta, 
fenkol, libsticka, dill, persilja, åbrodd (Artemisia abrotanum), mal-
ört, Chrysanthemum balsamita (»luktsalvia»), väl även senap (vit 
och svart) och pepparrot, kanske mejram och dragon. Positiva bevis 
för att dessa odlats i Sverige under medeltiden finnes dock ej. 

Ett litterärt dokument från början av 1500-talet (ungefär 1520-
talet) är Peder Månssons Bondakonst, som är en förkortad översätt-
ning av latinska källor men här och där tar en viss hänsyn till för-
hållandena i Sverige. Av kryddväxter, nästan alla odlade, nämnes 
(bortsett från utomeuropeiska kryddor) vinruta (ofta), timjan, 
åbrodd, isop (ofta), malört, kummin (tydl. Cuminum; odlad i Sv.?), 
poleja, mejram, fenkol, satureja, rosmarin, senap, eruca (vitsenap), 
koriander, mynta, dill, pepparrot (Raphanus), aland (mula, egentl. 
medicinalväxt). Alltsammans är av allt att döma hämtat ur källorna, 
men bearbetaren kan ofta ha gallrat materialet och upptagit framför 
allt växter som han visste odlades i Sverige. Ett sådant fall är be-
lysande. Hans uppräkning av kryddväxter som bör finnas där bin 
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hålles (Kap. 158) är en översättning av Columella (De re rustiea), 
men i de omedelbart följande raderna om träd är alla mediterrana 
träd (fikonträd, olivträd, persikoträd etc.) uteslutna. 

En bestyrkt uppgift föreligger först från en något senare tid. År 
1550 inköptes till den kungliga »lökgården» på Norrmalm i Stockholm 
utom lökfrö m. m. frön av brödkummin (Carum earvi), basilika, isop 
och salvia (möjligen »luktsalvia») (Swederus). 

Slutligen kan här erinras om de aromatiska örter vilka senare bru-
kats som »kyrkkryddor» bl. a. för att förebygga kvinnornas insom-
nande. Som de sju (typiska) kyrkkryddorna har nämnts isop, krus-
mynta, salvia, timjan, hjärtansfröjd, lavendel och åbrodd (B. Gus-
tafsson). Härtill kommer »luktsalvia». Man kan oberoende av andra 
skäl misstänka att dessa aromatiska örter, när de fick denna an-
vändning (troligen på 1600-talet), hade odlats länge. 

Vilda kryddväxter 

Man kan förutsätta att en del vilda växter både långt före medel-
tiden och under denna användes till smaksättning, sedan kryddim-
porten börjat framför allt på landsbygden. Mycket litet är dock känt 
härom. B. Gustafsson antar, visserligen närmast för en senare tid, 
att sådana kryddor spelade en stor roll i det gamla bondesamhället 
och att kummin var vanligast, emedan den inte bara odlades utan 
också växte vild, »varför den var åtkomlig även för den fattigaste». 
Här kan också erinras om det förut anförda namnet swensk kumin. 
Hjelmqvist, som meddelar ett fynd i Södermanland av förkolnade 
rotknölar av brudbröd, Filipendula vulgaris, från yngre järnåldern, 
tillägger att sådana även i senare tid skall ha begagnats till smak-
sättning. Att så skett och att det på en del håll varit vanligt 
är ett faktum, ty R. Dybeck berättar i sin Örtekrans (1847) att fat-
tiga husmödrar i Dalsland, Västmanland och på flera ställen samlar 
dessa knölar och vid högtider lägger dem i »vitgrötsmjölken». Här-
till kommer att växten i Östergötland har kallats »svensk ingefära» 
(S. Liljeblad 1816). 

I andra fall finnes endast ett gammalt folkligt namn eller endast 
ett relativt gammalt bruk att bygga på. Peucedanum palustre (kärr-
silja), vars rot har en brännande smak, har kallats finsk ingefära 
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(Till-Landz 1683, Nyman utan källa även svensk ingefära). Munk-
hätta, Arum maculatum, i synnerhet roten, har kallats dansk inge-
fära (S. Paulli 1648 och senare förf.; namnet deutscher Ingber är 
äldre). Franck (1638, 1654) och Rudbeck har Tysk ingefär, den sist-
nämnde dessutom Munckepepar. Allt detta sammanlagt utgör ett 
gott indicium för gammal användning i Norden. Om bitterkrasse, 
Lepidium latifolium, säger A. J. Retzius (1806) att de späda bladen 
sättas på (vanlig) sallad. G. Wahlenberg (Sv. bot. IX) säger att 
roten har nyttjats i st. f. pepparrot, bladen för att ge smak åt sallad. 
Direkt för gammalt bruk i Sverige skulle Rudbecks namn senapsört 
kunna tala, men det kan vara en översättning från tyskan. Nyman 
och Lyttkens har det svenska namnet »fattigmans peppar», men det 
meddelas av Wahlenberg som en översättning från tyskan. Ett namn 
vattensenap på Rorippa (Nasturtium) amphibia är relativt gammalt, 
men det är kanske sannolikast att Franck, som först har begagnat 
det (1638), har bildat det själv efter tyska förebilder (jfr Eruca sa-
tiva, weisser Senf på 1300-talet). 

Kalmusrot (Acorus calamus) (vår enda »egentliga» kryddväxt, för-
klarar Nyman) kan enligt Linne »ersätta kanel, peppar, ingefära i 
brist på indiska kryddor» (Pl. escul. 1752). Linne (Pl. esc., kollegie-
ant. i dietetik) har även andra uppgifter om bruk, som kanske eller 
med en viss sannolikhet går tillbaka till medeltiden. Kungsmynta 
(Origanum vulgare) kan i st. f. mejram blandas i soppor. Timjan 
brukas på soppor och till korvkrydda, gråbo i fyllningar på grisar 
och gäss, pimpinell (Sanguisorba minor = Poterium sanguisorba L.) 
till sallader och i vin; det var roten som användes. »Några i Sverige» 
bruka Caltha (knoppar) i st. f. kapris. Bitterkrasse (Lepidium lati-
folium) kan i st. f. pepparrot sättas till kokt kött, »liksom fordom». 
I några fall (ex. pepparrot) avses troligen odlade kryddväxter. Om 
kummin och en (enbär m. m. till smaksättning) finns uttalanden av 
Linne och andra, som tyder på att det betraktats som självfallet att 
de begagnats sedan gammal tid. N. Hewe, som är övertygad att gråbo 
och bitterkrasse (samt den förvildade körvelkäxen, Anthriscus cere-
folium) nyttjades redan av våra nordiska förfäder, tillägger på goda 
grunder myntor och dessutom vägsenap (Sisymbrium officinale). 

Ett intressant växtnamn är det svenska namnet bakkaroth på 
backanis (Pimpinella saxifraga); det förekommer ej i läkeböckerna. 
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men i en Vadstenakodex från slutet av 1400-talet (UUB C 218, jfr 
Th. M. Fries 1904). I Variarum rerum vocabula 1538 är namnet 
backört. Ett danskt namn backerod är belagt från 1500-talet (Henr. 
Smid eller Smith 1546). Då ett motsvarande tyskt namn ej är känt 
och det knappast kan antagas att den avskrivande vadstenamunken 
hittat på namnet, får man väl antaga en gammal gemensam nordisk 
källa. Om backarot begagnats som krydda är emellertid ovisst. Det 
bör uttryckligen framhävas att Bellmans och det övriga svenska 1700-
talets vinkrydda pimpinella inte har något att göra med umbellaten 
Pimpinella saxifraga utan var och är den ovan nämnda Poterium-
eller Sanguisorba-arten, som tillhör fam. Rosaceae. Den förekommer 
vild men var förr också tämligen allmänt odlad. Det svenska namnet 
skrives oftast pimpinell, stundom pimpernell. Det tyska namnet är 
Bibernelle, även Pimpemell, Bibinell. 

En vild växt, som under medeltiden begagnats mycket som öl-
krydda, är pors (Myrica gale). Andra vilda växter är bekanta från 
1400-1500-talet som tillsatser till öl för medicinskt bruk. Malörtsöl, 
som nämnes av Olaus Magnus och senare författare, synes dock ha 
varit en så vanlig bordsdryck att malört bör nämnas här. (Om öl-
kryddor se N. von Hofsten 1960; där även litet om humle, som kan 
räknas till kryddväxterna.) 
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Reszurt 

« Les epices dans la Suåde du Moyen åge » (Medeltida kryddor i 
Sverige) par le professeur Nils von Ho/sten parle d'abord des epices im-
portees dont il est fait mention dans des documents suedois du moyen 
åge, et qui ont manifestement ete en usage dans la partie fortunee de la 
population. L'auteur prend comme exemple les sortes d'epices qui sem-
bient avoir (SM achetees ä l'occasion de l'enterrement du senechal d'Upp-
land, Birger Persson å Finsta (le pre de Sainte Brigitte) en 1328 et qui 
comptaient environ une dizaine, par exemple cumin, gingembre, canelle, 
galanga, poivre, safran et fleur de muscade. 

L'auteur fait ensuite mention des plantes aromatiques qui ont pro-
bablement åte plantees dans les jardins mona.stiques et qui, de lä, gagn-
rent peu peu peu les grandes proprietes et les jardins potagers des pay-
sans. Il est toutefois difficile de savoir quelles sortes d'epices figurant 
dans les livres de plantes medicinales de l'epoque (ces derniers *Stant 
des traductions de textes danois ou continentaux) ont ete plantees 
ici au moyen åge. On presume en tout cas que les plantes aromatiques 
mentionnees dans « Bondakonst » de Peder Månsson (datant d'environ 
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1520) ont åtå plantees ici, par exemple rue, thym, citronnelle, hysope, ab-
sinthe, cumin, marjolaine, fenouil, romarin, moutarde, menthe et raifort 
sauvage. La menthe cråpue åt la målisse (« hjärtansfröjd ») sont d'autres 
espåces qui ont probablement åtå plantåes aussi. 

On a peu d'informations en ce qui concerne l'emploi des plantes aroma - 
tiques sauvages de notre pays au cours du moyen åge. Certains noms 
nationaux de plantes pourraient toutefois indiquer leur utilisation au cours 
d'une påriode åloignåe, mentionnåe par l'auteur dans un autre texte 
(1960), par exemple l'usage du piment royal comme ingrådient de la 
biåre, qui remonte sans doute au moyen åge. 



Jåhkåkaska sameby 

Av ISRAEL RIIONG 

§ 1. 

Seitevare kraftverk, som nu är under byggnad, kommer att med-
föra en enorm förstörelse av betesmarkerna kring Tjaktjajaure, 
Tjauhtjak, i Jåhkåkaska sameby inom Jokkmokks socken. Tjaktja-
jaure skall dämmas upp varvid mycket värdefull betesmark dränkes. 
I samband med denna vattenreglering har Kungl. Vattenfallsstyrelsen 
beviljat ett anslag för en undersökning av Jåhkåkaska sameby. An-
slaget förvaltas av Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala. 
Jag har utfört undersökningen, vilken resulterat i ett betydande 
material av anteckningar, fotografier, kartmaterial och magnetofon-
band. Inspelningarna har till största delen ännu ej utskrivits. Ut-
skrivningen av lapska texter och översättning till svenska är mycket 
tidsödande. Materialet har samlats under fem olika resor. 

Högsommarperioden, hösten och vårvintern har studerats genom 
besök ute i fält i Padjelanta i juli 1961 och Kablaområdet i september 
och oktober samma år. Vinterbeteslandet (trakterna kring Vaimat) 
besöktes i mars 1962. I maj samma år under snösmältningsskedet 
gjordes en flygfotografering av Kablaområdet. Materialet utgöres av 
omkring 1 000 fotografier, 25 magnetofonband och 378 A4-sidor ut-
skriven text. Dessutom föreligger genealogiska anteckningar om de 
olika släkterna. Renmärken har upptecknats och deras samband med 
avseende på arv och släktskap uppmärksammats. 

Genom intervjuer har jag lyckats fastställa olika mer eller mindre 
klart avskilda perioder i renskötselns utveckling från omkring 1880 
till nuvarande tid. Den intensiva renskötseln fanns ännu kvar i 
området i slutet av 1800-talet med mjölkning och delvis enskilda 
renhjordar. Vistena låg högt uppe på fjällsidorna under sommaren. 
Den intensivaste mjölkningsperioden var under eftersommaren under 



42 ISRAEL RUONG 

höstflyttningen, då mjölkningslanden utnyttjades systematiskt. Vissa 
familjer flyttade långt in i skogslandet på hösten, och deras liv på-
minde där ganska mycket om skogslapsk hushållning. 

Förändringarna till en mera extensiv drift började omkring sekel-
skiftet. Utvecklingen mot extensiv drift kom att påskyndas genom 
nordlapsk inflyttning. 

Till den ekologiska sidan hör förhållandet mellan nomaderna och 
de bofasta. Förr fanns det flera anledningar till kontroverser mellan 
nomader och bofasta beroende på att de bofasta utnyttjade de s. k. 
ströängarna. Detta förhållande var en av orsakerna till att noma-
derna om hösten måste hålla sig uppe i fjälltrakterna så länge som 
möjligt. I allmänhet kom man inte ned i skogarna förrän i början 
av september. Detta har gett mig anledning att intervjua även bo-
fasta ifråga om ströängsbruket. Sådana intervjuer har framförallt 
gjorts i Njavve och Nautejaur där jag har lyckats finna mycket goda 
meddelare. Uppgifter om nybyggarnas och de övriga bofastas vild-
marks- eller ärjemarkshushållning har sålunda också kunnat insam-
las. Om myrhötäkt har utfrågning gjorts. Särskilt intressanta har 
förhållandena i Nautejaur varit. 

Vad ortnamnen angår så har de i samband med användning av de 
olika delarna av betesområdet noggrant upptecknats för att komma 
åt nomadens anslutning till sitt landskap. Vid ortnamnsuppteck-
ningarna har icke endast Generalstabens kartor använts, utan även 
flygfotografier, som jag erhållit från Kartverket. 

En utomordentlig meddelare på detta område är Pavva Lars Tuorda 
från Njavve. Han har tidigare intervjuats vid Landsmålsarkivets 
inspelningsresor på 1940-talet. En annan utomordentlig meddelare 
är den förre ordningsmannen i Sirkas, den 90-årige Nils Ante Gruv-
visare. Hans uppgifter avser dock huvudsakligen Sirkas sameby. 

Traditioner av folkloristisk art, som gäller orter, landsområden och 
visten har ävenså genomgåtts. 

Det här redovisade och behandlade materialet utgör endast en liten 
bråkdel av det som insamlats, och avser huvudsakligen den ekolo-
giska aspekten, nomaden-renskötarens anslutning (anpassning) till 
landskapet. 

I samband med förändringen från intensiv till extensiv drift har 
mjölkningen särskilt uppmärksammats. 
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Bland de 60-tal personer som jag intervjuat intar några en särskilt 
framträdande plats. Av dessa är det i sin tur framförallt tre som 
denna framställning bygger på. Dessa är Pavva Lars Tuorda, Nils 
Amma Aira och Petter Länta. Av övriga meddelare kan nämnas 
Per Pirak, Amul Länta, Lars Spiik och Amma Finnberg. 

Den allra förnämste är Tuorda. Till hans förtjänster hör, att han 
är ytterligt samvetsgrann i fråga om uppgifternas riktighet. Han 
meddelar inga uppgifter, som han ej med säkerhet kan verifiera. 
I fråga om språket är han oförfalskad. Det sammanhänger med att 
han ej behärskar svenska. Han är enspråkig. Det gör att han ej 
behöver söka efter ord vid magnetofonintervjuer. I fråga om ortnamn 
har jag utfrågat honom för hela hans flyttningsområde. I samband 
därmed har detaljerade upplysningar erhållits om användningen av 
olika landsområden. 

Nils Amma Aira tillhör — liksom Tuorda — en gammal jokkmokks-
släkt. Han har i sin krafts dagar varit ägare till stora hjordar. Hans 
upplysningar gäller den äldre renskötseln i Kablaområdet. 

Petter Länta är en medelålders man. Också hans yrkeskunskap är 
grundmurad. Hans iakttagelser och hans terminologi om t. ex. snön 
är mycket värdefulla. Han är också intresserad jägare. Hans kun-
skaper om vilda djur och deras vanor har jag sökt kodifiera genom 
uppteckningar och bandinspelningar. 

Amma Finnberg är också en mycket god meddelare. Materialet 
som jag fått av honom hänför sig i stor utsträckning till den äldre 
folktron inom Jokkmokk. 

 

Den klassiska fjällrenskötseln i Pite och Lule lappmarker är indi-
vidualistisk. De samfälligheter av suenjiltyp, jfr § 4, som måste ha 
funnits även i Sverige innan fjällrenskötseln uppstod, slogs sönder i 
samband med fjällrenskötselns utveckling. Därmed blir den indivi-
dualistiska formen av renskötseln förhärskande, ja allenarådande. 
Vid en beskrivning av denna renskötseltyp måste den enskilda män-
niskans (företagarens) och det enskilda flyttlagets, sitens, anslutning 
till och rörelser över landskapet komma i centrum för kodifierings- 
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arbetet. Den enskilde individen och den enskilde berättaren spelar 
därför en avgörande roll i denna undersökning. Den folkloristiska 
metoden sätts i högsätet. Traditionsbärarna blir de källor som under-
sökningen bygger på. 

Metoden har förvisso sina vanskligheter. Kontrollen av uppgifter-
nas tillförlitlighet underlättas dock av forskningsuppgiftens karaktär 
av djupundersökning inom ett begränsat område. Olika meddelares 
uppgifter kan härigenom lätt jämföras för ömsesidig kontroll. Detalj-
rikedomen i uppgifterna hör också till hörnstenarna i undersökningen. 
De till synes ovidkommande och ibland måhända tröttande detaljerna 
tas med dels för att möjliggöra och underlätta kontrollen och dels 
för att ge möjlighet till en mera minutiös tidfästning och dels slutligen 
för sin egen relevans, för att ge helhetsbilden dess verklighetsnära 
schatteringar. 

Meddelarnas familjeförhållanden; giftermål, barnfödslar, dödsfall i 
släkten ger fasta, arkivaliskt kontrollerbara tidpunkter i förhållande 
till vilka de olika händelserna kan sättas. I den föreliggande fram-
ställningen kan ej alla sådana detaljer redovisas, men de ligger till 
grund för densamma. 

Detaljrikedomen i uppgifterna får sin starka relevans icke minst 
därför att den period — det sista årtiondet av 1800-talet till nuva-
rande tid — i stort omfattar en tid av stora förändringar inom ren-
skötseln. Det är här fråga om en rekonstruktion av ett skede som 
lämnat ytterst få spår efter sig. Nomaden rör sig lätt och relativt. 
sett spårlöst över landskapet. Spåren är i varje fall av kort varaktighet 
till skillnad från t. ex. de spår som bonden lämnar efter sig. Den 
viktigaste innebörden i förändringen är den allt mera deciderade 
övergången från naturahushållning till penninghushållning. I samband 
därmed sker en fortskridande omläggning av renskötseln, dels ifråga 
om användningen av renen och dels med avseende på hjordarnas 
bevakning, som blir allt mindre individuell och allt mera kollektiv. 
De små enskilda grupperna, sitorna, försvinner och ersätts med stora. 
enheter, som rör sig över landskapet. 

I fråga om renens användning inträder förändringen att mjölk-
djuret och senare lastdjuret försvinner och att renen blir nästan enbart 
slaktdjur, producerande hudar och kött, som i stor utsträckning 
marknadsförs. Denna utveckling började tidigast inom Jukkasjärvi 



JÄHKÅKASKA SAMEBY 45 

socken (Kiruna stad). Utvecklingen befinner sig nu på olika stadier 
på olika håll i renskötselområdet. 

I Jåhkåkaska har den klassiska fjällnomadismen levt kvar längre 
och mer fulltonig än på något annat håll i Sverige, ända till våra 
dagar. Även här har dock den kollektiva bevakningen av renhjordarna 
sedan länge ersatt den individuella. Kollektiviseringen av bevak-
ningen hade börjat redan i slutet av 1800-talet. 

Lastdjuret finns dock ännu kvar, och används för flyttning från 
vårvistet till sommarlandet och tillbaka. Mjölkdjuret har försvunnit. 

Allmänt gäller att den tidigare kollektiva renskötselformen i sin 
utrerade form sprider sig söderut med den nordlapska dislokationen. 
Den första vågen av nordsamer kom till undersökningsområdet och 
angränsade delar på 1910-talet. Det kollektiva draget i den nord-
lapska renskötseln — enkannerligen vakthållningen — förklaras av 
det nordnorska renskötsellandskapets särart, vars viktigaste drag är 
sommarlandets uppdelning i naturligt avgränsade områden, öar och 
halvöar, på vilka endast kantbevakning behöver förekomma. Det 
kollektiva draget gäller framförallt sommarrenskötseln. Den nord-
lapska renskötseln var sommarextensiv medan den klassiska fjäll-
renskötseln i Pite och Lule lappmarker var sommarintensiv. 

Det är nu synnerligen viktigt att konstatera att tendenser till 
kollektivisering av vakthållningen dock uppträder inom Lule lappmark 
redan före den nordlapska dislokationen och alltså oberoende av 
nordsamernas renskötselmetoder. Slutsatsen ger sig att kollektivi-
seringen i norr och söder, åtminstone till en del, har en gemensam 
orsak som på båda håll verkar direkt, nämligen den begynnande 
penninghushållningen. Den nordlapska renskötseln var dock genom 
det kollektivistiska draget förberedd för den mindre arbetskrävande 
strukturen som hör ihop med penninghushållningens renskötsel, där 
produktionsfaktorn arbetet blir mera kostsam. 

Ett viktigt drag i den gamla renskötseln på naturahushållningens 
grund är renmjölkningen. Sin sista intensiva period upplevde ren- 
mjölkningen i Jåhkåkaska under första världskriget då knappheten 
på varor tvingade familjerna att genom mjölkningen skaffa ett rejält 
tillskott till hushållet. Betecknande är att det är mjölkningen, som 
tvingar till uppdelning i små sitor före östflyttningen från sommar-
landet. 
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Den här framlagda uppsatsen är ett »förelöpande» meddelande. 
Inte på någon punkt redovisas det insamlade materialet i hela sin 
utsträckning. I många viktiga delar berörs det inte ens. 

Ramen för undersökningen kan illustreras med en triangel med 

b / e 
a 

sidorna a, b och c, där a representerar landskapet, b människan och c 
renen såsom det viktigaste instrumentet för utnyttjandet av land-
skapet. Triangeln — vi kallar den renskötseltriangeln — inkluderar 
och integrerar tre relationer, nämligen b/a, b/c och c/a, dvs, män-
niskans, enkannerligen nomadens, förhållande till landskapet; noma-
dens förhållande till renen och renens förhållande till landskapet och 
till människan. Triangeln illustrerar med andra ord produktionsfak- 
torerna i renskötseln. 

Bybegreppet. exrro, siildå. Området 

§4. 

Jåhkåkaska betyder 'området mellan älvarna'. Jåhkåkaska sameby 
ligger i Lule lappmark inom Jokkmokks socken. Den gränsar i norr 
mot Sirkas och i söder mot Tuorpun. Byns betesmarker når i väster 
mot de stora sjöarna Vastenjaure och Virihaure och i öster ned mot 
trakterna söder om Jokkmokks kyrkby. I sin östra del, där vinter-
betena ligger, klyvs byns marker i två delar av Lilla Lule älvs sjö-
kedja genom sjöarna Tjåmotisjaure, Skalka, Parkijaure och Randi-
jaure. Längre mot väster utgör sjön Saggat, tillhörande samma sjö- 
kedja, gränsen mot söder. 

Det gemensamma för by i vanlig mening och sameby är att båda 
är samfälligheter. Lapska benämningar på sameby är Sel lde (tjielte), 
Urro (tjeärro) och sii'då (siita). Dessa benämningar är geografiskt 
fördelade. öiel'de är lule- och pitelapska, cerro nordlapska och sii'da 
östlapska. 

Som vi skall se torde sii'då vara den äldsta benämningen på samer- 
nas bysamfällighet. öiel lde är nordiskt lån (jfr gäll, prästgäll, no. 

Anm. Ortnamn och personnamn har skrivits med Lule-lapsk ortografi, 
ord och termer med Konrad Nielsens ortografi. 
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prestegjeld) och torde ha haft med skatteuppbörd att göra. C'cerro 
är egentligen benämningen på de mot öster mellan dalgångarna från 
högfjällskedjan utskjutande lågfjällstungorna. I finnmarkslapskan 
betyder cerro (Nielsen) 'temmerlig flat, gjerne vidstrakt, hojtliggende 
hojfjellsstrekning med lite vegetasjon, på lange stykker bare grus'. 
Såsom framgår nedan, utgör fjällsamebyarnas kärnområden just 
lågfjällsregionen (regio subalpina). Ordet 65erro har alltså anknytning 
till det samfälliga landområdet. 

Ordet sii l dd finns (i olika dialektala gestalter) i hela det lapska 
språkområdet. Men det är endast längst i öster, hos skolterna och 
samerna på Kolahalvön, som det har betydelsen bysamfällighet. 
Betydelsen omfattar nämligen både s a mf ällig h e t en och till denna 
hörande landområde. 

&Wc/å-organisationen har behandlats av Tanner,1  Nicku1,2  So1em3  
och Wiklund. 4  Wiklund och Tanner anser att sii 'då-organisationen 
har en mycket hög ålder. Nickul och Tanner har i detalj analyserat 
densamma och Solem har anlagt rättsliga synpunkter på den. Beslu-
tanderätten tillkom byastämman, norras, och det fanns en ålderman, 
°at ve-Qlmai, 'huvudman'. Landområdet tillhörde som sagt samfällig-
heten och stämman fördelade det mellan de enskilda familjerna till 
nyttjande. Sii l dd var också benämning på byns centrum, vinterbyn 
också kallad dalvsijd. Det bäst kända av de skoltlapska sitorna är 
Suenjil, som emellertid genom Finlands senaste landavträdelse till 
Ryssland har upplösts. 

Det torde vara säkert att vi också i Sverige haft byar av Suenjil-
typ. Sådana byar var Tingevara och Siggevara3  i Torne lappmark 
och Sjuoksjok och Tuorpun i Lule lappmark. De lapska benäm-
ningarna på Jokkmokks och Arvidsjaurs kyrkbyar, nämligen tal l vatis, 
dal ivcidds 'uppehållsplats under vintern', är spår efter gamla vinter-
byar, vinterboplatser, dalvsijd. 

Ordet sii idd förekommer som sagt över hela det lapska området, 
1  V. Tanner: Antropogeografiska studier inom Petsamo-området. I. Skolt-

lapparna, 1929. 
2  K. Nickul: The Skolt Lapp Comrnunity Suenjelsijd, 1948. 
3  E. Solem: Lappiske rettsstudier, 1933. 
4  Wiklund hos Åke Holmbäck: Om Lappskattelandsinstitutet och dess histo-

riska utveckling. Statens off. utredningar, 1922:10. 
5  I. Ruong: Fjällapparna i Jukkasjärvi socken, s. 18 ff., 1937. 
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men betydelserna växlar något. Betydelsen samfällighet av något 
slag återfinns dock överallt. I finnmarkslapskan finner Nielsen fem 
betydelser. Den viktigaste av dessa är »fjellby, bestående av en eller 
i allmänhet av flera renägarfamiljer med sina renar, när renhj orden 
eller bestämd del därav hålls samlad och vaktas från familjetälten». 
Den betydelsen är också den viktigaste, för att inte säga allena 
förhärskande, i Lule och Pite lappmarker. Grundström (Lulelapsk 
ordbok) anger betydelsen så: 'lappby, dvs, sammanslutning av lapp-
familjer, som sköta sina hjordar gemensamt och har sina kåtor på 
samma ställe'. 

När jag i det följande använder ordet sita, är det i denna sista bety-
delse. Det vill synas att de samebyar av Sunejil-typ, som funnits i 
Sverige, har slagits sönder vid utvecklingen av den egentliga fjäll-
nomadismen under nya tiden. Sameby i modern mening är numera 
reglerad genom lagstiftning,1  enligt vilken huvudvikten ligger i land-
området. Samfälligheten är svag. I spetsen står en ordningsman, som 
väljs av byn, men tillsättes av länsstyrelsen. Statens konsulenter och 
instruktörer utövar en minutiös kontroll över byns medlemmar. 

§5. 

Jåhkåkaska är en typisk fjällsameby. Det innebär, att betena för 
alla årstider ryms inom byns gränser och sedvaneland. Fjällnomadens 
årscykel Och fjällrenens vandringsrytm förutsätter fördelning av 
betena i tre naturgeografiskt bestämda betesområden, nämligen 
vinterarbeten i det egentliga barrskogsområdet (regio silvatica), vår-
och höstbeten i lågfjällens och björkskogens region (regio subalpina) 
och sommarbeten i högfjällsområdet (regio alpina). Hela Lappland, 
från trakterna omedelbart norr om Torneträsk till trakterna av 
jämtlandsgränsen, är distinkt zonerad på detta sätt. Orsaken till 
zoneringen är i sin tur beroende av de olika höjdlägena, allt från Bott-
niska viken till de egentliga högfjällen. 

Jåhkåkaska är en typisk fjällsameby även på så sätt, att den är 
långsmal i östvästlig riktning, en följd av renarnas årsvandringar 
över vegetationsbältena och längs dalgångarna och höjdryggarna 
mellan dessa. Bredast är byområdet i sitt centrum, som utgöres av 

1  Lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige den 18 juli 1928. 
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lågfjället Kabla och området mellan detta fjäll och sjön Saggat samt 
skogsområdet nordväst och väst om samma fjäll, dvs, trakterna kring 
sjöarna Tjaktjajaure (Tjauhtjak/jaure/), Sjnjierak (kartans Snärak), 
Rittak, Sjabtjak och Stuor Tata, i det följande kallat Rittakskogen, 
samt skogsområdet mellan denna sjö och Kvikkjokk. Kabla är så-
ledes genom ett skogsområde skilt från Pårtekiehjte, den östligaste 
utlöparen från högfjällen. Kabla med angränsande skogsområde skall 
vii det följande kalla Kablaområdet. Dess östgräns bildas av Black-
älven (Smadjejåkkå), som uppkommer av tre älvgrenar. De två 
nordligaste kommer från Sirkas, nämligen Rapaätno, som rinner 
genom det för sin skönhet berömda Laidaure inom Sirkas, Sitoätno, 
som kommer norrifrån dvs. Sitojaure inom Sirkas sameby, samt ut-
flödet från Tjaktjajaure. Den rika gräsväxten på dess stränder har 
givit upphov till gårdarna i Snavva öster om Tjaktjajaure och den 
betydande byn Tjåmotis (Tjåmpe) vid älvens utlopp i sjön med 
samma namn. En tvärgående älv såsom Blackälven (en liknande älv 
är t. ex. Vietasjokk inom Sörkaitums sameby /Unna tjerusj/ inom 
Gällivare socken) inverkar på årsrytmen så tillvida att man vid väst-
flyttningen helst låter renarna ströva över den på isen. Under hösten, 
då renarna drar österut, utgör Blackälven ett gott naturligt hinder 
för deras strövningar i förväg och i olämplig tid. 

Kablaområdet jämte fjällen Tjakkeli samt Pårtekiehtje och syd-
östsluttningen av Pårte bort emot Pårek i västra Rittakskogen är 
jåhkåkaskasamernas vår- och höstland. 

Pårte är den östligaste av Sarekområdets högfjäll, som renarna 
måste passera för att komma till det egentliga sommarlandet, av 
samerna själva kallat Padjelanta, mellan Pårtefjället och sjöarna 
Vastenjaure och Virihaure. Pårteområdet utgör en vattendelare. 
Österut rinner Njåtsosjåhkå genom Njåtsosvagge samt Kåtokjåhkå, 
som kommer från Luliivagge. Västerut rinner Vaddnemjåkkå 'bäver-
jokken', kartans Lemakjokk, med utflöde i Arasluokta, den nordöst-
ligaste viken av Virihaure. I samma vik utrinner också Mellätno, 
som kommer från Alkajaure (vid vilken ett kapell från 1700-talet 
ligger, numera restaurerat). Mellätno rinner genom viktiga delar av 
sommarbeteslandet. Vid dess nedre lopp låg jåhkåkaskasamemas 
sommarläger under ett femtiotal år, alltsedan man omkring sekel-
skiftet började övergå till en kollektivartad sommarrenskötsel. De 
4 — 644111 Sv. Landsmål 1964 
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tidigare småvistena uppe på fjällsidorna övergavs och man drog sig 
ned i dalgången och bildade ett storviste, som till en början flyttades 
något från år till år, allteftersom bränslet tog slut. 

Utefter Jåhkåkaskas nordgräns rinner Låddåjåhkå och faller ut i 
den östligaste viken av Vastenjaure. I sitt nedersta lopp flyter Låddå-
jåhkå, liksom Mellätno, genom stora videsnår. Vid stranden norr om 
Låddåjåhkås mynning ligger Huorso. Där finns sedan gammalt ett 
läger. Vid Låddåjåhkås nedersta lopp har man av gammalt haft 
renskiljningar. Det var här som man första gången inom Jokkmokk 
började att skilja i gärden, som byggdes av vide. Spår av dessa 
gärden finns överallt vid Låddåjåhkå. Metoden att bygga rengärden 
kom norrifrån med de inflyttande nordsamerna. 

Halvön mellan Vastenjaure och Virihaure kallas för Tuohppenjarka. 
Den yttersta spetsen, som skjuter in i Vastenjaure kallas Tuohppe-
kiehtje. 

Den korta älven från Virihaure till Vastenjaure heter Vuojatätno 
'älven man simmar över' och själva mårkan kallas för Jaurekaska 
'sträckan mellan sjöarna'. Här har man tidigare haft sommarläger. 

Jåhkåkaskasamernas 'högsommarland sträcker sig från trakterna 
av Alkajaure, Sarvisjåhkå och Alkatuoddar till Tuohppekiehtje. Räk-
nar man med sensommarlandet får man taga med hela Pårte—Sarek-
komplexet och sålunda också Vuopmekiehtje och Tjuolta. Tidigare 
hade man området uppdelat mellan olika sitor. Alavarre utgjorde 
sommarland för Tuordagruppen och man hade sommarvisten vid 
Vaddnemjåkk på Alavarres sydvästra kant, Vaddnemråhto. En av 
sommarsitorna, Läntagruppen, hade sina land från kröken av Mellätno 
och bort till Tuohppekiehtje. Maddåive, Måla och Allak utgjorde det 
egentliga sommarlandet för Läntagruppen. 

Jåhkåkaskasamerna kallades tidigare för Mellätnogruppen. Deras 
sommarland är en del av Padjelanta. Det är synnerligen gräsrikt 
beroende på att berggrunden utgöres av mjuka, lagrade bergarter.1  
Älvarna, som rinner västerut, tjänstgör som fångstarmar för ren-
flockarna när de kommer österifrån. Mellätno och Låddåjåhkå (kar-
tans Laotakjokk) och även Vaddnemjåhkå 'styr' renflockarna mot 

1  Tabtjajåksj 'brynbäcken', som rinner på nordvästra sidan av Alatjåkkå, 
har fått sitt namn av att man där hittar mjuka rakkluvna skifferstenar, som 
kan användas till brynen. 
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Tuohppenjarka. Låddåjåhkå rinner till Vastenjaure vid Huorso och 
Mellätno och Vaddnemjåhkå rinner ut i Arasluokta, en vik av Viri-
haure. 

Några sommarvisten 

§ 6. 

Ätno (cedn,o) betyder älv. Förleden kommer av hög sand- 
strand, som är utsatt för ras genom att älven nöter på den. Mellätno 
går i slingor, den meandrar. En strömslingas yttre strand kallar 
Tuorda oag l ge.1  Han betecknar sålunda med oagl ge själva stranden 
som utgör ett hinder för vattenströmmen, som tvingas vika och böja 
av och göra en slinga. Den av Tuorda angivna betydelsen avser alltså 
stranden, ej strömmen, och det överensstämmer sålunda med bety-
delsen som anges av Nielsen för oacce 'något som hindrer eller stenger 
for ngt, sxrligt om noget som hindrer ren el. andre dyr fra å gå for 
langt el. tulle sig vekk, f. eks, ett primitivt stengsel, et lite vann, en 
elv el. ugn.'. 

Nu har oagi ge också den betydelsen i Jokkmokk. Hinder för en 
ström av renar, hinder för en vattenström, ger vid sammanställningen 
av grundbetydelse av barriär, icke själva strömmen som hindras av 
något. 

Vid Mellätnos meanderslingor har jåhkåkaskasamerna haft sina 
sommarvisten alltsedan de samlade sig på en enda lägerplats. Det 
var år 1915 denna ansamling av kåtor inträffade. Lägret låg på 
Ajasjvalta strax ovanför Ajasjjaure, som Mellätnos vatten passerar 
igenom innan det rinner ut i Ajasjjaure. Här fanns då sju kåtor enligt 
Tuorda, nämligen Pavva Lasse Tuordas, Petter Amma Läntas, Nils 
Amma Airas, Paulus Airas, Lars Kallaks, Ante Piraks och Nils Piraks. 
Ajasjvalta begränsas i öster av Mellätno och i sydväst av Ajasjaure, 
se flygfoto. I Ajasjvalta bodde man också den följande sommaren 
1916. Sedan flyttades lägerplatsen allteftersom videt, som användes 
som bränsle, tog slut. Längre bort vid sjöstranden bodde man 1917 
och 1918 flyttade man till lägerplatsen längre upp efter älven, där 

1  Harald Grundström (Lulelapsk ordbok) säger under ågg: J (Jokkmokk) 
stilla vatten 1. motström längs stranden av en älv (norrb.dialekt »agga»). 
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turistleden nu går. Det var ett väldigt videsnår där, och man kunde 
därför stanna där tills 1960, då kåtorna flyttades högre upp mot 
Arasnjunnje, den nordvästliga »snytan» av Arasvarre.1  

I Alanjarka eller Alavierra brukade man stanna till under östflytt-
ningen, lulestdddiin. »År 1915*, säger Tuorda, »då vi höll till i Vadd-
nemråhto, skilde vi i Alanjarka.» Efter detta årtal började man skilja 
på Larkamvalta 'skiljningsslätten' (av lari ket 'skilja' och m111  dei 'slätt, 
torr gräsbevuxen fjällhed'). Larkamvalta ligger på norra stranden av 
Mellätno, där turiststigen (Kungsleden) nu går. 

När man slutade att hålla renhjordar på särskilda betesmarker 
under högsommaren, samlades också familjerna på ett ställe vid 
Mellätno. Man anlände till mellätnolägret i slutet av juni. På den tiden 
flyttade ännu kablagruppen och pårtegruppen efter två olika flytt-
ningsstigar genom Sarek, dvs. genom Njåtsosvagge och Luliivagge.2  

Lägerplatsen vid Larkamvalta var fördelaktig ur bevakningssyn-
punkt. Härifrån nådde man lätt östra sluttningen av Maddåive där 
man varannan dag vände hjorden mot väster till halvön mellan 
Vastenjaure och Virihaure. Man hade sålunda övergått till kantbe-
vakning. 

§7. 

År 1915 var det en mycket varm sommar och man måste dela upp 
sig i tre flyttlag. Ett lag, sita, hade sina kåtor den sommaren i 
Vaddnemråhto, ett videsnår som utbreder sig i ett gammalt översil-
ningsdelta, slieto, av Vacklnemjåhkå ('bäverbäcken') — kartans Aras-
jokk. Vaddnemråhto ligger under nordvästra sluttningen av Ala-
varre. Denna sluttning är mycket gräsrik (Tuorda och jag såg mycket 
ren på sluttningen, omkring 1 000 djur). Den är tydligen ett kärt 
tillhåll för renarna, försett med gott bete som den är och utsatt för 
västliga svala vindar, som driver bort mygg och broms. Gräsrikheten 
beror på att Alatjåhkå, liksom flera av topparna i Padjelanta består 
av mjuka, lätt förklyftbara och lätt förvittrande skiffrar. Nedanför 
Alavarre nordvästra sluttning rinner Tabtjajåkåsj. Namnet kommer 

1  Från Arasvarre såg vi det gamla kåtastället vid Tabtjajåkasj. Här stan-
nade man endast kortare perioder, cinjepåttåit. 

2  År 1955 följde förf. mellätnositen på östflyttning. Då var redan pårtelaget 
med på flyttning genom Njåtsosvagge. 
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tabtja, brynsten. Här tog man förr sina brynstenar i bäckar, som 
blottlagt skifferklyft och där skifferstyckena håller sig mjuka i vattnet.' 

Uppdelningen i mindre flyttlag gjordes för att man i värmen skulle 
kunna valla hjordarna utan att riskera för hård nedtrampning av 
betesmarkerna. 

Flyttlaget i Vaddnemråhto bestod av Pavva Lars Tuorda, hans 
svåger en Aira och Nils Pirak, bror till Anta Pirak (som står som 
författare till Jåhttee saamee viessoom). En grupp bestod av två 
familjer, och de hade sitt viste längst västerut på Tuohppekiehtje, 
dvs. Jaurekaska, landtungan mellan Vastenjaure och Virihaure. 

Ett tredje lag höll till vid Mellätno, där hela Jåhkåkaska senare 
samlade sig. Det bestod av fyra kåtor. Detta lag delade upp sig i två 
under den hetaste delen av högsommaren. 

Det ovan skisserade sommarlandet används ungefär från mid-
sommar fram till sista veckan av juli, då nätterna blivit svalare och 
renarna åter börjar trå österut till färska betesmarker. Sommarlandet 
hade vid det här laget blivit upptrampat, mål getnam. 

Om östflyttningarna och renmjölkningen 

§8. 

Under det första och andra årtiondet efter sekelskiftet — det är 
den renskötsel, som meddelarna, framförallt Pavva Lars Tuorda 
minns — var renskötseln annorlunda än vad den är nu. Kollektivi-
seringen av renskötseln hade dock redan börjat på allvar vid sekel-
skiftet. Det gällde framförallt sommarrenskötseln, dvs, en månad 
räknat från midsommar. Den följande månaden från slutet av juli 
till slutet av augusti eller början av september, hade man en mera 
individuell renskötsel. Innan man lämnade sommarlandet delade man 
upp sig i sitor, var och en med sin renhjord. Sitorna flyttade hela 
tiden skilda från varandra över Pårtefjället och Ålkasj till förhöst-
landet i trakterna av Pårek och Pårtekiehtje. Orsaken till denna 
uppdelning var renmjölkningen, som då ännu drevs regelbundet 
under östflyttningen. »Det gick inte», säger Nils Amma Aira, »att 
mjölka när man hade stor hjord. Det blev att driva hjorden för 

1  Den i annat sammanhang omtalade Ekus, morfar till Pavva Lars Tuorda, 
gjorde en slipsten av en skifferhäll från Tabtjajåkåsj. 
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mycket vid mjölkningen. En stor hjord måste ju röra sig över stora 
områden för att finna bete.» 

Pavva Lars Tuorda säger: »Dallui dlmedh, vuoin, dlebun oanedin 
aigew, giesse-lånddin, juo.» 'Människorna på den tiden »förkortade» 
tiden västerut (dvs. höstperioden) redan på sommarlandet.' Innebörd: 
Man gjorde höstperioden i skogstrakten kortare genom att stanna 
längre västerut på sommarlandet. En av orsakerna härtill var, att 
bönderna skulle hinna slå myrarna, innan renarna kom ned i skogs-
området. 

Vid höstflyttningen tog de olika grupperna olika vägar. Då fanns 
ännu inte Jåhkåkaska sameby, utan området var delat mellan de 
stora samebyarna Sirkas och Tuorpun. En flyttningsled gick utefter 
Mellätno till sjön Alkajaure och 'Alkavarre norr om denna sjö. Här 
började mjölkningen för den norra gruppen. Det var vanligen familjer-
na Lånta, Aira och Finnberg som flyttade den vägen. Man flyttade 
på nordsidan av Alkajaure och Alkajåhkå. Sedan tog man av norr om 
Sarvestjåhkkå och söder om Neitariehppe genom en dalgång som heter 
Nieitavagge (vag' ge 'fjälldal'). Man kom ned till Sarvesvagge och 
stannade några dagar vid mötet av Nieitavagge och Sarvesvagge. 
På norra och södra sidan av Sarvesvagge fanns det mycket goda 
mjölkningsland. Framförallt var Luohtto, söder om Sarvesvagge, 
utmärkt. Från Rihtanjunjestjåhkkå mitt emot Luohtto på norra 
sidan av dessa betesmarker flyttade man vidare ned mot Nåite, en 
ganska hög fjälltopp söder om Sarvesjåhkå. På dess östra kant börjar 
Luliivagge eller Lullihavagge. Man hade lägret en tid där Luncha-
vagge löper ut i Sarvisvagge. Sedan man avbetat östra sluttningen 
av Nåite och västra sluttningen av Kaskasatjåhkå fortsatte man 
genom Lullehavagge dit där Kåtokjåhkå börjar, ' j gttin Kåtokjåkå 
gierr eigiidee . Det sägs att man stannade där rätt länge, en vecka eller 
så, och hade renarna norrut i Kåtokkaise (Kåtok) och även söderut mot 
Stuor Järta. Kåtokkaise är °ag' ga. dndm, dvs, land med naturliga 
hinder och det är lätt att ha renarna där.1  Man fortsatte sedan österut 
mot Pårtekietje och Kallakjåhkå. 

Det var nu i slutet av augusti eller början av september, och det 
var tid att släppa renarna i vildan ett par veckor, tills man åter skulle 

1  Motsatsen till oagi  gas eancirn, är luomokis Cedneim 'land utan naturliga 
gränser'. 
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samla dem för slakt av tjurar. Man släppte vanligen renhjorden 
österut till halvön mellan Laidaure och Rittakdalens sjöar och vatten-
drag, Katnesvuopme. 

En annan flyttningsled gick utefter Sarvesjåhkå från Alkajaure 
till Njåtsosjaure och vidare genom Njåtsosvagge. Denna led an-
vändes dock mest under västflyttningen. 

Ytterligare en tredje flyttningsled under höstsommaren och höst-
sommarmjölkningen gick över Lemakjaure och Tuottarjaure till 
Vassjakåhpe. Man stannade vanligen två å tre dagar på varje ställe. 
Flyttleden gick vidare till Slihtajåhkå. Man avbetade bl. a. fjället 
Tjuolda. Tjuoldaområdet är en landkil skai l  de, mellan Njåtsosjåhkå, 
Tjuoltajåhkå och Slihtajåhkå. Från Slihtajåhkå flyttade man över 
till Njåtsosvagge. Det hände dock också att man for till Vallevarre. 
Det är ett lågfjäll, som skjuter österut till trakten av Kvikkjokk. 
Bl. a. flyttade familjen Länta den vägen. Annars var det framförallt 
familjen Tuorda, som flyttade den sydligaste leden. Man drog genom 
Njåtsosvagge och över Vassjakåhpe och kom så småningom till Pårek, 
där renarna släpptes i vildan vid månadsskiftet augusti—september. 
Dessförinnan mjölkade man flera alnslånga kaggar fulla. Kaggarna 
rymde omkring 20 liter vardera. Man sänkte och stenade dem i en 
kallkälla, där de fick ligga över vintern till våren och skartiden, då 
man återkom österifrån till vårvistena. »Under flyttningen västerut», 
säger den nu 53-årige Petter Länta, »tänkte vi, bara vi nu kommer 
fram till mjölkkaggarna, då får vi fest, och vi får äta renmjölk.» 
Det hände också att man grävde ned kaggarna i jorden. Vid Skäddna 
vår- och höstviste finns en Dced idcidievva, där man brukade ha mjölk-
kaggar nedgrävda. Dievvamiel i ke var torrare och grynigare i kon-
sistensen än Ctjetmiel l ke (dievvamiel i ke 'mjölk som legat i en grop i 
marken', äglmielke 'mjölk som legat i en kallkälla över vintern'). 
Bland sydsamerna var dievvamielke den enda förekommande. Den 
kallades där kruppet mielkie 'gropmjölk'.' 

Sommarlandet, dvs, området från Alkajaure till Tuohppekiehtje 
användes fr. o. m. sista veckan av juni t. o. m. sista veckan av juli. 
Därefter brukade man området österut från Alkajaure och Alajaure 

1  Ruong: Om renmjölkningen på sydlapskt område, s. 298. Scandinayica et 
Fenno-ugrica, studier tillägnade Björn Collinder, 1955. 
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fram till höstlandet vid Pårtekiehtje och Pårek. Det skedde huvud-
sakligen under augusti månad. 

§ 9. 
Det var efter den heta sommaren 1915, då Tuorda tillsammans 

med sin svåger och en bror till Anta Pirak hade haft högsommar. 
vistet i Vaddnemråhto. »Under första världskriget var det ont om mat 
och därför mjölkade vi flitigt», berättar han. »Det var innan vi kom 
till Alajaure. 

Från Vaddnemråhto österut är det hård och torr mark, j4ggerådnåm. 
Från Alajaure är det bättre mjölkningsland. 

Vi flyttade sakta ett stycke i taget från Tabtjajåkåsj, till Vaddnem-
sjielma och till västra sluttningen av Hiltum (kartans Hildomvarre). 
Nästa flyttningshåll var till Tuottarjaure och den därnäst till Vassaj-
kåhpe och så till Låptåvagges östra ända ungefär mitt emot Låptå-
jaure på norra sidan av fjälldalen (vag 'ge, 'fjälldal'). Härifrån 
flyttade vi till södra sidan av Njåtsosjåhkå mitt emot Ruopsok. På 
en del av dessa land stannade vi upp till en vecka. Så t. ex. på väst-
sluttningen av Hiltum. Vid Tuottarjaure stannade vi också flera 
dagar och i Vassjakåhpe en vecka.» 

Låptåvagge är ett land med naturliga hinder och med gott gräsbete. 
Tuorda beskriver det som »oag l  gas vag' ge». Man behövde bara hålla 
renhjorden mot väster, dvs. vakta från öster, duwdestit ållelii oaivii, 
så stannade renhjorden bra, heddjånii jeli gabi njånii, dvs, den stan-
nade tills man hann hämta den på morgonen så fort det ljusnade. 
Vallningen var dock för sträng på den tiden, iii rwi l nå t5li dåv 
ikkevå steiråw. 

»Förr hade varje husbonde sina särskilda landområden», säger 
Tuorda, Amma Tuorda (Pavva Lars Tuordas far) använde Alavarre 
och Tjuolta. Alavarre var dock utan naturliga hinder, luomokis 
ffidnetm, och man måste därför valla hårt. De gamle hade också sär-
skilda flyttningsland, jQttem dåbleh, på vilka man stannade någon 
dag under västflyttningen, åleståddiin, och östflyttningen, lules-
tåddiin. 

Nils Ante Gruvvisares far t. ex. hade Alkatuottar som skatteland 
och Pirak och Huusi hade Sarvestjåhkkå. Man processade ibland om 
skatteland. En släkt, Parrok, som dött ut, och Kuoljoksläkten pro. 
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cessade om Nåjepuolta skatteland. Det ligger på norra sidan av 
Salohaure. Puolta är beteckningen på en sluttning. Nåjepuolta är 
mycket gräsrik och utmärkt som betesland. 

Både västflyttningen och östflyttningen var mera långsamma förr. 
Under västflyttningen tog man med sig renflockarna, njämmin„ och 
under östflyttningen mjölkade man. Därför behövde man särskilda 
betesland under flyttningen». 

Nu flyttar man bara med raiderna och låter renhjorderna självmant 
söka sig upp till sommarlandet, mot Vastenjaure och Virihaure. 

Petter Länta minns mycket väl den tiden då man ännu mjölkade 
vajorna. »Man mjölkade mest i augusti månad, då man flyttade 
österut», säger Länta. Mjölkningen började så smått redan i slutet av 
juli. Byn delade upp sig i mindre grupper, när man skulle flytta 
österut från sommarlandet för att renhjordarna skulle vara mera 
lätthanterliga och lättare att föra på bete inom bestämda begränsade 
områden under östflyttningen, som skedde i etapper. 

Det var i trakterna av Alajaure och Alavarre som den regelbundna 
mjölkningen började. Dedloi leddjin ffiloh. Då var det rena 
hjordar; man hade endast egna renar i hjorden under östflyttningen. 
Alldeles särskilt mycket mjölkade man under första världskriget. 
Det var ont om mat och renmjölken var ett välbehövligt tillskott till 
kosten. Petter Amma Ammasson Länta (Petter Läntas fader) hade 
olika husbönder såsom grannar under mjölkningstiden. Än var det 
Nils Amma Aira och än Paulus Aira, och ibland Pavva Lars Tuorda. 
Mest mjölkade man när man kom till Vuopmekiehtje. På den tiden 
hörde Vuopmekiehtje till Tuorpun. »Vi var en vecka i Vuopmekiehtje 
och mjölkade», säger Petter Länta, »och hade renarna på Tjuolta.» Det 
är ett betesland med naturliga hinder, mQskos .xdndm. Där finns 
snöfläckar på de höga topparna, dit renarna kan springa då det är 
varmt. Vid dåligt väder kunde renarna snabbt dra ned i dalarna, 
.lavvåt, och beta löv, llistdw guottot. 

Efter skiljningarna vid Mellätno började man så smått att mjölka 
på västsluttningen av Alavarre. Därifrån flyttade man om Lemakjaure 
och Rissajaure till Vassjakåhpe och stannade där någon dag. 

Ibland stannade man också vid Tuottarjaure. Från Vassjakåhpe 
flyttade man förbi Låptåjaure och öster om Kåbrek till Vuopme-
kiehtje. Någon gång stannade man över natten vid Låptåjaure. Man 
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flyttade ganska hastigt för att desto förr komma till Vuopmekiehtje, 
där man stannade en vecka. 

Från Vuopmekiehtje flyttade man över fjället Sähkok till dess 
östra ända, där björkskogen åter började. Här stannade man ett 
par dygn. Tredje dagen på kvällen efter flyttningen flyttade man 
till östra sidan av Påreksjöarna och vallade renarna på en udde över 
natten. På morgonen flyttade man tvärs över Rittakdalen. Flytt-
ningsvägen gick förbi nordöstra ändan av sjön Stuor Tata till västra 
ändan av Kabla. Där stannade man flera dagar och mjölkade. 

Nu var man ej längre så noga med att få ihop renarna för man var 
på höstlandet öster om Rittakskogen. Om det var vackert väder, så 
att man kunde ha renarna uppe på kalfjället, stannade man rätt 
länge här. 

Från Kablas västända flyttade man till Skäddna, som ligger norr 
om Suobbatjaure. Även här mjölkade man ibland, om vädret var gott. 
Blev det regn fick renarna sprida sig i skogen. Men det var noga med 
att man mjölkade en 20-literskagge full i Skäddna, innan renarna 
släpptes. Kaggen sänktes i en kallkälla och fick ligga där över vintern. 
Det var gitä-miel l  ke, 'vårmjölken'. »Jag minns», säger Tuorda, »vil-
ken fest det var när vi om våren kom flyttande österifrån, från vinter-
landet, till Skäddna och tog upp mjölkkaggen ur kallkällan. Vi bredde 
den tjocka, jästa mjölken på bröd. Det var som grädde.» 

Renmjölkningens betydelse för tamhetsgraden. 
Strö vningarna tilltar 

§ 10. 
Det är uppenbarligen så att den individuella konfrontationen med 

människan, som mjölkningen utgör, ökar tamhetsgraden starkt. 
Mjölkningen utgjorde en av de viktigaste förutsättningarna för 
renarnas rationella handhavande. Det är nämligen så, att det är 
hondjuren som i hög grad bestämmer renhjordens och renflockens 
större eller mindre strövningsintensitet. Det är sålunda hondjuren, 
närmare bestämt de dräktiga vajorna, som först börjar dra mot 
fjällen på våren. Renkornas starkare eller svagare bundenhet vid 
vissa invanda kalvningsplatser bestämmer renhjordens spridnings-
och strövningstendens. 
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Vad renskötaren i sitt arbete åtgärdar eller icke åtgärdar i fråga 
om vajorna inverkar i hög grad på renhjordens tamhetsgrad och 
därmed på bevarandet, respektive förstörandet av det realkapital, 
som tamheten utgör. 

Det arbetsmoment som det först och främst är fråga om är förutom 
mjölkningen bevakning under kalvningstiden. Genom bevakningen 
under kalvningstiden kan man också få kalvarna att vänja sig vid 
människan och hunden. Härigenom vinnes en dubbel vanebindning, 
som motverkar förvildningen, nämligen bindningen vid bestämda 
lokaler i landskapet och tillvänjningen vid människan själv och hen-
nes följeslagare hunden. 

Tamhetsgraden har minskat och strövningarna tilltagit inom ren-
hjordarna i Jåhkåkaska sedan mjölkningen och den intensiva bevak-
ningen under kalvningstiden upphört. 

Här sker sålunda en förstöring av tamhetsgraden, en förrostning 
av realkapitalet. Denna förstörelseprocess märks inte i början, inte 
så länge de intämjda generationerna av gamla vajor och hanrenar 
finns kvar. Men överförandet av tamheten till yngre generationer 
av bruksdjur försvagas eller upphör. En tämjning av redan halv-
vuxna djur sedan strövningsvanorna tilltagit är en ytterst vansklig 
sak. När förvildningen och strövningsvanorna nått en viss gräns finns 
inget annat som hjälper än att återinföra en intensiv vallning under 
kalvningstiden. Exempel i modern tid på en sådan övergång från 
extensiv- till intensiv renskötsel finner vi inom Udtja skogssameby 
inom Jokkmokks socken. Under 1930-talet var renskötseln där nära 
sin utplåning. Strövningarna hade tilltagit i en sådan grad, att märk-
ningen av kalvarna var ett enormt företag. Man måste resa tiotals 
mil till fjällsamebyarna och passa på kalvmärkningstillfällena. Men 
märkningsprocenten blev trots den enorma insatsen av tid och arbete 
mycket liten. Då beslöt man, under ledning av en driftig man inom 
bysamfälligheten, Sigurd Ståkke, att valla vajhjorden strängt under 
kalvningstiden. Efter tre års intensivt arbete började resultatet visa 
sig. Renskötseln blev lönsam. Realkapitalet, dvs, den höga tamhets-
graden, gav utdelning. Nu tillhör Udtja sameby en av de mest bloms-
trande. Renskötseln är lönsam och sammanhållningen inom sam-
fälligheten god. 
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§ 11. 
Strövningarna från Tuorpun till Jåhkåkaska har tilltagit. Då det 

är varmt kommer renar från Tuorpun för att bal l  gåt 'springa för 
värmen' på Alavarre, och om höstsommaren far renarna från Tuorpun 
gärna in i Jåhkåkaska strax öster om •Alajaure. En del kommer in i 
det gräsrika Sarvesvagge (P. Lånta). 

Jåhkåkaska har bra både höst-, vår- och sommarmarker. Men på 
sommarlandet kommer mycket främmande ren söderifrån, ända från 
Luokta-Mavas inom Arjeplog. Ibland är det mera främmande renar 
än egna renar på Jåhkåkaskas marker. 

Den 7 juli 1961 var det renmärkning i rengärdet vid Mellätno. 
Omkring 1 000 djur hade man fått ihop. Det hävdades att 40 å 50 
procent var från Tuorpun. Det visade sig att av dem som arbetade 
med märkningen var det 27 renkarlar från andra byar, alltså fler än 
Jåhkåkaskas egna aktiva renskötare. Arasluoktalägrets hela befolk-
ning bestod nämligen av 32 personer. Från Tuorpun hade femton 
personer kommit, de flesta från vistet i Staloluokta. Från Luokta-
Mavas inom Arjeplog var det nio och från Sirkas tre renkarlar. 
Från Luokta-Mavas var det omkring 100 djur, därav omkring 50 
vajor, sade en av karlarna från denna sameby (Per Johan Palopää). 
Det hade dock kommit mindre ren i år från Luokta-Mavas än vanligt. 
Det berodde på att man vaktat västerifrån under skartiden. 

Renströvningarna är ett allvarligt problem. Orsaken till dessa är 
att söka dels i överbelastning av betesmarkerna och dels slappnande 
bevakning. Man skönjer här en cirkel, som synes vara svår att komma 
ur. Den sammanhänger på något sätt med den rationalisering av 
arbetet som övergången till kollektiv vakthållning utgör. Kollektivi-
seringen har gjort att renskötseln kunnat fortgå både med över- 
bemanning och underbemanning. En avgång från renskötselnäringen 
till andra yrken har därigenom uppbromsats. Denna utveckling kan 
emellertid icke gå längre än till en viss gräns. Överbemanningen 
medför nämligen också en överbelastning av betesmarkerna, som 
ställer ökade krav på bevakning. Den kollektiva bevakningsformen 
gör att arbetsbördan icke blir fördelad i förhållande till reninnehav. 
De stora renägarna insätter ej arbetskraft i förhållande till reninne-
havet och de små renägarna måste ägna sig åt biförtjänster i stället 
för bevakning. På sina håll har man dragit ut konsekvenserna av 
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den kollektiva metoden och gått in för skötarlön och dagpenning. 
Samfälligheten, som därvid ombildats till en renskötarförening, står 
som fördelare av arbetsbördan i förhållande till reninnehavet. (Jfr 
nedan § 12.) 

Den »sneda» arbetsbelastningen kommer så småningom att vidlåda 
också samfälligheterna i förhållande till varandra, i detta fall Tuorpun 
och Jåhkåkaska. Tuorpuns betesmarker är överbelastade. Jåhkåkas-
kas kan bära flera renar än byns reninnehav. Jåhkåkaskas betes-
marker utnyttjas sålunda av en annan samfällighet. Det innebär att 
de ej kan utöka reninnehavet och medlemmarna måste söka biför-
tjänster, med en eftersättning av renbevakningen och en fortsatt 
destruktion av renskötseln samt kapitalförstöring som följd genom 
nedsättning av tamhetsgraden hos renarna. 

§ 12. 

Förhållandet mellan rika och fattiga har vid övergången till kol-
lektiv renskötsel blivit ett svårt problem. Arbetsbördan faller ej i 
förhållande till reninnehavet på de olika företagarna. Såsom i annat 
sammanhang (jfr ovan § 11) påpekats löser man på sina håll problemet 
genom renskötarföreningar efter finskt mönster (paliskuntaorganisa-
tionen), varvid föreningen uppbär skötarlega per ren från medlem-
marna och utbetalar dagpenning till renvaktarna. Under den gamla 
renskötselns tid löstes problemet organisatoriskt genom vad vi här 
skall kalla husemannainstitutionen. En stor renägare bildar flyttlag, 
sita, med en fattig renhusbonde. Husemannen (huusimånnå) var ett 
slags torpare hos den mera besuttne grannen. 

Ett exempel på ett husemannaförhållande har upptecknats inom 
undersökningsområdet. Den »besuttne» var Nils Paulus Apmutsson 
Aira, född 1832, och »torparen» var Panna Pannasson Rassa, född 
1844. Deras sita existerade under senare hälften av 1800-talet. Huse-
mannens lön för arbetet med den gemensamma renhjorden, i vilken 
han hade endast ett mindre antal renar, bestod i några slaktrenar 
om vintern, lån av mjölkvajor och drag- och klövjerenar. Jag citerar 
anteckningsboken. 

»De rika hade flera renmärken och vajorna i ett av hans märken 
fick husemannen mjölka. De skulle vara så många, att han (dåt 
gieppeb boan Iti 'den lättare husbonden') kunde mjölka hela vägen. 
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Husemannen fick låna hanrenar (kastrerade renar) som han själv 
fick tämja till drag- och klövjedjur (härkar) och använda vid flytt-
ningarna.» 

En av meddelarna (Amma Finnberg) vars faster var gift med Rassa, 
berättar, att hon fick låna härkar av Aira för att frakta varor åt 
handlande i Jokkmokk (boarkaliidet dett giesetii). »Jag vet ej», säger 
Finnberg, »hur långt ifrån hon hämtade varorna, men jag minns att 
hon hade med sig en vetmjölssäck då hon kom från fraktfärderna. 
Långt tillbaka i tiden brukade man hämta varor ända från Boden, 
som på lapska kallades Suddes.» 

Av det anförda framgår att husemarmen var beroende av sin rikare 
granne både med avseende på slaktdjur, mjölkdjur och transport-
djur, samtliga bruksformer av renen, som var grundtypiska för den 
gamla intensiva renskötseln. 

Husemannainstitutionen har jag upptecknat även inom Arjeplog 
från Barturte. Där brukade man utmärka de lånade vajorna i hornen 
om sommaren med ullgarn av olika färger eller med bitar av rottågor. 

Om höstrenskötseln och uppkomsten av fasta bostäder 

§ 13. 
Under förhösten var renarna på västra sidan av Rittakskogen. 

Man stannade i Pårek fram till en vecka in i september, då man 
flyttade ned till Skäddna. Skäddna har av gammalt varit vårviste 
samt förhöstviste. Man flyttade dit om våren med slädraider. Väster-
ifrån Pårek kom man till Skäddna de sista dagarna av augusti eller 
de första dagarna av september, stannade omkring tre veckor och 
flyttade sedan till den egentliga höstplatsen Tjahppisåive, som ligger 
en mil öster om Skäddna. Då man slaktade tjurarna i slutet av sep-
tember, sårvesbCtlii, var man redan i Tjahppisåive. Det var inte till-
låtet att komma till det egentliga höstlandet tidigare, därför att 
bönderna hade sina höhässjor ute på myrarna, och hade inte hunnit 
kringgärda dem. Bönderna hade sina myrslogar ända in under fjällen. 
De hade på den tiden mycket kor och arbetet på myrarna var slit-
samt. Resultatet av deras arbete måste respekteras. Ibland slog de 
också renvallarna, där det växte bra med gräs. De hade också myr-
slogar i Skäddnavuopme, björkskogen söder om Kabla, dvs. trakten 
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mellan Skäddna och Tjahppisåive. I Skäddna fanns mjölkningsvallar, 
som slogs av bönderna. Likaså slog bönderna på gamla övergivna 
visten. 

På den tiden bodde man i tältkåtor och man stannade några år på 
ett ställe och flyttade sedan till ett nytt. Ett sådant gammalt viste — 
Njannja kårså — ligger väster om nuvarande Tjahppisåive. Blev det 
trampningsskador någon gång så brydde bönderna sig inte om det. 
De var själva renägare, och en del var rika och hade naturligtvis ren-
märken. Nu för tiden slår bönderna inte myrarna, och inte heller 
»rånningar», dvs. strandängar vid älvarna. 

Ombytet av sommarutrustningen från sommarflyttning till vinter-
flyttning skedde i Tjahppisåive. Ombytet från vinterflyttning till 
sommarflyttning ägde rum i Skäddna. Det innebar att vinterutrust-
ningen förvarades i Skäddna och sommarutrustningen i Tjahppisåive. 
Det hände emellertid också, att man fraktade vinterutrustningen till 
Tjahppisåive om våren på snöföret omedelbart efter det man kommit 
fram till Skäddna. Sommarutrustningen, som blivit kvar i Tjahppi-
såive på hösten, hämtades om våren på snöföre till Skäddna, eller 
senare med klövjehärkar. 

I Skäddna och Tjahppisåive har man sedan en tid tillbaka bott i 
torvkåtor. Man kan fastslå fyra typer av bostäder som varit i an-
vändning under den senaste perioden. Före denna tid hade man endast 
tältkåtor även på höstvistena. För 20 å 25 år sedan började man bygga 
torvkåtor med öppet rökfång och öppen eldstad, gabma, gamme. Den 
tredje typen var torvkåtor med järnspis eller kamin och inget öppet 
rökfång. Ett par sådana kåtor finns kvar i Tjahppisåive. Den fjärde 
typen är den som används nu, dvs. torvhyddor med väggar av resvirke 
till mer än manshöjd och kupolformat eller ryggåstak. Konstruktionen 
av det välvda taket är ungefär densamma som förekom i Jukkasjärvi 
på 30-talet. i Det är helt enkelt en kåta på vilken rökfånget, rieppen, 
är tilltäppt med plankor och torv. 

I Skäddna stannade man en tid på förhösten, innan man flyttade 
över till trakterna av nuvarande Tjahppisåive, där senhöstvistet låg. 
Här inväntade man snön och flyttade sedan på slädföre med akjor 
österut till vinterlandet. 

Detta är en schematisk bild av kärnområdets användning. Tidigare 
1  Ruong: Fjällapparna i Jukkasjärvi socken, s. 51 f., 1937. 
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fanns det många varianter, dvs, man utsträckte landområdena för 
den tidiga hösten längre österut. En grupp — Airagruppen — flyttade 
redan kring månadsskiftet september—oktober på östra sidan av 
Blackälven. Man hade sina kåtor i trakten av Seitejaure och inväntade 
snöföret där. 

En annan grupp, däribland Tuorda och Länta, flyttade i början 
av september förbi byn Njavve och lät renhjorden simma till syd-
östra sidan av Tjåmotisjaure till Harretjavelk, dvs. landryggen mellan 
Karats sjösystem och Skalka. Där stannade man under hösten tills 
den första snön kom. Samtliga kåtaplatser har upptecknats (se § 18 
och kartan). 

Skogsområdena norr om Skalka är synnerligen goda tallmarker, 
ymnigt beväxta med lav. Man har använt trakterna öster om Black-
älven och Tjåmotis även som vinterland. Vissa år flyttade en del 
sitor inte längre än till detta skogsområde. Strandområdena kring 
Skalka har överhuvudtaget mycket goda tallhedar, som i alla tider 
använts som vinterbetesmarker. 

Vintern 1961/62 hade man följande gång för renskötseln:' 
Efter skiljningarna i november uppe i Kablaområdet och rengärdet 

på Sågudden på norra sidan av Vareluokta öster om Njavve släppte 
man renarna »i vildan» att beta sig österut efter det nyss nämnda 
skogsområdet. Betet var gott och snön lös och tunn, och först efter 
marknaden i början på februari samlade man renhjorden och förde 
den till trakten av Vaimat. Där hade man ett rengärde vid landsvägen 
ett par kilometer norr om Vaimat. Man delade upp sig i de tre vinter-
sitoma, nämligen Amul Läntas i trakten av Tjalmejaure, Per Piraks 
samt Petter Läntas och Heikkas i trakten av Vaimat och en grupp 
bestående av syskonen Gruvvisare, Lars Spiks, Lars Amma Airas, 
Amma Finnbergs, Nils Tuordas samt bröderna Rassa i trakten av 
Stenträsk. 

Om vårperioden och den elastiska anslutningen 
till landskapet 

§ 14. 
Med uppkomsten av fasta bostäder blir nomadens förhållande till 

landskapet »stummare», mindre »anpassligt», mindre »fjädrande». Medan 
Det vanliga är att man delar upp sig i vintersitor redan på höstlandet. 
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man bodde i tältkåtor var man däremot helt fri att anpassa sig även 
till kortvariga växlingar i årscykeln. 

Nils Amma Aira berättar, att man under västflyttningen om våren 
stannade just där man blev överraskad av barmark. »En gång hände 
det vid västra ändan av sjön Kietek. Där slog vi upp våra kåtor och 
gjorde iordning för akjor och annan vinterutrustning och inväntade 
den fullständiga barmarken. Vi hämtade sommarutrustningen från 
Pårtekiehtje, då vi skulle flytta västerut till sommarlandet med 
klövjeraiderna 

Det hände också att vi hade sommarutrustningen i Tjåmotis. Det 
var på den tiden då vi kom flyttande med klövjeraider till Seitevare-
området redan vid månadsskiftet augusti—september.» 

Airas vårvisten växlade som sagt. Ett vårviste hade han i Kallak-
måske öster om Kallakvarre och omkring en mil väst-nordväst om 
sjön Rittak. Ett annat var i Pårtekiehtje, dock väster om det nu-
varande vistet, dvs. under Pårtekiesjpakte. En vår stannade hans 
sita vid Rapaälven. Avsikten var att ha vårvistet under Kåtok, men 
man blev överraskad av barmark. 

Vi har här rester kvar av den nomadism, som var suverän i sitt 
förhållande till landskapet. Barmarksbildningen, övergången från 
vinterflyttningen till sommarflyttningen, ställde alldeles särskilda 
krav på en aktiv, metodisk anpassning till landskapet och händelserna 
i detta landskap. Den i sin art fulländade utrustningen med akjan, 
klövjebågen och tältkåtan som de viktigaste och väsentligaste red-
skapen, tillät denna anpassning. 

Metoden att stanna där man blev överraskad av barmarken torde 
dock, åtminstone vad den nu skildrade perioden beträffar, tillhöra 
de extrema typerna av anpassning till växlingen mellan barmark 
och snötäckt mark. Det vanligaste var att man hade fasta vår- och 
höstvisten. Dessa årstidsvisten har längre söderut, i Arjeplog, Väster-
botten och Jämtland, sammanfallit. I Jokkmokk har de till sen tid 
i stor utsträckning varit åtskilda. Vårvistena låg relativt långt väs-
terut i områden där barmarken bildas tidigt, dvs. i gränszonen mellan 
lågfjällen och högfjällen, för Kablaområdets del i trakterna av Pårek 
och Pårtekiehtje, men även på solsidan av Kabla, dvs. Skäddna. 

5 — 644111 Sv. Landsmål 1964 
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§ 15. 
Systemet med depåer är ett nytt drag i fjällnomadismen, om man 

bortser från depåerna som höst- och vårvistena i och för sig utgör. 
Gränsen mellan depå och ett mer eller mindre stadigvarande viste 
är flytande. Rovdjurens förekomst eller frånvaro har, att döma av 
uppgifterna jag erhållit om tiden strax före och efter sekelskiftet, 
också inverkat på anslutningen till landskapet (jfr § 19). Den elas-
tiska anslutningen i sin extrema form gör nomaden helt oberoende 
av depåer. Ja t. o. m. fasta höst- och vårvisten kan saknas. Exempel 
på sådan extremt elastisk anslutning ger uppgifter jag erhållit av 
Nils Amma Aira från Jåhkåkaska (jfr ovan s. 43) och Nils Ante Gruv-
visare från Sirkas. Liknande uppgifter har jag fått från Jukkasjärvi. 
Förutsättningen för en elastisk miljötillslutning är ett tillräckligt antal 
tama, lätthanterliga transportdjur, som gör det möjligt att under flytt-
ningen föra med sig alla förnödenheter, både hus och kläder (skydd mot 
väder och vind), och föda i tillräcklig mängd för självhushåll. Natura-
hushållningen, varvid köpta varor spelar en jämförelsevis under-
ordnad roll, hör intimt ihop med den elastiska anslutningen till 
lIndskapet. Fasta höst- och vårvisten är ett påtagligt resultat av en 
utvecklingstendens mot en stum(mare) anpassning till landskapet — 
en starkare bofasthet, mot uppkomsten av ett väl utbildat bofasthets-
maximum. 

Frågan om elastisk eller stum miljöanslutning gäller de ursprung-
liga jägar- och nomadkulturerna. Det är en kärnpunkt i den ekolo-
giska aspekten på de primitiva kulturformerna och deras funktion. 

Frågan om elastisk och stum anslutning kan dock ej fastslås utan 
en analys av landskapet, enkannerligen den större eller mindre kon-
centrationen av de nyttigheter som utgör grunden för jägarens och 
nomadens näring. Renbetet är den viktigaste tillgången för ren-
nomaden. Dess karghet och utbredning över stora områden gör att 
tillpassningen under ett visst utvecklingsskede blir elastisk. Härigenom 
blir nomaden suverän i förhållande till det landskap och de nyttig-
heter han är beroende av. 

Utvecklingen mot en mera oelastisk anslutning fordrar kompli-
cerade åtgärder av ett slag som tenderar till en frigörelse från trans-
portdjuret. Systemet med depåer är ett sätt att lösa problemet. 
Depåer är ej något nytt. Tvärtom utgjorde de ett framträdande drag 



JAHICAICASKA SAMEBY 67 

i den gamla vildmarkskulturen ur vilken den egentliga rennomadismen 
utvecklat sig. övergång till depåer är sålunda också en återgång till 
ett äldre utvecklingsskede, under nya förutsättningar, dvs, en ökning 
av köpvarorna och tillkomsten av tekniska kommunikationer såsom 
landsväg, järnväg, båtmotorer, bilar, motorslädar, flygplan. Köp-
varorna och kommunikationerna gör både mjölkdjuret och transport-
djuret överflödiga. 

Överallt inom fjällrenskötseln är numera uppläggning av depåer i 
sommarlandet regel. De läggs upp under skartiden. Man begagnar 
dragrenar, drar kälken själv eller använder motorslädar, som alltmer 
kommer i bruk. 

Om höstvisten, särskilt i Harretjavelk-området 

§ 16. 
Höstvistena låg vanligen längre åt öster än vårvistena, men de 

sammanföll också ofta med vårvistena. Man kan urskilja fyra flyttlag 
eller sitor under höstperioden: Pårtelaget, Harretjavelklaget, Kabla-
laget och Seitevarrelaget. De enskilda familjernas tillhörighet till de 
olika sitorna växlade. 

Utvecklingen mot en alltmera deciderad kollektiv renskötsel har 
resulterat i att höstsitorna sammansmält till två, Pårtelaget bestå-
ende av syskonen Gruvvisare och Kablalaget bestående av de övriga 
familjerna, med höstviste i Tjahppisåive. Koncentrationen till Kabla 
är ett led i kollektiviseringen av renskötseln. 

Exempel på balansen mellan vår- och höstviste, då de låg som längst 
från varandra, är följande: 

I Kallakmåske hade Amul Lasse Kallak sitt vårviste. (Kanak-
släkten är nu utdöd.) Hans svärfar kallades Skickar,' men tillhörde 
släkten Tsagge, som också är utdöd på svärdsidan. Då Skickar blev 
gammal byggde han en stuga vid västra ändan av Katnehaure söder 
om Skalka. Skickars stuga låg rakt västerut från byn Kuosak (Gran-
udden). 

1 Skickar var benämningen på en utropare för skatteuppbörd. Kallades 
också fogdeskiekare. Hans attribut var en kort stav med vidfästade ringar. 
Han kallade de skatteskyldiga till uppbörd genom att gå omkring på mark-
nadsplatsen, skaka staven med ringarna och ropa påhtet skahtev makset 'kom 
och betala skatten'. Meddelat av nomadläraren Carl Johansson, Gällivare. 
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Skickar tillhörde dem som flyttade om hösten söder om Lilla Lule 
älv. Han hade sitt höstviste vid västra ändan av Maivesjaure, alltså 
långt nere i barrskogsområdet. Mellan Maivesjaure och Kallakmåske 
är det sex mil. Skickar bodde i tältkåta i Maivesjaure, där han stan-
nade ända tills snön kom. Sommarutrustningen, som han använt vid 
nedflyttningen på hösten, kvarlämnade han över vintern i Maives-
jaure. Vinterutrustningen förvarades däremot i Kallakmåske, dit han 
flyttade på snöföret, varvid sommarutrustningen togs med från 
Maivesjaure. Vinterutrustningen hämtades från Kallakmåske till 
Maivesjaure först sedan snön hade kommit och sjöarna frusit till. 

Liknande ordning har jag antecknat från Arjeplog efter Jon Eriks-
son Steggo.1  

Man kan säga att Skickar hade sitt höstviste inom Harretjavelk-
området, även om det låg mycket östligt i förhållande till områdets 
kärna. Han har sålunda tillhört Harretjavelk som varit höstbetesland 
för en särskild sita. Denna sita var klarast utbildad under de två 
första årtiondena av 1900-talet. Det var framförallt släkterna Tuorda, 
Länta och Aira som flyttade till Harretjavelk. Flyttningen skedde 
vid månadsskiftet augusti—september och man stannade där tills det 
frös och snön föll. 

Vinterbetesmarkerna anslöt sig nära till höstområdet, varför vin-
terflyttningen skedde i små etapper. 

Den tidiga flyttningen in i skogsområdet förutsatte en hög tam-
hetsgrad hos renarna. Att driva en hjord på barmark genom tjock 
skog, som man måste göra för att komma från Kabla till Harretjavelk, 
fordrar att man har renarna helt i sin hand. På barmark sprider sig 
nämligen fjällrenarna gärna i småflockar i skogen, i synnerhet då 
lövet ännu sitter kvar på björkarna och sikten i skogen är dålig. 

§ 17. 

I Seitevarreområdet brukade också Petter Amma Åstot från Sirkas 
sameby vistas. Till Seitevarre flyttade man i slutet av augusti genom 
Katnesvuopme mellan Tjaktjajaure (även kallad Tjauhtjakjaure) och 

1  Steggo var en utomordentlig meddelare, jfr hans jojkar utgivna av Harald 
Grundström. Skrifter utgivna genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Upp-
sala. Ser. 0:2, 1958. 
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Sitojaure (även kallad Tjauhtjakvuopme) och lät hjorden simma 
över Snavvasavoi. 

I Seitevareområdet, nämligen på nordsluttningen av berget Haikak, 
hade nåiden Unnasj en bod. Unnasj omtalas i Anta Piraks bok Jåhtte 
saamee viessom. 

Huvudvistena för Kablagruppen är Skäddna och Tjahppisåive. 
Såsom förut omtalats var Skäddna vårviste och förhöstviste under 
det att Tjahppisåive är senhöstviste. Skäddna är äldre, »sedan ur-
minnes tider». Tjahppisåive har uppkommit för en mansålder sedan, 
då man började bygga fasta bostäder. Men det finns gott om gamla 
visten i fjällskogen omkring Kabla. 

Ett gammalt kulturområde ej långt från Skäddna är vid Suobbat-
jaure nordväst om fjället Njanja. Ortnamnen kring sjön ger belägg 
härför. En vik i nordöstra hörnet av sjön heter Alteluokta (atg-
ludc`ta). öster om denna vik ligger Altetievva (åltg-tievvå); alte 'offer-
plats'. Vid sjöns nordvästra strand, ett stycke söder om bäckmyn-
ningen, är Radjetievva (råp' D I Mievvå) 'gränskullen'. Enligt tradi-
tionen fick kvinnorna ej gå över eller förbi Radjetievva österut. Det 
smala området mellan sjön och Njannjapakte (håli,riåpåk`g; pakte 
'klippstup') var ett heligt område. En gång förirrade sig en kvinna i 
dimma över Radjetievva. Hon råkade in i en sådan sinnesförfattning 
att hon var liksom i en annan värld, nubl be il 'maj lii boattam. Det 
var svårt att bota henne. Att det överhuvudtaget gick berodde på 
att hon ej överträtt förbudet avsiktligt. 

Katnihah 'vittror' har bott i klippstupet. Man har också hört hun-
dar skälla där. I Njannjapakte har det funnits stenstoder och liksom 
en dörr i stupet uppe på en avsats på nordvästra sidan. Avsatsen heter 
Vuovsa låptå (vuoixpså 16p`t6) 'tjurens avsats'. Märk att det är fråga 
om en nötkreaturstjur, ej en rentjur. 

Att området har varit viktigt också för renskötseln framgår av 
följande: 

Tsihtsaknjåske (tsiVsak-ltdaåke) är en svacka eller sänkning på 
nordostsidan av Njannja. »När vi kom flyttande till Suobbatluspe 
(luspe 'där ett vattendrag rinner ut från en sjö') om våren», säger 
Tuorda, »så förde vi renarna till Tsihtsalmjåske och Tsihtsaktievah 
(Tsihtsakkullarna) nedanför. Där var det barfläckar tidigt.» 

Den högsta toppen på nordvästkanten av Njannja kallas Räino- 
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tjåhkkå (reäTnie-K762k6) 'vallartoppen'. Där brukade man hålla 
utkik då man vallade renarna. 

§ 18. 

»När jag var liten pojke och ända tills jag var 17-18 år flyttade vi 
om hösten från Kabla och över Njavve till Harrevarto, där vi släppte 
renarna i vildan», berättar Petter Länta. »Kåtorna hade vi vid 
Sjävhtjajiegge. Vi stannade där hela hösten till snöföret. Sjävhtja-
jiegge ligger på västsluttningen av Harrevarto. Pavva Lars Tuorda 
var granne.» 

Renskötseln var intensiv. Den fordrade mycket arbete, hårt arbete. 
Man vallade renarna ständigt. Och inte var det riktigt bra för renarna. 
(Cuojjes ja gårrås. Ii lim vuoin dåt puoråk boacitaidei.) De 
var mycket tama, och det var för att vi mjölkade dem. Den ständiga 
nötningen med människan, de dagliga drivningarna till mjölknings-
platserna, som om höstsommaren utgjordes av kåtavallen, gd/'jo, tog 
vildheten ur hjordarna och flockarna. Tamheten hos renarna gjorde 
också att vi kunde dela upp oss i flyttlag, siidåh, om så befanns 
lämpligt mitt under östflyttningen. Siradåd Idin siidåh kttulågåi 
nånne gok Ite pasi sui. »Bara det att vi kunde driva hjorden samlad 
igenom Njavveskogen och över Lilla Lule älv till Harretjavelk visar 
att renarna måste ha varit mycket tama och lätthanterliga.» 

Man lät hjorden simma över Lilla Lule älv vid byn Njavve.' 
I det följande nämns de höstvisten, som enligt Tuorda förekom-

mit på Harretjavelk. De är tolv. De som Tuorda kan berätta om och 
tidfästa är från åren kring sekelskiftet till omkring år 1930. Efter 
detta år har man slutar använda Harretjavelk som betesland. För-
modligen är den norellapska inflyttningen en bidragande orsak härtill. 
Som synes har höstsitorna varierat i storlek från en ensam kåta till 
5 å 6 kåtor. 

De visten som användes på Harretjavelk var följande: 
1. Sje,ävhtjaskaite (4eliv9tiåsk4t re). Härom berättar Pavva Lars 

Tuorda: »Vistet låg vid Sjeävhtjajåkåsj (bäck) ungefär en km från 

1  Njavve 'sakta framflytande vatten i en älv'; det bildas små skålformiga 
virvlar på ytan; det är fråga om stora vattenmassor. Vid Njavve finns ortnamn 
som vittnar om dessa simningar över älven, t. ex. Vuojatnjarka 'simudden' och 
Vuojatsuoloi 'simholmen'. 
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föreningspunkten mellan denna bäck och Luohkajåhkå. Här har jag 
vistats i flera omgångar, tillhopa tre år omkring år 1920. Första året 
hade vi kåtorna alldeles i skai l degieMe 'skaiteändan, den yttersta 
spetsen av landkilen mellan två sammanflytande vattendrag'. Här 
hade man haft höstviste tidigare. Jag var halvvuxen pojke då, och 
min far hade viste i Salasirka (se nedan). Det var ej långt till Sjeävh-
tjaskaite och vi hälsade på där då och då, viegdaw sii'ddgäskdid jet 
guos' sitaw, 'springer (sprang) mellan sitorna och gästade'.» 

Det måste ha varit strax före sekelskiftet. Tuorda är nämligen född 
1887. 

Följande husbönder hade då sitt viste i Sjeävhtjaskaite: Petter 
Amma Länta, Amma Aira (en farbror till Nils Amma Aira), Antaris 
Sikal och Lars Kallak. 

Sjeävhtjajieggekadde (20a 4:41).1  Här hade Tuorda sitt höstviste 
omkring 1920. Året därpå hade han sitt viste i 

Sjeävhtjajåkåsjkadde (kadde 'strand'). 
Kuossavarasj 'granberget' (kuöSsavärä.4) (20a 4:40). På östra si-

dan av detta berg finns en vahta (vdddd) 'myrslätt' där man haft 
höstviste en gång. Det var samma människor som vistades i SjeäN h-
tjaskaite. »Jag minns», säger Tuorda, »att Petter Amma Länta då 
ännu bodde i sin svärfaders Amma Airas kåta. Han gjorde så i flera 
år, innan han skaffade sig egen kåta.2  Amma Aira hade en son, 
Apmut, som blev gift med dottern till den rike Keira Kuoljok, som 
flyttade på Ultevis.3  Apmut var något äldre än jag. Vi gick mellan 
sitorna och hälsade på, guossastdlaimin. Min far hade då kåtan på 
Harrevartos solsida. Platsen kallades: 

Harrevardpieivepiele kåtsadje (20 b4: 4) (heci.r4årDsieivgBielg 
g6-htsaii' D  j4. »Här bodde min far många höstar», säger Tuorda, 
»vanligen ensam, men ibland var Lars Kallak granne. Nils Granström, 
som var gift med en syster till min far, hade en sommarkåta, gies-
goatte, här. Han var från början flyttlapp, men bosatte sig vid Karat- 

Siffer- och bokstavsbeteckningarna inom parentes hänvisar till ortnamns-
uppteckningarna i det insamlade materialet. 

2  Att mannen efter giftermålet flyttade till hustruns familj var regel bland 
jokkmokkssamerna, jfr Erik Solem: Lappiske Rettstudier, s. 144 if. 

3  Ultevistuottar, som omtalas redan på 1600-talet som ett utomordentligt 
renbetesfjäll. Rehn s. 64. Svenska Landsmål XVII. 1, 1897, s. 64. 
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sjön (20 b 5:1). Granström härstammade söderifrån, från Nuortvalle 
på gränsen mot Arjeplog. Rautaure var Granströms fiskesjö. 

Harrevard aleltus (hechivåhgalanus) (20b 4:5). Här bodde Petter 
Amma Länta och Paulus Aira samt systern Puohtta Aira så sent som 
omkring 1930. 

Apmelii tjaktjasadje, även kallad Apmiliha (cipBmilif tJak`tJa-
sad' D' A) (20b 4:6). Här har man haft viste flera höstar. »Min far 
hade viste här ensam flera höstar», säger Tuorda. »Jag var i skol-
åldern då.» (Det måste ha varit vid sekelskiftet.) »Anta Pirak var där 
och höll skola. Ett år bodde här många familjer, nämligen Amma Aira, 
Petter Amma Länta, Nils Amma Aira med sin mor som var änka då, 
Lars Kallak, Niila Pirkit, Nils Pirak och Amma Tuorda, min far. 
Det var sista hösten min far levde. Det året vistades man hela vin-
tern på höstplatsen. Betet var bra den vintern. Renarna hade vi 
österut efter landryggen, ddw Mvelgetw, i Rakkapuolta, Jiervapuolta 
och Farfomåske mot Uppavarre. Från Uppavarre vände man renarna 
åter mot väster och avbetade nordsidan av Kaskatjavelk (Hane-
tjavelk) samt Piesselå,ptå och Sasnek. Sedan flyttade vi kåtorna till 
Råhpam mitt emot Njavve på flyttningsstråket för att ta emot 
hjorden då den kom österifrån på väg till vårlandet. Sist avbetades 
Råhpam ända tills skartiden inträffade.» 

Slårvijåkåsj (skt,rvijököå) (20 b 4:7). Höstviste omkring sekel-
skiftet. Husbönderna i denna sita var Antaris Sikal, Amma Aira, Niila 
Pirkit, Amma Tuorda och Petter Amma Länta. 

Ammulvata tjaktja sadje (Cohmulvatå Ja7c`t5a8acil  p j  J'e) (20b 4:8). 
Här bodde Amma Aira, Petter Amma Länta, Niila Pirkit, Nils Amma 
Aira samt Inka Tuorda, änka efter Amma Tuorda. Sonen Pavva 
Lars hade ännu inte läst för prästen. Det måste sålunda vara strax 
efter sekelskiftet. 

Rautaurtjaktja,sadje (recicpiticH I JaPt i  Ja_sad i  Jg). Husbönder var 
Amma Tuorda, Lars Kallak, Niila Pirkit, Nils Paulus Aira samt 
en viss Pantsi, som kallades Kavak för att hans ena ben var krokigt. 

Salas tjaktja sadje (sälastAtTc`t5usacrn') (20b 4:14). Här 
hade Amma Tuorda sitt höstviste omkring sekelskiftet i tre år. Första 
året hade han Lars Kanak som granne, de två följande åren Niila 
Pirkit. 

Salas aleltus tjaktja sadje (sdlasardpustJaPt I ,sal' D') (20b 
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4: 15) gammalt höstviste. Här bodde Ekus, morfar till Pavva Lars 
Tuorda, Ekus hette egentligen också Tuorda. Han var en skicklig 
slöjdare och en berömd vargrännare. 

Förutom områdets betesmarker har också fiskesjöarna använts. 
Som synes lades vistena i viss mån i anslutning till fiskesjöar. De 
sjöar som Tuorda särskilt omnämnt är Rautaure, Salahaure, Fasto-
jaure, Marsojaure och Harrokjaure. I Fastojaure hade den förut-
nämnde Granström en boar r re (flotte). Tuordas fiskade också där, då 
de hade viste vid Slårvijåkkå (se punkt 8 ovan). Apmiliha (se 7 ovan) 
och Ammulvahta (se 9 ovan). De hade en Onnig (könnik) 'klyk-
stångskåta' där. Fisken saltades och hämtades med klövjerenar. 

Även för Seitevaregruppen gällde det att låta renhjorden simma 
över vattendrag, nämligen Blackälven. Det var framförallt en av de 
rikaste husbönderna under slutet av 1800-talet, som brukade ha sitt 
höstviste i Seitevareområdet, nämligen Nils Paulus Aira. Han hade 
en huseman, som hette Panna Pavvasson Rassa (jfr ovan § 12). 

Rovdjurens roll 

§ 19. 

Förr var björn och lodjur sällsynta. Vargen har växlat i antal. 
På 1920-talet var det gott om varg. Senare minskade den i antal för 
att nu åter öka. Förr valpade vargen i trakten av Säkkok väster om 
Pårek. Nu har han börjat ha sina lyor i Rapadalen. Njåtsosvagge är 
björnland och bra också för lodjur. 

Vargarna gör människorna rådlösa. Underförstått: genom sina 
härjningar, stalpeh deikkin reljägin 

Det var vanligt då i Jokkmokk, att man flyttade undan för rov-
djur, och på så sätt blev det stora byar. Det hände ofta, att man 
flyttade från Sirkas till nuvarande Jåhkåkaska. Sålunda har bröderna 
Lars Amma och Petrus Gruvvisare flyttat från Nuorta Njunjes inom 
Sirkas till Jåhkåkaska (eg. Tuorpun, ty det var innan Jåhkåkaska 
bildades). Gruvvisares blev ensamma kvar i Pårte då Rassas flyttade 
till Kabla. Rassa flydde för vargen då den rev en härk alldeles invid 
kåtan.1  

1  Det verkar som om det ligger något av mystisk fruktan för vargen i detta 
beteende. 



74 ISRAEL RUONG 

Samtidigt med Gruvvisares flyttade flera familjer från Sirkas till 
Pårte, nämligen Petter Amma Åstots (Tjeähppa Piettar), Petter Anu 
Spik med familj, moder och syster. Det var far till Lars och Jovva 
Spik. Alla flydde för vargen, som hade förökat sig på Ultevis. En 
del av deras efterkommande flyttade tillbaka till Sirkas (Astots och 
en del av Spiks). 

Lodjuret började härja i mitten av 1940-talet. Enligt traditionen 
skulle vargen och lodjuret inte ha trivts ihop. De gamla sade, att 
lodjuret skyddar för vargen och därför var det bra om det fanns ett 
och annat lodjur. Den nuvarande generationen har konstaterat att 
varg och lodjur härjar sida vid sida i renhjordarna. 

Rovdjuren tar mycket kalvar. På ett ställe — det var i Skäddna — 
hade två lodjur dräpt sju kalvar (enl. uppgift av Lars A. Spik). 

Björnen är en svår kalvdödare. En gång, det var i Talma, då man 
drev en vajhjord med spädkalvar mot kåtan i dalen, tog björnen 
emot och slog ihjäl 40 kalvar (enl. Gruvvisare). En annan gång drev 
en björn en vajflock med spädkalvar mot en liten sjö. Och åter en 
annan gång hade man tjudrat en vaja, en uri gei eller suopi pa, en 
som ville överge kalven. Björnen slog både kalven och vajan alldeles 
intill kåtan. För något år sedan slog björnen under vårflyttningen 
en tjudrad tamhärk för Vaisaluoktasamerna (enl. Lars Spik). 

I Tjuolta iakttog Lars Spik och Petter Länta en björn, som hade 
lagt sig mellan två stenar på en barfläck. En =flock kom till bar-
fläcken för att söka bete. Björnen anföll flocken, men det var skare, 
och björnen fick intet den gången. Spik och Länta samt björnen, som 
hörde ropandet, gick sakta uppför sluttningen, men iakttog flocken 
hela tiden. 

Örnen är också en farlig fiende till renkalven. Det börjar finnas 
gott om öm. örnen rövar kalven från modern. En gång såg Spik en 
örn ta en kalv. Vajan tog först emot örnen med hornen, men örnen 
lurade vajan att förfölja honom. Han flög lågt utefter marken. Ren-
kon följde efter för att driva bort honom. Kalven blev på så sätt 
kvar ett stycke från vajan och blev ett lätt byte. 
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Snön 

§ 20. 

I arktiska och subarktiska områden spelar snön och isen en viktig 
roll i människans liv och för hennes näringsfång. Snön och isen under-
lättar färderna och kommunikationerna. Under jägarstadiet var det 
på snö- och isföre som förnödenheterna av fisk, fågel och vildrens-
kött, vilka upplagts i depåer på fångstmarkerna och fiskplatserna, 
fördes till vinterboplatsen. 

Själva jakten, särskilt pälsdjursjakten, och fångsten underlättas 
också av snön. Spårningen, förföljandet och upphinnandet av ville-
brådet går lättare, när marken är snöbetäckt. 

Men snöns betydelse blev om möjligt ännu större när vildrens-
jägaren övergick till renskötare. Vinterbetet kunde då bli avgörande 
för näringens fortbestånd. Vinterbetet blev ett av de viktigaste sam-
talsämnena. 

Snöns ansättning, tillväxt i tjocklek, konsistens, förändringarna i 
konsistensen, avsmältning, barmarken i motsats till den snötäckta 
marken — allt måste kunna uttryckas i det medvetna språkets form. 

För fjällnomaden utgjorde övergången från flyttning på snötäckt 
mark till flyttning på barmark ett stort problem. Vinterflyttningen 
utsträcktes oftast längre mot väster till den övre lågfjällsregionen 
där barmarksbildningen börjar tidigast och de dräktiga och de kal-
vande vajorna kan livnära sig på barmarksfläckarna (jfr § 16). 

Vinterutrustningen fördes tillbaka ett stycke efter flyttningsleden 
dit där man om hösten brukade invänta snön och övergå från bar-
marksflyttning till flyttning på snötäckt mark, som samtidigt häm-
tades till vårvistet. 

Vårvistet och höstvistet har därför under den intensivaste norna-
dismens tid legat på olika platser ofta på långt avstånd från varandra. 

Snöfri mark kallas biew Ild. 
Under vårflyttningen kan vid kraftigt blidväder inträffa att man 

överraskas av barmark, så att raiderna inte hinner till vårvistet. 
Uttrycket härför är biewl luteillett (även biew'lut). (Passivformen -tållåt 
innebär nästan alltid något för subjektet obehagligt.) I det statio-
nära vårvistet väntade vårsysslorna, såsom tillvaratagandet av köttet 
för sommaren, vilket skulle saltas och torkas, beredning av hudar, 
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syning av sommarskor, genomsyn och smörjning av remtyg för klövje-
utrustningen osv. Att råka ut för biewilutedletm (verb-substantiv) an-
sågs också försmädligt, eftersom man tydligen planerat vårflytt-
ningen 

Att bli överraskad av ett stort snöfall så att man har svårt att 
komma fram kallas mua' tut (eller muot ituteWeit), av muottei »snöa». 
Muot Itut säges också om renar, som man har svårt att hitta, därför 
att spåren har snöat igen. Uppgifter om att samerna inte skulle ha 
allmänbegrepp för snö är således felaktiga (jfr eskimåerna, som inte 
äger något ord om is i allmänhet, utan endast specialbenämningar 
på olika slag av is, t. ex. insjöis, havsis, drivis osv). 

I det följande skall jag ge en kort översikt av termerna på snö och 
omkring snön. 

Snöterminologien visar i vilka avseenden renskötaren haft anled-
ning att befatta sig med snö och tala om snöförhållanden. Beteck-
nande är att barmarken, frånvaron av snö, har sin särskilda term, 
en egen ordstam, biew Ilci (jfr ovan). Verbet biewi leit betyder »att bil-
das barmark». Terräng som tidigt blir bar kallas biewlok, biewloki8. 

Snöns (och rimfrostens) ansättning, konsistens, mängd, former, 
beläggning på träd och buskar och avsmältning är vad termerna rör 
sig om. Vidare snötäckets orördhet och motsats till snöfält som är 
upptrampat eller annars belagt med spår av olika slag. Ytskiktets 
och ytans kvalitet med avseende på hur skidan och åkdonet glider 
på det är en annan omständighet som uttrycks med särskilda termer, 
ofta särskilda ordstammar. Snöns olika grad av bärighet slutligen 
har naturligtvis också ordfästs. Snöfläckar har också några special-
benämningar. Jag bygger huvudsakligen på uppgifter jag erhållit av 
Petter Länta. Jämförelser har gjorts med ordförrådet hos Grund-
ström, som lyckats få med de allra flesta av hithörande termer i 
lulelapskan. 

Någon fullständighet ifråga om redovisningen av snöterminologien 
eftersträvas icke här. För överblickens skull har jag sökt gruppera 
termerna efter betydelsen. De behandlas under följande rubriker: 

Snömängden 
Snöns konsistens 
Snöns bärighet 
Ytan, ytskiktet och före 
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Att bli översnöad 
Det orörda snötäcket och spår av olika slag 
Rimfrost och beläggningen på träd och buskar 
Avsmältning och försvinnande 
Isvatten 
Barmarksbildningen 
Snöfläckar om sommaren 

1. Vinterbetet 
m. Ytformerna och ytbildningarna på snötäcket. 

Naturligtvis kan någon skarp gräns mellan de olika betydelsegrup-
perna icke dragas. Sålunda hör t. ex. de fyra första grupperna nära 
ihop. Konsistensen är i icke ringa grad beroende på mängden. Bärig-
heten hör till konsistensen. Också ytskiktets kvalitet beror givetvis 
på konsistensen. 

Grupperna e och f hör också nära ihop. Ett snöfall efterföljes av 
en period då djuren icke hunnit lämna spår på ytan, vilket skapar 
vissa problem för jägarna och renskötarna. 

Avsmältningsskedet, då snön förändras, smälter eller torkar bort, 
smältvattnet utbreder sig och gör väglaget svårframkomligt är hän-
delser i den arktiska människans miljö vilka är mycket viktiga och 
därför har ordfästs. Ett avgränsat avsnitt är snöfläckar om sommaren. 

Ett avslutande kapitel behandlar renbetet, som ju är en av de 
viktigaste anledningarna till ordfästningarna av snön och vad som 
händer med den. 

Den rika terminologien består givetvis inte bara av självständiga 
ordstammar. Ordavdelningar på stammar som användes i mer eller 
mindre allmänna sammanhang eller sammanhang som inte har med 
snön att göra förekommer rikligt. Många termer är synonyma. 
a. Snömängden, nysnö och gammal snö 

Mycket liten snömängd är vdccd, ainaddlcka och kal le. 1 alla dessa 
benämningar ingår också betydelsen nysnö, vilket innebär att spår-
ningen blir lättare. 

Veiccii kan också betyda nysnö överhuvudtaget, så också i nord-
lapskan (Nielsen), oavsett mängden. HOU är beteckningen på den 
fjäderlätta snön som faller i mycket små mängder vid kallt, halv-
molnigt väder. »Den är lätt som damm», säger Länta, »och när man 
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rör i den så ryker den i luften.» Ofta förebådar den enligt traditionen 
långvarigt klart och kallt väder. Vetccet och ainaclåkk å kan användas 
synonymt i betydelsen spårsnö, ainadakkå dock endast om nysnö 
spårsnö på gammal snö, medan diccei användes för nysnö både på 
barmark och på ett gammalt snötäcke. Båda finns med samma be-
tydelse i nordlapskan. För Länta innebär dock vdc,cå framförallt den 
första snön. Den betydelsen har ordet också i Arjeplog. När snön 
har legat någon tid då talar man också om vuohtadåkkå av vuot Itet 'se, 
lägga märke till spår'. Då är det tid att ge sig ut att samla renflock-
arna till höstskiljningarna. Lös snö kallas också slievår muottå. Den 
är mjuk och lös och flyger lätt med vinden. Något liknande är håbl le, 
men det är då fråga om större mängd (jfr Grundström). 

När det faller små mjuka snöflingor säger man skib Iluclållåt (verb) 
och skåb Iludållåt. Verbet är bildat på skib'le »mjäll». Märk att stora 
sjok av sammanhängande snöflingor (norrl.dialekt 'lapphandskar') 
kallas cicce bieleh »småfågelhalvor». 

Om våccei är den första snön är doav I ke (t6h'kå) ett tjockare snö-
lager på marken. Den täcker tuvor och stenar så att man kan åka 
skidor och köra med akja eller kälke. Snön går upp på vaden när 
man går i den. Det är det första vinterflyttningsföret. Med diminutiv-
formen doavkaä betecknas ett tunnare snölager, någonting mittemellan 
veic,cd och doav I ke. I nordlapskan betecknas samma begrepp med ett 
annat ord, doav Idnje. Petter Länta känner också till detta ord, vilket 
dock torde förklaras av att han har i decennier haft samröre med en 
nordlapsk grupp som flyttat in i Jokkmokk. Doav'ke har som synes 
med före att göra och innebär väl närmast det första snöföret, i mot-
sats till barmarksf öre. Det ger ett mjukt släd- och skidföre. För lite 
snö på frusen mark ger ett hårt, ja livsfarligt före. Det kallas råd' då. 
»Akjorna flyger från tuva till tuva och slår mot stenar», säger Länta 
om detta före. Råd' då säges också när det endast är rimfrost på den 
frusna marken, som man måste köra på. Ett tunt lager av rimfrost 
eller snö, som frusit fast vid underlaget, så att det ger fäste för skidor 
eller renldövar kallas coap I  ce (tsCidts4. Ordet användes i synnerhet 
då underlaget utgöres av något halt, t. ex. halt väglag eller blankis 
på en sjö. När det har blivit coapl  ce på isen utgör inte isen på sjöarna 
längre något hinder för renarnas strövningar. 

Relativt tunt eller tjockt snötäcke som ligger mer eller mindre 
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oförändrat under längre perioder, ej sällan hela vintern, kallas 
swggackikkä av sn I ge »smal, tunn» resp. gasta av gåssäg »tjock». 
Gåsai-dal l  ve »vinter med mycket tjockt snötäcke», sex kvarter eller 
mera (dvs, omkring en meter). Då måste man om möjligt flytta ren- 
hjorden till ett område med tunnare snö (vier l tii gäsii jåttet). 

Det är minst snö vid älvstränder och andra låglänta trakter. »Förr 
brukade man med en skovel gräva gropar i branta backar för att 
renarna skulle börja beta», säger Petter Länta. »Om snön var seg 
cievvaletkkå, cievve, brukade man också trampa sönder snötäcket genom 
att driva renhjorden runt.» 

b. Snöns konsistens 

Under föregående avdelning har jag inte undgått att beröra snöns 
konsistens eller kvalitet. Det har dock varit fråga om nysnö, som 
är lös just för att den nyss fallit. Begreppet lättsnö har också åter-
kommit i många termer. 

Ett antal termer har mera direkt avseende på själva konsistensen. 
Det är fråga om kornighet, seghet, fuktighet, isskorpa i snön, hård-
frusen snö och skare. Snöns konsistens har i hög grad med vinter-
betet att göra, varför sista avdelningen, som ger termerna för olika 
slag av bete om vintern, här föregripes i någon mån. 

Lös snö i snötäcket har två benämningar nämligen slievetr, slievvet 
(Grundström) »lös nysnö» (jfr föreg. avd.) och »gammal lös kornig snö». 
Båda är för renen lätta att gräva i. 

Av särskilt intresse är sffivag »kornsnö». Ordet finns också i nord-
lapskan och sydlapskan (Lindahl-öhrling, Lagercrantz). Bildningen av 
kornsnö är viktig för renbetet. Den börjar redan i slutet av januari; 
enligt Länta »så vaknar marken då» 'wdnetm Det får liv. »Jag 
har lagt märke till att det slår en mild luft mot en då man gräver 
ned till marken», fortsätter Länta. Ju högre upp man kommer i snö-
lagren dess mindre blir snökornen. Det är olika lager av snö efter 
storleken på snökornen. Det sammanhänger med de stora snöfallen 
under vintern, loat ite-getsketl deth. Till slut består dock hela snötäcket 
av kornsnö, viimetg gaj' ket sffivajin SJya:s" sammanhänger med 
verbet sägvett. 

Muottä setgva säges om snö som sakta smälter i ett kärl. Så säges 
också då is och isklumpar på vårvintern lossnar från marken och ren- 



80 ISRAEL R1JONG 

laven, eller isbark från trädgrenar, eller när trädgrenar lossnar och 
reser sig ur snön. De l•T viimåg sån& j1i sJlås ris' se, 'nu är riset 
äntligen fritt från is och snö'. Sånås har ett besläktat ord i finskan 
(Suvi 'mild weather, thaw, south wind'), voguliskan (tuu tuw, tuj, 
'summer'), ostjakiskan (jöv, lön, summer) och samojediska språk 
(ta id.; tavy, relative to summer, tawuko 'summer', tava, too, taav, tag 
teva, id. Se Collinder: Fenno-Ugric Vocabulary, s. 59). 

Själva bildningen av kornsnö uttrycks med verbet swgvot. Bild-
ningen av kornsnö sker bäst vid milda västliga vindar. Långvariga 
milda västliga vindar med en temperatur av någon grad under frys-
punkten kan »förbättra betet» divvot guottomåw, säger mina sagesmän. 

Motsatsen till luotkos muottå 'lössnö' är cievve (nordlapska cmvve) 
'seg hoppackad snö'. Cievve uppkommer genom stora snöfall vid noll-
gradig temperatur och efterföljande kall väderlek. Cievve kombineras 
vanligen med tjockt snötäcke. Den är med rätta fruktad och åstad-
kommer svältdöd för renarna. 

Ännu hårdare i konsistensen är Snek muottå 'hårt packad snö'. 
Skillnaden mellan cievve och Snek muottå är att den senare ligger 
på övre delen av snölagret, börjar i ytan och sträcker sig ungefär 
till halva snödjupet, medan cievve ligger ett stycke under ytan och 
med ett mjukt snölager ovanpå. öinek muottå torde uppkomma 
efter kraftigt blidväder. 

Ännu hårdare än Snek är 't'etr I vei (nordlapska cuovo) 'skare'. Sär-
skilt hård skare är gåz' zii-Mr'vå 'skare som är så hård, att renens klöv, 
gal zet, inte lämnar spår på den', och ruov'de-Mri vå 'järnskare' dvs. 
skare som är så hård och stark att den bär häst och timmerlass, 
utomordentligt viktig för kommunikationerna. Hård skare kallas 
också gålmå (av gål l bmet 'frysa'). 

öårl vå inträffar på vårvintern, vanligen under senare hälften av 
april och början av maj. Den föregås av blidväder och regn, då snö-
täcket blir mer eller mindre genomdränkt av vatten. Följande termer 
för blöt, vattengenomdränkt snö tas med här, nämligen njacco 
(muottå), slåbl  ze (muottet), sieblå och sliebadåkkå. 

Njacco är töväder överhuvud, även dagsmeja, men också den blöta 
upptinade snöytan. Snön är så blöt att den inte vidhäftar skidorna 
när man åker. Länta säger att njacco avser gammal snö. 
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Nysnö som är genomblöt så att den inte klibbar vid skidorna kallas 
sldbi  ze (snöblandad regnblandad snö). 

Siebld och sliebaddkkd är enligt Länta samma sak fast det förra 
ordet användes endast avseende människans förhållande till snön och 
det senare renens. Båda avser det fullständigt vattengenomdränkta 
snötäcket. Det är ett oframkomligt före för människan. En skidåkare 
sjunker ända ned till botten och den våta snön packar sig på skidorna, 
så att man blir sittande i snön om man inte gräver fram skidorna. 
Renarna är oroliga vid sliebadetkk d, säger Länta, och går från träd 
till träd och ut på myrarna. Petrus Lxstadius omtalar siebla i sin 
Journal (nyutgåva 1928 av Gudmar Hasselberg, senare delen, sid. 80 
resp. 83): »Medan lapparna äro på sina strängaste flyttningar upp 
till sina höstställen, är, såsom jag redan anmärkt, intet tillfälle att 
befatta sig med läsning och undervisning, och sedan de i början av maj 
inträffat till dessa sina hem, inträffar vanligen det så kallade /örfallet, 
som just genom själva detta namn giver till känna sin egenskap. Den 
inträffande vårvärmen börjar nu äntligen med allvar angripa den djupa 
snön, och då är det omöjligt att komma någonstädes. Först och främst 
hindras man av den uppblötnade snön, vilken, som sagt är, blir mycket 
svårare för rännaren än den lösa snön om vintern . . .» 

— Till påskhelgen hade Benjamin med sin hustru ränt till kyrkan 
och på återfärden måst arbeta sig fram genom blutun (seblak) — så 
kallas den genom töväder uppblötnade snön. Det är redan anmärkt, 
huru svårt det är att komma i sådant före. Att vada blutun (på lapska: 
seblakeb kallet) är ett talesätt, varvid man fäster begreppet om det 
svåraste och mödosammaste arbete.» 

Den hållbara skaren, skaren som bär bra, bildas när det fryser till 
på siebld och sliebaddkkd. 

Isbildningarna i snötäcket, på ytan, i mellanlagret, i bottenlagret 
hör också till konsistensen och har inverkan på renbetet och på föret. 
Den första tunna isskorpan på ytan (muottd -gierr 'd gin) kallas skavve, 
'begynnelse till skare'. Bildningen av skavve iakttas och noteras nog-
grant av nomaden och jägaren för planläggning av verksamheten 
under 'natten', dvs, den kallare delen av dygnet under senvårvintern. 

Isbildning i botten på snötäcket heter skar' td. Isbildningarna i snön 
behandlas närmare i avsnittet om renbetet. 

6 — 644111 Sv. Landsmål 1964 
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c. Snöns bärighet 
I fråga om snöns förmåga att bära har vi tre grupper av termer 

nämligen 
de som avser lös snö som man måste vada i; man sjunker ända ned 

till markunderlaget 
de som betecknar, att snötäcket varken bär eller brister och 
de som uttrycker att snötäcket bär. 
Med avseende på formen är dessa termer avledningar på -däkkä , 

en ändelse som kan vidhängas verb och även substantiv. Ändelsen 
-däkkä (nordlapska dåt, och sydlapska -t) är mycket vanlig. 
Den uttrycker en modifiering av betydelsen som anges i grundordet. 
I de termer här är fråga om betecknar de det tillstånd i snötäcket som 
i grundordet kommer till uttryck såsom ett skeende eller tillstånd. 

Under avsnittet om snömängden har redan termen gäladåkkä om-
nämnts. Grundordet är gallet 'vada'. Gälacleikkei innebär att snön är 
lös och djup. Det inträffar omedelbart efter större snöfall. Gäladäkkä 
upphör så småningom, sedan snön fått ligga till sig och frysa till 
och bli mera kompakt. 

Något av samma betydelse ligger i QbQdetkkei av QbbQs 'orört snö-
täcke'. Men det läggs till en betydelse av spårlöshet — inga skid- eller 
slädspår — i begreppet, med innebörd av svårframkomlighet. Vid 
QbQdäkkä måste man ha skidor som bär bra. Det är fördelaktigt för 
jakt på varg och järv. Förr använde man breda lätta skidor av gran 
(enl. uppgift från Arjeplog) vid QbQdcikket. 

En term som har avseende endast på renen är cieggadäkkä, av 
cieg i  gåt, bl. a. 'sjunka ned eller genom något'. Länta säger om be-
tydelsen »sådant före att renen sjunker ända ned till marken, mycket 
tungt före. Snön 'halvbär', men här och där är det liksom mjuka 
'hål' i snön där djuret sjunker ned.» Grundström anger betydelsen 
»sådant före då snön eller skaren varken bär eller brister och man 
sjunker ned eller trampar igenom då och då». 

Besläktat i betydelsen är askädakti, av casi  kåt 'fara ned med foten 
i snön'. Grundström har också 6älkeideikk4 (aalckeitahka) med samma 
betydelse. Nordlapskan har en särskild stam för detta begrepp näm-
ligen moarre 'skor sneskorpe, tynn skare, som icke barer helt'. 
Cåskadeikket förekommer mest på vårvintern då det ömsom töar och 
fryser. Det anses vara farligt för dräktiga kor, fostret kommer i fel 
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läge, ansåg man, genom de häftiga rörelserna och skakningarna vid 
färd i cäskeidåkkå. Man var därför försiktig med att driva renhjorden 
för hårt i sådant före. 

Bristningsföre är också doajadåkket (t6ajähtah,ka) av doaggjet (terd ja) 
'bryta'. Här avses huvudsakligen människans förhållande till snön 
och sådant före då skidorna då och då skär igenom det bärande snö-
lagret. 

Doajat-Mr Ivå är skare som varken bär eller brister. 
Doajadåkkå inträffar naturligtvis vid olika stark skare beroende på 

tyngden av den som rör sig över snöfältet. Doajadåkkå är ett effektivt 
jaktföre då det ej bär jaktdjuret men väl skidåkaren. Sven Ekman 
(Norrlands jakt och fiske 1916 s. 40) skriver om hetsjakt på skidor 
efter älg: »I djup snö med hård skare — och i något annat före idkade 
man icke denna jakt — var det naturligtvis mycket tröttsamt för 
älgen att arbeta sig fram med större hastighet, och icke blott trött-
samt utan med tiden äfven ytterst plågosamt, ty den skarpa skaren 
sargade hans ben så att han ofta hudlös och t. o. m. med blottade 
benpipor måste pulsa vidare.» 

För snö som bär meddelas här tre termer, nämligen båjadåkkå av 
stammen båggje- av vilken ord bildas som betyder 'uppe, uppåt, 
uppifrån, över' osv, och guoddadåkkå av guod i  det 'bära' samt gQbdQ-
deikkä av gQbi dot 'flyta'. 

Alla dessa termer användes egentligen endast om människans för-
hållande till snötäcket. Alla innebär att skidåkaren »flyter» ovanpå 
snön. Båjadåkkä användes vanligen om snö utan skare och guodda-
dåkkå och gåbdådåkkå mest om skarföre. Vid bildning av skare efter 
töväder och dagsmeja måste renvaktare vara uppmärksamma när 
skaren blir så stark att renen »flyter upp på den» gåbdiida 62rvå nåla. 
Ty på skare kan renhjorden snart vara utom räckhåll för honom. 

d. Snötäckets ytskikt som /öre 

För långfärder, fjärrkommunikationerna, erbjöd vintertiden med 
det hårdfrusna markunderlaget, de tillfrusna sjöarna och den täckande 
snön avgjorda fördelar. Snöns olika grader av fasthet hade sin be-
tydelse för möjligheterna att färdas. Åkdonets och skidans glidande 
på snöns ytlager är en annan mycket viktig förutsättning för lång-
färderna. Den som försökt åka skidor i klabbföre eller underfrysnings. 
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före eller i gott glidföre vet det. Ordfästningen i språket av olika 
slags före är en nödvändighet för de människor som är beroende av 
snön under två tredjedelar av sin årscykel. • 

Att glida heter på lapska jgttet. Av detta har bildats jgdodetkkä 
'gott glidföre'. Ordet jgttet är dock mångbetydande. Nielsen (Lappisk 
ordbok) anger åtta olika betydelser. Av dessa kan här nämnas: 

Att vara i rörelse, färdas, fara, resa 
Vara på flyttning, flytta (nomadens flyttning) 
Att kunna eller förmå följa med, dvs. springa, gå, åka skidor lika 

fort som någon 
Att glida 
Av de betydelser som Grundström anger är följande de viktigaste: 
Vara på flyttning, flytta 
Kunna följa med 
Glida 
Vara gångbar. 
Ser man på ordets ursprung finner man (se Collinder: Fenno-Ugric 

Vocabulary) att det har motsvarigheter endast i samojediska språk, 
jaeaeda go (on foot) joturu, jaea-, jada. Enligt den Ural-altaiska 
hypotesen skulle det ha motsvarighet i ett av de altaiska språken. 

Användningen av samma ordsymbol för betydelserna att vara i 
rörelse, färdas, vara på flyttning samt att glida torde ej vara en till-
fällighet. Från urminnes tid har den arktiska människan gjort de 
långa färderna just under vintern, på snöns yta. 

Jgdgclakket 'gott glidföre' har sin motsats i duber 'klabbföre', som 
är svårast på nysnö och någon grad över noll. Det tröttar ut en skid-
åkare mycket fort och är olämpligt för långfärder. 

Underfrysningsföre är höstvinterns och förvinterns vanf öre. Det 
förekommer på nysnö i gradtal vid omkring 10 och kallas seigii. Isen 
på glidytan på skidorna och åkdonen försöker man avlägsna antingen 
genom att skrapa bort den med kniv eller gnida (skrubba) glidytan 
mot ett underlag av ris. 

Allteftersom snöytan mot vårvintern blir kornig, sJyajin 
blir sdgii alltmera sällsynt och jQdQdeckket alltmera vanligt. Ett gott 
glidföre kan förekomma även under förvintern då underfryst regn 
faller, goarrodc2, och det blir isbark, goarraldkket, på snön. Detta före 
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brukar dock ej vara länge, eftersom goarralåkkå vanligtvis efterföljes 
av stora snöfall. 

Flera termer har avseende på hur obemärkt man vid smygjakt kan 
komma inpå villebrådet. Gott glidföre är inte det bästa föret vid jakt. 
Isskorpa på snön ger mycket gott glid, men det fräser och rasslar 
om skidorna och villebrådet blir skrämt innan jägaren fått kontakt 
med det. Termer för sådant »rasselföre» är skoabadåkkå (skrpåtahka) 
av skQppåt 'knastra, gnistra, frasa' och skoaradåkkå av slOrråt 'rassla, 
fräsa, frasa'. Motsatsen till »rasselföre» (»frysföre») är »mjukföre» 
linadåkka av lines 'mjuk, len'. Det inträffar efter snöfall av håb Ile-typ 
(jfr ovan under a). 

Det skall komma tillräckligt med nysnö så att skidorna ej kommer 
i kontakt med den gamla grovkorniga snön. Linackikkå blir »klarast 
uttalad» vid temperaturer omkring och under 10 grader. Vid lägre 
temperaturer uppstår det frasande även när skidan glider mot ny-
fallen snö. Dessutom blir det gnisslande från skidbindningarna. 

e. Bli översnöad 

Snön gömmer ting och spår. Råka ut för att bli insnöad eller över-
snöad, att få spåren »gömda» av fallande snö eller drivsnö, har påtaglig 
realitet för jägaren och renskötaren. Vanliga termer för dessa ske-
enden är muot Itut 'bli insnöad', muot ituteadt 'råka ut för (obehaget) 
att bli översnöad', jQw'gut 'bli igensnöad, bli översnöad, bli igenyrd'. 
Det hör till barnens uppfostran att lösa ting såsom skidor och stavar, 
yxa och såg, kasttömmar och ledtömmar osv, ställs upp, hängs upp 
eller förvaras så att de ej råkar jQwi gut. 

För fångstmannen fanns alltid den fataliteten att få sina fällor och 
snaror översnöade. Att en uppkörd väg eller ett uppåkt skidspår 
blev översnöad hörde vardagen till för fångstmarmen—nybyggaren 
och rennomaden. 

Men efter en tid blir den snö, som fallit på spåret efter en renhjord 
(ai l  do) eller redan hårdnat höstsnö, gammal och halvmjuk och då 
kallas den mQskor. 

Igenyra, driva heter slutligen giel l bit och en snödriva gielbår (i nord-
lapskan ,wr'get) och en driva som har ena sidan (läsidan) lodrätt eller 
överhängande (hängdriva) heter guob'lå. I en guobt lå gräver man ned 
sig vid storm och oväder och gör en äillei (nordlapska 
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f. Orört snötäcke och spår i snön 
Ett särskilt ord användes för att beteckna det orörda snötäcket 

nämligen QbbQs. Det användes för att beteckna motsatsen till det av 
renarna upptrampade och uppgrävda snötäcket, som kallas 6iegår 
eller ad' de (nord!. viesi ke). öiegär är ett grävfält överhuvudtaget med 
grävgropar, suownjeh (sg. suow'nje) antingen sammanhängande eller 
nästan sammanhängande, på kortare eller längre avstånd från var-
andra. ad' de är ett sammanhängande av en renhjord hårt upp-
trampat snöfält, gammal 6iegär. Termen Segelr finns över hela det 
lapska språkområdet (se Itkonen: Koltan- ja Kuolanlapin sanakirja, 
Nielsen: Lappisk ordbok, Grundström: Lulelapsk ordbok, Lager-
crantz: Lappischer Wortschatz). Ordet har lånats till det finska ren-
skötarspråket: »kiekero». Johannes Tornxus kallar företeelsen så, se 
nedan. 

Öiegår har arvmotsvarigheter i voguliskan, ostjakiskan och i sa-
mojediska språk (se Collinder: Fenno-Ugric vocabulary s. 7) och har 
i dessa identiska, enahanda och närstående betydelser; voguliskan: 
trampled down snow, place where wild reindeer feed for a considerable 
time (honga-goor (honga wild reindeer) abode of wild (and domesti-
cated) reindeer, ostjakiskan: solidly trampled ground (trampled by 
reindeer, elk, men etc.), samojediska språk: winter feeding ground, 
where reindeer have dug trenches and paths in snow. Vi observerar, 
att betydelåen är identisk i samojediskan och lapskan. 

öiegar var naturligtvis en realitet redan för vildrensjägaren. En 
jaktmetod som användes under högvintern då QbbQs, snötäcket, var 
som djupast, var iegarjakten. Johannes Tornxus berättar om denna 
jaktmetod (se Svenska Landsmål XVII: 3, sid. 56): 

»Skogzlapparna hafwa åter ett annat maner, at fånga Renar, för-
utan det at dhe undertij den hwar för sig råka träffa en eller annan. 
Ty widh Fastelagz tijdh om Winteren, då Snön nederfaller till 5 
Spithama,s, eller och mehra, till 3 alnar diup, måste Renarna sanka 
sig tillhopa, och blifwa på ett wist ställe, där dhe kunna få sin födo, 
mädan dhe numehra intet orka at springa och wada uti den diupa 
Snön, så at Platzen som dhe således intagit, öfwer en hehl eller half 
mij1 sig sträcker, efftersom Rendocken är stoor till. Lapparna wetta 
wäl at taga denna lägenheten i acht, så at när Snön, om dagen af So-
lenes wärma, och åter om nattn af fråst hafwer dragit Skara öfwer sig, 
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och blifwit så starck, at han kan bära hunden och karlen på Skijdorna, 
strax laga dhe sig till wäx, sökia upp den orten, hwarest såsom Re-
narna sig förhålla, och för än dager är, gillra Snarar i tystheet kring 
heela lägret på alla stijgar, där Renarna hafwa uthgådt at äta den 
hwijta måssan, som om Wintertijdh deras Spijs är. Detta läger kallas 
af dem Kiekero. När det dagas, släppa dhe hundarna in i lägret eller 
Kiekero, hwilka skräma Renarna där uth, at dhe ändtl. måste fastna 
i Snarorna. Men dhe som undankomma jaga hundarna och Lapparna 
effter. Och skola dhe intet för långt hinna, för en karlen är dem medh 
Spiutet öfwer hufwudet.» 

Att öiegetrjakten var effektiv förstår vi utan vidare. Den har be-
drivits till sen tid hos alla nordliga folk och det är förklaringen till 
att termen för grävfältet bibehållit sig till våra dagar hos folk, som 
bor på så stort avstånd från varandra som samerna å ena sidan och 
samojederna, ostjakerna och vogularna å andra sidan. öiegår är ett 
reliktord, som vittnar om de nordliga folkens viktigaste näringsfång i 
gamla tider, vildrensjakten. Termen har bibehållits i renskötarsprå-
ket och utgör ett av de många språkliga fakta, som talar för ett gene-
tiskt samband mellan vildrensjakt och renskötsel. 

Som vi skall finna här nedan vittnar terminologien om att man 
haft behov av att skilja olika slag av spår från varandra. Det allmänna 
ordet för spår är luod i  då och är det som kommer närmast i betydelsen 
det svenska ordet spår. Det avser spår både på barmark och snötäckt 
mark. Ett ensamt spår där man urskiljer de enskilda fotavtrycken 
från varandra är huvudbetydelsen i ordet. Ordet betecknar också det 
enskilda fotavtrycket. Pluralformen betecknar flera fotavtryck som 
bildar spåret efter ett djur, en människa osv. 

Ett skidspår, som ju är en spårlinje och inte en räcka av fotavtryck, 
betecknas med en särskild ordstam, nämligen lat to. Spåret (spåren) 
av ett stort antal djur anges med andra specialtermer. Spåret efter 
en renhjord heter ail  do, gärna med den närmare specialbetydelsen 
'där man flyttat med en renhjord', en st or renhjord. Spåret efter en 
liten renhjord eller en renflock betecknas med diminutivformen 
didus. Där renarna uppehållit sig länge och gått fram och tillbaka, 
isynnerhet nära kåtan, och trampat snön hårt kallas 4/ 1 1cQ (M/ l Icei).1  

1 Ortnamnet Silkkimuotka på södra stranden av Laino älv mittemot Nedre 
Soppero på vägen Vittangi—Karesuando är utan tvivel lapska gellikei-rnuotike, 
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Ett gammalt och väl uppgånget, upptrampat, trafikerat vinter spår 
(skidspår, slädspår, renspår) kallas jQ/Qs. JQlQs lat i to är ett väl uppåkt 
tillfruset skidspår. Man säger även .§Ql'kQ lat to om samma sak. 

Ett spår där vargar eller andra rovdjur gått i rad efter varandra 
har specialbenämningen joavhnes. En plats där vargar om vintern 
uppehållit sig en längre tid och trampat till snön kallar Länta för 
åul l ,§e. (Grundströms ordbok upptar ej ordet.) Det är alltså mot-
svarigheten till iegeir när det gäller vargen. 

Ett spår efter flera renar som gått i rad kallas garkes. Ordet sam-
manhänger med verbet gärkötit 'gå i rad'. 

Rimfrost och snö, som beläggning på träd och buskar 

Snö, is och rimfrost på träd och buskar spelar stor roll både för 
jägaren-fångstmannen och renskötaren. Termerna äro suMe och hier l  me 
'rimfrost' samt ridne 'snö (och is)'. &JU avser rimfrostbeläggning både 
på marken och träden, hier l  me endast på träd, buskar och ris (cleigyå-
såk). Ridne kan börja med isbark, goarralåkkå, och fortsätta med snö. 
Ridne, su66e och hieri me försvinner vid ljumma vindar eller blidväder. 
När träden är fria från beläggning säger man härom sglen lr muorrå 
eller såyå',.9 l muorrå (jfr ovan under b). 

Vid ripfångst spelar beläggning, ridne, och frånvaron av belägg-
ning, «lie, en stor roll. Vid ridne lyckas man bäst med snarfångsten. 
Fångstmannen slår snarhagarna fria från ridne och riporna samlas 
då vid dessa. Under kalla dagar kan det förhållandet inträffa att 
björkskogen i dalgångarna och ett stycke upp efter dalsidorna är 
belagda med rimfrost, men vid trädgränsen, Qr'clQ, är träden fria 
från rimfrost. Där samlas riporna och jägaren kan där få ett gott 
resultat av jakten. 

Vintrar då träden är belagda med is och snö en längre tid kan föra 
med sig katastrof för renskötseln genom massdöd av renar, nämligen 
om markbetet — som det ofta händer — samtidigt slår fel. Se närmare 
under avsnittet om vinterbetet. 

Avsmältningen 

Snöns avsmältning uttrycks med verben sud' dat, sål l  gåt och sågyelt. 
den hårt upptrampade landremsan mellan tvenne sjöar. Lokaliteten stämmer 
med denna betydelse. 
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Sud'ddt används mest om smältning av snö och is. Sålunda säger 
man jats' re sudda 'sjön går upp'. En vak i isen kallas sucl ide. Sud Iddt 
innebär alltså att vatten i fast tillstånd övergår i flytande tillstånd. 
(Sud'då't används också i överförd betydelse, se Grundström, näm-
ligen 1) om hjärtat när man blir religiöst påverkad och 2) om renen 
blir mager på grund av någon sjukdom.) Smälta om fett och metaller 
(bly, tenn) användes ett annat ord, nämligen åggiidit. 

Betydelsen av seil l ga't är enligt Länta: 'smälta långsamt'. Den aktiva 
(kausativ-)formen säl l  gddit anger 'låta snön i ett kärl smälta långsamt 
en bit från elden'. Man kan få kornsnö att seil I gdt i en stekpanna genom 
att ställa pannan intill en sten på solsidan. Använder man den kausativa 
formen av sud tddt, nämligen sud' *hit, om snö, avses därmed att 
hastigt smälta snö i en panna eller gryta över elden. Vattnet får 
härigenom röksmak. 

Betydelsen av den passiva formen sdl Igut anger Länta med följande 
exempel: sint  gujiv mQn dån biellai, muolostii gäddiid 'jag blev »fast-
tinad» på den sidan (av sjön, vattendraget) på grund av att isen 
lossnade från stranden'. Muotostit anger uppkomsten av strandvak, 
muolos, muolun. 

i. Isvatten, smältvatten 

För framkomligheten spelar vattenblandat snö och smältvatten en 
viktig roll. 

I språket skiljer man på soaw I le 'vattenblandat snö på sjöis under 
högvintern' och oawloi 'smältvatten om våren, som samlas på isen 
på sjöar samt i gropar på marken'. 

Soaw I le uppkommer efter större snöfall, då snön genom sin tyngd 
trycker på isen, så att vatten pressas upp genom sprickorna. 

Boawile är besvärlig vid flyttning. Man kan lätt »köra fast» i is-
sörjan och måste då upp på land och skrapa ackjorna. Vid svår 
soawile driver man renhjorden någon timme före, så att soawi le hinner 
tillfrysa något, innan man flyttar med raiderna. 

Oawloi är ej så svår som soaw Ile och man kan flytta på sjöar även 
om det är smältvatten på isen. 

Nils Nilsson Skum skildrar i ord och bild flyttning i oawloi (Same 
Sita s. 32-33). 
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Gränsen mellan soawi le och oawloi är ej skarp. Under vårvintrarna 
kan issörjan vara både av soawi le- och oawloi-typ. 

Barmarksbildningen 
Barmarken uppträder i skogen först på branta sydsluttningar av 

höga backar, vierrå. På flygbilderna från Tjaktjajaureområdet fram-
går detta tydligt. Strandbrinkar vid sjöar och älvar är också platser 
för tidig barmark, biewilå. Lågfjällen på vindutsatta platser får bar-
fläckar tidigt (jfr fig. 65). På tallhedarna börjar barmarken om-
kring trädstammarna där snötäcket är tunnast och mjukast. Den 
process som betecknas med termen sån& (jfr ovan under b) börjar ti-
digast i anslutning till buskar och trädstammar. Vindutsatta platser 
där barmark uppträder tidigt kallas (p1) bieg' gå-gåikutå gåh eller bieg' gå 
ruokkåtågåh. Områden med tidig barmark ligger i västra delei av 
regio subalpina och i regio alpina. Exempel på sådana områden inom 
Jåhkåkaska är Kablaområdet, Pårteområdet samt Arasvarre och 
Stuor Titer i Padjelanta. Trakterna vid västra ändan av Sitojaure i 
Sirkas sameby och Abiskodalen inom Jukkasjärvi socken samt Ma-
ranjdalen inom Barturteområdet i Arjeplog, är områden med tidig 
barmark. 

Snölläckar om sommaren 
Mina meddelare lämnar två termer på kvardröjande snöfläckar i 

fjällen, nämligen cuopl  dl och suoppå(w). Cuopi  ca är en snöfläck som 
man använder för att mjölka eller märka kalvar på. Under solvarma 
dagar är det lätt att hålla en renhjord på en cuopl cii, där den är 
någorlunda fredad för värme och mygg. En cuopl  di skall vara lagom 
stor så att renhjorden kan hållas någorlunda samlad. 

Suohpå är en snöbrygga över vattendrag och jökelsprickor. Snö-
bryggor finns där bäcken, jokken, rinner i en ravin eller ravinliknande 
fåra och där det driver ihop snö om vintern. över Mellätno t. ex. 
brukade man enligt Tuorda, flytta tidigt om våren med raider över 
en snöbrygga, som ligger ungefär en halv mil ovanför Larkamvalta 
(jfr § 6 ovan). 

1. Vinterbetet 
Benen gräver med de breda skovelliknande framklövarna. Han 

kan slå och hugga igenom även ganska hård och tjock skare, om 
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han väl har fått början till en grävgrop. Under vintrar med tjock 
snö brukade man med en skovel gräva gropar på lämpliga platser i 
terrängen så renen fick en början till grävgropar. Uppgiften verifieras 
av nämndemannen Sten Stenman i Jokkmokk, vilken som pojke 
hjälpte till att gräva åt renarna. Man brukade också, om det var 
cievvaletkkä, få ett område upptrampat genom att driva renhjorden 
runt på en betesplats för att mjuka upp snön. Renen kan även taga 
hornen till hjälp vid grävningen isynnerhet när det är ett hårt lager i 
snötäcket. Renen stångar med hornen under snökanten så att denna 
blir överhängande och sedan lätt kan slås ned med framklövarna. 

Hornen kan dock också bli till hinders för grävningen om fram-
taggarna är mycket förgrenade, suok i kis gwi dQ-metnnetmäh. Man bru-
kade därför kapa, nalett, framtaggarna, isynnerhet på tamoxarna. 

Att beta kallas guottot, och bete guottom. Det avser ursprungligen 
endast vinterbetet, men ordet har sedan fått betydelsen bete över-
huvudtaget. Nielsen säger under ordet ras' sai, 'gressrik': »om sommar-
beite brukas ikke ordet guottom». Samma uppgift har jag erhållit av 
en renskötare från Karesuando. Även i Jokkmokk synes denna spe-
cialbetydelse ligga som grund i betydelsekärnan att döma av fraseo-
logien hos Grundström: kuohtöm-jahkg 'år med gott bete', kuoh,töm-
tarvå 'vinter med gott bete'. 

Ordstammen guotto- hör till de få lapska ord som har motsvarighet 
endast i samojediskan (se Collinder: Fenno-Ugric Vocabulary, s. 14: 
hadu winter pasture, where the reindeer have dug trenches and paths 
in the snow). 

Mycket gott vinterbete kallas gudnet guottom (av gudnä 'aska'), 
vilket inträffar då snötäcket är kornigt och löst alltigenom, »som aska». 
Gott bete kallas också goaives eller goaives-guottom av goai lvot 'ösa', 
ett ord som användes också om renens grävande. 

Dåligt bete inträffar — som förut (under b) berörts — vid olämplig 
konsistens i snötäcket såsom cievve 'seg snökrusta' eller getsäs 'för 
tjockt snötäcke'. 

Isbildningar som har betydelse för vinterbetet är bQd ine-jiegvet 
'bottenis', skarl a 'is i laven', 'isskorpa i lavskiktet', 'isklumpar 
i toppen på laven'. 

Laven på skarpa lavhedar där risskiktet är svagt utbildat är svå-
rast utsatta för isbeläggning. Marker med tjockt risskikt, sdrime- 
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Jdndm av ljung och andra risarter, dåyds är mindre känsliga för is-
beläggning. Vattnet sjunker ned i risskiktet, så att laven sticker upp 
ovanför islagret. Sår' me-ffidnåm finns i trakterna av Pärlälven. 

Det svåraste vinterbetet är 6uokke. Det inträffar då både mark-
betet och hänglavarna på träden är oåtkomliga genom skari tå', 'is på. 
marken' eller cievve 'segsnö' och ridne 'is- och snöbeläggning på. 
träden'. 

Ordet bu,okke synes ha motsvarighet i ostjakiskan (Collinder s. 76): 
6oh, to  h, thin ice, floating in a river before the river freezes in autumn. 

Terminologien i fråga om snön utgör ett gott exempel på speciali-
seringstendensen i lapskan. Andra naturliga områden för specialter-
mer i samernas språk är renen, landskap och terräng, väder och vind, 
och i fråga om social organisation släktskapsord.1  

Vinterbetesland 

§21. 

I det följande anges några få av de viktigaste av de vinterbetesland, 
som jåhkåkaskasamer av gammalt nyttjat. De ligger mellan Karats 
och Skalka, ända bort mot Pärlälven. Till ortsangivelserna fogas 
notiser om platser där man haft vintertältläger. De kring Nårvejaure 
(kartans Norvijaure) har angivits i en särskild avdelning. 

Materialet har insamlats genom ortnamnsuppteckningar, varvid 
Pavva Lars Tuorda varit huvudmeddelare. Här kan endast ges ett 
prov av materialet, som även föreligger såsom bandinspelningar. 

Fjällnomadernas vintervisten hör till de lättaste och minst var-
aktiga spår som människan lämnar efter sig i landskapet. Några 

1  Specialiseringstendensen i lapskan i allmänhet har behandlats av Konrad 
Nielsen. Släktskapsterminologien har behandlats etymologiskt av bl. a. Knut 
Bergsland (Det samiske slektskaps- og svogerskapsordsystem. Norsk Tidsskrift 
for Sprogvidenskap XIII, 1942) och av Johannes Falkenberg (Slektskapssyste-
met hos Snåsa-samene. Studia Septentrionalia V, 1953). Färgbenämningar på 
renen har med särskild hänsyn till Pite-lapskan behandlats av Israel Ruong 
(Studier i lapsk kultur i Pite lappmark och angränsande områden. Svenska 
Landsmål 1943-44). I fjärde bandet av Konrad Nielsen - Asbjörn Nesheirn, 
Lappisk ordbok är det lapska ordförrådet ordnat efter betydelsekategorier, 
ett verk som utgör en inkörsport till studiet av den lapska specialterminolo-
gien på olika områden. 
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stubbar efter träd som fällts för att skaffa ved till kåtaelden eller 
virke till en /uovve 'lave', suover Idykställning' en pildet 'en ställning 
att förvara slädar på' är de enda spåren. Det moderna storskogs-
bruket har gått så hårt fram över landskapet, att vi numera knappt 
kan återfinna de gamla kåtaplatserna. Numera har vintertältkåtan 
helt kommit ur bruk och torde inte längre förekomma som familje-
bostad någonstans inom det lapska området. 

Uppatjavelk (uppätJavak) (20b 5:7) landrygg, omkring 2 mil lång, 
som sträcker sig från trakterna norr om Harrokjaure till Tjuoutjaure 
(t l iudItt l ikerg), en sjö nordöst om sjön Karats' östligaste vik Skuto-
luokta (skutieluata). Uppatjavelk är ett gott betesland rik på sia 
(Festuca ovina och Aira flexuosa) i sin västra del och på renlav i sin 
östra del. 

Tjajaråvve (tJajårååvvg) (20b 6:2), gammalt bränt och slätt skogs-
parti nordöst om Skutoluokta. Det är mycket bra betesland, som 
avbetades under vinteruppehållet. I sammanhang med Tjajaråvve 
avbetades Juovvakårrå (ju3bvakörr(5) (20 b 6:3), en mindre landrygg 
i fortsättningen mot sydöst (juovva 'stenskravel'), kårrå 'mindre land-
rygg'). Mycket bra betesland. På »stenskravel» blir snön tidigt kornig 
(sAvajin :4cl Ida), se kapitlet om snön. 

Mellan Tjajaråvve och Tjuoutjaure är Pietsvarasj (pietsvårCI,4) 'det 
lilla tallberget' (kartans Kuosavare) (20 b 6:9). På sydsluttningen växer 
tallskog och på nordsluttningen gran, blandad med tall. Utmärkt 
betesmark. 

Ungefär en halvmil sydöst om Tjuoutjaure finner vi lekelvarre 
(20b 6:10), kartans Äkielvare, ett berg beväxt med gran-

skog (guosask) med inblandning av tall. Också här betar renar bra 
om vintern. Vid foten av Iekelvarre på solsidan hade Nils Amma 
Aira sitt vinterläger en vinter. 

Väster om Iekelvarre utbreder sig en stor myr, lekelahpe (ieled-
åhXpI) (20 b 6:11), kartans Äkielape, där folk från Björkholmens by 
vid Skalka hade slåtter. 

Trakterna kring sjön Maivesjaure, som ligger rakt norrut från 
Tjuoutjaure är utmärkta betesmarker. En Anders Tsagge byggde en 
hage från Maivesjaures norra ända till Skalka strax öster om byn 
Granudden, Kuosak. Kåtan hade han förmodligen vid sjöns norra 
ända. Han hade renarna på Maivestjavelk (eller endast Maives 
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/mai/Asp landryggen mellan Maivesjaure och Skalka till Luhutluokta, 
en vik av Parkijaur. Tsagge byggde sedan en stuga vid Katnehaure, 
sjön nordväst om Maivesjaure. 

Byn Granudden vid Skalka mittemot Katnehaures östra ända 
heter på lapska Kuosak och är enligt en tradition, som Tuorta anger, 
från början ett lapskt höstviste. 

Råvvevarasj (rdavaväräå) (20c 6:8). Det är en landrygg (berg) 
som sträcker sig mot Namatis, ett berg norr om Laddonjaure. Råv-
vevarasj är beväxt med ungskog. Snön var tunn där och därför var 
det gott bete där. Mycket god betesmark. 

Silpätno (silpeätnitd ) (21 c 1:5), det lapska namnet på Pärlälven. 
Palvakjaurasj (palvakjetu,ra) (21 b 1:7), kartans Palvakjaure, syd-

väst om Randijaur. Vid Palvakjaurasj har Tuorta jämte svågern 
Nils Amma Aira haft vinterkåta. Ett par år senare var en stuor 
siad 'ett stort flyttlag' bestående av sex kåtor där. 

Utmärkta betesmarker i närheten är på Tjårovarre (21 b 1:11), 
västerut från Palvakjaure. 

§22. 

Under de tre första årtiondena av 1900-talet var ännu vinterbo-
staden i stor utsträckning tältet. Trakterna kring Nårvejaure 
(niktrajkzer-e), där det är goda betesmarker, var vinteruppehållsplat-
ser för flera vintersitor. Tuorta har meddelat flera sådana vinterbo-
platser (jfr kartan). 

Vid nordvästra ändan av sjön (21 c 1:32 A) hade Tuorta vin-
terviste omkring 1905 (han var då 20 år) tillsammans med fem 
andra. Det var följande familjer förutom Tuortas: Lars Kallak, 
Petter Amma Länta, Sigga Aira (Nils Paulus Airas mor), Apmut 
Aira och Lars Ivar Pirtsi. 

Vid västra ändan av sjön (21 c 1:33 A) hade Tuorta vinterläger 
ett år senare. Då bestod vintersiten av åtta kåtor, nämligen Tuortas, 
Apmut Aira, Sigga Aira, Petter Amma Länta, Anta Pirak, Nils Pirak, 
Lars Kanak och Lars Ivar Pirtsi. 

Strax öster om samma plats (21 c 1:33 A) hade man vinterviste 
två vintrar, 1907/08 och 1908/09. Den senare vintern, 1909, kan tid-
fästas exakt för då föddes Petter Länta. Då var här samtliga ovan 
uppräknade familjer, utom Anta Pirak och Nils Pirak. 
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Ytterligare två vintrar, 1909/10 och 1910/11, har han tillbringat i 
närheten av samma plats (21 e 1:33 A) (vid en liten sjö från vilken 
en bäck rinner ut i Nårvejaure). 

På udden öster om Juksaurjåhkås (kartans Juoksjokko) utlopp i 
Nårvejaure (21 c 1:18 A) hade man vintersita (huvudsakligen samma 
familjer som förut uppräknats) någon gång mellan 1911 och 1916. 
Det var i närheten av sommarvägen, som gick över Nårve sulluh, 
dvs. Nårveholmarna, till Nårvejaures boställe (nr 6 på kartan). Här 
bodde en Elias Skönberg. Han talade lapska och var skicklig i han-
daslöjd. 

Strax öster om den egentliga Nårvejaures sydöstligaste vik (21 c 
1:21 A) var ett vinterläger något år före 1916. Det var Tuortas, 
Anta Pirak, Nils Pirak och Sigga Pirak. Vintern 1915/16 var den 
sista som man hade vinterviste i trakten av Nårvejaure (21 c 2:20). 
Platsen var mellan Nårvevarre (n6etravåni, kartans Norvivare) och 
Nårvejaure (nr 8 på kartan).1  

De icke numrerade visten i området och den vid Palvakjaure och 
Tjårrovarre längre västerut är från samma tidsperiod. 

Summary 
Jåhketkaska Lapp Community 

Jethketkaska is a mountain-Lapp community in the parish of Jokkmokk 
in the county of Norrbotten, northern Sweden. It is typical in that its 
area is long and narrow and contains pasture land for all seasons of the 
year (midsurnmer pasture at Pad:klanta between the Sarek massif and 
the large lakes Vastenjaure and Virihaure, autumn and spring pasture 
east of Sarek in the Kabla area (see the map) and just west of it, 
and winter pasture to the east in the pine-forest area south-west of 
Jokkmokk church village). The nomadic life of the mountain Lapps in 
this region has long retained the features of a self-supporting economy. 
Reindeer as pack animals and the kåta tent as summer dwelling were 
still in use in 1961 and 1962. 

The investigation has established the existence of different, more or 
less clearly defined periods in the development of reindeer breeding from 
about 1880 to the present day. Intensive reindeer breeding was still 
carried on in this area at the end of last century: the reindeer cows 

1  Siffrorna inom parentes i detta kapitel och i § 18 hänvisar till ortnamns-
uppteckningarna i det insamlade materialet. 
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were milked and to some extent individual herds were kept. The summer 
camps lay high up on the mountain sides. The most intensive milking 
period was during the later part of the summer, when the Lapps 
moved eastwards to the autumn lands. The milking areas were exploited 
systematically. Some families moved far into the forests in the autumn 
(Harretjavelk area, see the map). The changes in the direction of more 
extensive operation began about the tum of the century. Developments 
were accelerated by the immigration of northern Lapps from Karesu-
ando. 

The ehanges have been reconstructed with aid of data collected by 
interviews. The essential aspect in the collection of data was the eco-
logical one. The framework of the investigation can be illustrated by a 
triangle with the sides denoted by a, b and c (see page 46) where a re-
presents the landscape, b mankind and c the reindeer, as the most im-
portant means of exploiting the landscape. This means, in other words, 
the production factors in reindeer breeding. In this connection, the degree 
of tameness of the reindeer must be regarded as a result of the long-
term investment of labour, a kind of capitalization of labour, in order 
to inerease the efficieney of the reindeer .as a production factor. The 
former regular milking maintained the tameness of the reindeer. With 
the cessation of milking, a "decline" in this tameness has ensued, which 
may have decisive eonsequences for the future profitability of reindeer 
breeding. 

The intensive breeding of reindeer in the mountains was supreme in 
its relationships to the landscape. The exposure of the bare ground in 
spring and the consequent change from sledge transport to transport 
by pack reindeer made quite special demands on active adaptation to 
the landscape and the clinaatic events, an adaptation which was elastie 
and which was facilitated by a suffieient supply of easily managed 
animals for transport purposes. This made it possible for the families 
to carry with them during their migrations their dwelling, their clothes 
and their food, in sufficient quantity for their housekeeping. The exist-
ence of an elastic or rigid association with the environment is a principal 
feature in the ecological aspect of the original cultural forms and their 
functions. 

A more permanent settlement and thereby a more rigid association 
with the landscape commenced in the spring and autumn lands, where 
the Lapps began a generation ago to build permanent turf kåtor. These 
were gradually replaced, first by erections resembling houses and then by 
ordinary houses (cf. Figs. 43 and 61). The kåta tent as a winter dwelling 
disappeared a generation ago. Now the Lapps buy houses in farming vil-
lages which are being depopulated. 

The nature of the Lapps' association with their environment is clear 
from their language. Many Lapp terms indicate their connection, even 
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as regards their sottrce of livelihood, with linguistically related peoples 
in the east (cf. Björn Collinder, Fenno-Ugric Vocabulary, 1955). In Arctic 
and sub-Arctic regions the snow and ice play an important part in man's 
life and as regards the source of his livelihood. The word kttet has re-
lated equivalents only in the Samoyed languages. It means "to be in mo-
tion, to move, to travel, to glide, to go along with somebody". The use 
of the same verbal symbol for "to travel" and "to glide" is probably not 
a coincidence. From time immemorial Arctic man has made long journeys 
during the winter on the surface of the snow. The word guottot ("to 
graze (during the winter)" (a word used mainly of the reindeer) likewise 
has equivalents only amongst the Samoyeds, who, like the Lapps, 
are one of the original reindeer-breeding peoples in Eurasia. An area 
full of holes in the snow, where a herd of reindeer has grazed, is called 
6iegar (see Figs. 50 and 57), a term which has equivalents in the Vogul, 
Ostyak and Samoyed languages. 

The abundant snow terminology is reported under the following head-
ings: (a) the quantity of snow, (b) the consisteney of the snow, (c) the bear-
ing capacity of the snow, (d) the surface, the surface layer and the going, 
(e) being covered in snow, (f) the undisturbed snow cover and tracks of 
various kinds, (g) hoar frost and its eovering of trees and bushes, (h) the 
melting and disappearance of snow, (i) ice water, (j) the exposure of bare 
ground, (k) patches of snow in summer, (1) winter grazing and (m) the 
surface forms (cf. Figs. 49-52,55-60 and 63-68). The snow is one of the 
domains in which the Lapp language is greatly specialized. Other domains 
are the family, the reindeer and reindeer breeding, elements in the land-
scape and, as regards the verb, the eategories of event. A good introdue-
tion to the study of the special Lapp terminology in different domains is 
the fourth volurne of the Lappisk Ordbok (Lapp Dictionary) by Konrad 
Nielsen and Asbjörn Nesheim. 

It is possible to distinguish the three areas mentioned in the intro-
ductory paragraph (for summer pasture, autumn and spring pasture and 
winter pasture) on the map. Settlement in the summer was concentrated 
around the Mellåtno river and later round Arasluokta (cf. Figs. 1-23). 
Commercial fishing has recently been developed. The airplane that flies 
the fish out brings goods for the Lapp families to purchase during their 
summer stay in Padjelanta. The old migration paths through the Sarek 
area are shot4n on the map. The Kabla area and the districts irrn-nediately 
to the west of RittakskogEn are old autumn and spring lands. Skå,ddna 
and Tjahppisåive are relatively old permanent eamps (cf. Figs. 28-37). 
The Harretjavelk area is also an autumn land where camps have been 
situated, vvhile the Nårvejaure area last had winter eamps in the 1910s 
and 1920s (of. Figs. 45-48). 

Some of the legends to the photographs are given in abbreviated form 
below. 
7 — 644111 Sv. Landsmdl 1964 
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Figs. 1-2. Pictures showing the landseape in the area round the 
meandering River Mellätno. This was the summer land of the Jåhkåkaska 
Lapps, where they had their summer camps. 

Figs. 3-4. The river derives its name from the steep sandy beaches 
excavated in the outer edges of the meanders. Fishing is an activity 
which has come to be of predominant importance as a souree of liveli-
hood for the Jåhkåkaska Lapps. 

Fig. 5. Kåta tants on the mountain heights at Arasluokta. 
Fig. 6. The old encampment by the Mellätno River, which was aban-

doned at the end of the 1950s. The goat stables built of wood and turf 
still remain. By the further one can be seen eurved poles for the kåta 
tent. 

Fig. 7. A fire-place at Vaddn:-mråhto (see the map). 
Figs. 10-15. The Lapp kåta tent with its eurved-pole construetion, 

which is best shown in Fig. 10. 
Fig. 16. Aluminium and plastie reeeptacles now predominate in the 

stock of household utensils. However, old wooden utensils are still to be 
found—see Figs. 17 (baking bowl of curly-grained birch wood), 18 (a eask 
for use in transport by pack-rein.deer), 19 and 20 (parts of collars for pack-
reindeer). 

Fig. 21. Making a fishing net. 
Fig. 22. A buoy for a fishing net. 
Fig. 25. An aerial photograph of Staloluokta in the Lapp community 

of Tuorpun, where the permanent turf kåtor (cf. Fig. 24) are placed 
along the shore. 

Fig. 35. A luovve or stand on which food and clothes were stored. It 
is built of forked sticks and ridge poles (cf. Figs. 33, 34 and 47). 

The Lapps' relations with the inhabitants is illustrated in Figs. 36 
and 37, which shows an old pasture attached to a kåta. The abundant 
grass has been harvested by a farmer from Njavve (see the map). Fig. 
38 shows a farmer in the village of Nautejaur (see the map). He is partly 
of Lapp descent and his mother tongue is Lapp. He is holding a mill-
stone. Fig. 39 shows barns at Tjåmotis (see the map) belonging to nomad 
Lapps. 

Figs. 63-68 show different stages in the exposure of bare ground on 
20 May 1962. The majority of reindeer calves are bom at this time of 
the year. The first bara ground is exposed on the shores of the lakes 
(Fig. 68), on wide stretches of bog (Figs. 66 and 67) and on hare mountain 
(Fig. 65), while the forest area nearest the mountain is chock-full of 
snow (Figs. 63-64). 
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Karta över Jåhkåkaska sameby. (Sist i häftet.) 



Fig. 1. Utsikt över Mellätno mot väster (nedströms). Udden som skjuter 
från vänster till höger i meanderslingan är platsen för Jåhkåkaska-samernas 
sommarläger (jfr fig. 6 och bildtexten där) från omkring 1917 och fram till 
slutet av 1950-talet. Orsaken till att man kunde ha lägret så länge på en enda 
plats var den rikliga förekomsten av storvuxet vide. Jfr även fig. 8 från år 
1944. På högra stranden av älven ser man turistkåtan med tillhörande bod. 
Den s. k. kungsleden går här. Udden längre bort från vänster är en skilj-
ningsudde. Mittemot denna udde på högra stranden har man också haft en 
skiljningsplats, den s. k. Larkamvalta (råtkiii—välidä). Sluttningen till vänster 
högre upp på bilden tillhör Arctsnjunne. På denna sluttning höll man till ett par 
somrar, innan man flyttade över snytan närmare Arasluokta för det alltmera 
betydelsefulla fiskets skull. 

I bakgrunden ser man en liten sjö, det är Ajasjjaure. På »hitre» sidan av 
sjön ligger Ajasjvalta, där ett antal familjer hade sitt sommarläger några 
somrar omkring och efter 1915. 

I bakgrunden Arasluokta och Virihaure. 
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Fig. 2. Flygbild tagen från nordväst mot sydöst. I förgrunden en del av 
Ajasjjaure. Mellan sjön och älven skjuter Ajasjvalta ut mot höger (väster). 
Fjället närmast bortom älven är Arasvarre och topparna i bakgrunden tillhör 
Alatjåhkkå. På högra sluttningen nästan mot bildkanten låg de flesta av kåtorna 
sommaren 1961. Två kåtor låg strax ovanför den lilla sjön på bortre stranden 
av älven (se fig. 5). 
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Fig. 3. Vid Mellätno. Älven (ätno) har fått namn miel'le, brant sandstrand 
vid älv, nipa (nord. lån, se Collinder: Ordbok till Sveriges lapska ortnamn 
1964). De branta stränderna har uppkommit genom att älven ringlar sig, 
meandrar (jfr Meanderfloden i Mindre Asien — varav benämningen på feno-
menet), i sina egna tidigare avlagringar. I meanderslingornas yttre strand-
bräm gräver det rinnande vattnet in i strandbrinken, undergräver den så att 
den blir överhängande, varvid delar av den lossnar och faller ned i strömmen. 
En sådan överhängande strandbrädd kallas också vieciclår. 

Den bågformiga strandremsan, som tar emot vattenströmmen och tvingar 
den att väja undan kallar Tuorda oag'ge. Denna betydelse av ordet torde 
vara den ursprungliga. Betydelsen 'stilla vatten, motström längs stranden av 
en älv' (Grundström: Lulelapsk ordbok) torde vara sekundär. 

På stranden på bilden hade Jåhkåkaska-samerna, bland dem författaren 
Anta Pirak, sina kåtor strax efter sekelskiftet. 

Uppströms härifrån ligger Härrakalau, 'prästens vadställe'. Vid den tiden 
hade man ännu inga båtar i älven. Båtar hörde inte till fjällsamernas sommar-
utrustning under den intensiva renskötselns tid, den egentliga helnomadismens 
skede, då raidstigarna gick högt upp efter fjällsidorna, där också kåtorna låg. 

Mellätno är den ena av de älvar som rinner från Sarek-massivet västerut 
mot Vastenjaure och Virihaure. En tredje är den betydligt mindre Arasjokk 
(förr Vaddnemjåhkå. 'bäverälven, bäcken'). Älvarna bildar naturliga hinder, 
oaggeh (oagige — jfr bet. 2 hos Grundström — här synonym till oacce, ett 
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Fig. 4. En mielile längre ned efter Mellätno nära Ajasjjaure, där fiske nu be-
drivs. Båtar hör numera till den viktigaste sommarutrustningen för Jåkkå-
kaska-samerna, vilket avspeglar en återgång från monokultur (med rensköt-
seln såsom den helt dominerande faktorn i näringsfånget) till en slags poly-
kultur, blandkultur med fiske för husbehov och avsalu, såsom en viktig bi-
näring till renskötseln; för en del av gruppens familjer dominerar fisket nu-
mera över renskötseln. Det kombinatoriska näringsfång som numera förhärs-
kar bland fjällsamerna är i princip av samma slag som den ärjemarkskultur 
(vildmarkskultur) från vilken renskötseln som helnomadism (monokultur) en 
gång utspecialiserade sig, dock med den viktiga skillnaden att det nuvarande 
kombinatoriska näringsfånget utgör ett resultat av ekonomisk anpassning till 
modernt penninghushåll; viktigt i sammanhanget är det faktum, att familje-
flyttning med flyg betalas genom avsalufiske. 

gammalt uraliskt ord för (naturligt) hinder, se Collinder: Fenno-Ugric Vocabu-
lary, 1955, s. 44). 

Padjelanta, Jokkmokks-samernas sommarland, får sin speciella karaktär 
av Sarek-massivets vattendelare i öster och de havsliknande stora sjöarna 
Vastenjaure och Virihaure. 
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Fig. 5. Arnul Låntas och Per Piraks kåtor. I bakgrunden Arasvarre. 
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Fig. 6. Den gamla lägerplatsen vid Mellätno, vilken övergavs i slutet av 1950-
talet, efter att ha existerat i 30 år. Ansamlingen i större mera stationära som-
marläger började i Padjelanta, Jokkmokkssamernas sommarland vid sekelskiftet, 
vilket innebär att man övergav den lätta, fria anslutningen till landskapet. 
Upphörandet av de täta korta individuella flyttningarna sammanhängde med 
att mjölkningen upphörde. I stället skaffade man sig getter, som följde med 
på sommarflyttningarna upp till sommarlandet. 

På bilden syns kvarlämnade getkåtor byggda av björkstammar, näver och 
torv. Vid den bortre getkåtan ligger kvarlämnat stödvirke till en tältkåta. 
Tältkåtan behölls som högsommarbostad hela tiden. 

En vår under krigsåren hittades vid återkomsten till Mellätno-vistet i en 
av getkåtorna kvarlevorna efter en flykting från norska sidan. 
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Fig. 7. En ärdn, eldstad i Vaddnemråtto från åren omkring 1915. Tuorda 
identifierade den såsom Nils Piraks, en bror till Anta Pirak. 
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Fig. 8. Från Mellätno-lägret, juli 1945. 

Fig. 9. Flyttning med samlad renhjord 1945 från Mellätno-lägret. 
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Fig. 10. Den lapska tältkåtan utgör en av de viktigaste förutsättningarna för 
den lätta, rörliga anslutningen till landskapet, som är den egentliga fjällnoma-
dismens kännemärke. Jåhkåkaska-samerna hör till de numera mycket få grup-
per av rennomader i Sverige som använder tältkåtan som bostad under längre 
tid av året. Som vinterbostad har den försvunnit också här, redan för en 
mansålder sedan. 

På bilden ser man den typiska bågstångskonstruktionen, med Qc/norisah 
'bågstängerna' och vuoddjem 'tvärträdet' som sammanbinder bågstängerna 
(parvis). Tillsammans med rökåsen, avilemuorra och gavelstöden cdggeh utgör 
de den bärande stommen, mot vilken tältstängerna, chekkaga, reses. 

Den närbelägna Tuorpuns sameby har vid Staloluokta uteslutande torv-
gammar av nordlapsk typ, belägna helt nära sjöstranden (jfr fig. 24 o. 25). 
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Fig. 11. Det är numera sällsynt att få se en tältkåta-dörr, uwauk, av den 
välgjorda typ, som Pavva Lars Tuorda här håller upp. Den är sydd av hans 
hustru Magga född Aira. Lägg märke till kantfållen av sämskat skinn, vid 
vilken tvärsträvorna, COlca, på dörrens insida är angjorda 'och fastsydda Med 
sentråd (jfr fig. 12). Dörren är upphängd med läderremmar på en halvmån-
formad halvtumstjock träskiva, s. k. gabile eller ribIkl, som hänger på ett snöre, 
fastknuten vid kåtans, också såsom dörrposter, tjänstgörande gavelstöd och vid 
rökåsen. 

Tuordas tältkåta vid stranden av ArasluokIta användes vid uppehåll i 
Padjelanta för fiske i Virihaure. 
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Fig. 12. Insidan av dörren. Lägg märke till läderremmen i mitten av dörren, 
som tjänar till att ge dörrduken en fastare anslutning till tvärslibarna i nedre 
delen av dörren. Ett välgjort handarbete. 
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Fig. 13. Vid stormigt väder knyts kanterna av tältduken över dörrkanten i 
särskilda öglor som finns mitt på dörren. 
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Fig. 14. Pavva Lars Tuorda med hustru och dotter utanför sin kåta vid Aras-
luokta. Tuorda är i färd med att starta en rekognoseringstur tillsammans med 
författaren. 
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Fig. 15. Lars Spik utanför sin sommarbostad på kalfjället i nordsluttningen 
av Arasäive öster om Arasluokta. Hunden är av den sedvanliga jokkmokks-
typen, som numera av Svenska Kennelklubben lagts till grund för avelsar-
betet att få fram en god renvallarhund. Den gamla renhundsrasen (lapphun-
den) är numera starkt uppblandad. 

Lars Spik är en av huvudmeddelarna vid undersökningen. 
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Fig. 16. Från boct,§no, den innersta delen mitt emot dörren, i Arasluokta-läg-
ret. Bilden talar sitt tydliga språk om föremålsbeståndet nu. Skålar av plast, 
kittlar och pannor av aluminium. Till höger högst upp hänger en torkad och 
rökt röding. I boano står en glödkaka på kant mot ett kärl av något slag. 
Upphängningen i grenklykor i kåtastängerna gammal metod. 

I samma kåta fanns dock husgeråd av gammal tillverkning, föremål av den 
gamla bruksslöjden. 

Fig. 17. Bakskål av masurknöl, viter. Den är 40 em i diameter. (överst t. 
höger.) 

Fig. 18. Guottetim-lummd, ett laggkärl med elliptiskt bottenplan, 50 cm efter 
långaxeln. Användes vid klövjning och tjänstgör såsom ett slags skafferi (jfr 
lockaekjan vid vinterflyttningar). Märk bärremmarna. 
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Fig. 19. Bruksting av trä tillverkas numera sällan. Amul Länta hör till de 
skickligaste tillverkare av vardagsföremål. Här täljer han en krokvuxen björk-
stock för tillverkning av en klövjebåge. 
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Fig. 20. Gamla använda klövjebågar. Den ena är lagad, divotum 
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Fig. 21. Fiskets stora betydelse medför, att färdigställande av nät hör till 
männens arbete, när man är ledig från arbetet med renarna, framförallt att 
»bo», moaridit, dvs, binda över- och undertälnarna, beiddjusiid ja vuollusiid, 
vid nätslingorna. Både tälnarna och nätslingorna, vuopadh, är köpta. Man 
använder en ställning, raoarddv-at9v1 1Q (se bilden), för att sträcka tälnen vid 
boningen. övriga redskap, som används härvid, är gieppd, nätnålen, och 
moarddv-bie'sse, det sistnämnda såsom mått mellan bogarnets knutar på täl-
nen. Som flöten används kork. Undertälnen är en fabrikstillverkad blytäln. 
Nät med tälnar, spunna av rottågor eller hästtagel, samt flöten av hoprullad 
näver, bdecdgdh goabiretum biesse,s, och Bänken av näver med inlagd sten, 
giptdh, och fastsatta vid undertälnen med rottågor, vie,ddeh, är försvunna 
sedan ett par mansåldrar tillbaka. 

Nätkulturen står högt i Jåhkåkaska, beroende på intensivt fiske under 
höstperioden i höstvistena. 

118 



Fig. 22. Man tar vad man haver. Nätmärke, ett slags flytboj av krokvuxen en 
med vidsittande lina, som fästes vid en näträcka, jQd'do-garges, utlagd på, 
djupt vatten. 
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Fig. 23. Tåipsi, en hund av jokkmokkstyp. Den skiljer sig från den egent-
liga lapphunden (renhunden) genom att den är mera högbent och har en mer 
långsträckt kropp. Traditionen förtäljer om hundar av denna typ, som kunde 
sändas efter en renhjord på en halvmils avstånd. 
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Fig. 24. En mil söderut från Jåhkåkaskasamernas sommarviste ligger Stalo-
luokta permanenta barmarksviste vid en vik (med samma namn) av Virihaure. 
Där bor de flesta under barmarkstiden i Tuorpuns sameby, se kartan. Det 
är en märklig skillnad med avseende på bostadsbeståndet mellan de två när-
belägna vistena. I Staloluokta har den nordlapska torvkåtan (torvgammen), 
med torvlagret i väggen av horisontellt lagda torvstycken, som håller sig kvar 
av sin egen tyngd, varit i bruk länge. 

Staloluokta bebos numera endast av från Karesuando inflyttade nordsamer, 
som fört med sig torvgamme-tekniken. I Jåhkåkaska har den typiska jokk-
mokkstältkåtan med relativt raka bågstänger hållit sig intakt, och även ett 
par i gruppen införlivade karesuandofamiljer har övertagit denna kåtatyp. 

Skillnaden i bostadstypen mellan Jåhkåkaska och Staloluokta beror dock 
även därpå att medan Jåhkåkaska endast är ett högsommarviste (midsommar—
månadsskiftet juli—augusti) så bebos Staloluokta i stort sett från snöns av-
smältning till den första snöns framträdande; vidare därpå att tillgången på 
björkvirke är rikligare i Staloluokta. 
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Fig. 26. Vid Staloluokta finns en offerplats under klippstup ett stycke upp 
efter Kieddaurjåhkå. 

Fig. 25. Flygbild över lägret i Staloluokta, där man bor i fasta torvkåtor, 
som är placerade alldeles intill sjöstranden. I bakgrunden sjön Kieddaure. 
Före nordsamernas inflyttning bodde här samer av släkten Pavval, vilkas efter-
kommande har flyttat till Norge, där de bedriver renskötsel i närheten av 
Fauske. Dessa kallades pciddjildhah och stannade här uppe från början av 
maj till sent på hösten tills snön kom. I Staloluokta fanns förr en nomad-
skola. 

123 



Fig. 27. Ben från offerbranten. 
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Fig. 28. Tjahppisåive höst- och vårviste med fjället Njanja i bakgrunden. 
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Fig. 29. Påreks vårviste ligger på en slätt, lahko, som får barmark tidigt. 
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Fig. 30. Pårtekiehtje vårviste, det enda tidiga vårviste som ännu är i använd-
ning. 
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Fig. 31. Ackjor i Pårtekiehtje på sina bil iddgeih. 
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Fig. 32. Rai l  &Eras, stege, i Pårtekiehjte. 
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Fig. 33. Kopplingen av de bärande stöden på en lave, luovve, i Pårtekiehjte. 
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Fig. 34. Del av klykstångsställning med ås, hQl l  gy. 
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Fig. 35. Luovve, en förrådsställning, konstruerad av klykstänger, som jämte 
pålen utgör byggnadselementen i de lapska byggnaderna. Sammankopplingen 
av de olika elementen är enkel och säkerligen urgammal. (En undersökning 
av primitiva byggnader av detta slag hos naturfolk över hela världen skulle 
säkert ge mycket av intresse för etnografen.) Förrådsställningar av luovve-typ 
hör till björkregionen och angränsande delar av den övre barrskogsregionen. 

Ofta byggs en luovve i anslutning till ett stående träd. En del av de sned-
ställda klykstängerna fortsätter uppåt och möts i gavelspetsar parvis, vid 
vilka en ryggås, hQ1' gQ, kopplas. I undersökningsområdet förekommer även 
luovve utan en överbyggnad av gavel- och ryggåskonstruktion. 

På bilden har gavelstängernas grenar, avhuggna 1,5 å 2 dm från stam-
men, lämnats att hänga kött, blodmagar, malle-6oaiveh, och senknippen, suodnd - 
gQddoarveh, på. Stänger av denna typ används också i de trebenta suoner-ställ-
ningarna. Byggnadsställningen på bilden är alltså en kombination av luovve 
och 8u0ner. 

På luovve-golvet förvarades matvaror och kläder, övertäckta med näver 
eller dukar. 

Luovve-ställningen hör avgjort till den gamla intensiva fjällnomadismen, 
vars andra byggnader är den flyttbara tältkåtan — senare dock även näver-
eller torvkåtan. 

Luovve är snabbt stadd i försvinnande. Den på bilden används ej mer. Märk 
stegen, rai'clårds, som består av en trädstam med inhuggna steg, vanlig också 
i den nordiska allmogekulturen. Vid bortre gaveln till höger på bilden syns en 
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Fig. 36. Gamla kåtavidlar och renvallar utgjorde grogrund för goda gräsvallar. 
De avbärgades med samernas goda minne av de bofasta. På bilden ser man 
en gammal kåtavall väster om höstvistet Tjahppisåive, benämnd Njanjakår84. 
Den var i användning i början av 1900-talet, enligt meddelande av Nils Amma 
Aira, som står på vallen. Stolpen till höger om honom och den bakom honom 
är rester av en hölave, som en bonde från Njavve (Amul Eriksson) hade, när 
han slog vallen. 

annan typ av stege, bestående av en gaffelgrenad stam, på vilken tvärslåar 
fastspikats, säkert en yngre konstruktion, eftersom spiken som bruksvara 
kommit sent in i samernas föremåls- och byggnadstillverkning. 
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Fig. 37. Aira vid arran (eldstaden) av sin kåta i Njanjakårså, med en av kå-
tans bågstänger i handen. 

Fig. 38. Nautejaur är en by nära barrskogsgränsen, där befolkningen är av 
blandad lapsk-svensk härkomst. Hemspråket har där varit lapska. Alla i byn 
kan fortfarande samiska. Janne Nordlund, strax efter sekelskiftet en av de 
främsta tävlingsåkarna i Sverige, står här bredvid en kvarnsten, som använts 
för malning av korn i Nautejaur. Koartnajåkkå, kvarnbäcken, var ett ortnamn 
som förekom vid alla byar i Jokkmokk i slutet av 1800-talet och ännu om-
kring sekelskiftet. (överst t. höger.) 

Fig. 39. Bodar som nomader haft i Tjåmotis, en av de större byarna vid Lilla 
Luleälvs sjökedja. I bodarna förvarade samerna sina tillhörigheter, som be-
hövdes vintertid. Hit hörde också dyrbarheter, såsom silverföremål, festkläder, 
seldon för körning till marknaderna och kyrkhelgerna m. m. Bodarna utgör 
ett vittnesbörd om det samarbete och samförstånd som förefanns mellan no-
mader och bofasta i Jokkmokk. 
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Fig. 40. De reguljära kommunikationerna mellan Jokkmokks kyrkoplats och 
utbyarna var få och tidvis svåra att upprätthålla. Postgången mellan Jokk-
mokk och Kvickjokk skedde efter sjöarna. Under »förfallstiden» vår och höst, 
då isarna varken bar eller brast, måste postföraren gå efter land. Pavva Lars 
Tuorda står på poststigen, som gick från Njavve österut mot Jokkmokk. 

Fig. 41. Minnesmärken och traditioner om det förkristna stadiet finns inom 
Undersökningsområdet. På bilden berget Tjärtku öster om byn Njavve. Norr 
om Tjär'ku finns Sai'va-faurag, som även tyder på områdets kultkaraktär, jfr 
fig. 26 o. 27. (överst t. höger.) 

Fig. 42. Utsikt från berget Tjäriku öster om bondbyn Njavve mot nordväst. 
I dalen numera övergivna myrslogar tillhörande Njavve. Enligt Tuorda var 
en synnerligen viktig orsak till att nomaderna höll sig på kalfjällsområdet 
ända till tiden för månadsskiftet sept.-okt. att renarna ej skulle trampa ned 
gräset på myrarna innan det var avbärgat. Här förelåg en intressekollision, 
som löstes helt i samförstånd. 
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Fig. 43. Vinterbostaden utgöres numera av hus av vanlig i trakten före-
kommande typ. Ganska vanligt är att samer övertar hus och gårdar som 
blivit övertaliga då byar blivit folktomma, en företeelse som synes bli alltmera 
deciderad. I samband därmed har kollisionerna försvunnit mellan nomader 
och bofasta på grund av konkurrensen om vissa naturtillgångar, framför allt 
växtligheten på myrmarkerna. I byn Stenträsk bor sålunda ett antal familjer 
från Tuorpuns sameby dels i av bönder köpta hus och dels i nybyggda så-
dana. 

På sydsidan av sjön Vaimat mitt emot byn med samma namn har Petter 
Länta köpt ett kronjägarboställe av domänverket. Han bor där med sin svå-
ger och en denne närbesläktad familj — inflyttade nordsamer från Karesuando. 
Huset ligger mitt i ett område med goda lavmarker. Stället heter Djupviken. 
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Fig. 44. Vattenhämtningshålet, 5acce-rudine, i isen på Djupviken, med isbill, 
6ar'fo, och vattenskopan, 6acce-guk'se eller skuPpii. 
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Fig. 45. Men ännu på 1910-talet och in på 20- och 30-talen var vinterbo-
staden en tältkåta. Tältkåtorna förlades på en skyddad plats i en tätvuxen 
tallhed. 

Fig. 46. Ackjorna — på bilden en lockackja — ställdes på ett par tallslanor, 
s. k. biliclagdh, vanligen höjda över marken, för att icke nedisas. Jfr fig. 31. 

140 



Fig. 47. En typisk lägerbild från en vinterboplats. En luovve (jfr fig. 35) har 
uppbyggts i anslutning till två tallar. Mot densamma är »nyspitadea, meka-
cdggdtum, renskinn, duolljeh, uppresta. Ett par .skidor och en ackja är resta 
mot laven. Där finns även en ackja som renskrapats från snö och skall an-
vändas eller har nyligen använts. 
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Fig. 48. Samer från den del av Sirkas sameby, som nu hör till den senare 
bildade Jåkkåkaska sameby. Från vänster Anders Pågga, Panna Rassa, Vuolla 
Lånta (Nappa Länta, fader till Amul Länta, som är en av meddelarna), Inga 
Stridsman, född Länta, och Kajsa Rassa, hustru till Panna Rassa. Alla utom 
fru Stridsman är döda. Identifierade av nomadlärare Nils-Eric Spiik, Jokkmokk. 

Fig. 49. Nomadens vinterlandskap har undergått genomgripande förändringar, 
främst genom ingrepp i samband med det norrländska storskogsbruket. För 
skogsföryngring har väldiga kalhuggningar och hyggesbränningar under de 
senaste decennierna utgjort de stående åtgärderna. Av skidspåret framgår hur 
snön packat ihop sig på det kalhuggna fältet, vilket innebär, att renen ej 
förmår gräva igenom snötäcket. Kalhyggen nära trädgränsen är särskilt ut-
satta för ansamling av drivsnö. Kalhygget på bilden ligger väster om sjön 
Vaimat i jämnhöjd med Jokkmokks kyrkplats. Här fanns förr enligt mina 
meddelare en utomordentligt fin tallhed, biecce-roavve, där snön låg mjuk och 
dättgrävd* under högvintern. (överst t. höger.) 

Fig. 50. Ett grävfält, Segar, väster om sjön Vaimat. Kalhuggningen har gjort 
att renarna grävt endast fläckvis. 
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Fig. 51. Genom timmerhuggning »urtunnad» tallhed väster om Vaimat, där 
renarna betar. Betet är dock ej det bästa. 
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Fig. 52. De första barfläckarna i skogsregionen uppstår på vindutsatta åsar. 

Bilden är tagen i slutet av mars. 
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Fig. 55. En skogsbacke öster om Vaimat med orört snötäcke, Qbbgs. Skidspå-
ret visar, att partiet längst till vänster nedtill har lös lättgrävd kornsnö, 
scenag. Partiet är i en skråning, som ligger i lä. 

Fig. 53. En mycket lavrik tallås i närheten av den nu nedlagda renforsknings-
stationen inom Sierre skogssameby. (överst t. vänster.) 

Fig. 54. Lemmelstigar på en fjällhed på Arasnjunne. 1961 fanns rätt mycket 
lemmel i fjälltrakterna. Lemmeln äter även renlav och kan sålunda försämra 
renbetet. 
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Fig. 56. Typisk kornsnö, scenak 
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Fig. 57. Ett grävhål, suovidnje, i ett grävfält. 
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Fig. 58. Betet undersökes. Man gräver med den handskbeklädda högra handen, 
efter att först ha grävt med staven. Förr hade man särskilda skovelstavar 
för undersökning av betet, s. k. goai'vo-soabibe. 
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Fig. 59. Betet i ett grävhål undersökes. 
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Fig. 60. Nyfallen lätt snö, hdbile. All slags nysnö underlättar spårningen av 
renar och jaktvilt. Det allmänna ordet för nysnö är vcIccd. Nysnö på gammal 
snö kallas i Jokkmokk för ainaddhkd. 

Fig. 61. Renhjorden samlad på Djupvikens is. I bakgrunden gården. Hjorden 
skall flyttas till en annan betesmark. Samtidigt »togs matrenar», validin bieb' - 
mus-bcici cuid. (överst t. höger.) 

Fig. 62. I mars är kormlarverna under huden utvecklade. Kormlarvernas ut-
rotande torde höra till den moderna renforskningens viktigaste uppgifter. 
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Fig. 63 o. 64. Barmarksbildningen är av mycket stor betydelse för renskötseln. 
Vid en flygfotografering den 20 maj 1962 togs ett stort antal bilder av Jåhkå-
kaskas lågfjällsregion (Kabla- och Pårtekähtje-området). Det visade sig att 
snötäckets tjocklek varierade mycket. Tjockast låg det omkring barrskogs-
gränsen, som här bildas av granen. På kalfjället uppstår barfläckarna tidigt 
på de barblåsta kullarna. 
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Fig. 65. Barfläckar på toppregionerna av Tjakkelii. 

Fig. 66 o. 67. Tidig barmark på mittd, torrmyr. Eriophorum, giegå njuollå, hör 
till de tidigaste grönväxterna på våta 
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Fig. 68. Strandparti med tidig barmark vid Tjaktjajaur, sjön som skall upp-
dämmas. 
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Underrättelse rörande åkerbruket m. m. 
i Dalarne år 1800 

Av Nils Ryding 

Meddelad med inledning av OLOF MIISTELIN 

Bland stockholmsnyheter som dåvarande ledamoten av Högsta 
domstolen Mathias Calonius i brev av den 10 maj 1798 meddelade 
professor Henrik Gabriel Porthan i Åbo rörde en deras gemensamme 
vän Nathanael Gerhard SchuMn, som vid denna tid tjänstgjorde 
som professor vid Krigsakademien på Karlberg. &hulten hade två 
dagar tidigare på uppdrag av bergsrådet Samuel Gustaf Hermelin och 
på dennes bekostnad begivit sig på en resa till Stora Kopparbergs 
län, berättade Calonius. SchuMn skulle genom observationer be-
stämma geografiska läget för ett antal orter dels i Dalarna, dels i 
Mälartrakterna.i Bakgrunden till SchuMns uppdrag står att söka i 
Hermelins bekanta åtgärder för att få till stånd en noggrann beskriv-
ning över Sverige »i anseende till dess geografiska belägenhet och 
mineralhistoria samt till folkmängd och näringar med tabeller, rit-
ningar och kartor».2  Själv hade Schult6n genom flera tidigare ex-
peditioner förvärvat ingående förtrogenhet med alla dåtida metoder 
ifråga om hydrografiska mätningar och lantmäteri.3  

Han begav sig nu på resa tillsammans med geschwornem vid 
Bergskollegium Carl Peter Hällström, som senare också han fram-
gångsrikt skulle verka för svensk sjö- och lantmätning samt karto- 

1 M. Calonius-H. G. Porthan 10.5.1798, tr. hos [W. Lagus] (utg.), Mathias 
Calonii bref till Henrik Gabriel Porthan åren 1793-1800 (1902), s. 347. Jfr 
Nathanael Gerhard af SchulMn, Levnadsteckning. Utg. av Olof Mustelin (1964), 
s. 97. 

2  Se Sven Lönborg, Sveriges karta. Tiden till omkring 1850 (1903), s. 194-212; 
Bengt Gustafson, Arkivbildningen kring en kartverkstad, Donum Boöthianum 
(1950), s. 114-125; Herman Richter, Geografiens historia i Sverige intill år 1800 
(1959), särskilt s. 170-175, samt i dessa arbeten anförd litteratur. 

Jfr N. G. af SchulMn, a. a., passim. 



160 OLOF MUSTEL1N 

grafi.1  Deras resrutt kan i detalj följas genom en av SchuMn senare 
publicerad berättelse.2  Därav framgår bl. a. att följande orter 
besöktes: Sala (11 maj), Avesta (14 maj), Falun (15 maj och senare 
20-21 maj), Mora (18 maj), Ml (19 maj), Norrbärke (23 maj), Nya 
Kopparberget, Laxbro (24 maj), Nora (25 maj), Örebro (26 maj), 
Arboga (28 maj), Köping (28-29 maj) och Västerås (30 maj). 

Omedelbart efter återkomsten från resan avgav SchuMn rapport 
om den till Hermelin. Denne konstaterade att »för Geographien nyt-
tige Observationer» hade gjorts och att viktiga resultat för kart-
verket hade nåtts.3  Sin vana trogen inskränkte sig SchuMn icke till 
att under resan ägna sig enbart åt astronomiska observationer och 
geografiska mätningar; han gjorde därjämte iakttagelser rörande 
andra omständigheter och förhållanden i de trakter han genomreste. 
Med särskilt intresse ägnade han sig åt allt det som hade samband 
med lantbruket. Själv var han aktiv jordbrukare på sin hemgård 
Prostvik i Nagu socken i Åbo skärgård — låt vara att han icke, på 
grund av sin anställning vid Karlberg, fortlöpande kunde ha det di-
rekta överinseendet över arbetena där. Under sommarferier skötte 
han dem likväl självständigt, under terminerna måste detta ske ge-
nom ombud och per korrespondens.4  I november 1797 hade Finska 
Hushållningssällskapet grundats i Åbo, och SchuMn visade genast 
ett livligt intresse för dess verksamhet, som i första hand gick ut på 
att främja lanthushållningen i Finland.5  

En korrespondent som med uppmärksamhet tog del av alla under-
rättelser rörande jordbrukets tillstånd i olika delar av Sverige och 
Finland hade Schulthn i landshövdingen i Kalmar Michael Anckar-
svärd. Honom meddelade Schult6n nu sina iakttagelser rörande lant- 

1  Hällströms verksamhet behandlas bl. a. i litteratur, anf. i noten 2 på 
föreg. sida. Se även Biografi öfver Carl Peter Hällström, K. Vetenskaps-akade-
miens handlingar 1836. 

2  Nathanctel Gerhard Sehult&t, Några svenska orters latituder och longituder, 
genom astronomiska och chronometer observationer determinerade, K. Veten-
skaps Academiens nya handlingar, tom. XX (1799), s. 100-114. 

3  S. G. Hermelin—N. G. Schultån 4.6.1798, Åbo Akademis bibliotek. 
I den omfattande af Schultånska samlingen i Åbo Akademis bibliotek för- 

varas talrika brev och handlingar rörande lantbruket på Prostvik. 
3  Gustaf Cygnaeue, K. Finska Hushållningssällskapet 1797-1897 (1897), s. 

89 ff, 115 och passim. 
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bruket i Dalarna.' Anckarsvärd fann beskrivningen »uppå Dalkarls 
hus hållningen ... rätt fägnesam», och han konstaterade, samtidigt 
som han ställde sig kritisk till de i Kalmar län tillämpade metoderna 
inom lantbruket, att landet snart skulle komma till »rikedom och 
välmåga» om man överallt började införa de principer som var väg-
ledande inom Dalarna.2  

Det har icke med visshet kunnat konstateras om Schult6n under 
sin resa i Dalarna personligen sammanträffade med geschwornern 
Nils Ryding, ehuru detta förefaller troligt. Oberoende härav tog Schul-
tén omkring ett och ett halvt år senare genom brev förbindelse med 
Ryding och anhöll att denne skulle sända honom en redogörelse för 
de metoder som tillämpades inom åkerbruket i Dalarna. Rydings 
svar på denna vädjan avtryckes in extenso här nedan.3  Därförinnan 
må några biografiska uppgifter om honom meddelas.4  

Ryding föddes den 23 mars 1737 i Falun av fiskalen, sedermera 
rådmannen i samma stad Nils Ryding d. ä. och dennes hustru Caj sa. 
Om hans ungdomstid är ej mycket känt, om man undantar att han, en-
ligt egen utsago, då fick »under torftig lefnad uti många farligheter 
i flera år uthärda swåra och mödosamma arbeten till lifsuppehällets 
förtienande».5  Han uppgav i sitt testamente av 1803 att han genom 
dessa umbäranden redan vid trettio års ålder förlorat både hälsa 
och krafter; »det grofwa och svåra kroppsarbetet» hade ända till omkr. 
1770 fallit på hans lott. Enligt en uppgift från år 1771 befordrades 
då timmerkarlen Nils Ryding av gruvrätten vid Stora Kopparberget 
till uppsyningsman över timmerkarlarna.3  Mot slutet av årtiondet 

1  Veterligen har detta brev icke bevarats. 
Michael Anckarsvärd—N. G. Schultån 20.8.1798, Åbo Akademis bibliotek. 

3  Originalet förvaras i af Schultånska samlingen i Åbo Akademis bibliotek. 
Det omfattar 49 sidor i kvartformat. 

4  Där icke annat nämnes är dessa uppgifter hämtade ur Faluns kyrkoarkiv 
och ur Stora Kopparbergs Centralarkivs samling »Biographia Cuprimontana». 
Uppgifter ur dessa samlingar har godhetsfullt lämnats mig av arkivarien Einar 
Liljeroth, som jag varmt tackar för värdefullt bistånd. 

5  Cit. enl. avskrift av Rydings testamente, dat. 29.10.1803, förvarad i den 
ovan nämnda samlingen »Biographia Cuprimontana». Arkivarie Liljeroth har 
ställt en kopia av denna avskrift till mitt förfogande. 

6  Sten Lindroth, Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget 
intill 1800-talets början. I (1955), s. 649. 
11— 644111 Sv. Landsmål 1964 



162 OLOF MUSTELIN 

kallades han stigare och geschworner.1  Ungefärligen vid denna tid-
punkt finner vi honom verksam i Avesta, närmast med uppdrag att 
där förbättra smidet.2  1782 ålades honom att därjämte ha särskilt 
inseende över gamingen. Hösten sistnämnda år inrättade han i 
Avesta ett slamverk med flera planhärdar, i vilket han genom vask-
ning hopsamlade den koppar som annars gick förlorad med bok-
och vaskvattnet.3  Enligt uppgift skulle Ryding 1783 ha lämnat sin 
syssla som övervakare av garningen m. m. i Avesta, men redan 1787 
finner vi honom, för en tid av omkring två år framåt, som direktör i 
Avesta-direktionen. Denna bildades på 1780-talet för förvaltning av 
Stora Kopparbergs s. k. enskilda verk, som då huvudsakligast ut-
gjordes av Avesta och Svartnäs (ej Pah' gruva, som var företagets 
huvudverk). 

Svartnäs järnbruk hade sedan en tid visat sig vara i många av-
seenden svårskött. Ledningen i Falun började tröttna på besvärlig-
heterna och begynte t. o. m. på allvar diskutera en försäljning av 
bruket. Medan förhandlingar med Bergskollegium redan pågick om 
överflyttning av privilegierna för Svartnäs på annan ägare, förkla-
rade sig emellertid Ryding villig att arrendera bruket. Honom be-
viljades nu, omkr. 1788, ett arrendekontrakt på 14 år, varvid det 
årliga arrendet bestämdes till 1 200 riksdaler. Ryding gavs tillstånd 
att tillverka 800 skeppund per år. Under sin tid som arrendator 
lät han utföra flera nyanläggningar på bruket. En ny mjölkvarn 
tillkom, nya rostgropar och en ny stångjämshammarebyggnad. 
Alla härdar ommurades, såväl vid stångjämssmedjan som vid manu-
fakturverket. Tillverkning av plogbillar, liar och harvpinnar ,in-
fördes. Under Rydings tid uppfördes också Svartnäs kape11.4  

Då kopparmalmen i Falu gruva under 1700-talet började sina, 
överflyttades Bergslagets verksamhet i första hand till järnhante-
ring. De nya bruk som nu anlades förlades ofta till öde skogstrak-
ter. I sammanhang härmed utfördes flerstädes ett pionjärarbete för 
utvecklingen av Dalarnas jordbruk. Bland annat vid Svartnäs be-
drevs ett förhållandevis intensivt åkerbruk.3  Det torde ha varit främst 

1  S. Lindroth, a. a. II (1955), s. 374; meddelande-av arkivarie Liljeroth. 
2  S. Lindroth, a. 8. 3  S. Lindroth, a. a. II, s. 372. 
4  Sven Rydberg, Svartnäs, Bergslaget 1955 nr 3, s. 30 f. 
5  Einar Liljeroth, Hur Bergslaget blev jordbrukare, Bergslaget 1948 nr 3,s. 10. 
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här som Ryding med sådant intresse fördjupade sig i jordbrukets 
metoder, vilket givetvis icke utesluter att han även i Faluns när-
mare omgivningar ägnade dem sin uppmärksamhet. 

Nils Ryding har i modern historieskrivning karakteriserats som 
»en nitisk och uppslagsrik man».1  Med åren förvärvade han också en 
betydande förmögenhet. Av hans med utförlig omsorg uppsatta testa-
mente får man ett tydligt intryck av hans önskan att egendomen även 
framdeles skulle förvaltas på bästa möjliga sätt. Som huvudarvingar 
insattes hans dotterbarn Nils och Greta Everström,2  men han glömde 
inte t. ex. »Grufwe Hospitalet, hwaräst jag en sängliggande Patient 
varit», och småskolorna i Falun, vilka »till så wäl Lärares aflöning som 
Böckers inkiöpande för de fattiga barn» skulle efter hans död erhålla 
200 rdr. I detta sammanhang tilldrar sig uppgifterna om Rydings 
jordegendomar särskild uppmärksamhet. Det framgår av testamentet 
att han i oktober 1803, två år före sin död — Ryding avled i Falun 
den 16 oktober 1805 —, innehade Uddnäs bergsfrälse egendom i Wika 
socken, som skulle tillfalla det ena dotterbarnet. »Den andra får 
däremot den mig [tillhöriga] i Liljan och Aspebo Sockn, Slätta öfre 
och nedre Warggården i Kopparbergs Socken, samt Stubbnarfvet 
inom Stadsens Rå belägne Jord med alla dess åbyggnader och tomter, 
samt hagar och skog». — 

N. G. SchuMn mottog säkert Rydings redogörelse med tacksamhet 
och intresse. Den gav honom otvivelaktigt idéer för hur han kunde 
främja sitt eget jordbruk. Men icke nog härmed. Han lånade den åt 
H. G. Porthan, en verksam medlem av Finska Hushållningssäll-
skapet? Denne fann redogörelsen så värdefull att han egenhändigt 
skrev av viktigare partier därav för Hushållningssällskapets räkning 
och lät foga avskriften till sällskapets arkiv.4  

1 S. Lindroth, a. a. II, s. 374. 
Ryding ingick 15.1.1762 äktenskap med Anna Andersdotter (f. 1742 i Falun, 

död där 20.12.1790). I äktenskapet föddes 18.2.1763 dottern Catharina, som 
17.4.1787 gifte sig med geschwomern Anders Olsson Everström. Dessa hade de 
i texten nämnda barnen Nils och Greta. 

3  Jfr alltmänt härom M. G. Schybergson, Henrik Gabriel Porthan. Lefnads-
teckning. II (1911), s. 322 ff, och där anförd litteratur. 

4  Avskriften ligger numera i Finska Hushållningssällskapets arkiv, Åbo, 
vol. D XXIII: 4, fol. 163 if. — Porthans avskrifter är i sak identiska med origi-
nalet, men ortografin avviker på flera punkter. I form av noter har Porthan gjort 
ett fåtal tillägg till texten. Dessa tillägg redovisas här nedan. 
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Jordbruket i Dalarna har under tidernas lopp skildrats av flera 
persimer. Här skall blott som exempel nämnas den veterligen äldsta 
tryckta skriften, Sam. Schultzes »Om sättet att bruka åker och äng 
vid Stora Kopparberget och omkring Fahlu stad» (Sthlm 1743, 2. uppl. 
1747), och en modern, detaljerad sammanfattning i flera delar, Lars 
Levander m. fl., »övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets förra 
hälft» (Skrifter utg. av Gustav Adolfs Akademien för folklivsforsk• 
ning. 11). I raden av dessa skildringar försvarar också Nils Rydings 
av år 1800 sin plats, inte minst på grund av den personliga stil som 
utmärker hans »underrättelse». 

Underrättelse rörande åkerbruket i Dalarne år 1800 

I anledning af Herr Professoren Schult6ns Bref af den 3dJe Februarii 
1800, tages frihet at fråga, om med den nämnde Rågens mäijande det 
förstås en sådan Rågskjärning, som uti Upland brukas, eller som är, 
at med Lia skjära och lägga'n på slag, såsom Gräs? Är meningen den, 
så säges med rätta, det Säden illa medfares och med Halm och Ax 
blifva omhvarannan blandade. 

En bättre skjärning än denna och med mindre tidsspillan än med 
Hand-skjära, fast tillsägandes för Qvinfolken eller den uptagande 
mera arbetsam, men likväl i det närmaste så snyggt som med Hand-
skjära, är, om denna Orts Methode följes, som är at skjära åt och 
följa Rågens lutning, så at den afskurne faller uppå den oskurne 
Rågen, då uptagnings hjonet följer straxt efter, och baklänges gående, 
med händren redigt uptager och lägger i band; dessutom torde hand-
skj äran blifva mindre förmonlig, då Rågen är til 4 alnars längd, som 
här ofta händer. 

Eftersom Råg-skylame i Nyland stodo gröna utaf brodd, så äro 
Nylänningarne förmodeligen, såsom Uplänningarne, lättjefulla, 
emedan dem faller för besvärligt at göra hattar. 

Här å Orten torkas Rågen på flere sätt. När den sättes i skyl, 
ihophäftas hvarje band med 2" bindningsband, hvarefter en så kallad 
snes eller stör nedslås i jorden, hvarå et Sädesband trädes så at det 
blir lodrätt stående, deromkring rätas 5 a 6 band, som med et upvid 
axändan öfverslagit band sammanhäftas, så at de icke kunna sking-
ras. Til dessas betäckning sammanbindas starkt uti rotändan en så 
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kallad hatt, hvilken är så stor emot skylen, at, då den blir pålyftad 
och utbredd, så betäckes alla axen af de omkring Snesen upresta 6 a 
7 band, at ingen väta kan åt dem komma. 

Det andra sättet är at hässja Rågen, som kan på 2 a 3 sätt gjöras, och 
hvarvid regn och väta icke eller kan skada mera än de yttersta kornen. 

Om Trösk-Machinerne. 
Sedan här å Orten intet äro några stora Possessionater, som hafva 

många dragare, och Oxar, för deras senfärdighet, så litet til kjörslor 
brukelige, så är, til så väl besparing på dragare, som lindring uti 
byggnaden, redan Fyra Enkla, eller utan utväxling af stjernhjul 
och dess Drälla, här å Orten byggde Machiner, för at med hästar 
kjöras. Dessa kjöras, en del med en, andra med tvänne hästar, som 
med mer och mindre hästens fortgång drif va Tröskhjulet ifrån 70 till 
120 hvarf i minuten. 

En utaf dessa Machiner, kvars kugg- eller kronhjul har 8 alnars 
Diameter och 120 kuggar, gjör, igenom den på Tröskhjuls Stocken 
sittande 7 valars drällan, at Tröskhjulet, för hvarje kugg-hjulets eller 
dragarens omgång, endast gjör 17 hvarf. Denna Machin går intet tungt 
med en häst; men som hästen på en 81 alnars diameter intet bör for-
ceras öfver 41 hvarf i minuten, så hinner detta Tröskhjul, som är af 
9 quarters Diameter, på samma tid intet mera än 76 hvarf. 

En annan med lika stort kugghjul och 128 kuggar emot nu 5. 
valars drälla gjör 251 hvarf, i följe hvaraf, då hästame gå omkring 
4 hvarf i minuten på samma vidd som den förra, hinner Tröskhjulet 
af 10 quarters Diameter 1021 hvarf. — Denne går för tungt åt en, 
men ordinairt åt tvänne hästar. 

Med det omnämnde stångjernskugghjulet af 8 alnar och 4 tums 
Diameter samt 316 kuggar, som emot en 10 valars Drälla gjör 314 
Tröskhjulets omlopp, behöfver hästen icke på en 10 alnars Diameter 
gjöra mera än 34 omgångar, för at vinna Tröskhjulets af 2 alnars 
Diameter 103 hvarfs omgång, och hvilket för så väl Machinen, som 
Tröskningen är i det närmaste bäst passande. Då en mindre trösk-
ning utaf hafra eller ock Råg til takhalm skjer, köres denna med en, 
men då tröskningen forceras nyttjas tvänne hästar, hvarvid den går 
tämmeligen lätt, så at samma hästar kunna hela dagen nyttjas, alle-
nast dem då och då någon hvila lämnas. 
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Utom den här förut nämnde ändring af dessa Machiner til enkel 
byggnad och lättare gång för lika mycken tröskning, är ock til en 
mera väl trösknings vinnande flere Slag-trän å Trösk-hjulen påsatte, 
eller, så at för hvarje hall aln å Trösk-hjulets Peripherie är ett Slag-
träd samt, i stället för kantiga valsar eller matare, runda och släta. 

Efter eget omdöme och smak, så tyckes min med Jernkugghjulet 
härtils vara den bästa, som, utom det at en 10 valars drälla går 
ledigare och lättare än som en med 5 valar, och at igenom de många 
kuggarne hästen behöfver icke eller gå så fort, det äfven igenom 
Risselns ändrande i det närmaste skiljer Säden ifrån Halmen, så at 
vid skakningen sällan något korn fås. 

I anseende til det, at min tröskning intet skjedde förr än emot 
slutet af November och dessutom all min hafra, af 2 a 21 alnars 
längd, måste skjäras grön och i följe deraf mycket slum och litet 
gifvande, kan i anseende til tunnetals-tröskning för dagen intet 
upgifvas; men som halmens quantitet, som skal gå igenom Machinen, 
är det säkraste, så observerades flere gångor, at för 2ne  Lass Kornsäd, 
hvilken bestod af nästan så mycket gräs och ogräs som Säd, och hvil-
ken med dessa Machiner är den svåraste at få väl tröskad, fordrades 
ordinairt time, men vid forcering kunde det ock skje på1 time. 

Då Byggnaden är beqvämt inrättad, kan denna tröskning för-
rättas til och med af qvinfolk allena, annars en Karl och 3ne  Qvin-
folk, eller Fyra personer, som då ock bär samt sammantrampar hal-
men på sitt ställe. 

Til Wåhr-Säds kastningens skjötsel, då den skjer med Machin, som 
står paralellt med tröskstolen och har sin rörelse från Tröskvärket, 
fordras 3" personer, hvilka dervid hafva full syssla med drossans 
risselning,1  upbärning och skjötsel. Med desse Machiner går kastningen 
ganska fort, men de fordra likväl någon Mechanisk förbättring, i 
anseende til den ojämna gång de få utaf Tröskvärket. — Då korn 
med dessa Machiner tröskas, måste dervid sittande borsten2  medelst 
handslagor aftröskas, och det innan det kastas. 

Efter anmodan har ock äran vid handen lämna, huru och på hvad 
sätt jag, så väl som de fläste här å Orten bruka våra, i anseende til 

Med »drossans risselning» avses den nytröskade och agnblandade sädens 
(el. sädeshopens, dråsens) grovrensning med hjälp av glest såll, s. k. rissel. 

2  Skärmfjällen. 
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Ortens i allmänhet varande magra jordmon, små ägendomar, samt, 
i följe utaf deras belägenhet uti dälden emellan stenar och berg, 
medförande flere Jordarter, berätta skiljnaden deraf för de allmän-
naste. Men som tale- och beräkningssättet är Lands Orteme emellan 
mycket skiljagtigt, så tager jag mig frihet, at til uplysning förut an-
föra något, såsom, at med ett Lass gjödning förstås så mycket som 
3 Cub.alr. 

Ett Spanland Jord, i anseende til dess mätning här i Orten, med 
en 6 alnars stång 7200 quadr.al. 

Ett Snesland är del af Spanlandet, eller 360 Dito. 
Ett bandland är k del af Sneslandet, eller 36 Dito. 
Lindi- är et gräsbärande stycke, som förut varit Åker. 
Nyplog2  är, då ett gräsland, eller en gammal Lind, första gången 

ristas och plöjes til Åker. 
Torf-syra3  är, då den nedstjälpte gräsvallen med Plogen upvändes. 

Bland-Säd är Korn och Hafre sammanblandadt. 
Som Lerjorden, ehuru den under stark torka mera lider än de 

lösare arteme, ej allenast är för Sädesbruk den påliteligaste och 
gifver den kärnfullaste Säden, utan ock det bästa samt i goda år det 
mästa Fodret, så företages först dess bruknings sätt, som är, at en 
sådan ägendom indelas uti 10. delar, och at man deraf årligen besår 
4. delar, en del trädes och 5 delar bära gräs, hvilket på det sättet 
cirkuleras, at årligen uptages eller plöjes k, del ifrån Lind eller gräs-
land til Åker, och 1.16 del igenlägges ifrån Åker til Lind, eller at 
bära gräs. Detta kan isynnerhet på tvänne sätt exsequeras, såsom: 
Pn° at medelst Rist och Plog til ett godt quart: djup upplöja den 
Linden til Åker, som längst burit, eller ock gif vit det minsta gräset, 
och, när tanken är at beså det med Råg, det sist til medlet af Julii 
månad blifver upplöjdt, som då af Solens värkan tils Rågsåningstiden 
infaller får en hvila, eller trädning. 

1  Den enstaviga starka formen lind har snävt begränsad utbredning i norra 
Dala-Bergslagen i betydelsen gräsbärande åker, som slås för höfångst. Det 
eljest vanliga ordet härför i såväl Dalarna som grannlandskapen är den svaga 
formen linda, som även några gånger brukas av Ryding. 

2  Ordet nyplog är belagt i Dala-Bergslagen och når in Bjursås, men är f. ö. 
okänt i övre Dalarna. 

3  Ordet torvsyra är tills vidare blott känt från Säters gamla sockenmål (Ingvar 
Normans saml. ULMA) och betyder »andra årets havregröda». Jfr s. 169 not. 
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Är då tilgång tu l gjödning, fastän den nästan bestode af samman-
blandade sopor, spåner, sand, myrdy, etc: at därmed göda.  't, fås 
deruppå Råg, och, om jorden intet är desto magrare och gjödningen 
intet mindre än tu l 40. Lass' på Spanlandet,2  så sås Rågen ifrån 11 tul 
högst 2 fjerdingar på Spanlandet. 

Året derpå, sedan Rågen är skuren och införd, plöjes detta Land 
tu l endast 3 tums djup, som är hälften af de förra plogfårornes tjock-
lek, hvarefter påföljande wåhr sås korn, som gärna då får en bättre 
växt, än då dertil om våhren gjödes. 

Efter kornets skjärning, plöjes det så djupt, at den vid första 
plöjningen nedvände grästorfven upkommer, hvilken då är så mult-
nad, at den vid åkerns harfning söndergår och tjenar tu l en liten 
gjödning. — Påföljande vår sås denna Åker med en blandning af 
Korn och Hafre, som här kallas blandsäd. 

Efter denna, antingen samma höst eller våhren derpåföljande, 
upplöjes den på nästförut nämnde sätt, och sedan såsom en annan 
trädes-åker handteras samt, då den är tu l fullo trädder och lagder 
uti sådane skiften, som fordras och åstundas, harfvas och vältas 
den, at dess jord blifver fin och jämn. Häruppå utföres och bredes 
samt sönderhackas gjödslen, som bör vara väl brunnen, at den blifver 
helt fin. Kan detta skje den tid at såningen får straxt följa, så är det 
så mycket bättre. Är gödslen utförd efter 60 Lass på Spanl. så är, 
om Sädes Rågen är säker, tilräckeligt at så 1 a 11 fjerding på Span-
landet. För at få Linden så mycket bättre at gräsgro första Året, 
så utsås något hö-frö då Rågen sås, som jemte densamma nedharf-
vas. Vältning3  derefter gjör at Rågskjärningen, som då ju närmare 
ned åt jorden ju hälldre bör skje, kan, så väl som första årets s1oga4  
och räfsning, beqvämligare förrättas. 

Efter dessa Fem årens Åkerbruk, lägges denna Åker tu l Lind, eller 
Gräsbärning i Fem år, hvarefter med detta stycke samma eller här 
förut omskrefne operation åter börjas och fortsättes. 

1  Porthan har i sin avskrift tillfogat en not med följande text: Med ett lass 
Gödning förstås så mycket som 3-1 Cub. aln. 

2  I en not till Porthans avskrift är en förklaring härtill fogad: Det är 360 
quadr. alnar. 

3  Körande med vält över åkern (o. brodden). 
4  Slåtter. 
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När jorden på ofvanbeskrefne sätt handteras och brukas, så gifver 
den i goda år 6 a 7, ja stundom fast sällan, 8 Tunnor Säd på Span-
landet samt, då den ligger i linda, ifrån if til 2. skryndor hö, a 40 Cu-
bio alnar eller 60 a 70 a skryndan, å Spanlandet; Således al den väl-
signelse man sig kan önska! Och hvilken äring måtte vida öfverstiga 
den, då lika stor del af en ägendom trädes, som sås samt Ängen, som 
ligger utan all hjelp, gifwer litet, oätligt och svagt hö. 

2clo Är, at med samma jordart hafva samma indelning samt den på 
et lika sätt plöja och kjöra; men, då tilgång på gjödning saknas för 
at göda på Nyplog, sås den med hafra. 

För 2dra årets Såning, som ock blir hafra, plöjes som förut är nämndt. 
3die årets säde, som då skjer på Torf syra,' kan, om gräsvallen 

varit något tjock, med Blandsäd besås. 
Det 4" året trädes och Rågsås på förut omskrifvit sätt. 
Sker gjödningen vid denna Rågsåning til 60 Lass på Spanlandet 

är gräs derefter at förvänta, som förrut är anfördt. Härvid kan ock 
efter omständigheter Ett års Säde minskas och Ett års gräsbärning 
ökas. 

3° Den så kallade Lättjord, eller som består af en större del fin 
sand och en mindre lera, är lösare och efter torka ej allenast tager 
fortare åt sig af det regn som faller, utan är ock med mindre nöjd, 
hvarigenom den, ehuru icke alldeles så mycket eller kärnfullt gifvande, 
som Leran, likväl sällan eller aldrig lider så betydlig missväxt, hvar-
ken på Säd eller gräs, allenast at den är uti behörig häfd hållen. 

Med dennes cirkulerande til ömsom Säd och ömsom gräs, procederas 
på samma sätt, som för Leran är nämndt, allenast med den skillnad, 
at denna intet brukas så många år til Säd, och hvilka efter jordartens 
lösare eller fastare beskaffenhet minskas med 1 a 2 år. Äfvenså kan 
ock hända at något år af gräsväxten får minskas; deremot så behöfver 
denne icke så mycket gjödning, utan är väl hulpen med 40 Lass, eller 
något deröfver på Spanlandet. 

4t0  Den så kallade Myr-jorden, som består utaf i dälder samman-
flutne och förruttnade växter til mindre och mera tjocklek, ja stun- 

1  Porthan har i sin avskrift här tillfogat en not med förklaring: Torfsyra är, 
då den nedstjelpte Gräsvallen med plogen upvändes. — Förmodligen efter 
Rydings egen ovan s. 167 givna definition. 
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dom så djupa, att de räknas före vara bottnlösa. Dessa fordra mycken 
dikning samt ofta dikenas ränsning. 

Sedan de, som all här å Orten varande jord, första gången äro med 
handkraft vände och til Åker uparbetade, gjödas de med högst 40 
och när de hållas uti godt bruk med 30 Lass på Spanlandet samt med 
Korn besås, hvarefter de lämnas til gräsbärning, som blifver rätt 
ymnig i några år. Sedan ristas och plöjas de som annan Nyplog. 
Deras Sädesväxt är rätt ymnig och frodig, fast icke så kärnfull, som 
på de fastare jordarterne. Uti torra år, då andre slå felt, gifva des-
sa den mästa och bästa Säden, äfvenså Gräs. På Ett Spanland är 
tilräckeligt at utså 8. högst 10. kappar Korn. 

Äro desse väl dikte och icke läget för sidländt, sås värkeligen Råg 
derå med större förmon än som Korn, ehuru det ännu icke blifvit 
så allmänt vedertaget; men då bör Rågen icke sås öfver, men väl 
något under 5. Kappar på Spanlandet. 

Denne är väl en besvärlig och svag jord at bruka; men så medförer 
den den förmon, at då de andre jordarterne lida utaf torka, så gifver 
denne ymnigt. 

För at utaf denne hafva största nytta, så brukas derå endast en 
Säd och derefter i trenne år gräs; Så at hvart Fjerde år bör den up-
plöjas och gjödas, samt dikena ränsas. Och 

5t0  Här å Orten, där en mindre tillgång på Jord finnes, äro ock 
Gräs-kullar, som bestå af mindre Krapulsten,lgroft grus med någon röd 
bergmylla blandad, til Åker uparbetade. — På desse, hvilka i an-
seende til sin gleshet intet kunna behålla den fugtighet, som för 
Våhr-Säd och Gräs-växt äro ärforderlige, sås årligen, ja 10, 12 a 15 
år efter hvart annan, Råg, hvilken til en vacker och gifvande växt 
underhålles med 20 a 30 Lass gjödning hvarje eller hvartannant år. 

Då sådan Jord, efter flera års förlopp, synes tröttna vid at bära 
Råg, eller som är, at då halmen blifver kort och fin, samt ax och korn 
små, så at den icke gifver i Spann, då lägges den 2. a 3. år til Lind, 
eller gräsbärning, hvarefter den som annan Nyplog upplöjes och 
Rågsåningen på förut nämndt sätt continueras. 

Sålunda haft äran vid handen lämna, hurusom jag, så väl som de 

1  Ordet förekommer med denna form på vissa håll i Nedre Västerdalarna, 
Nedansiljan samt Dala-Bergslagen och avser rundkullig sten av ung. knytnävs-
storlek, även kallad klappersten. 
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fläste här å Orten handtera, skjöta och indela Jordbruket, samt med 
det samma visat huru och uti hvad ordning et Circulations bruk bör 
ställas och handteras, som likväl, efter jordmonens beskaffenhet, 
tilgång på gjödsel och gjödsel ämnen, behofvet af mer eller mindre 
Säd och gräs, kan [cirkulationsbruket]l ändras, såsom vid Lerjorden 
är nämndt om 10" delars indelningen, hvilket kan, om så åstundas, 
ändras til 12te delar, då, om 4. års Säde tages, det blifver K år för 
gräs. Tages dervid 5 års Säde, blir det 7 års gräsbärning. Således är 
igenom detta allenast en hufvudplan upgifven, som efter förefallande 
omständigheter kan ändras, och dymedelst största förmon vinnas. 

Äfvenså får jag välment mina tankar vid handen gifva, huru et 
Circulations bruk förmonligast kan, där ängen är ringa, mager och 
litet hö gifvande, ifrån det vanliga trädesåkerbruket i gång sättas, 
nemligen: det bör med någon del af Ängens upplöjande gjöras början, 
och det i den mon, som gjödslen kan tåla at ifrån Åkren tagas, för 
at, til flere Kreaturs födande och gjödslens ökande, mera hö vinna. 

At härvid följa den ordning, som för Lerjorden och N° 2 är anfördt, 
går för långt på tiden och skulle dessutom, i stället för at hjelpa Ladu-
gården, stjelpa'n; derföre hålles före, at vid början utaf et sådant 
företag bäst vara, at til exempel, om Ett Tunland första gången af 
den magraste Ängen upplöjdes och Ett Spanland deraf för första 
Sädet gjöddes samt efter skjörden. til Linda lades, det säkert gåfve 
så mycket hö, at under dess upstillning, utan afsaknad på hö, 1 a 11 
Tunland skulle då få af Ängen til Åker brukas, som sedan i den mon 
finge ökas, som höet igenom igengjödning ökades. 

När på sådant sätt Ängen begynte vara öfverfaren, vore tid at, 
medelst den gamla åkrens i småningom igenläggande, börja sätta 
Circulationen uti sin ordenteliga gång. 

Som i sådant afseende af flere den frågan blifvit väckt: Huru skal 
man få en gammal trädes åker, som intet innehafver några gräsrötter, 
at gräsgro? Så svaras härtil, at, då den til igenläggning blifver för 
Råg gjödder, och Rågen intet sås öfver 5 kappar på Spanlandet, 
samt något höfrö tunt med Rågen utsås och nedharfvas, så skal det 
säkert intet misslyckas med gräsgroningen. 

Önskar således at med det föregående hafva träffat det Herr Pro- 
Ordet »cirkulationsbruket» ej i originalet, men tillfogat av Porthan i hans 

avskrift. 
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fessoren åstundat, och skulle det äfven uppå det högsta fägna mig, om 
jag uti det öfriga också kunde tjena; men som här äro så många rörel-
ser, at knapt någon endast har Jordbruket at hålla folket före; är 
det någon sådan, så har han, i anseende til Ortens folkrikhet, i det 
möjeligaste minsta af ständige arbetare, emedan, då bergningstiden 
infaller, behöfligt Folk kan emot betalning fås, hvarvid, för at vid 
sin hushållning intet vara generad, betalningen merendels skjer efter 
accord, neml: 

Förleden sommar betaltes här för Ett Spandlands höbergning 
36 a 37 k skilr, eller som är, at afslå gräset, med harfveni eller räfsan 
slå ut, eller som är reda ut och utbreda't til torkning; sedan, så snart 
daggen hunnit borttorka, som skjer å 2 a 3 timar, upsättja't på 
hässja för at til fullo torkas, hvilket, då väderleken är god, plägar 
skjer på åtta dagar, samt sedan det i Ladan införa. 

Of ver hufvud at räkna så väl det som gifver mer, som mindre, 
räknas vid sådane Accords uppgjörande 1. Spanland Linds afberg-
ning för en mans eller Slåtterkarls och 1 Qvinfolks eller Räfshjons 
dagsvärke. 

Älven tager jag mig frihet, at anföra några andra vid Jordbruket 
förefallande arbeten, och huru de här å Orten äro ansedde; Såsom: 
til 1. Spanlands Nyplogs upkjörning, då det är en Lind som förut 
varit uppe til Åker, är det för en häst och karl til Risten, två hästar 
och en karl til Plogen, Ett dags värke at anse. Ett Spanland Torf-
syras, eller ock 1 Spanland gammal Åkers upplöjning fordrar 1 häst 
och 1 karl en dag. 

Wid gjödsels utförning til Rågsåning om Sommaren är väl osäkert 
något visst at utnämna, i anseende til vägens olika längd; Men är 
belägenheten så nära, eller ock så många dragare, at 21" karlar äro 
ständigt sysselsatte med Lassning, så medhinnes vä1100 Lass på dagen. 

Om Sädens skärning kan, i anseende til flere omständigheter, intet 
visst på dagen utsättas; men får dock nämna, huruvida denna Orts 
skjärnings-sätt är ifrån den i Upland brukelige skilj der. 

Huru vid Rågens skjärning tilgår är väl här förut anfördt; men icke, 
at, då Rågen står, eller hafver en redig och lagom lutning och bind- 

1  Motsvarar ordet härv med bet. *räfsa» i grannbygderna. Jfr även not 
4 på följande sida. 



NILS ILYDING 173 

ningen efter hand skal gjöras, det fordras tvänne Qvinfolk til uptag-
ningen efter hvarje skjördkarl. 

Vid våhr-Sädens skjärning är ej gärna mera än ett Qvinfolk efter 
hvarje karl, som då, baklänges gående, med bandknippan på ryggen 
bunden, med sin krok, efter hand och så fort skjärkarlenl undangår, 
uptager det skurna, samt, så snart hon til ett band samlat, framtages 
ett band från ryggen hvaruti det uptagna lägges och straxt samman-
bindes. — Korn och hafra skjäras åt, lfkasom Rågen, så at det af. 
skurna lägger sig intil den oskurna Säden. 

Igenom detta skärningssätt fås alla axen samlade uti en ända af 
bandet, så at vid snesningen rotändan får, utan at röta bort några ax, 
sättas på marken. Sedan här ofvan omförmält blifvit, hurusom et 
Circulations bruk efter flere Jordarters beskaffenhet kan och til 
bästa förmon bör indelas, och huru Sädens skjärning practiseras, samt 
hvad tid en del af Jordbruks skjötslen fordrar; så, emedan Lands-
orterne äro vid de flästa arbetsgrenars utöfning olika, och alla er-
känna, at häl: å Orten altid finnes det bäst bergade hö, tager jag mig 
frihet, at äfven något omnämna, huru som höbergningen här värk-
ställes; neml: 

lm° Klockan 3 a 4 om morgonen, börjas med slåningen,2  som är 
at jämt efter jorden afskj ära gräset, at inga ryggar, eller längre gräs-
stubb, blifver vid skiljnaden oafslagen, som utan vidare halt, än at 
stadna3  och slå eld på sin pipa, continueras til klockan omkring 6, 
då Frukost, som merendels består af en Sup Briinvin och en Smörgås, 
ätes. Då detta är förtärdt, och eld på pipan tänd, fortsättes slåningen 
på samma sätt tills omkring klockan 8, eller tills den i gräset varande 
daggen bortgådt. Då, om gräset är medelmåttigt mycket, påräknas 
at hvarje karl afslagit Ett Spariland, har gräset varit mycket tjockt, 
så at på Spanlandet blifver 4 a 2 Skryndor, något mindre, har det 
åter varit tunt, något mera. 

2° När alla både karlar och qvinfolk bruka Liar, eller slå, gripa 
då alla til sina hadvar4  och utslå sina strängar til torkning. Annars, 

1  Skördekarl. 
2  Slåttern. 
3  Göra uppehåll. 
4  Porthan har här i sin avskrift: »harfvar (Räfsor». Jfr Rydings egen defini-

tion strax ovan s. 172. 
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när qvinfolken intet slå med, så börja de förre med gräsets utslående 
och karlarna fortsätta slåningen längre, eller tills omkring klockan 9 
a 10, då så kallad morgon måltid ätes. 

30 Därefter börjas med hässje värkets framskaffande och häss-
jornes upslående, då emedlertid, om gräset varit mycket tjockt och 
tillika färskt, det är, at det antingen ännu är under någon blomning, 
eller intet hunnit skrida tu l mogning, så sysselsättas qvinfolken med 
dess vändning, för at så mycket fortare släppa daggen och taga någon 
torkning. 

4° När således det är uti ordning, begynnes med hässjningen. 
Klockan 2 a 3 ätes middag; hvarefter det återstående uphässjas, 
som, då gräsväxten varit ymnig, väl räcker tu l aftonen; 

och 5° När det är gjordt, slipas Liarne tilreds för följande morgon, 
då, som ock så länge höbergningen varar samt väderleken är gyn-
nande, hvarje dag på samma sätt continueras. 

Obs: at här å Orten slås ej gärna mera gräs omkull, än som för 
hvarje dag hinner til godo gjöras, det är uphässjas; /nen, om regn-
väder infaller, uphöres med slåningen. 

Äfven får vid handen lämna, at när gräset får väl daggfritt, eller 
med en liten torkning, som altid inträffar då väderleken är torr och 
stadig, något tjockt på hässjan sättas, så medförer denna höberg-
nings Methode den förmon, at, om än flere veckors svår väderlek 
inföll°, så får man ändock införa et sådant hö så grönt uti sine lador, 
som det varit växt, och den blekhet de yttersta strån emedlertid 
fådt försvinner, så at sedan, vid hemförning, eller stillning,1  de intet 
kunna synas. 

Som flere kände och mera ärfarne skrifvit om Svenska Jordbruket 
och dess förbättringar, samt äfven dervid recommenderat Circula-
tions bruket; så hade väl min ofullkomliga pänna bordt vara orörd; 
men som Herr Professoren har täckts hedra mig med förtroende, at 
afgifva en berättelse om denna Ortens Jordbrukningssätt; så har äran 
ödmjukast ombedja, at det icke illa uptages, då jag tager mig frihet 
at skrida utöfver det åstundade. 

Anledningen härtil är, at som hvarken de som skrifvit, eller de, 
hvilka såsom Patrioter talat och på det högsta recommenderat 
Cirkulations bruket, omnämnt hvad som egenteligen hindrar dess 

1 Utfodring av kreaturen. 
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igångsättande i allmänhet; derföre och ehuru simpelt och ofullkom-
ligt i första påseendet det tyckes vara, så blir det ändock, efter min 
tanka, det hufvudsakeligaste hindret, neml: at så snart man kommer 
neder om Schedwie Sockn, det knapt finnes någon, åtminstone ingen 
ibland den efter Skråordningen lärde Mjölnare Societeten, som kan til 
behollet Mjöl mala En tunna hafra. 

Denna min tanka vill jag sålunda förklara, neml: at som vid Circu-
lations bruket det förefaller en mera hafre såning, än som vid det 
öfveralt brukelige trädes Åker-bruket, och hvarigenom det skulle 
hända, at, ehuru hafran är en ibland de förmonligaste Sädes-Sorter 
vi hafva at bruka, igenom det at den tål mera både torka och väta 
än kornet, växer utan gjödning på den magraste Åkren och tillika är 
bland de måst gifvande, såsom 6, 7. till 8. Tunnor på Spanlandet, 
samt, då den sås på bättre Jordarter, funnits väga 10. til och med 
11. Ra tunnan, dess proportionella värde komme i under balance och 
Circulationsbruket dymedelst mindre fördelagtigt; Men at den ock är 
til bröd dugelig, det intyga så väl den [!] Norrländske Provincierne, 
som i synnerhet Wärmeland och Dahlarne, hvilkas hufvudsäde samt 
mästa bröd består uti hafra. — Månge inbilla sig väl, at detta skall 
endast vara ett hungers bröd, men de fara vilse, emedan utaf kärn-
full hafra til / delar Råg-Mjöl, gjör brödet mörare samt blifver för den 
arbetande hopen, af hälften hvart[d]era, et påliteligt bröd, när 
likväl hafran blifver så väl malen, som här å Orten brukas, eller så 
at ingen såda finnes uti Mjölet, samt vida smakligare, än at med 
Korn-Mjöl Rågen til bröd utblanda. 

I följe hvaraf jag vii draga den slutsatsen, at, som det tör hända, 
ehuru Circulationsbruket är det förmonligaste och, om det i vårt 
Sverige komme til en allmän utöfning, onekeligen gofve vårt Land 
ej allenast en fördubblad Sädes tilgång, utan ock, jag vågar säga, 
en 3 til 4 gånger mera hö-växt, de förut anförde orsaker blifva det 
största hindret för Circulations brukets almänna vidtagning, hälst 
som en stor del af den Svenska jorden intet har den naturliga styrka, 
at, utan at gjödas, bära Råg och Korn; hvarföre jag, til viljan en 
Patriot för Jordbrukets uphjelpande, ville önska! det någon Posses-
sionat uti de nedre Provincierne, som har vattufall eller Qvarnar, 
ville gjöra en början härmed, så förmodas, det Circulationsbruket 
intet skulle blifva så mycket motbjudande. 
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Härvid blifver, utom månge andre, egne Interesset hos Qvarnägare 
och deras Mjölnare också et betydeligt hinder, emedan, utom det 
nämnde, at nedom Dal orten icke finnes någon Mjölnare, som kan 
tu l Mjöl mala En Tunna hafra, denne ej allena fordrar hvassa och up-
hackade Qvarnar, utan är tillika och mycket senmalen, som likväl 
kunde hjelpas, dels med det, at den, som hade vattuf all, finge gjöra 
en tilökning af nybyggde Qvarnar samt förskaffade sig af Norreke 
qvarnstenar, som utan hackning skola tu l godt Mjöl kunna mala emot 
20. tunnor hafra om dygnet, dels ock med det, at de Qvarnägare, som 
intet hafva tilräckeligt af annan Mälder,1  förskaffade sig en dugelig 
hafre-Mjöls Mjölnare ifrån Wermeland eller Dahlame. 

Om jag intet för mycket missbrukar Herr Professorens tålamod, 
så vill jag ännu omnämna et för Cireulations brukets almänna värk-
ställande betydande hinder, som dels af fördomar och dels af egen-
kärlek samt dermed åtföljande okunnighet härrörer; det är, at som i 
Södra Provincieme Plogar intet äro brukelige, så finnes där ingen som 
kan köra honom, emedan denne, som alt annat, fordrar sit handalag 
och öfning, och i följe derutaf förklaras för oduglig, ehuru, efter min 
tanka, al åkers första vändning efter Sädesbäming borde gjöras med 
Plog, som tu l förruttnelse nedvänder den qvarvarande Sädesstubben 
och jämnare samt redigare upvänder Åkern ifrån bottnen, än som 
Trädstocken.2  

At desse sistnämnde intet kommit uti et så almänt bruk, är för-
modeligen orsaken den, at tilgång i förra tider icke varit på dugelige 
Plogar; men som sådant nu mera icke är at öfverklaga, så är synbart, 
at fördomar, bristande handlag och okunnighet om nyttan af Plogens 
nyttjande äro ock orsaker tu l Circulations brukets icke vidtagande. 

Okunnighet om rätta sättet och i följe deraf en föreställning hos 
dem, som med mindre goda och tjenliga värktyg samt otamt3  Folk 
gjordt några upplöjningar af gamla Ångar, hvilka altid hafva djupa 
och för Plogen svåra gräsrötter at afskj ära, som [ ...] äro vid den 
upplöjde åkerfårans stjelpning så hinderlige, at plogen icke, utan 
tilhjelp af en så kallad får-trampare, förmår den vända och i ordning 

Mälder är dial. för mäld, dvs. säd som skall (föras till kvarnen för att) 
malas. 

2  Dvs. par-årdret. 
3  Oskickligt, ovant. 
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lägga, at det ock vid et Cireulations bruk, som fordrar så mycken 
plöjning, skal gå lika senfätdigt och besvärligt tillväga, gör, at de 
ock tala deremot, föregifvandes, at det, i anseende til otilräckelige 
arbetare, icke kan vidtagas; då likväl, utaf det lilla jag sedt samt 
jämfördt med det här förut om åtskillige arbetens ärforderlige tid är 
nämndt, det har et anseende, som det til et lika stort hemman neder i 
Landet proportionaliter nyttjas långt mera folk, än som det här å 
Orten är vanligt; Likasom de til samma behof hafva 3 a 4 dubbelt 
med dragare, emot det här brukeligt är. 

Ehuru motbjudande alla nya seder och handlag äro at införa, så 
går det ändock ofta rätt lätt, allenast det tjenligt handteras. Lade 
Herrar Possessionater sig den minsta vinning om, så vore då denna 
omständighet, eller Plogens kjörande, snart hjelpt, och uti full gång 
satt, och trästocken til Urens första vändning utdömd; Så vet jag 
det uti Upland på et ställe vara passerat, där, för circa 5 år sedan, jag 
på 1 i vecka vid pass tillärde 4 a 5 personer at rista, plöja både Nyplog 
och gammal åker, således intet mycket svårt, om någon beflitade sig 
derom. 

Som al åker, utom mycket Nyplog därå Gården ifrån den tiden 
är med Plog upkjörd, och flere både Drängar och Torpare under sam-
ma tid ombytte, så är väl nu tilgång på någre, som mer och mindre 
väl kunna kjöra Plogen, ifall någon sådan åstundades. 

Således haft äran, at, så godt min svaga penna förmått, vid han-
den lämna, huru och på hvad sätt Jordbruket här å Orten skjötes, 
och dervid önska! at det anförde träffat hvad Herr Professoren åstun-
dat, samt tillika ödmjukast ombedja, at ofullkomligheten uti detta 
vidlöftiga ämne får vinna et gunstigt öfverseende. 

Fahlun d: 14 Mart: 1800 
Nils Rydingl 

1  I den här avtryckta texten har originalets w återgivits med v. 
Fil. dr Stig Björklund vid Landsmåls- och follaninnesarkivet i Uppsala har 

i noter till manuskriptet fogat några ordförklaringar med beaktande av ifråga-
varande ords användning i Dalarna. För detta uttalar jag här mitt tack. 

12 — 644111 Sv. Landsmål 1964 
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R6surn 

M. Olof ~klin publie avec introduction le manuscrit de 
Ryding (1737-1805) intitule « Informations sur l'agriculture en Dalecarlie 
en 1800 » et traitant de la moisson, du battage du grain, des travaux 
de printemps et de la rotation des recoltes, de la culture des pres et de 
la fenaison. Ces remarques sont d'une important° valeur pour l'histoire 
de l'agriculture en Suede. 



Två traditionsuppteckningar 

Meddelade av ERIK ABRAHAMSON 

Sägner om Nils Dacke 

Ett femtiotal meter öster om fastlandet i nordvästra delen av den 
vackra sjön Hjorten i Rumskulla socken, Småland, ligger en ö, som 
ortsbefolkningen numera kallar Dackön (d )laa). Den är bevuxen med 
löv- och barrträd. ön är nästan cirkelrund med en diameter av när-
mare 100 m. Den består av en gruskulle, som stiger ganska brant. 
Toppen ligger omkring 20 m över Hjortens vattenyta och bildar en 
platå, som mäter cirka 25 m i diameter. Här uppe finns två gropar med 
6 och 4 m:s diameter. Varje grop är närmare 2 m djup. Förr var de 
åtskilligt djupare. På 1930-talet släppte öns ägare kaniner på ön, 
och de grävde gångar i hålornas väggar, vilket hade till följd, att 
gruset rasade ner och delvis fyllde hålorna. 

Runt Dackön finns lämningar efter en palissad. Den har en gång 
gått runt ön på ett avstånd av 8-10 m. På ett ställe sticker 5 pålar 
över vattenytan. De flesta når inte upp till sjöns yta. På Hjortens 
botten ser man hundratals pålar. De ligger runt hela Dackön. På-, 
lama är omkring 5 m långa. I grovändan är de spetsade med en 
fot långa tillyxningar. Pålarna är gjorda av asp, det träd, som går 
lättast att fälla och är mest motståndskraftigt mot röta. 

Så sent som på 1890-talet fanns inga träd på ön. På försommaren 
lyste den vit av blommande liljekonvalj. Då stod pålarna tätt intill 
varandra och höjde sig drygt 1 m över vattenytan. De bildade ett 
bålverk runt ön. Denna tillhörde gården Tyresbo men ingick i det 
mulbete, som var anvisat torpet Grindstugan. På två ställen hade 
torparen dragit upp några pålar ur palissaden, så att han kunde 
komma igenom med sin eka. Efter midsommar slog han gräset på ön. 
och forslade hem höet i sin båt. När gräset vuxit upp till en andra-
slåtter, tog han sin ko i ekan och rodde över henne till ön, där hon fick 
gå, så länge betet varade. 
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Fig. 1. Kvarstående pålar från palissaden runt Daekön. 

Orsaken till att palissaden förstörts och att de flesta pålarna nu-
mera ej når upp till vattenytan, är den, att man i östra ändan av 
Hjorten byggt ett dämme för Stenfors kvarn, som ligger ett stycke 
nedanför dämmet. Mjölnaren har år efter år ändrat sjöns vattenstånd 
allt efter kvarnens behov av malvatten. Vattenståndet i Hjorten 
har varje år varierat mer än en meter. Därigenom har förruttnelsen 
av pålarna påskyndats. 
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Ett annat namn, som anknyter till Nils Dacke, är Dackens källare. 
Så kallades förr en stenkällare på gården Norrhult 115. Gården är nu 
för tiden obebyggd liksom de flesta andra i byn. Källaren togs bort, 
när man för 25-30 år sedan byggde om ladugården. Dackens källare 
låg, där körbryggan nu går upp. 

Min meddelare August Kinngren,' som är född 1883, tjänade dräng 
på Norrhult 115, då han var 17 år. Han fick då bo i en undantags-
stuga, som bestod av ett medelstort rum och ett litet kök. August 
Kinngren fick dela rum med bondens mor, som hette Lena Stina 
Larsson. Hon var född i Svinhult i Ydre härad 1806. Mycket ung 
blev hon gift med bonden i Norrhult. Lena Stina var en kry gumma. 
Varje morgon steg hon upp klockan 4, tände upp i den öppna spisen 
och satte på trebenakokaren med kaffe. När det var färdigt, tog hon 
3-4 kaffehalvar. Varje månad köpte hon 5 liter brännvin, som hon 
samvetsgrant drack upp. Men så blev hon mer än 100 år. Mor Lena 
Stina berättade gärna om Dacke. Hon talade om, att trätaket i 
Dackens källare rasade ner, när hon var nykommen till Norrhult. 
Då var hon omkring 20 år. När hon fick se, att taket rasat, gick hon 
ner i källaren. Där låg en massa bråte, som hon letade igenom. Då fann 
hon ett svärd och ett spjut. Svärdet var helt sönderrostat. Spjutet 
hade ett träskaft med en spets av järn och liknade ett vargspjut. 
Båda vapnen hade varit instuckna mellan trätaket och källarvalvet. 

Då August Kinngren tjänade i Norrhult, grävde bonden en dag 
fram en pilspets i trädgården. Den var omkring 15 cm lång och var 
gjord av järn. Den var mycket rostig. Tidigare hade noiThultbön-
dema funnit två järnpilspetsar i jorden invid gården. Kinngren för-
modade, att de suttit i spetsen av pilar till armborst. 

Om det stått någon strid kring Dackens källare, kunde Lena Stina 
ej berätta. Men andra rumskullabor satte gärna fynden i samband 
med någon drabbning utanför gården i Norrhult. Svärdet och spjutet 
ansåg man, att Dacke haft med sig i källaren för att kunna försvara 
sig, om han blev upptäckt. 

Förutom Lena Stina Larson har Kinngrens morfar berättat om 
Nils Dacke. Morfadern hette Nils Johan Jonsson och var född 1820 i 

1  Kinngrens liv och verksamhet som kolare är närmare beskrivet i Erik 
Abrahamson, Smälänska kärnkarlar, s. 166 f. 
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ett litet torp under kyrkbyn i Rumskulla. Varken Lena Stina eller 
morfadern hade läst något om Dacke, utan de berättade efter gamla 
hörsägner. 

När Dackes trupper blev slagna vid sjön Åsunden, blev han själv 
sårad i båda benen. Han och hans trognaste och tappraste män red 
då från stridsplatsen söderut på »allmänningsvägen». Detta är fort-
farande namnet på en väg, som gick över Tidersrum förbi Hällefors 
till Norrhult. Därifrån gick vägen genom Almsåkra, Sjösbo, platsen 
där Hamra nu nedlagda skola legat, förbi Tyresbo och Hornsved till 
Ingatorp. Så sent som i början av detta sekel användes den för ox-
drifter. Kinngren har vid ett par tillfällen drivit oxar från Norrhult 
till Linköping. Vägen var till största delen en gångväg och var körbar 
endast på några korta sträckor. Enligt traditionen var den tidigast 
en ridväg. 

När Dacke och hans män hade kommit till Norrhult, gömde de sin 
anförare i en stenkällare på gården. Mat fick han av noiThultsbön-
dema, vilka liksom övriga smålänningar var varma dackeanhängare. 
De flesta av Dackes män begav sig så fort som möjligt till Hjorten, 
där de ansåg Garpön vara bästa försvarsstället. Runt sjöns stränder 
fällde de aspar, högg dem i lämpliga längder, spetsade dem och slog 
ner dem i bottnen runt ön. Så fort bålverket var färdigt, hämtade de 
Dacke till Garpön. Att försöka närma sig ön med dåtida dåliga far-
koster var omöjligt. Palissaden hindrade varje angripare, och sökte 
någon klättra över pålverket, blev han dödad av garpama. Med då-
tida vapen, dvs, främst armborst, kunde man ej beskjuta Dackes män. 
Mat fick de av bönderna runt sjön, vilka nattetid rodde över livs-
medel. 

När Nils Dackes sår blivit läkta, red han och hans kämpar söderut. 
August Kinngrens båda meddelare kallade den palissadomgivna 

ön i Hjorten Garpän, (gårp6a) och hans män garpar. I fsv. betyder 
garper m. 'tysk som vistas i Norden, särsk. ss smädenamn på tyskar 
från hansestäder'.1  Men Nils Dacke och hans anhängare ansågs ej 
vara utlänningar. Smålänningarna, inte minst rumskullaborna, be-
traktade honom som befriare. De var upprörda över att de ej fick 

1  Söderwall, Ordb., 1: 391. 
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sälja sina oxar, vart de ville. I sv. dial., Uppland, betecknar garper 
m. 'trätgirig människa' och i Småland (Östbo) 'storpratare, prat-
makare'.1  Någon av dessa betydelser har ej ordet i rumskulladial. 
För rumskullaborna var Dacke en hjälte, och hans män ansågs vara 
djärva och oförvägna. Denna uppfattning stämmer med den, som 
ordet har hos Rudbeck (Atl. 4:176) och hos Björner, Nord. Kämpa-
dater (Sorle, s. 30). Hos båda betecknar garp(e)r 'dristig man'. SAOB 
förmodar, att denna betydelse lånats från fvn., där ordet även har 
betydelsen 'oförfärad person'.2  Men kan inte den betydelse, som Rud-
beck och mera osäkert Björner inlagt i ordet vara en, som tidigare 
funnits i någon svensk, troligen småländsk dialekt? 

Traditioner om Pehr Osbeck 

Sommaren 1926 upptecknade jag dialekten i Ale-Skövde socken, 
Västergötland. Jag var inackorderad i en bondgård, som hette Linne-
backen och låg omkring 1 km från Vanderydsvattnet. Detta är en 
milslång insjö, som bildar gräns mellan Lagmansereds och Hålanda 
socknar i öster och Upphärads och Ale-Skövde i väster. 

Några gånger bad mig bonden på Linnebacken, att jag skulle 
följa med honom ut på Vanderydsvattnet för att ro drag. Första 
kvällen lyckades jag dra upp tre gösar. Vid nästa fisketur var bonden 
Alfred Johansson med. Denne var född 1865 på Pressebo gård, där 
han fortfarande bodde. Gården, som ligger omkring 3 km väster om 
Vanderydsvattnet, har i många generationer ägts av hans släkt. Då 
vi inte fick något napp, rodde vi över till sjöns östra sida och fortsatte 
mot söder. När vi passerade en liten bäck ett stycke nedanför grän-
sen mellan Lagmansereds och Hålanda socknar, sa Alfred Johansson: 
»Där inne bland träden låg förr ett litet torp, som hette Oset. Det är 
nu försvunnet. I det lilla torpet föddes för 200 år sedan eller kanske 
mera en pojke, som blev berömd. Han hade läshuvud och blev skolad. 
Han studerade i Uppsala och blev lärjunge till Linné. Jag vill minnas, 
att far talade om, att han gjorde resor till främmande länder. Han tog 
sig namn efter bäcken, som rinner förbi torpet, och kallade sig Osbeck. 

1  Rietz, Ordb., s. 187 b. 
2  SAOB G: 127. 
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Utanför bäcken är ett os.1  Där fryser det aldrig, även om det är den 
kallaste vinter.» 

Pehr Osbeck var född på torpet Oset i Hålanda 1723. Som skepps-
predikant på ostindiska kompaniets tredäckare »Prins Carl» företog 
han en resa till Kina, Java och Kaplandet. Härifrån hemförde han om-
kring 900 förut okända växter. Sin resa beskrev han i »Dagbok öfver 
en ostindisk resa åren 1750, 1751, 1752.» 

.R4u7 

M. Erik Abrahamson publie deux annotations sur des traditions po-
pulaires, l'une de Småland concernant Nils Dacke, l'auteur de la riSvolte 
des paysans contre Gustav Vasa 1542-43, et l'autre de Vestergötland, 
concernant le lieu de naissance de Pehr Osbeck (1734-1805), naturaliste 
6ninent et disciple c6lebre de Carl Linné. 

1  I Ale-Skövde och Hålanda dial. betyder os n. dels »åmynning», dels »ställe 
på isen, där det aldrig fryser». 



Om vokalljud och vokalfonem i en 
sydöstskånsk dialekt 

Av ÅKE HANSSON 

Vokalismen i sydöstskånska dialekter blev för några år sedan 
(1957) föremål för en utförlig behandling ur fonetisk och ljudhistorisk 
synpunkt i Hugo Areskougs avhandling Studier över sydöstskånska 
folkmål, 1. Med denna artikel vill jag lämna ett bidrag till en fone-
matisk beskrivning av sydöstskånsk vokalism. Min redogörelse avser 
resultat från en strukturell undersökning av ett enstaka sockenmål, 
dialekten i östra Ingelstad, Ingelstads härad. 

Ett flertal av de upptecknade korta vokalljuden manifesterar inte 
element med särskiljande funktion i dialekten. Sålunda råder inbördes 
fri växling mellan tla, cela, ulv, olo, olu och olcola, t. ex. liVyaliqy:al 
v. 'ligga', duev:Ichay: s. 'dräng', glusm:algtrfm:a v. 'glömma', test/ 
trist adj . '*törst, törstig', ho:/hu: s. 'hund' och gcg: Igcog:Igag: s. 'gång' •2 
På grund av de konstaterade variantförhållandena kan notationen för-
enklas, så att endast beteckningarna för huvudvarianterna, ce, u, 
o, o och o bibehålles. 

Ljudet y förekommer i materialsamlingarna från socknen endast 
framför fp:, «):, lp och v:. Exempel: tylva v. 'tycka', hyojy: s. 'rygg', 
medy'41§ s. '*mjölörk, mjölkista' och dy' v:a v. 'slunga'. Således kan 
y och u motsägelsefritt bestämmas som positionsbundna varianter 
av en och samma invariant, som efter huvudvarianten kan beteck-
nas u. 

Fördelningen mellan ce och a är sådan, att de endast uppträder i 
varandra uteslutande ställningar. I uppteckningarna påträffas ce en- 

1 Tecknet y får här i tryck ersätta landsmålsalfabetets tecken för tonande, 
dorsodental frikativa. Längdangivelsen gäller affrikatan i sin helhet. 

2 De växlande formerna härrör ofta från olika upptecknare, men det kan 
likväl inte uteslutas, att verkligen olika ljudnyanser föreligger. 
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dast framför v:, vjås, y: och y-förbindelser samt framför 4: och 4-för-

bindelser. Exempel: liv:a s. 'länga', boeut§ s. 'bänk', vcey: s. 'väg', 
4cept s. 'regn', mot: s. 'märr' och ce4) s. 'ärg'. På grund av den nämnda 
fördelningen kan ce och e, föras samman och bestämmas som bundna 
varianter av en invariant, för vilken jag behåller tecknet e,. 

Till o finner man framför v- och m-ljud en öppnare variant. Be-
teckningen för denna kan man sålunda ersätta med tecknet för huvud-
varianten, e. 

Efter elimination av variantbeteckningar återstår sju element, 
nämligen t, u, e, o, o och a. På dem företaget kommutationsprov 
ger positivt resultat. Dialektens korta vokalljud manifesterar sålunda 
sju fonem, som jag tecknar i, u, o, o, å och a. Till manifestationen 
av dessa fonem måste emellertid föras även de långa och halvlånga 
ljuden e:, a', a:, e:, y:, y', o:, e', u:, u', o:, o' , a: och a'. De uppträder 
växlande med korta ljud såsom följande exempel visar: v4e:tna/v4e'na/ 

v. '* ena, gnägga', sedIse:11,set Isak pron. 'själv', my almg'11 
mul: s. 'mal', to:'lalto'laltol:a v. 'tåla', hudilnalhullhut 'huk s. 'hål', 
sko:' h,aclf sko' 4e,clIsko' 4,:ed v. sup. 'skära' och fct:'4,a/fa'' 4allcica v. 'fara'. 

De nu anförda ljuden sammanfaller kvalitativt ej med de långa 
ljud, som finns i ord utan kvantitetsväxling. Det finns en motsättning 
mellan exempelvis d:/cl/di  dem. pron. 'det' och ch: pers. pron. 'de'. 
Denna motsättning är fonematiskt en motsättning mellan kortvokal-
fonem och långvokalfonem, dill di: eller — om längd tolkas som mani-
festation av identitetsgrupp — en motsättning mellan enkel- och 
dubbelfonem, dill dii. 

De med korta vokalljud växlande långa ljuden förekommer i ur-
sprungligen kortstaviga ord (och i vissa ord, som sammanfallit där-
med). Enligt Areskoug har vokalen i ursprungligen kort rotstavelse 
genomgående förlängts i Sydskåne. Först i sen tid har den åter blivit 
kort, mest konsekvent i östra delen av Sydöstskåne och i Sydväst-
skåne, i övrigt i växlande utsträckning. Areskoug företräder sålunda 
den s. k. sekundärhypotesen, jfr Ernst Wigforss, De korta rotstavel-
serna i Skånemålen, LUÅ, N. F., Avd. 1, Bd 29, 1918. Enbart fo-
netiskt betraktad är den antagna utvecklingen fram och tillbaka täm-
ligen svår att förstå, då ursprungligen långa vokaler inte undergått 
förkortning i ifrågavarande dialekter (utom i vissa undantagsfall). 
Orsaken till att de sekundärt långa vokalerna, men ej de ursprungligt 
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långa, blivit förkortade, skulle enligt Areskoug vara, att de förra haft 
en mera spänd artikulation. När de miste den, blev de även förkortade 
(Areskoug, a. a., s. 712). Väsentligt i detta sammanhang är emellertid, 
att vokalförlängningen aldrig lett till någon foneniklyvning. Det har 
inte funnits någon motsättning mellan t. ex. ett fonem, manifesterat 
t och ett fonem, manifesterat 8:/ä*. De ursprungligen kortstaviga orden 
har fonematiskt sett bevarat sin stavelsestruktur. Då exempelvis 
ordet spel i den aktuella dialekten har formerna spz:1 och spz'l är 
dessa att betrakta som manifestation av en fonematisk form spil. Det 
är först genom den — att döma av Areskougs framställning — sent 
uppträdande konsonantförlängningen, som de ursprungligen kort-
staviga tenderar att sammanfalla med ursprungligen långstaviga. Det 
anförda exempelordet spel kan på dialekten även heta spi: och där-
med fonetiskt sammanfalla med manifestationen av spill s. 'spill'.1  
Detta kan fonematiskt uttryckas så, att det vid ordet spel uppträder 
ett fakultativt 1. Den fonematiska formen kan därefter preciseras 
till spil(l). I den undersökta dialekten har man anledning räkna med 
tre fonematiska stavelsetyper, nämligen 1. -VVI(2, 2. -VK eller 
-VK(K) samt 3. -VKK. Samma förhållande synes råda över ett 
större sydöstskånskt område. I den östligaste delen av Sydöstskåne 
samt i Sydvästskåne har däremot typerna två och tre sammanfallit 
(med de undantag, då väsentligen i Sydvästskåne typ ett och två 
gått samman). I de flesta nordskånska dialekterna har skillnaden 
mellan typ ett och två genomgående blivit upphävd. 

Beträffande antalet kortvokalfonem (eller enkelfonem i motsätt-
ning till dubbelfonem) torde den undersökta sydöstskånska dialekten 
överensstämma helt med andra sydöstskånska mål och därnäst med 
dialekter i Sydvästskåne och på Bornholm.3  Den viktigaste skillnaden 
gentemot sydvästskånskan förefaller vara den, att endast i sydöst-
skånskan olika fonetiska utvecklingar lett till uppkomsten av ett nytt 

1  Konsonantlängd har sålunda här tolkats som manifestation av identitets-
grupp (dubbelfonem). 

2  V = vokalfonem, K konsonantfonem. 
3  Sockenmålet i Håslöv, Skytts härad, synes ha sex kortyokalfonem, i E, 

E0 a, no, oo, å o och aa. Beträffande bornholmskan hänvisar jag till Borga 
Andersen, Ronnemålet, En strukturallingvistisk analyse af udtryksplanet i en 
bornholmsk dialekt, 1959. 
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e-fonem.' Dialekterna i norra Skåne uppvisar ett större antal fonem 
än dialekterna i den södra hälften av landskapet.2  Det är därmed 
de nordskånska, inte de sydskånska dialekterna, som i fråga om 
fonembeståndet står de ödanska (och jylländska) dialekterna närmast.3  
De sydskånska dialekterna jämte bornholmskan synes i nämnda 
avseende representera ett ursprungligare förhållande än övriga dia-
lekter inom det gamla danska dialektområdet. 

1  Ursprungligt kort y och eb har sammanfallit och korresponderar med dia-
lektens u-fonem enligt ovan använd fonembeteckning. 

2  Preliminära undersökningar av sockenmålen i Glimåkra, östra Göinge 
härad, och Västra Karup, Bjäre härad, ger vid handen, att dessa mål har elva 
kortvokalfonem, nämligen ii, e e, 83 e, y y, 00, Ö O uu, 00, åo, aa och 
a a;  målet i Kvidinge socken, Södra Asbo härad, nio kortvokalfonem, it, e e, 
Le e, y y, 00, uu, oo, åo och a a. Som synes finns i Nordskåne kortvokal-
fonem, manifesterade av vokalljud, som representerar flera öppningsgrader än 
i Sydskåne. Utökningen av fonembeståndet har tydligen skett genom att 
gammalt långt i, y, u och o undergått förkortning i vissa ställningar och så-
lunda korresponderar med fonemen i, y, u och 0. De tre förstnämnda fo-
nemen korresponderar även i vissa fall med ursprungligt kort i, y och u, vars 
öppnare varianter övergått till att manifestera fonemen 43, 0 och å. 

3  Se Poul Andersen, Fonemsystemet i Ostfynsk. På Grundlag af Dialekten 
i Revninge Sogn, 1958 m. fl. danska dialektmonografier. 

R6sumi 

M. Åke Hansson, Lund, publie dans l'artiele « Des sons et des pho-
nemes vocaliques dans un dialecte de la Scanie sud-est » une recherche pr6-
liminaire du vocalisme d'un dialeete de la Seanie sud-est, de la paroisse 
Östra Ingelstad dans le canton Ingelstad. Il y donne une contribution 
å la description phonologique du systeme vocalique de ce parler. 



Meddelanden och aktstycken 

Ett tiggeri för Landsmålsarkivet i Uppsala 

Med anledning av att Landsmåls- och Folkrainnesarkivet den 
1 jan. 1964 kunde se tillbaka på en femtioårig insats för utfors-
kandet av våra folkmål och folkminnen meddelade fil. mag. Märta 
Tamm-Götlind i Upsala Nya Tidnings julnummer 1963 i en arti-
kel »Ungdomlig aktion i 50-åriga Landsmålsarkivets barndom» några 
personliga minnen, som belyste de trånga ekonomiska villkor ar-
kivet hade att arbeta i under sina första år. Då red. av Svenska 
Landsmål ansett en del av materialet i nämnda artikel värt att 
bevaras i mera bestående form, återges här det som direkt rör 
författarinnans insamlingsaktion och brevsvar från några kända 
svenskar, som uppvaktades med tiggarbrev om hjälp åt landsmåls-
forskningen, med kort kommentar. 

»Våra andliga fornminnen» var det namn, som min make Johan Göt-
lind gav åt det stora forskningsområde, dit våra dialekter och folkmin-
nen hör. Redan som nybliven student hade han gjort uppteckningar i 
sin västgötska hembygd, och det blev en naturlig sak att han från bör-
jan fick ett starkt intresse för det 1914 nybildade Landsmålsarkivet. 
Under studieårens kamratskap och vår trolovningstid fick jag genom 
honom del av intresset för dess forskning men också en liten inblick i 
arkivets ekonomiska svårigheter. 

Det blygsamma statsanslaget på 7 500 kr. skulle ju räcka till löner 
åt två förtjänta vetenskapsmän, chefen lic. Herman Geijer och medar-
betaren lic. Torsten Ericsson samt dessutom till underhåll av institutio-
nen och till honorar åt upptecknare i bygderna. Det var alltså nödvän-
digt att söka stöd på andra vägar, och arkivets styrelse vädjade både 
till landstingen och till enskilda personer. 

I ett akut fall, då arkivet på hösten 1916 snabbt behövde kontanter, 
började jag i samråd med min trolovade att operera på egen hand. Det 
gällde förvärvet av August Bondesons litterära kvarlåtenskap, den s. k. 
»Blåmålade kistan», som skulle delas mellan arkivet och universitets-
biblioteket. Jag hade lyckats att i Svenska Dagbladet den 22 sept. 1916 
få in en lång artikel, »Vårt folks språkliga arv», med bl. a. synpunkter 
på dialektordens användbarhet i både tal och skriftspråk. Uppsatsen in- 
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nehöll även en liten skildring av Landsmålsarkivets betryckta läge, och 
den blev ett redskap att missionera med. Närmast gällde det att tigga 
ihop något till den bondesonska samlingens förvärvande. Johan var 
som vetenskapsman energisk, uppslagsrik och företagsam men alltför 
försynt för penninginsamlande. På det området var jag mera oförskämt 
djärv. 

I ett brev av den 14 okt. 1916 gav Herman Geijer en intressant bild 
av situationen. Genom testamente hade August Bondesons systerson 
Bonde Bondeson fått äganderätten till den »Blåmålade kistan», som den 
nye ägaren för 2 000 kr. vore villig att överlåta. Men Göteborgs Stads-
bibliotek ville också komma åt den, och det gällde ett snabbt ingripande 
för att rädda de dyrbara papperen till Uppsala. Enligt Geijer önskade 
Carolina förvärva Chronschough-materialet, självbiografiskt stoff, korre-
spondens m. m., medan Landsmålsarkivet ville förvärva allt som rörde 
dess uppgift, bl. a. sago- och vissamlingar. »Vidare finnes», skrev Geijer, 
»anteckningar om folktro, folksed, folkmedicin, ej mycket af något men 
efter hvad allt ger vid handen, ett förträffligt material. — — Det mesta 
språkliga värdet ligger nog i de stora språkliga textsamlingarna på dia-
lekter.» 

Med min »missions»-artikel i Sv. D. som projektil antastade jag några 
personer och lyckades samla en summa av 900 kr. till inlösen av de bon-
desonska papperen. Det var genom affärsmannen, ingeniör Torsten Kreu-
ger och genom mina kusiner i Lund, barn till den framlidne nordisten, 
professor Fredrik Tamm. Pengarna välkomnades hjärtligt av arkivets 
styrelse, och överbibliotekarien Aksel Andersson lyckades samla in åter-
stående 1 100 kr. Den Blårnålade kistan var räddad till Uppsala. Men 
arkivets penningbrist var därmed ej hjälpt. Geijer hade ingenting emot 
att man privat fortsatte med insamling i någon form. Han skrev i samma 
förut citerade brev: »Landsmålsarkivet har andra, på sätt och vis än 
mer trängande behof: att sända ut nya upptecknare och betala dem som 
äro utsända, men ej fått betalt — och därför delvis aldrig renskrifva, 
aldrig inlemna, aldrig fortsätta började arbeten. För sådana ändamål 
vore väl lämpligen att söka anslag af Sv. Akademien och af Lars Hier-
tas minne. — —» I ett brev av den 17 okt. skildrade Geijer åter det 
svåra läget: »Jag skrifver det ena tiggarbrefvet efter det andra. De äro 
i allmänhet ej roliga att skrifva. Men allra minst roligt är det bref jag 
nu skall skrifva till en undersökare i Hälsingland, som jag gifvit hopp 
om pengar tills nu: ännu finns inga åt Er!» 

Geijer hade alltså nämnt Svenska Akademien. Det gav mig iden att 
personligen försöka påverka ett par av dess ledamöter, de »storsvenska» 
herrarna Sven Hedin och Verner von Heidenstam, att där verka för an-
slag till Landsmålsarkivet och eventuellt satsa något själva. Jag skickade 
dem alltså i okt. 1916 varsitt artigt brev jämte min artikel ur Svenska 
Dagbladet om »Vårt folks språkliga arv». Tyvärr inbringade den aktionen 
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inga mynt, men bådas svar vittnade om stor respekt för den sak det 
gällde och utgör intressanta personliga dokument om brevskrivarna. 

Sven Hedins svar dröjde längst. Det var daterat den 11 jan. 1917 
med artiga ursäkter för den långa tystnaden. Brevet innehöll även för 
författaren karakteristiska politiska farhågor, som här kan utelämnas. 
Jag citerar det viktigaste: 

»Sedan jag läst brefvet och artikeln i tidningen, blef brefvet undan-
lagdt. Därför komrno som vanligt nya bref och hopade sig öfver de 
gamla som geologiska skikt. Man kommer in i nya tankebanor och det 
gamla undantränges och förglömmes. Och jag får ju alltid så många 
bref om andras planer och önskningar, som de bära på hjärtat och vilja 
föra fram. Själf är jag sedan min hemkomst natt och dag upptagen af 
en ny bok och har förflyttat mig till Assyriens sagovärld och Döda haf-
vets klippor. Det är därför icke så lätt att kasta om kursen om också 
blott på en kort stund och gifva sig in på dialektforskningen, om hvars 
betydelse dock ingen kan vara mera öfvertygad än jag. 

Men jag hinner icke. Jag är söndersliten ändå. Och därtill kommer 
detta stora krig, hvars gång och utgång upptar alla mina tankar mer 
än allt annat. Ni frågar, om Sv. Ak. kan göra något. Har Ni frågat 
doktor Karlfeldt? Han framlägger då Eder fråga för Akademien. 

Kära Fröken, förlåt mitt oförlåtliga slarf och min oartighet! Var 
öfvertygad att varje yttring af pietet för det svenska väcker min upp-
riktigaste glädje. 

Med sann högaktning 
Sven Hedin» 

I själva verket hade Karlfeldt redan på hösten kontaktats av Lands-
må1sarkivets styrelseordförande, professor Lundell, enligt uppgift av 
Geijer i brev den 25 okt. 1916. Vid det laget hade svar inkommit från 
två andra stora författare, som jag tagit mig för att vädja till å arkivets 
vägnar utom Heidenstam. Jag hade nämligen skrivit både till Selma 
Lagerlöf och Ellen Key, givetvis med min tidningsartikel som bilaga. 
Heidenstams brev är både temperamentsfullt och roligt, daterat Naddö 
den 9 okt. 1916: 

»Nu har jag tagit del af artikeln liksom förut af Edert bref. Vore 
allt hulpet med sympatier och välgångsönskningar, då kunde jag lugnt 
svara, att jag står med händerna fulla. Jag underskrifver alldeles Edra 
uttalanden. Det är mer än sorgligt, att den språkskatt som finnes i 
fornsvenskan och dialekterna skall förfaras. Sådana ord som boyscout, 
mikrofon och det riksdumma själ/deklaration äro en själfdeklaration, 
som skorrar illa. 

Berömliga voro i mitt tycke Rydbergs grepp i fornsvenskan, fast de 
egendomligt nog vida kraftigare spåras i vissa af hans afhandlingar än 
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i hans berättelser och dikter. Fädernas gudasaga är ju som språkkonst 
ett mästerverk. 

Men nu till realiteterna: pengarna! Jag fruktar, att det därvidlag ser 
ganska mörkt ut i dessa tider. Hvad på mig kan bero, har jag redan 
såpass flitigt hemsökt de vänner och bekanta, som har råd till offervillig-
het af det slaget, att jag inte har mycket hopp. Vid lägenhet skall jag 
nog försöka, men man får ej undra på om också de rika för ögonblicket 
känna sig oroliga och manade till försiktighet. 

Emellertid skall jag nämna om saken i Akademien, ehuru utgången 
därmed naturligtvis ej är gifven. I hvilket fall som helst skulle därifrån 
aldrig kunna påräknas annat än ett mindre bidrag, som ej särdeles kan 
förändra läget. 

Nej, det skulle vara en ordentlig donation. 
Det gör mig ledsen, att mitt bref mera består af rök än af stek, men 

bli vi gamla nog att öfverlefva världskriget och det sedan inte följer 
något ännu värre ställer sig åtskilligt kanske betydligt lättare än just i 
detta nu. 

Vördsammast 
Verner von Heidenstam» 

Att skalden tog saken på allvar märktes, då han några dagar senare 
skickade ett visitkort med orden: 

»Jag tror det vore klokt, om det önskade beloppet uppgåfves i skrif-
velsen till Akademien.» 

Både Hedin och Heidenstam använde gammalstavning i sina brev, 
men det gjorde däremot inte författarinnorna Selma Lagerlöf och Ellen 
Key, som båda gav personliga och vänliga svar på min vädjan. 

Vid ett par tillfällen hade jag på nära håll sett och hört Selma La-
gerlöf, först vid de stockholmska yrkeskvinnornas ståtliga fest för henne, 
då hon fått nobelpriset i litteratur 1909, och sedan som studentskemar-
skalk vid rösträttskongressen i Stockholm 1911, då jag fick stå bakom 
henne med rösträttsstandaret på operascenen, medan hon höll sitt gran-
diosa tal om »Hem och stat». Men skulle hon kunna minnas något så-
dant? Det sades, att Selma var rätt otillgänglig, och jag försökte först 
en omväg, att via musikpedagogen fru Zelma Morales i Göteborg — mor 
till tonsättaren Olallo Morales — få kontakt med Selma Lagerlöfs intima 
vän Sophie Elkan. Hon kunde meddela, att Selma, sannolikt genom på-
tryckning av hennes vän Adolf Noreen, tidigare skulle ha skänkt 5 000 
kr. till värmländskans utforskande. Jag skickade i alla fall i väg ett 
brev och fick följande svar, tyvärr även det innehållande »mera rök än 
stek». Hon skrev den 23 okt. 1916: 

»Det där arbetet med att bevara vår gamla ordskatt, som Ni ber 
för, är ju något, som jag både intresserar mig för och kan ha nytta av 
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men jag ser ingen utväg att nu hjälpa Er. Min socken är så överlastad 
med utgifter för skolbyggnader, att något kommunalt bidrag därifrån 
väl knappast står att få och själv offrar jag sedan flera år tillbaka varje 
åtkomlig slant på att sätta min gamla egendom i stånd. Det är ju också 
en fosterländsk gärning, fastän det visst aldrig kommer att inbringa 
något i min tid. Det är emellertid en sak, som jag måste fullfölja, då 
jag nu börjat med den. 

Jo, jag kommer mycket väl ihåg vår vänliga marskalk från kongres-
sen och lyckönskar Er till att ha vunnit magistergraden sedan den tiden. 

Med ledsnad över att inte ha kunnat komma till Eder hjälp 
Er tillgivna 

Selma Lagerlöf» 

Kontakten med Ellen Key blev avgjort det mest positiva inslaget i 
den här offensiven för att skaffa hjälp till Landsmålsarkivet. Det var i 
oktober 1916 hon fick mitt brev om arkivets betryck jämte den förut 
nämnda artikeln om vårt språkliga arv. Det ledde till en sporadisk men 
rolig brevväxling. Utdraget ur det första brevet den 18 okt. talar för 
sig själv: 

»Fröken (kandidat — doktor — Y?) Märta Tamm! 
Innan Ni sände mig Er artikel hade jag redan klippt ur den, så in-

tresserade mig ämnet. I förbigående hade jag själv skrivit om det (se 
Folkbildningsarbetet, andra uppl. del I sid. 45-46). Jag kan nu på rak 
arm komma med andra ord, t. ex. en väderlek med ständiga skurar kal-
lades i min hembygd 'skvattelaktig' — — ett efterhängset men ej näs-
vist barn eller djur kallades tyket o. s. v. Själv hade jag i min ungdom 
samlat två böcker fulla men jag brände dem (och mycket mera) vid en 
kris i mitt liv — nu har jag många gånger ångrat det — — T. ex. mas-
sor av talesätt. Röd som en eld, en ros, en pion, en tupp, som blod 
o. s. v. Vit (blek) som lärft, lakan, snö, krita o. s. v. Svart som natten, 
kol, tjära, blod o. s. v. Jo, man brukade aldrig den tiden orden ensamma, 
alltid en jämförelse invid. 

Jag intresserar mig alldeles vilt för detta. Och om ett halvt år kan 
jag nog skriva om det; nu måste jag sluta min fars Minnen. Men Ni 
bör ta fatt i Matts Magni Granström, som har stora samlingar. Hans 
kall är skollärare: Alseda (Småland) adressen. Nu är just tiden — det är 
redan tyvärr mycket för sent i vissa orter. Mina samlingar skedde 1860-70-
talet i en enda socken (Stadhammar) i Södra Tjust. Gå och tala med 
Gurli Linder om att samverka med Skansen på något sätt! Någon soiroS 
e. d. I Februari kunde jag t. ex. läsa något i någon Skansenstuga och ta 
in mynt. 

Er medkännande E. Key» 
13 — 644111 Sv. Landsmål 1964 
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Herman Geijer blev glad över Ellen Keys uppslag; han skrev 25/10: 

»En liknande tanke har varit uppe förut — —. Hur Skansen skulle 
ställa sig härtill vet jag ej. — — Det har också varit svårt undvika en 
viss konkurrens mellan Museets och arkivets intressen. Men jag hoppas 
med visshet att bara vi hinner ska vi visa Museet att vi ej bli parasiter 
och konkurrenter, utan hjälpare. — — Odal Ottelin har jag för länge 
sen vänt mig till. Han understödde kraftigt anslagets framgång i riks-
dagen. — — Matts Magni Granström i Alseda ha vi redan en del ifrån, 
bl. a. en typordlista fr. S. Sandsjö. Han har hembjudit mera till in-
lösen, men vi ha ej haft pengar därtill. Han har ej ens fått betalt ännu 
för sin typordlista.» 

Geijer utarbetade i själva verket också programförslag till sådana 
landskapsaftnar för Landsmålsarkivet. Han tänkte sig därvid, att Ellen 
Key skulle medverka både i en Smålandsafton och i ett mera allmänt 
hållet program med intryck av Sveriges allmoge. För en Västgötaafton 
tänkte han sig medverkan av prins Carl, lektor S. Landtmansson, lie. 
Johan Götlind m. fl., för en Dalaafton Karl-Erik Forsslund, Ola Bann-
bers och älvdalingen Lars Ås samt en Norrlandsafton med Carl Tiren, 
W. Peterson-Berger, Delsbostintan och Geijer själv som medverkande. 
Men dessa program torde aldrig ha förverkligats. 

Ellen Key glömde emellertid inte sitt löfte att göra något för Lands-
målsarkivet. Höstterminen 1917 blev hon ombedd att hålla ett föredrag 
i Uppsala Kvinnliga studentförening om fredspionjären Bertha von Sutt-
ner. Fil. dr Gunhild Bergh var studentskornas ordförande, men jag fick 
sköta det mesta av korrespondensen. Ellen Key svarade i ett brev den 
30 okt.: 

»Säg dr Bergh, att Verdandi och Laboremus skulle bli stötta (ty de 
ha upprepade gånger bett mig) om jag kom till kvinnliga studenterna 
och ej till dem. Men om de senare ordna något offentligt, får jag 1) an-
ledning komma, 2) Landsmålsarkivet får mynt, 3) jag får råka Uppsala-
ungdomen. —» 

En kronas inträde föreslog hon till det offentliga föredraget. Och den 
30 nov. höll Ellen Key det utlovade talet på Norrlands nation, som var 
fylld till bristningsgränsen. Många fick vända utan plats. Tyvärr hade 
de arrangerande studentföreningarna endast vågat ta 50 öres inträde, så 
Landsmålsarkivets netto blev blygsamt (100: 01 kr.!) till talarinnans sorg 
och förargelse. »Arg är jag», skrev hon efteråt, »att entrépriset blev så 
lågt att ni inte fingo dubbelt. Men när Verdandi var 'illbatig' kunde det 
ej hjälpas. (Ett gammalt Smålandsord för envis, trilsk, omöjlig att hand-
terapa 
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Föredraget handlade om »fredsidealism» och den minnesvärda kväl-
len slutade med ett samkväm på Gillet, där bland gästerna märktes 
ärkebiskop Nathan Söderblom och professorerna Hjalmar öhrvall och 
Otto von Friesen. Det var den senare som å Landsmålsarkivets vägnar 
avtackade talarinnan. Själv talade hon äter och gav professor Ohrvall 
en moderlig klapp på huvudet, i det hon kallade honom för »en av de 
gamla gossarna» i liberalismens tjänst. 

Man kan vål säga, att de i ungdomlig entusiasm igångsatta ekono-
miska insamlingarna för Landsmålsarkivet inte gav så stora penningsum-
mor. Men ändå lyckades de kanske i någon liten mån öka intresset hos 
en del människor för »våra andliga fornminnen». 

Märta Tamm-Götlind 

R4umA 
Dans l'article « Ett tiggeri för Landsmålsarkivet i Uppsala » (une de-

mande de secours pour les Archives de dialectologie d'Uppsala) Mme 
Märta Tamm-Götlind mentionne les soucis 6conomiques contre lesquels 
les Archives de dialectologie ont då lutter pendant les premieres anrikes 
de leur existence et elle fait part de sa correspondance avec quelques 
membres de l'Acad6mie su6doise å qui elle demande de l'aide 6conomique 
pour les recherches actuelles des Archives. Elle publie entre autres des 
lettres de Sven Hedin, Verner von Heidenstam, Selma Lagerlöf et enfin 
d'Ellen Key, qui promet de faire un cliscours å Uppsala au cours d'une 
r6union donnee au b6n6fice des Archives. 

U-omljud och språkhistoria 

Det något förbryllande intryck som en polemik gärna gör på läsaren 
torde ofta delas av de stridande parterna, som har svårt att se varandras 
utgångspunkter. Gösta Holm har emellertid gjort mig den tjänsten att i 
sitt senaste inlägg i vår diskussion om u-omljudets dialektgeografi (SvLm 
1963 s. 80 ff.) visa upp sina missförstånd så öppet, att det blivit lättare 
för mig att lokalisera dem. 

I fråga om det östnordiska u-omljudet beror tydligen våra olika upp-
fattningar delvis på att Gösta Holm talar om det fonematiska omljudet, 
jag om det fonetiska. Begreppsförvirringen ökas ytterligare av att han 
knappast kan bygga på den vanliga fonemdefinitionen, enligt vilken 
omljudsvokalen måste ha fonematiserats genom synkopen. Vad vår 
diskussion framför allt lider av är emellertid, att den inte bygger på ett 
fullständigt material. Den kan därför lättare föras vidare, då jag i den 
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vidare undersökningen får tillfälle att utförligare redovisa förhållandena 
än min utgångspunkt i del I tillåtit. Jag inskränker mig därför till att här 
ta upp den fråga, där de allvarligaste missförstånden ligger, nämligen de 
norska omljudslösa formerna och deras dialektgeografiska sammanhang. 

En väsentlig orsak till att Gösta Holm helt missförstått min frågeställ-
ning är säkerligen den att han inte uppfattat i vilket större sammanhang 
den hör hemma. Jag hade tänkt låta detta större sammanhang utgöra 
slutet på hela min undersökning men inser att framställningens syfte 
blir klarare om dess plats i ett helt problemkomplex från början preci-
seras. 

Det är ett välkänt förhållande, att norskt skriftspråk under medel-
tidens sista århundraden visar rader av med östnordiskt språk överens-
stämmande former. Hesselnaan konstaterar (Huvudlinjer s. 10) att 
»östra Norge, delvis också det västliga blir översvämmat av främmande 
ordformer» och sätter detta i samband med att landet under denna tid 
upplever en nedgångsperiod. A priori kan en sådan uppfattning förefalla 
sannolik. Emellertid har bland norska forskare två meningar skarpt 
stått mot varandra i *denna fråga. Den ena meningen, främst företrädd 
av Seip, har hävdat att dessa former i själva verket är genuint östnorska 
och att det endast är en dominerande västnorsk skrifttradition som för-
klarar att de inte under högmedeltiden kommer till synes i skrift. Den 
andra meningen, främst företrädd av dialektologer som Skulerud, Hof f 
och Tylden, har gentemot Seip hävdat, att de norska dialekterna klart 
visar, att de med östnorden överensstämmande formerna endast ofull-
ständigt döljer ett äldre, mot det gamla fornnorska skriftspråket svarande 
språktillstånd. På dialektologernas linje står också Indrebo i Norsk 
målsoga (s. 261 f.). 

I denna diskussion har förhållandena vid u-omljudet spelat en anmärk-
ningsvärt liten roll, trots att vi även vid detta finner en motsättning 
mellan sådana former som stämmer med det klassiska skriftspråket — 
de som visar omljud — och sådana som stämmer med östnordens former 
— de som inte visar omljud. Anledningen till denna brist på intresse 
torde delvis vara den att man som ett arv från junggrammatikernas tid 
haft utgångspunkten, att varje systemförändring kan förklaras som en 
analogisk utjämning, så snart någon formell möjlighet till en sådan 
firms.1  Det är emellertid tydligt, att om man kan visa upp, att de omljuds-
lösa formerna, trots att de förekommer redan i det medeltida skrift-
språket, är yngre i dialekterna än omljudsformerna och uppträder på ett 
sådant sätt att de inte generellt kan förklaras som spontana analogiska 
utjämningar, då har man också åtminstone i ett fall bevisat, att en rela- 

1  Ingeborg Hof f anför det väl bevarade u-omljudet i inre östfold som ett 
västnordiskt drag. Seip är i sak inte oenig med henne men finner uppenbarligen 
omljudsförhållandena principiellt ointressanta, se SvIza 1949 s. 143. 
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tivt hög ålder i norskan inte utgör någon som helst garanti för att en 
form är genuin på norskt språkområde. 

Den metod som jag använt vid undersökningen av de omljudslösa 
formernas kronologiska förhållande till de omljudda förefaller mig själv 
minutiöst noggrann. Ett i möjligaste mån fullständigt material ligger till 
grund. Resultaten av genomarbetningen verifierar min hypotes så full-
ständigt man kan begära. Omljudsformerna tillhör de ålderdomliga dialek-
terna och det konservativa ordförrådet — ortnamn, folkliga ord — de 
omljudslösa formerna tillhör de moderna dialekterna och sådana ord som 
relativt lätt utsätts för förändringar. Slutsatsen att de omljudslösa for-
merna bör betraktas som östnorcliska överlagringar i språket förefaller 
således väl grundad. 

Även om Gösta Holm knappast tagit ställning till denna slutsats, har 
jag nog inte anledning att tro, att han deciderat skulle motsätta sig den. 
Det spelar ju ingen roll för sammanhanget, om han i större utsträckning 
än jag vill räkna med ett icke östnordiskt främmande inflytande. Inte 
heller äventyrar det min argumentering att det finns former som enligt 
både min och Gösta Holms mening är interna norska utvecklingar, vilka 
kan förklaras som uppkomna efter det att det gamla böjningssystemet 
sönderbrutits. Vi torde t. o. m. kunna ena oss om att slutsatsen knappast 
rubbas av att någon enstaka form är svårförklarlig, så länge vi är överens 
om att de omljudslösa formerna i princip är ett överlagringsfenomen. 

På en punkt synes vi emellertid vara oense i denna fråga. I sin recension 
framlade Gösta Holm den djärva hypotesen, att de omljudslösa formerna 
i vissa fall skulle kunna betraktas som urgamla relikter, former som 
aldrig berörts av omljudet. Han har inte helt övergivit denna tanke heller 
i sitt senaste inlägg (s. 91) men understryker att det rör sig om övervä-
ganden av mera allmänt slag och finner det tydligen omotiverat att jag 
inför dessa tar till så starkt fördömande ord. Det är emellertid ytterst 
väsentligt för mig att visa upp hur föga rimlig en sådan hypotes är. 
Hävdar man, att en mot hela språksystemet stridande form /ann f. kan 
vara en urgammal reliktf orm, så låter sig ju detta väl så gärna hävdas 
beträffande varje annan omljudslös form. Ett sådant resonemang skulle 
ha förödande konsekvenser inte bara för den stratigrafiska metoden utan 
för all historisk jämförande språkvetenskap. Som ett sådant dråpslag är 
tydligen Gösta Holms allmänna överväganden inte avsedda. De kan 
emellertid då knappast heller drabba mina undersökningar, som ju 
bygger på de erfarenheter som språkvetenskapen kommit fram till, både 
sådana som gäller för språk i allmänhet och sådana som hänför sig till 
nordiskt språkområde. 

Det är emellertid möjligt, att vi så långt ifråga om de norska formerna 
huvudsakligen har talat förbi varandra. En av Gösta Holm understruken 
principiell motsättning skulle vi däremot stå inför, då jag inte låter den 
dialektgeografiska metoden göra halt vid svenska gränsen. Det är emel- 
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lertid tänkbart, att meningsskiljaktigheterna kan avlägsnas, om vi 
lyckas röja undan den snårskog av missuppfattningar, oförstådda metoder 
och antagligen också förutfattade meningar, som nu skiljer oss åt. 

Missförståndets kärna är, att Gösta Holm såvitt jag förstår tolkat mitt 
resonemang på följande sätt: de norska omljudslösa formerna finns i 
svenska dialekter och är följaktligen svenska. Han har alltså fortfarande 
sett min undersökning som en analys i ett plan i stället för att bedöma 
den som en utredning av vad som är äldre och yngre former. Därigenom 
har han kommit att fastna i en problemställning, som i all synnerhet på 
min undersöknings nuvarande ståndpunkt är föga givande, nämligen för-
hållandet mellan Sverige och Danmark i importen av östnordiska former 
till Norge. 

Gösta Holm betonar både i sin recension och i sitt senaste inlägg (s. 82) 
så eftertryckligt, att jag illustrerat det dialektgeografiska sambandet 
med en mängd kartor, att man är orolig för att missförståndet delvis 
bottnar i att på min norgekarta måste komma med en bit av Sverige, 
däremot ingen skymt av Danmark. Jag har följaktligen summariskt 
kunnat markera omljudslösheten i Sverige, medan den för Danmarks del 
endast framgår av texten. Hade någon del av Danmark varit med på 
kartan, så hade givetvis omljudslösheten där markerats på samma sum-
mariska sätt. I själva huvudfrågan — de omljudslösa formernas förhål-
lande till de omljudda — har jag inte gjort någon skillnad mellan Sverige 
och Danmark. Så långt det finns omlj udda former i östnorden, har jag 
följt dem i dialekterna, till dess de så att säga inringats av omljudslösa 
former. 

Gösta Holm har hävdat att jag inte visat upp att de norska omijudslösa 
formerna är uteslutande svenska. Vi är helt överens. Bevislösheten är i 
själva verket så fullständig att jag funnit det egendomligt att han kunnat 
tilltro någon så lättvindigt utkastade slutsatser. Problemet om formerna 
är svenska eller danska tas ju överhuvudtaget aldrig upp i avhandlingen. 
I sin iver att överbevisa mig och andra om att huvudsyftet med min 
avhandling varit att visa upp att de omljudslösa formerna är svenska, 
har Gösta Holm (s. 80 f.), kommit att tillämpa fans bibelläsning också 
då han studerat mitt bemötande. Jag skulle ha påstått att det rörde sig 
om endast och allenast svenska former — sanningen är ju den att jag 
aldrig formulerat något val och följaktligen inte kan ha kommit fram till 
något endast och allenast. Jag skulle också ha förnekat att jag presen-
terat ett resultat — vad jag påpekade var att ett resultat brukar föregås 
av någon diskussion. Den lapsus calami som jag gjort mig skyldig till 
måste omfatta en kvarts sida — det rör sig ju om ett ord: i det av Gösta 
Holm citerade partiet bör »svensk» bytas ut mot »östnordisk». 

Fastlåsningen i en felaktig problemställning har kommit Gösta Holm 
att förbise, vad som faktiskt är möjligt. Man kunde ha väntat sig, säger 
han (s. 81), att jag skulle ha velat lägga fram nya och originella resultat, 
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t. ex. att formerna var svenska. Nu är emellertid materialet sådant att 
varken jag eller någon annan skulle ha kunnat nå fram till detta nya re-
sultat.' De omljudslösa formerna är i stor utsträckning gemensamma för 
Sverige och Danmark. På grundval av detta gemensamma material kan 
man inte dra några slutsatser om vad som är svenskt och vad som är 
danskt. Det är också denna beskaffenhet hos materialet som gör att vad 
jag kallat Gösta Holms utslagningsmetod är och förblir omöjlig. Han har 
rätt i att om vi avför ur materialet de former som inte bara är svenska 
utan också danska, så blir återstoden för liten för att den skulle kunna 
motivera slutsatsen, att det östnordiska inflytandet är svenskt. Men re-
sultatet blir ju inte mindre negativt, om vi med samma metod försöker 
mäta det danska inflytandet. Tar vi bort de former som inte bara är 
danska utan också svenska, så försvinner ju hela materialet så när som 
på byggnadstermen ark.2  Vi kan alltså med utslagningsmetoden aldrig, 
så som Gösta Holm vill, komma åt det främmande inflytande som det 
norska materialet så klart visar. Det längsta vi kan komma till är ett 
konstaterande, att alla de omljudslösa formerna — så när som på ark — 
kan vara svenska men att många av dem dessutom kan vara danska. 

Denna slutsats är emellertid inte riktigt densamma som Gösta Holm 
läst ut ur mitt senaste inlägg. Han konstaterar där — se särskilt samman-
fattningen s. 100 — att jag numera modifierat mina åsikter och anser att 
de norska omljudslösa formerna kommit från både Sverige och Dan-
mark. Det framgår inte av materialet. Allt eller så gott som allt inflytande 
kan ju fortfarande vara svenskt, eftersom det danska inte kan bevisas. 
Såvitt jag kan se har Gösta Holm helt tappat bort denna möjlighet och 

1  Man kunde också fråga sig, vilka originalitetskrav som Gösta Holm har på 
en undersökning. Andra har före mig betraktat de omljudslösa norska formerna 
som östnordiska men utan att närmare utreda om de verkligen är det. De har 
också förklarats på annat sätt. Inte ens en teori, att formerna är svenska skulle 
vara helt ny, eftersom Ingeborg Hoff för östfolds del räknar med ett svensk-
norskt samband, se min avhandling s. 12. Indrebo, som visserligen inte behand-
lar de omljudslösa formerna, räknar med ett betydande svenskt inflytande på 
östliga norska dialekter (a. a. s. 261 ff.). Det nya i mitt arbete är själva under-
sökningen, som verifierat vad vissa forskare trott men inte kunnat veta, vidare 
syftet att göra de omljudslösa formerna till indikatorer på det språkliga infly-
tandet från östnorden, ett syfte som visserligen inte klart utsagts i del I men 
som dock ligger immanent i själva undersökningsmetoden. 

2  Det är alltså föga meningsfyllt att, som Gösta Holm hävdar man bör göra 
(s. 81), undersöka varje fall för sig och se om det visar svenskt, danskt, lågtyskt, 
engelskt osv. inflytande. »Det är inte mängden som gör'et», hävdar han. Men 
naturligtvis är det vid undersökningar av det här slaget mängden som gör det. 
För varje enskilt fall kan i allmänhet flera förklaringar ges. Det är mängden av 
överensstämmelser med en viss hypotes som avgör om den är bärkraftig eller ej. 



200 MEDDELANDEN OCH AKTSTYCKEN 

det är därför som han upplever min framställning som inkonsekvent. 
Det ligger ingenting ologiskt i att man håller möjligheten av ett danskt 
inflytande öppen och samtidigt konstaterar att överensstämmelserna 
med svenskt område är större. 

Överhuvudtaget förefaller det mig uppenbart, att Gösta Holm, även 
om han i teorin försöker inta en förutsättningslös inställning till de norska 
med östnorden överensstämmande formerna, dock i praktiken — kanske 
som en reaktion mot den slutsats han läst ut ur min egen framställning 
— kommit att se dem som huvudsakligen danska. En sådan förhandsin-
ställning vore också i och för sig rimlig. Formerna kan vara ett resultat 
av det välstyrkta politiska och kulturella danska inflytandet från medel-
tiden och framåt. En dylik uppfattning kommer väl också till synes, 
då Gösta Holm diskuterar vad han kallat »en grundläggande teoretisk 
oklarhet» hos mig, nämligen själva den dialektgeografiska metoden prakti-
serad över ett norsk-svensk-danskt område. 

Oklarheten preciseras i Gösta Holms inlägg på följande sätt (s. 83): 
hur kan de svenska bondedialekterna belysa norska former som lika gärna 
kan ha kommit från danskt borgar- och högspråk? Problemet betecknas 
som en verklig principfråga och rör som Gösta Holm framhåller över-
huvudtaget »tolkningen av kartbilder och dialektgeografiska slutsatser i 
anslutning därtill». 

Först ett elementärt påpekande beträffande tolkningen av kartbilder. 
Dialektgeografen kan inte dra slutsatser av kartbilden i sig. Om man 
studerar min karta över exempelvis strand och finner, att den omljudslösa 
formen fortsätter in i Sverige och Danmark, så berättigar detta konsta-
terande inte till slutsatsen, att de norska formerna är svenska eller 
danska. Med utgångspunkt i den enskilda kartbilden kunde man lika 
gärna anta, att strand är den gamla formen i Norge men att den i stora 
delar av landet överlagrats av strond. Vill vi föra ett resonemang till be-
lysning av kartan, måste vi föra in i detta fakta som vi känner från annat 
håll, t. ex. i detta fall det förhållandet, att de inre dialekterna med 
strond är de ålderdomliga och att detta talar emot att strond skulle vara 
en överlagrad form. Helt avgörande är inte heller detta argument, efter-
som de ålderdomliga dialekterna kan ha gemensamma novationer. Skall 
vi komma fram till säkrare slutsatser, måste vi alltså grunda dessa 
på ett större material, som vii den utsträckning vi finner det nödvändigt 
för överblicken också kan kartera. Men inte heller med denna metod kan 
vii bästa fall komma längre än till ett fastställande av vad som är äldre 
och yngre former. Varifrån de yngre formerna kommer, säger oss sådana 
översikter inte det minsta om, såvida vi inte kan få hjälp av annat språk-
ligt material eller historiska förhållanden gör en viss tolkning rimlig. 

Kontentan i Gösta Holms resonemang är den att den historiska bak-
grunden till ett dialektgeografiskt sammanhang kan vara svåråtkomlig. 
Man bör akta sig för att aningslöst acceptera första bästa förklaring som 
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kartbilden kan suggerera fram. Jag delar fullkomligt hans uppfattning, 
vilket klart torde framgå av min artikel i SvLm 1963. Mina resonemang 
kan omöjligen ge anledning till anmärkning på den punkten redan av det 
skälet, att jag inte givit mig in på någon historisk tolkning, endast en 
kronologisk uppdelning. Hade östnorden helt saknat omljudda former, 
så hade jag knappast kommit att dra in östnordiskt dialektmaterial. 
I och med att de omljudda formernas förhållande till de omljudslösa 
följer mig in på östnordiskt område, är jag emellertid skyldig att redovisa 
materialet så långt som detta problem existerar. Ingenstans kommer man 
till en gränslinje som motiverar en avskärning av undersökningen. 

Hur de svenska dialektformerna belyser norska dialektformer är en 
fråga som man primärt inte har anledning att ta ställning till. Vad man 
däremot på ett tidigt stadium har skäl att fråga sig, är om de de på något 
sätt gör det eller om de förefaller att vara helt likgiltiga för bedömningen 
av de norska formerna. I så fall skulle de ju för den fråga som jag huvud-
sakligen är intresserad av vara av intet intresse. 

Ser man förutsättningslöst på materialet måste det emellertid konsta-
teras, att så ingalunda är fallet. Det är visserligen riktigt, att de flesta 
omljudslösa former i Norge är sådana som har en mycket stor utbredning 
i Östnorden och alltså a priori kan antas ha kommit in i Norge på vilka 
vägar som helst, bl. a. den av Gösta Holm föreslagna genom danskt 
borgar- och högreståndsspråk.1- En icke obetydlig del av dem visar dock 
uteslutande samband med svenskt område. Anknytningen till väst-
svenska dialekter kan vara den enda som erbjuder sig. Det gäller framför 
allt de omljudslösa formerna av fonn 'snödriva', som på båda sidor om 
gränsen har en mot vanliga ljudregler stridande form fan(e). Under sådana 
förhållanden skulle det vara ganska lättsinnigt att a priori betrakta dia-
lektmaterialet som intresselöst. Den fortsatta undersökningen torde 
också visa, att man beträffande vissa omljudslösa former, t. ex. fan(e), 
även hand och strand, måste ta sin utgångspunkt i svenska dialekter för 
att nå fram till en tillfredsställande förklaring. 

Gösta Holm tror emellertid inte på den dialektgeografiska metodens 
användbarhet för min undersökning. Han poängterar motsättningen mel-
lan svenska bondedialekter och danskt högspråk och vill tydligen därmed 
framhålla att nya former kommer med ett språk av högre socialt värde. 
Att jag är av samma mening, måste klart ha framgått av SvLm 1963, 
även av avhandlingen. Jag trodde emellertid att jag där också klargjort, 
att nutida bondedialekter kan återspegla gångna tiders »högre» språk. 

1  Att Gösta Holm skulle mena, att språkförändringar sprider sig uteslutande 
genom närkontakt (se SvLm 1963 s. 98), har jag varken trott eller påstått. 
Däremot föreföll det mig och förefaller nog fortfarande, som om han måste 
utgå från att dialektgeografien arbetar utifrån den uppfattningen, att språk-
förändringar kryper fram från den ena bondgården till den andra. 
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Ingen tror ju längre, att dialekterna spirat upp ur fornspråket och ut-
vecklats helt oberoende av andra språkarter med högre socialt värde. 
De flesta dialekters ganska rika bestånd av främmande ord illustrerar 
konkret det förhållandet. 

En isogloss på en karta behöver inte säga så mycket om bondedia-
lekterna flera hundra år tillbaka. Den antyder endast — om språkför-
ändringen är en novation — att inom det område som isoglossen innesluter, 
den nya formen känts som den socialt lämpligare. Det kan till att börja 
med ha rört sig om en medveten eller omedveten anpassning hos några 
få till de mera inflytelserikas tal. En allmän anpassning till det nya mönst-
ret kan ha kommit långt senare. Dialekternas värde för språkhistorien 
ligger i deras eftersläpning.1  De visar språkdrag som annars skulle vara 
fördolda för oss. Man kan alltså komma åt äldre tiders »högre» språk inte 
bara genom att studera äldre skrift utan också genom att undersöka de 
nutida dialekterna. Den senare vägen är besvärligare, delvis också osäk-
rare, men den kan i gengäld lämna material som man inte finner i det 
vanliga skriftspråket, eftersom detta som bekant inte fullständigt speglar 
det »högre» talspråket, allra minst i dess mera lokala former. Någon 
»grundläggande teoretisk oklarhet» ligger således inte fördold i den 
dialektgeografiska metoden, inte heller någon principiell motsättning 
till Gösta Holms eget resonemang. 

I min avhandling har jag alltså velat visa upp att de omljudslösa norska 
formerna har ett klart dialektgeografiskt samband med östnorden, 
speciellt med västsvenskt område. Någon tolkning av detta samband har 
jag däremot inte velat eller på grundval av mitt material ens kunnat ge. 
Gösta Holms diskussion och ställningstagande har emellertid så starkt 
präglats av det förvisso intressanta tolkningsproblemet, att det blivit 
nödvändigt för mig att kortfattat antyda min uppfattning i denna fråga. 
Det måste emellertid understrykas, att framställningen på det korta 
utrymme som står till mitt förfogande måste bli ganska onyanserad och 
otillräckligt underbyggd. 

Teorien att de norska omljudslösa formerna härrör ur danskt borgar-
och högreståndsspråk kan av språkliga skäl inte upprätthållas som huvud-
saklig förklaring till dem, vilket jag antytt redan i SvLm 1963. Gösta 
Holm synes ha svårt att godta denna uppfattning (se SvLm 1963 s. 83). 
Den bygger emellertid på fakta som torde vara ganska välkända. Jag kan 
citera Sorlie, som i Bergens eldste bymål (s. 6) uttrycker sig på följande 
sätt: »Innflytelsen fra dansk ... har satt få merker etter seg i eldre norsk 

1  Denna dialekteftersläpning kan man fortfarande finna exempel på. Norskt 
bokmål har som bekant accepterat de ursprungligen svenska räkneorden sju 
och tjue. Men samtidigt därmed börjar dialekterna, efter vad Ingeborg Hoff 
meddelat mig, gå ifrån dessa former och tar i stället upp de gamla bokmåls-
formerna sy»' och tyve. 
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folkemål; det gjM.der også bergensk. Det er först i det 19. hå. med den 
bedre skoleoplwring og folkets deltaking i det offentliga liv, at fplkemålet 
er kommet under sterkere påvirkning av dansk-norsk skriftmål». Det 
danska inflytandet är alltså i stort sett sent och knutet till bokmålet. 
Man kan knappast anta, att vitt utbredda dialektformer som sak, grav, 
strand är danska, då de påtagligt danska formerna av typen meget, uke, 
son, datter inte alls eller i mycket ringa utsträckning finns i dialekterna.' 
Slutsatsen måste bli den att de omljudslösa formerna åtminstone väsent-
ligen kommit in via vad som numera är svenskt område. 

Förhållandet kan förefalla överraskande. Den enligt min mening riktiga 
förklaringen har emellertid redan givits av Indrebia, som i Norsk målsoga 
(s. 262) framhållit, att det medeltida östnordiska inflytandet på norskan 
lättast kunde komma via svenskt språk, eftersom detta stod så mycket 
närmare norskan än rent danskt (själländskt) språk gjorde. Den iakt-
tagelse Indrebo bygger på torde vara så allmängiltig att den kan upphöjas 
till språklig lag. Språkpåverkan av mera intimt slag kommer normalt 
från ett närstående språk. Ju mera likt ett språk är ett annat expande-
rande, desto lättare har det expanderande språket att tränga in. 

Den senmedeltida norska språkutvecklingen är av långt mera dyna-
miskt slag än som kunde förklaras av en här och var förekommande in-
silning av främmande ord. Det var en helt ny språknorm som utvecklades. 
Detaljerna i dess utveckling kan vi aldrig komma åt. Vad vi säkert vet 
är emellertid, att det språkskifte, som antagligen till att börja med kom 
till stånd i rätt begränsade kretsar, närmade norskt talspråk till det språk 
av modernare typ, som relativt samtidigt hade utbildats i Sverige och 
något tidigare framträtt i Danmark. Jfr Hesselman, Huvudlinjer s. 11. 
Bakgrunden till denna process bör ha varit det sociala behovet i vissa 
kretsar av ett östnordiskan mera närstående språk än den gamla norskan. 
Det är föga förvånande, om man vid denna nyorientering tog den kortaste 

1  Jag har i SvLm 1963 hänvisat till Iversens undersökning Bokmål og talemål 
i Norge 1560-1630, enligt vilken det danska inflytandet ännu under den tid han 
granskar inte skulle ha varit större än att också högreståndsspråket måste be-
tecknas som norsk dialekt. Hänvisningen ger Gösta Holm anledning att till-
skriva mig följande vrångbild till resonemang: »Alltså: Norges språk var fram 
till 1630 norskt, en norsk dialektform anträffad 1698 måste därför vara genuint 
norsk. Men under senmedeltiden influerades norskan av utländsk kultur, och vi 
kan utläsa detta på dialektkartor av i dag. Har resultatet av den utländska 
medeltida påverkan försvunnit under tiden 1560-1630 för att sedan återkomma 
och göra sig avläsbar på kartorna?» Iversen undersöker, som klart framgår av 
titeln på hans avhandling, talmålets förhållande till det danska bokmålet. Om 
den norska han menar sig finna utsatts för en främmande påverkan som inte 
kan definieras som klart dansk, är ett problem som han inte har haft anledning 
att ta ställning till. 
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vägen och anpassade sitt språk efter den östnordiska språkart, som hade 
de största likheterna med norskan, nämligen västsvenskt talspråk. 

Då jag i en olycklig vändning kommit att beteckna de norska omljuds-
lösa formerna som svenska, torde alltså påståendet knappast vara mycket 
grovt missvisande, även om det är helt ounderbyggt. Icke desto mindre 
har man säkert starka skäl att också i fortsättningen i detta sammanhang 
undvika beteckningen svensk. Problemet svenskt eller danskt förefaller 
mig nämligen i ganska stor utsträckning vara ett anakronistiskt sken-
problem. Vad var svenska och vad var danska under senmedeltiden? I 
inte ringa utsträckning bildar fortfarande Ostnorge—Västsverige—Dan-
mark ett sammanhängande språkområde. De språkliga impulserna inom 
detta område har säkert ytterst kommit från Danmark men det betyder 
inte att de överallt gått raka vägen därifrån. Sambandet har tydligen 
uppkommit genom vad vi brukar kalla för dialektgeografisk spridning. 
Denna term behöver inte innebära att spridningen från början varit geo-
grafiskt obruten. Förhållanden av social art kan leda till en spridning 
språngvis, något som stadsmålen ofta exemplifierar. De språkliga olik-
heterna växer trots allt så mycket med avståndet och möjligheterna att 
uppehålla en stadigvarande kontakt blir samtidigt så reducerade, att sprid-
ningsförloppen i rätt hög grad kommer att bestämmas av geografiska 
faktorer. Om detta gäller i våra dagar, bör det ännu mera ha gällt under 
medeltiden. 

Jag har rubricerat min undersökning som dialektgeografisk och angett 
dess syfte vara att ge ett bidrag till frågan »Hur Norge och Sverige mötas». 
Gösta Holm har olyckligtvis uppfattat detta så, att jag velat påstå, att 
de norska omljudslösa formerna härrör från svenska allmogedialekter. 
Det språk som de senmedeltida svenska bönderna talade, kan vi emeller-
tid inte rekonstruera. Min avsikt var däremot att visa upp, hur man med 
en dialektgeografisk metod som inte räknar med riksgränser, kan få ett 
bättre underlag för en diskussion av de omdebatterade norska språkpro-
blemen. 

Mötet mellan västnordiskt och östnordiskt är tydligen långt mera 
komplicerat än termerna låter förmoda. Det västliga går långt in i Ost-
norden, det östliga lika långt in i Västnorden. Någon regellös blandning 
är det emellertid inte fråga om. över de stora områden, där väst- och öst-
nordiskt möts, finner man en bestämd formfördelning: det västnordiska 
hör hemma i det äldre skiktet, det östnordiska i det yngre. Detta är inget 
helt nytt konstaterande utan stämmer med den framställning man finner 
i Hesselmans Huvudlinjer. Hesselmans kortfattade framställning kan 
emellertid inte ha gjort min egen undersökning onödig, så mycket mindre 
som de konkreta företeelser vilka kan beröras av den, har tolkats på olika 
sätt. Tydligen kan de också fortfarande vålla en del meningsskiljaktig-
heter. 
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Slutligen vill jag själv och Norsk målförearkiv bekräfta, att Gösta Holms 
kritik av kartlinjen för övergången a >4 framför ng är riktig. Genom en 
olycklig lapsus kom jag att få den linje som inringar det mindre området 
för övergången a >4 framför nk. 

Summary 

U-mutation and Linguistic History 

In the recent number of this periodieal, Professor Gösta Holm and I 
have been exehanging our differing views on the older Scandinavian 
u-mutation. The reason for our clifference of opinion has become more 
readily apparent from Professor Holm's most recent contribution in 
Svenska Landsmål, 1963. 

As far as the East Scandinavian u-mutation is concerned, our disagree-
ment partly lies in the fact that Professor Holm is discussing phonemic 
mutation while I am discussing phonetic. The confusion is aggravated by 
the fact that he does not argue aceording to the usual concept of phoneme 
by which the vowel subject to mutation must have been phonemized 
when syncope occurred. The weakest point in our discussion, ho wever, 
is that it is based on an insufficient collection of material and it 
would thus be most profitably continued when this is made available. 
Such a collection of material I intend to publish in the second part of 
my doctoral thesis. 

As far as the unmutated Norwegian forms are concerned, Professor 
Holm still fails to understand the way I frame the problem, possibly 
because he does not appreciate its broader context. One of the most 
controversial questions of Norwegian philology is to determine to what 
extent Norwegian forms, which are identical with East rather than West 
Scandinavian forms, are of genuine Norwegian origin and to what extent 
they are imported from East Scandinavian languages. In the diseussion 
of these problems, the evidenee of u-mutation has not been taken into 
account before. Its testimony would however be of value if it could be 
shown that the munutated Norwegian forms are younger than the mu-
tated ones and eannot be generally eonsidered the results of native 
Norwegian developnients. 

My conclusions on this point have hardy been eontested by Professor 
Holm. Instead he has concentrated on a second problem—which I did 
not intend to discuss—the relativa importanee of Sweden and Denmark 
in the importation of unmutated forms to Norway. It would have been 
extremely difficult to arrive at any convincing conclusions on this point 
as the unrnutated forms are to a great extent common for both Sweden 
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and Demnark. Professor Holm assumes that those who use dialect-
geographical methods draw conclusions from highly over-simplified facts. 
Of course results must always be arrived at from a combination of data. 
He seems to consider it unnecessary to take the West Swedish clialects 
into account and prefers to assume that the unmutated forms were in-
troduced from the standard language of Demnark. There is however no 
reason why a connection between Norwegian and the West Swedish dialects 
should be precluded a priori. In certain eases sueh a connection must be as-
sumed (e.g. fane `snowdrift', a word confined to East Norway and West 
Sweden). It would also of course be a mistake to ignore any connection be-
tween local standard languages of the mediaeval period and modern di a- 
lects. 

Some conclusions about the way in which unmutated forms reached 
Norway can be arrived at by a comparison with other Norwegian words 
influenced by Danish. Words that can be said to be indisputably Danish 
are rarely to be met with in Norwegian dialects. Widely distributed un-
mutated forms can therefore hardly be of Danish origin. In another 
connection, Indrebe has pointed out that East Scandinavian influence 
on Norwegian can most easily be explained as coming from Swedish, 
for Swedish was mueh doser to Norwegian than Danish was. Indrebo's 
argument can be aceepted in a wider context. Linguistie influence of a 
more intimate nature normally eomes from a closely related language. 

In the late Middle Ages a new linguistic norm developed in Norway. 
As result of the changes which took place, Norwegian was modernised 
and became more like the type of language which was developing in 
Sweden at the same time and which had developed in Denmark some-
what earlier. The reason for this process must have been the social need 
for a language which likened the East Scandinavian languages more than_ 
Old Norwegian did. When linguistic innovations were being made it. 
would be hardly surprising if Norwegian was adapted after the dialeet 
which it most elosely resembled, that is the spoken language of western 
Sweden. 

Gun Widmark 
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Erik Wahlberg, Finska ortnamn i norra Sverige. Förberedande studier 
med introduktion till utforskningen av ortnamnen i Torne älvdal med an-
gränsande områden. (-= Tornedalica Nr 2. 1963.) (Akad. avh.) 

Den senaste tiden har kännetecknats av en livlig aktivitet på den 
finska ortnamnsfronten. Därom vittnade bl. a. den IV nordiska namn-
forskarkongressen i Helsingfors 24-27 aug. 1962 (jfr NoB 50, 1962). Ett 
annat tecken härpå är att det nyligen har utkommit två handböcker på 
området. Den ena av dessa är Terho Itkonens »Nimestäjän opas» [ = Hand-
ledning för namnupptecknare], det första arbetet i Ordboksstiftelsens 
namnutskotts publikationsserie. Den andra är Viljo Nissiläs »Suomalaista 
nimistöntutkimusta» [ = Finsk namnforskning], utgiven i Helsingfors 1962. 
Den utgör nr 2 i Ordboksstiftelsens namnutskotts serie, men ingår även 
som nr 272 i Finska litteratursällskapets förhandlingar. Till glädje för alla 
dem som inte kan läsa finska, kan meddelas, att en tysk version av detta 
verk är planerad för »Ural-altaische Bibliothek».1  Mot denna bakgrund 
är det glädjande att kunna konstatera, att även i vårt land ett arbete 
rörande rent finska namn sett dagens ljus. Hittills har de finska ort-
namnen i norra Sverige inte tillbörligt uppmärksammats i den svenska 
forskningen. Erik Wahlbergs doktorsavhandling är därför, om inte det 
allra första arbetet på sitt område, dock det första som tar upp pro-
blemen till mera utförlig behandling. Därmed vare dock icke Hugo Tenerz 
arbeten »Namnen i Tornedalen under 1500-, 1600- och 1700-talen» (Norr-
botten 1960 s. 33-81) och »Ur Norrbottens finnbygds och dess befolknings 
tidigare historia »samt »Den svenska infiltrationen i övre finnbygden 
under 1600- och 1700-talen» (Uppsala 1962) förbigångna i tysthet. 

Med huvudtiteln »Finska ortnamn i norra Sverige» ringar författaren 
in det geografiska området för sin ortnamnsundersökning och med under-
titeln »Förberedande studier med introduktion till utforskningen av 
ortnamnen i Torne älvdal med angränsande områden» upplyser han om 
den inledande karaktären hos sina studier. Kanske man i förbigående 

1  Det kan också vara skäl att påminna om en nyutkommen liten studie 
som bidrar till vår kunskap om de germanska skede-namnen, nämligen Terho 
Itkonens »Keidas, erään maastotermin vaiheitas (Suomi nr 110: 1, Helsingfors 
1962). Den har ett utförligt referat på tyska, »Zur Geschichte des fi. Gelände-
terminus Keidas». 



208 LITTERATUR 

bör påpeka den lilla inkonsekvens som ligger i de geografiska angivelserna 
»norra Sverige» och »i Torne älvdal», samt upplysa om att författaren 
även behandlar namn i det finska Tornedalen. Den långa angivelsen »de 
finskspråkiga ortnamnen i norra Sverige och angränsande delar av norra 
Finland», som vi återfinner i förordet s. 5, rad 5 f., har av förståeliga 
skäl avkortats i bokoks huvudtitel. Författaren har tagit för sig att be-
handla de tornedalska ortnamnen ur de mest vitt skilda synpunkter. Det 
säger sig självt, att det är en omänsklig uppgift, när det är fråga om ett 
område, där så pass litet är gjort på förhand. Det kan väl knappast råda 
någon tvekan om att avhandlingen hade vunnit på en koncentration på 
ett eller ett par centrala avsnitt med utelämnande av vissa mera peri-
fera delar. 

Tidigare har namnen i Tornedalen spelat en viss roll i finsk historisk 
forskning. De har använts vid försök att bestämma tornedalingarnas 
härkomst. I Jalmari Jaakkolas axbete om birkarlarörelsens uppkomst, 
»Pirkkalaisliikkeen synty» ( Annales Universitatis Fennicae Aboensis, 
Ser. B. Tom II: 1. Åbo 1924) ägnas t. ex. ett helt kapitel åt de norr-
bottniska namnens vittnesbörd. En kort översikt på svenska över hit-
hörande problem och deras behandling finner man i Hugo Tenerz ovan 
nämnda uppsats »Namnen i Tornedalen under 1500-, 1600- och 1700-talen» 
(särsk. s. 50-59). Kanske hade man velat se något mera av denna all-
männa bakgrund i det kapitel som Wahlberg ägnar åt »Forskningen hit-
tills rörande finskspråkiga ortnamn i Norra Sverige». Utan den blir det 
svårt att placera den föreliggande undersökningen i sitt rätta samman-
hang. 

I slutet av sin forskningsöversikt nämner författaren en del hembygds-
forskare, som lämnat bidrag till namnforskningen inom det berörda om-
rådet, utan att deras verk upptages i litteraturförteckningen. När det 
enbart är fråga om tidningsartiklar och dylikt, är ju ett sådant förfarande 
förklarligt, men när det gäller hela böcker, ställer man sig frågande. Nog 
borde väl åtminstone en bok som Jöran Grapensons »Anteckningar till 
Gellivare sockens tidigare historia» (Göteborg 1942) ha nämnts. I kapitel 
I: 3 redovisar författaren helt kort för källmaterialet (jfr II: 1 »Krono-
logisk förteckning över arkivkällor»). Det är en imponerande mängd hand-
skrifter som författaren har genomgått. 

I kapitel I: 4 A ger författaren litterabeteckningar på skrivare och 
arkivkällor. En viss inkonsekvens i författarens bruk av litterae och 
underlitterae bör observeras av den som använder arbetet. Dels förs 
ibland två skrivare in under samma nummer, dels betecknas i vissa fall 
samma skrivare med olika nummer (jfr s. 31 f.). 

I kap. I: 4 B och C har författaren gjort en uppställning av skri-
varnas beteckningar för olika ljud. Han redogör t. ex. för hur a har be- 
tecknats i namnen Matarinki, Voiakkala, Alkkula och Kuivakangas. 
En kontroll av landskapshandlingarna i Kammararkivet har visat, att 
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författaren valt rätt godtyckligt bland formerna i de tillgängliga källorna. 
Eftersom han inte hänvisar till pagina, är det omöjligt att gå efter varje 
enskild form och kontrollera den. Då den givna uppställningen inte egent-
ligen ger så mycket utöver vissa ortografiska egenheter som mutati8 
mutandis används vid skrivning av svenska ord under ifrågavarande 
tidsperiod, undrar man om författarens arbete på detta avsnitt har varit 
mödan värt. Hur mycket bättre hade det inte varit, om författaren i 
stället hade givit oss samtliga hela skrivningar av några få kontrover-
siella ord, i vilka vi kanske bakom variationerna i ortografin kunnat 
leta oss fram till det dåvarande uttalet. 

I kap. I: 4 D ger författaren uppgifter om »fogdars, skrivares, präs-
ters m. fl. personalia m. m.». I avsnittet I: 4 D 11 (s. 70 f.) »Finska 
släktnamn kontra svenska son-namn» vänder sig författaren med rätta 
mot åsikten, att alla son-namn i de gamla handlingarna från Torne-
dalen skulle beteckna svenskspråkiga personer. Som ett komplement till 
Wahlbergs korta avsnitt kan man läsa ett kapitel med rubriken »Son-
namnen under 1500- och 1600-talen» i Tenerz ovan nämnda arbete i 
»Norrbotten» 1960 (s. 64-66). Jfr nedan. 

Det kapitel, som författaren ägnar åt »Ljudhistoriska studier», är av 
den arten, att det är recensentens plikt att varna den icke finskkunnige 
läsaren från att utan noggrann kontroll stödja sig på någonting över-
huvud taget i det. Martti Airila har i sin doktorsavhandling »Aänne-
historiallinen tutkimus Tornion murteesta» (Helsingfors 1912) gett en 
utförlig framställning av dialekten i själva Tornedalen. Den som kan 
läsa finska bör gå till Airila, när han söker en upplysning. Nu har det 
väl varit författarens avsikt att ge svenskarna en liten översikt över 
dialektens språk. Om så skulle vara fallet, hade man emellertid gärna 
sett en mera elementär framställning av finska språket — med speciell 
hänsyn tagen till dialekten i Tornedalen. I en sådan översikt borde man 
inte sakna ett par ord om vokalharmoni, stadieväxling och andra viktiga 
särdrag i den finska grammatiken, som en svensk måste sätta sig in i, 
om han skall kunna följa ett ljudhistoriskt resonemang på detta område. 

En betydande svaghet i Wahlbergs behandling av ämnet är att han 
inte klart anger gränserna för det beskrivna bygdemålet. I sin ovan 
nämnda avhandling (förkortad ATM) talar däremot Airila om, vilken 
dialekt han behandlar, och drar upp gränserna för denna. Han tar t. ex. 
inte med det målföre, som talas i västra delen av Gällivare socken. Han 
anger noga, var gränsen går mot den dialekt, som talas i Kemi älvdal. 
Till yttermera visso har han försett sin avhandling med en karta, där 
gränserna på de ställen, där han kunnat bestämma dem, är inprickade 
med rött. Det verkar, som om Wahlberg i sin avhandling huvudsakligen 
tar hänsyn till det språk han själv talar. Det är sant, att detta är ett 
representativt, centralt målföre, men man skulle gärna vilja veta något 
om andra underdialekter också. 
14 — 644111 Sv. Landsmål 1964 



210 LITTERATUR 

Nu kommer vi till en del detaljanmärkningar. överst s. 73 (punkt 1 a) 
påstår författaren följande: »i tornedialekten har kort a i åtminstone 
ett par ord uppkommit ur en diftong au». Som bevis för sin tes tar han 
orden navetta 'ladugård, fähus', avlett av nauta 'nöt, nötkreatur' och 
ravikko 'fux, egentligen «järnfärgad»' (högfinska raudikko), avlett av 
rauta 'järn'. Han hänvisar därvid till Airila, ÄTM s. 185. Airila upptar 
emellertid på den anförda sidan endast övergången v < y i de behand-
lade orden: navatta < *nayåetta och ravikko <ra yåikko. Med detta menar 
han självfallet att y efter bortfallet av å övergått till v. Någon annan 
utveckling i de berörda orden är knappast tänkbar. Helt naturligt för-
ändras ett y, som står i stavelseutljud, till v, när det genom bortfallet 
av å kommer att stå i början på nästa stavelse. Någon övergång au> a 
är det alltså inte fråga om, utan det korta a kvarstår oförändrat. (För-
fattaren berör frågan även å s. 74.) 

S. 75 vill författaren postulera en övergång av e till ä, »dels om föl-
jande stavelse har haft i, dels om följande stavelse har haft ä, dels om 
två stavelser med ä ha kommit efter». Som bevis härför tar han 
byanamnet Päkkilä som »torde vara avlett av ett personnamn Päkki, 
som torde ha haft en äldre form Pekki» (den senare formen skulle bättre 
överensstämma med «varianterna» Pekka och Pekku), vidare byanamnet 
Pänttäjä, som »synes tidigare ha hetat Penttäjä», samt Järämä, som »torde 
gå tillbaka på ett äldre Jerämä» (här jfr förf. med ett lapskt ord som 
inte finns utsatt i texten) samt bya- och sockennamnet Täräntö, om 
vilket säges, att det icke är uteslutet, att det ursprungligen hetat 
*Teräntä. (Man hade gärna önskat, att författaren hade utsatt en aste-
risk på alla de ställen, där han utgår från konstruerade former.) Vidare 
skriver förf.: »Om det har varit en konsonantförbindelse mellan e och i, 
synes förändringen ha uteblivit, jfr Erkki och Pentti.» Svagheten i hans 
resonemang ligger, som den uppmärksamme läsaren redan sett, i att 
han utgår ifrån former, som han konstruerat efter den ljudlag han vill 
göra sannolik. 

S. 82 punkt 4 c säger förf. generellt, att oi i namn som Heinoinen, 
Karvoinen, Kohkoinen, Rahkoinen osv. förkortats till o, så att de nu-
tida formerna är Heinonen, Karvonen, Kohkonen, Rahkonen osv, och 
att även paralleller med u förekommer, särskilt i övre Tornedalen, där 
man kan höra former som Heinunen, Karvunen osv. Här kommer den 
svaghet i avhandlingen fram, som vi redan påpekat, nämligen att för-
fattaren inte har angett gränserna för det område han behandlar. Enl. 
Airila, ÄTM s. 207, har vi former med bevarad diftong såväl i Finland 
som i Sverige i norra delen av det av honom undersökta området, 
t. ex. hehkojnen, hevojsella. Han anför visserligen inga egennamn, men 
de torde knappast avvika på denna punkt. Utanför det av Airila under-
sökta området, t. ex. i Soutojärvi och Killinge, är diftongen i obetonad 
ställning enl. A. nästan regelrätt. Därvid är dock att märka, att språket 
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i Airilas avhandling ligger ett halvsekel tillbaka i tiden och att dennes 
språkmästare i huvudsak har varit äldre personer. Detsamma gäller mu-
tatis mutandis om öi s. 86 (jfr Airila, ÄTM s. 223 f.). 

S. 83 punkt 4 d ställer förf, samman tf ( = tornefinska) booni, 'gödsel-
ränna i ladugård eller stall, vattenränna i golvet för spillvatten e. d.' 
med hf ( = högfinska) lours 'gömställe, skrymsle, vrå' och louru 'smalt, 
trångt ställe; rummet emellan eldstaden o. väggen; sköl, ravin; bergs-
pass; smal och trång dal; bukt; långsmal vik'. Även om man bortser 
från att vi har olika stamändelser, lägger betydelsen hinder i vägen 
för ett omedelbart identifierande av det tornedalsfinska ordet med de 
högfinska. Förhållandet mellan dem borde nog utforskas närmare, innan 
man tar dem som ex. på ljudkorrespondensen hf ou= tf oo. Till denna 
korrespondens är att märka, att ord med oo ( =- långt å-ljud) i finskan 
samt och synnerligen är av sen upprinnelse. I vissa ord är oo uppkommet 
genom sammanfall av två korta o, som genom konsonantbortfall kommit 
att följa på varandra (jfr L. Hakulinen, Handbuch der finnischen 
Sprache I s. 20), i andra har det inlånats. (Vi kan inte heller bortse 
ifrån möjligheten att oo sekundärt kommit att användas i expressiva 
och ljudhärmande ord.) Ett urfinskt ö har regelrätt blivit uo, jfr est-
niska soo 'kärr', fi. suo id. (se t. ex. Hakulinen, Handbuch I, s. 19 f.). 

Strax nedanför detta avsnitt skriver förf.: »Ordet soikea = oval, avlång, 
spolformig o. s. v., torde höra ihop med soukka = trång, smal, något hop-
snört o. s. v. Framför e synes diftongen ou ha övergått till oi.» 

Om vi delar upp de två orden i de delar, som vi vanligen indelar 
finska ord i, får vi följande: 

Uddljud 1. stav:s vokalism Stamkons. 2. stav:s vokalism 
oj k ea 
OU kk a 

Som vi ser är orden lika endast i uddljud. Att på grund av en enda dy-
lik sammanställning konstruera en ljudlag är väl knappast tillrådligt.' 

1  T. E. Karsten har i Arkiv för nordisk filologi 22, 1906, s. 188, samman- 
ställt det fi. soikea (soikia) med fvn. sueigr foielig' etc. < *swaig ja-. 
Sammanställningen förses av E. N. Setälä, FUF 13, 1913, s. 452, med ett ?, 
enl. Karsten med rätta (se Folkmålsstudier 10, 1943, s. 514). Ordet är troligen 
inhemskt, se L. Hakulinen, elaer die semasiologische Entwicklung einiger 
meteorologisch-affektivischen Wortfamilien in den ostseefinnischen Sprachen 
( = Studia Fennica 12), Helsingfors 1933, s. 15. — I Virittäjä 39, 1935, s. 242, 
härleder Vilho Rikkonen fi. soukka < *sovukka från ett grundord 8opu (jfr ib. 
s. 248). Det fi. ordet har alltså inte — som man tidigare velat hävda — något 
med det ungerska sziik 'trång' osv, att göra (se t. ex. G. Bärczi, Magyar 
szöfejtö szötär, Budapest 1941, s. 296; och Gy. Nömeth i Emlökköny Melich 
1942, s. 297 f.). 
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Författarens metod att alltid ställa de tornefinska formerna mot de 
»högfinska» har naturligtvis sin givna svaghet. Med termen »högfinska» 
torde förf. avse det finska skriftspråket och det i anslutning till detta 
skapade bildade talspråket. Som så många andra riksspråk bygger 
det finska på olika dialekter. En del av de drag, som skiljer tornedals-
dialekten från högfinskan, har den gemensam med andra finska dialek-
ter. Nu kan man ju inte begära, att den som skriver en avhandling om 
ortnamn skall ge sig in på att utreda allt som hör till dialektens för-
hållande till andra dialekter, och metoden att jämföra med högspråket 
har naturligtvis sina praktiska fördelar. Ändå skulle man i en del fall, 
där man lätt får tag i uppgifter, gärna ha sett problemet åtminstone 
nämnas. 

Som ett exempel på detta kan vi ta förhållandet mellan hf jäärä 
och tf jaara 'bagge, gumse' (s. 85). Här skulle man gärna ha sett en hänvis-
ning till Veikko Ruoppilas »Kotieläinten nimitykset Suomen murteissa» 
1, s. 176 ff. (jfr kartan s. 177), som visar, att formen jaara även finns 
i västra och på ett par ställen i sydöstra Finland. (Ruoppilas arbete 
skulle i svensk översättning heta »Benämningar på husdjuren i finska 
dialekter».) 

För den tonande frikativa dentalen använder förf. »av praktiska skäl» 
bokstaven d, inte den i finsk-ugrisk transkription vanliga beteckningen 
å. Detta är mindre lyckat, eftersom vii vissa hithörande områden måste 
räkna även med ett explosivt uttal av d (jfr Airila, ÄTM s. 36,89 f. och 
178-180). Man skulle gärna ha sett att förf. i varje fall hade nämnt, att 
detta uttal existerade. Och nog skulle ett välrenommerat tryckeri utan 
alltför stora tilläggskostnader kunna prestera ett »delta». 

Detta sagt som ett apropos till punkt 9 a) s. 87 f., där förf. behand-
lar det vanliga bortfallet av å. (Förf. hänvisar, s. 88, till Airila, ÄTM 
s. 178-182, men borde även ha nämnt ÄTM s. 97 f., där själva 6-bortfallet 
behandlas.) Författaren skriver å anfört ställe: »Följande motsvarighet 
för d kunna finnas.»' Sedan anför han följande fall i vänstra kolumnen 
av en uppställning: »hiatus + halvlång vokal»; »j eller hiatus + halvlång 
vokal»; »v»; »endast lång vokal eller diftong»; »ij eller jj». I mellersta 
kolumnen av samma uppställning ger han exempel på formerna med 
å-bortfall och slutligen i kolumnen längst till höger former med bevarat 
å (skrivet d) av motsvarande ord. 

Även om man anger, att d »i allmänhet» har försvunnit, så bör man, 
om man formulerar sitt påstående som författaren gjort här, även 
ange varje annan representation av detta å i den nuvarande dialekten. 
Airila anför, ÄTM s. 89, former med explosivt d2  som aidan (gen. sing. 

1  Jag anför svenskan i orättat skick. 
2  Enl. ÄTM s. 36 uppfattar Airila detta ljud som en tonande alveolar 

explosiva, vars spärr dock stundom kan bli ofullständig, så att ljudet förlo- 
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av akta 'gärdsgård'), edåstäl 'framifrån, för, i stället för osv.' (stam ete-), 
fetclti 'stanna, bli kvar, förbli' (-dit = infinitivändelse), för att nämna 
några. (Man bör även observera de särskilda fall av å som Airila be-
handlar i ÄTM s. 178-180.) Inte heller får vii Wahlbergs avhandling 
veta, att å i vissa trakter inom tornedialektens område har övergått till r, 
t. ex. i kahren, (hf kahden, gen. sing. av kaksi 'två', stam kahte-), noirat 
(hf noidat, nom. plur. av noita 'trollkarl, häxa'), tehrä (hf tehdä 'göra'). 
Se härom Airila, ÄTM s. 90. 

Men vi måste även ur en annan synvinkel ta upp den nämnda punkt 9 a 
till behandling. Förf. påstår nämligen här, att motsvarigheten till å i 
fall som sa( dn, pa( dn, Pucis2  skulle vara hiatus + halvlång vokal. 

Nu är det emellertid i den behandlade dialekten så, att en vokal i 
andra stavelsen (den stavelse som följer på huvudtrycket) i motsvarande 
omgivning alltid uppträder som halvlång, vare sig vi har en konso-
nant mellan första och andra stavelsen eller stavelsegränsen kommer 
att gå mellan två vokaler. Om detta skriver Airila, ÄTM s. 50: »När den 
huvudtryckiga stavelsen har kort vokal och är öppen, då träffar man 
i andra stavelsen överhuvud taget inte kort vokal ...» och han visar till 
några experimentella mätningar, i vilka första stavelsens vokal med av-
seende på kvantiteten förhåller sig till andra stavelsen, än som 3 till 4, 
än som 2 till 3 eller 1 till 2. Enligt Airila, a. a. s. 51, är denna halvlängd 
i andra stavelsen, när första stavelsen har kort vokal och är öppen, 
karakteristisk för tornedalingarnas sätt att tala. Han anför exempel 
som alets 'ned', iils 'upp', paidla. I de av Wahlberg anförda fallen är 
första stavelsen kort och öppen, följaktligen skall andra stavelsens vokal 
under alla omständigheter vara halvlång. Denna halvlängd påträffas 
även i former, som bevarat konsonanten mellan första och andra sta-
velsen i någon form. Jfr t. ex. Airila, ÄTM s. 89, eååmptinnä 'längre 
framme', ka&nu 'försvunnen' ( = hf kadon,nut), ku(Sida (adessiv sing.) 
'(fiskars) lektid' och edimpännä, eclåstä 'framifrån', kudalma 'stickning, 
virkning'. I Wahlbergs uppställning s. 87 bör alltså i vänstra kolumnen 
»hiatus + halvlång vokal» ändras till »hiatus». Ännu bättre vore det att 
skriva »bortfall», eftersom vi även har former som de inom parentes 
anförda saan och paan. Samma bortfall påträffas i avsnittet nederst på 
sidan: »endast lång vokal eller diftong». Här är det givetvis inte frågan 
om att den långa vokalen eller diftongen motsvarar något å, utan vid 
bortfall av den mellanliggande konsonanten har de båda stavelsernas 
vokaler kommit att stå intill varandra och har i detta läge dragits 

rar sin karaktär av explosiva och närmar sig en spirant eller ett ö (om dettas 
ljudvärde se t. ex. Finnisch-ugrische Forschungen 1, 1901, s. 38). 

1  En grav accent över ett tecken anger halvlängd (se Finnisch-ugrische 
Forschungen 1, 1901, s. 44). 

2  (anger stavelsegräns (uttal med »hiatus»). 
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samman till en lång vokal eller en diftong, beroende på vokalernas kva-
litet. Även i de fall i Wahlbergs uppställning, där ett j eller ett v säges 
motsvara å, kan det vara fråga om ett bortfall. Halvvokalerna j och v 
kan sekundärt ha utbildat sig i hiatusställning (jfr M. Rapola, Suomen 
kielen äännehistorian luentojen pääkohdat [stencilerad utgåva, Helsing-
fors 1945] s. 47). Det av Wahlberg s. 88 anförda ij eller jj i ord som 
raijan, rajjan har troligen uppstått genom geminering. Författarens upp-
ställning är inte ägnad att skapa klarhet i frågan. Det som borde sägas 
i paragraf 9 a är kort och gott att å i mycket stor utsträckning bortfallit 
i dialekten, kvantitetsförhållandena och hiatusutvecklingarna hör inte in 
under denna punkt. 

Som vi ovan framhållit, bör vi kunna utgå ifrån att författaren har 
velat presentera dialekten för svenska läsare som inte kan finska. Om 
så är fallet borde även mera invecklade saker som den s. k. h-metatesen 
behandlas. Nu nöjer sig författaren med att hänvisa till Airila i största 
allmänhet och tar endast upp några specialfall av h-metatesen (s. 88 f.), 
som visserligen är intressanta — det skall erkännas — men som hänger 
i luften, om man inte känner till själva metatesen i dess olika utformningar. 

I slutet av paragraf 11 (s. 88 f.), i vilken h behandlas, påstår förf.: 
»I vissa ord har ht blivit tt.» Som exempel nämnes en form från övre 
Tornedalen och Lappmarken, auhto och dess motsvarighet längre ned, 
autto 'ganska sank, stortuvig skogsmark med övervägande lövskog' 
(jfr Wahlbergs avh. s. 178). Airila uppger å det ställe som anförs av 
förf., att utvecklingen gått den motsatta vägen: »ordet auhto torde ha 
fått sitt h närmast genom påverkan från lapskan» (ÄTM s. 138). Han 
anser också, att vi i detta ord har att göra med en gammal stadieväx-
ling ts ås. Därför behandlar han ordet tillsammans med andra ord, 
som i högfinskan har ts, t. ex. tf  mettä ,s,  gen. sing. mettän= hf metsä 
metsän (se a. a. s. 71). Den av Wahlberg s. 178 efter Qvigstad citerade 
lapska formen au2166 (i Nielsens transkription skulle vi skriva adgo) 
visar att vi bör ha haft ett ts här (se K. B. Wiklund i Virittäjä 4, 1900, 
s. 41-43).1  Man hade därför väntat sig att finna det behandlade ordet å 
s. 94 i Wahlbergs avh. under punkt 20 e ts. 

Det andra exemplet på att ht blivit tt är tf soitto hf soihtu 'fackla'. 
Att dra slutsatser av ett så omdiskuterat ord är inte tillrådligt. Jag an-
ser, att förf. inte har framlagt några vägande skäl för antagandet av en 
övergång ht> tt i tornedalsfinskan (jfr Rapola, Pääkohdat s. 105-115).2  

Om man skall lägga fram en etymologi även blott antydningsvis, 
bör man nog först utnyttja de referensverk, som finns tillgängliga, för 
att inte alldeles hugga i sten. För finskans del är vi ju i det lyckliga 
läget, att vi har två ordförteckningar, som tillsammans ger bibliogra- 

1  Det lapska ordet kan ytterst vara lånat från nordiskt håll (se Uppsala 
Univ. Årsskr. 1960: 2 s. 5-10). 2  Jfr Bergsland, Virittäjä 1964 s. 144-46. 
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fiska uppgifter över alla finska ord, som behandlats etymologiskt fram 
till 1950, nämligen K. Donner, »Verzeichnis der etymologisch behandel-
ten finnischen Wörter» ( = Annales Academiae Scientiarum Fermicae, 
Ser. B, Tom XXXVI, 1937) och Elvi Erämetsä, »Verzeichnis der etymo-
logisch behandelten finnischen Wörter II 1933-1950» ( = Annales Acad. 
Scientiarum Fennicae, Ser. B, Tom 77,, 1953). Det är kanske omänsk-
ligt att begära, att man skall slå upp allt detta, men en liten kontroll 
på de egna funderingarna genom jämförelser med ett par pålitliga verk 
kan hjälpa en att undgå direkta klavertramp. 

Allra helst bör man ju också samla in belägg från olika håll, även om 
detta i fråga om finska ord inte så lätt låter sig göras i Sverige, efter-
som materialet ligger i Helsingfors. Men man bör ju i alla fall ta med 
den finska skriftspråksformen! 

Man hade nog önskat, att förf, hade kontrollerat sina funderingar om 
det tornefinska vaarainl 'hallon' fi. dial. maarain 'hallon, åkerbär', 
innan han sammanställt det med fi. vctara 'berg'. Under punkt 15 a 
s. 90 skriver han om vaarain: »Om ordet är avlett av vaara, . . och 
haft primärbetydelsen 'bergsbär e. d.', torde m vara resultatet av en 
nasalering av v. Jfr malja= balja? SES II s. 330.» 

Om vi nu slår litet i de ovan nämnda bibliografiska förteckningarna 
under det anförda ordet, så kommer vi snart till M. Rapolas »Kanta-
suomalaiset pääpainottomain tavujen i-loppuiset diftongit suomen mur-
teissa» ( = Suomi 4: 17, 1919-20) s. 266. I denna får vi rikhaltiga belägg 
från olika delar av Finland. Vid sidan om varianter som mår*, måran 

mårama 'rubus idaeus' eller 'rubus arcticus' och vårain /äran 
våran vårane ,,,  vårarna har vi former som varelma •-•-• val erma ••••• vadarna, 
faderma fadelma farelma ( fårmaisa) samt vaerma, vaherma, vaterma 

vaterna. Det framgår inte helt klart, hur Rapola tänker sig sambandet 
mellan dessa former, men han tycks anta en utveckling (?*vååerma> ) 
vårarna varan, vårain2. Jfr härtill liknande former av maran. Lönn-
rots finsk-svenska lexikon I, s. 1027, har s. v. maaran, maaramen 'hallon' 
former som maanmaaran = maamuuran (maa = 'mark'), jfr Rapola, a. a. 
s. 267 f. Det är inte osannolikt, att maarain i bet. 'hallon, åkerbär' fått 
sitt m genom påverkan från muurain etc. 'hjortron'. Bärnamnen bildar 
ju en semantisk grupp, inom vilken påverkan i fråga om ljudgestalten 
lätt kan förekomma (jfr t. ex. A. Schagerström, Om svenska bär- och 
fruktnamn på -on i: Redogörelse för allmänna Läroverken i Upsala etc. 
1883-84; E. Hellquist, Det svenska ordförrådets ålder och ursprung I 
s. 408-413; K. H. Dahlstedt, Det svenska vilhelminamålet 1 A s. 34-39 
och A. Saareste i Virittäjä 1947, s. 241-248, 349). 

1  Jfr hf vadelma 'hallon'. 
2  Betr. estniska former av detta ord, se A. Saareste, Eesti Murdeatlas, 

karta nr 5, och dens. i Virittäjä 1947 s. 241-248, särskilt karta nr 2. 
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Att förutsätta, att en nasalering helt plötsligt skulle uppträda här 
utan spår av en dylik för övrigt i dialekten är knappast förenligt med 
god språkvetenskaplig metod. Jämförelsen med författarens egen sam-
manställning malja= balja säger för det första ingenting, eftersom det 
här är fråga om m och b, inte m och v, och för det andra är denna 
sammanställning, även den, helt huvudlös. (SES, som förf. hänvisar till, 
sammanställer självfallet inte malja med balja.) 

S. 90 f. skriver förf.: »Möjligen går mps tillbaka på ett äldre mts, 
som torde ha uppkommit genom ett klusilt förslag framför s. Detta har 
sedan assimilerats av m, enär de båda ljuden råkade komma i samma 
tryckstarka stavelse och eftersom m låg närmare den tryekstarka voka-
len än t.» Det finns knappast någon anledning att anta ett mellan-
stadium mts, alltså en utveckling ms> mts (> ms?)> mps. Några äldre 
former med mts finns inte anförda som exempel i avhandlingen och 
kunde heller inte påvisas av författaren vid disputationstillfället. 

Apropos an, nd under punkt 16 b s. 91 skriver författaren: »Jämför 
Mannajärvi, 4: C: 38, som torde vara ursprungligen samma namn som 
Man(d)järv i Pite älvdal. (F 1553 Mande Jerff). Här har också svag-
stadieformerna blivit allenarådande, varför stadieväxlingen har upphört 
att existera i sådana fall.» Det av förf. anförda Mannajärvi ligger i 
Karesuando (jfr s. 49), varför sammanställningen med Man(d)järv är 
mer än osäker. Av sådana hypotetiska sammanställningar får man inte 
dra några som helst slutsatser. Författaren anger inte, av vilken orsak 
vi skulle ha svagstadium i Mannajärvi, trots att andra stavelsen är 
öppen. I finskan har vi starkstadium framför öppen stavelse och svag-
stadium framför sluten i de fall, då inte de ursprungliga förhållandena 
rubbats. Det finns ingen anledning att anta något sådant här. (Någon 
annan form än Manna- finns ej i Ortnamnsarkivet.) Har förf. möjligen 
tänkt sig en genitiv i första sammansättningsledet med bortfallet -n? 
I så fall borde detta ha angetts. Vad författaren menar med att stadie-
växlingen har upphört att existera i sådana fall, förstår jag inte. Kort 
uttryckt: Har vi formen Mannajärvi med nn, skall vi utgå från 
den som den är. Det finns ingenting i det som anförts i avhandlingen 
som tvingar oss att laborera med ett ni (ml). Tilläggas bör, att Viljo 
Nissilä i »Suomalaista nimistöntutkimusta» s. 96, 152, vartill förf. hän-
visar, anför ett personnamn Manna utan några som helst biformer 
med ni. Tvärtom skulle detta namn enl. Nissilä kunna gå tillbaka på 
den germanska stammen Mana, Manna(n). 

Under punkt 18 a s. 92 skriver förf., att det synes vara en vanlig före-
teelse att r växlar med 1. Han anför som ex. formerna kirkua 'skrika' 
--- tf kilkua, yrkä 'brudgura' -= tf ylkä, kortteri 'kvarter' = tf kortteli, 
ränget 'bogträ på häst' = tf längst, lonkka 'trast' = tf ronkka, samt de 
tomefinska varianterna törmätä= tölmätä 'törna ihop, kollidera'. Som ett 
exempel nämnes även, att hemmansnanmet Tolppi på 1600-talet skrevs 



LITTERATUR 217 

Torpj. Här har vi egentligen att göra med två företeelser, dels en dis-
similation av ett andra r till 1 vid inlån från ett främmande språk, t. ex. 
svenskan (finskan har inte gärna mer än ett r i ett osammansatt ord), 
dels en oförklarlig växling mellan r och 1. Dissimilationen förekommer 
bl. a. i yrkesbeteckningar, som inlånats från svenska nomina actoris på 
-are (-an) såsom torppali tolppari torppari) < sv. torpare, räätäli 

räätäri) < sv. skräddare, karvali karvari < sv. garvare samt i namn 
utgående från svenska yrkesbeteckningar t. ex. Parkkali < sv. bar/care, 
Porvali < sv. borgare, Sorvali < sv. svarvare (se E. N. Setälä i Finnisch-
ugrische Forschungen 13, 1913, s. 331; V. Nissilä a. a. s. 88). 

Dissimilationen är en vanlig företeelse, det är sant, men växlingen 
1 •••• r som i ränget länyet, yrkä ylkä finner man endast i ett fåtal ord. 

Tolppi har väl fått sitt 1 genom inflytande från tolppari (se Nissilä 
a. st.). 

I detta sammanhang kan vi behandla ordet pakkari plakkari 
lakkari prakkali prakkari 'ficka'. Författaren anger s. 92 punkt 17 a 
att ordet pakkari i nedre Tornedalen har fått ett parasitiskt /-ljud efter p, 
så att formen plakkari har uppkommit. Det är väl nog så diskutabelt, 
om pakkari är den primära, plakkari den sekundära formen, då ordet, 
som Setälä a. st. hävdar, kan vara lånat från det svenska dialektordet 
brakker, brakkor, brakkur 'byxor, benkläder' (Rietz I s. 55 s. v. brok 3; 
Vendell, Saml. af ord ur nyländska allmogemålet s. 21). Förf, har en 
hänvisning till Suomen kielen etyra. sanakirja II s. 272, där Setäläs ety-
mologi framförs med ett frågetecken, men har inte, som man skulle 
ha väntat, refererat detta tolkningsförsök, som så avgjort talar för att 
formen plakkari är den primära i förhållande till pakkari. (Ordet om-
nämns av Airila, ÄTM s. 67.) 

S. 93 skriver förf.: »Bortfall av r torde ha inträffat bl. a. i ordet 
töykkä (se II kap. 2), som torde vara avlett av töyrä, töyry.» (Å s. 203 upp-
ges bet, hos töyrä, töyry vara 'mindre kulle, liten backe, sanddyn 0.8. v.' 
och bet. hos töykkä 'liten upphöjning på markytan, mindre än töyrä'.) 
Att töykkä skulle vara avlett av töyrä, töyry är emellertid inte sannolikt. 
Liksom i de andra ord, som förf, anför, torde det på sin höjd vara fråga 
om »elementare Verwandtschaft», om det inte är en ren slump att det 
överhuvud föreligger någon likhet. För »elementare Verwandtschaft» talar 
den ofta återkommande betydelsen av 'något krökt'. Detta är ju emel- 
lertid ett outrett problemkomplex, vilket för att belysas kräver ett vitt-
gående exemplifierande, och det ligger utanför ramen för denna recen- 
sion. Det torde vara ytterst få forskare, som delar författarens åsikt, 
att töykkä är avlett av töyrä, töyry och att ett r har bortfallit i detta ord. 
Liknande gäller för de andra ord som förf, anför som exempel på r-bort-
f all. 

I punkt 20 e s. 94 lämnar förf, några intressanta gamla skrivningar 
med t (tt) för hf ts. 1 detta sammanhang skriver han emellertid även: 
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»Ordet plassi= plats, 0.5. v. se avd. II: 2, synes ha kommit in i dialekten 
efter övergången av ts till tt. En ljudkombination ts synes senare ha 
blivit substituerat med långt s-ljud, efter lång vokal kort 8-ljud.» För-
fattaren hänvisar i detta sammanhang mycket riktigt till ÄTM s. 71-74. 
Airila behandlar där övergången »tt < i329. < ös». Men förf. borde även 
ha hänvisat till ÄTM s. 133, där Airila tar upp s resp. ss i ord som 
iasi 'lots', plassi 'plats', puoshaka 'båtshake' till behandling. Han skri-
ver där följande: »I några nyare lån således 8, 88 < t8, om inte möjligt-
vis man bör anta original, i vilka det funnits 8, sa.» Det är ju så att 
ts i en del svenska dialekter i norra Norrland övergått till 8 (se t. ex. 
Hulda Rutberg, Folkmålet i Nederkalix ock Töre socknar = Sv. lm., 
B. 28, Stockholm 1924-31, s. 105, där det finns exempel som pkas 'plats' 
los 'lots'). 

När man på s. 94 läser ett påstående som att v i ordet koivu 'björk' 
skulle ha övergått till j efter diftongen oi (tf koiju eller kojju), blir 
man inte lite förvånad. Författaren konstruerar här en a priori misstänkt 
ljudlag, som han exemplifierar med ett enda ord utan att undersöka, 
hur det är i ord med liknande ljudstruktur. 

Låt oss bena upp utvecklingen koivu > koiju, kojju punkt för punkt. 
Det viktiga i sammanhanget är, för detta ord liksom för de närmast 
efteråt nämnda, ett bortfall av v framför u. Ett sådant bortfall antar för-
fattaren beträffande namnet Karicnki och väl även för salit 'gumse, snöpt 
bagge' ( ,••• salvo 'inskärning i stock för knut, timrad knut, o. s. v.'). 

I ÄTM § 244, s. 216 ff., diskuterar Airila detta v-bortfall. Under 
(u < ivu behandlar han orden koffu, rajic (förutsättande en grund-
form *rajvu), och skriver i detta sammanhang följande: »Vid dialektens 
östgräns påträffar man stundom Kemiformen kogi. Vid Ounasjoki har 
jag hört formen kofvu, som även påträffas utanför vårt dialektområde 
i Nattavaara i Sverige. Innanför tornedialektens gränser har jag en 
gång hört denna form i Idivuoma» (a. a. s. 218). 

Formen koivu övergår alltså till kokic genom detta bortfall av v. 
Vi har detta stadium bevarat i den ovan citerade formen från Kemi-
dialekten. Sedan har i, geminerats. Denna geminering behandlas av 
Airila i ÄTM § 190, s. 182. Efter att ha nämnt några exempel på över-
gången ii < skriver Airila: »till samma grupp bör även räknas koiju», 
och fortsätter litet längre ned: »Geminatan jj uppträder således före 
labial vokal (u, Ljudlagen är i kraft över hela området.» 

Kort och gott: v har fallit, varvid i i oi har kommit att stå på grän-
sen mellan första och andra stavelsen, där det sedan har geminerats. 
Att det just är fråga om diftongen oi i detta ord har inte med saken 
att göra. Utvecklingen skulle ha varit densamma i alla i-diftonger. (Ex. 
härpå i ÄTM s. 182.) 

Åt stadieväxlingen ägnar förf. en kort paragraf s. 95. Med tanke på 
alla de läsare, som inte är insatta i den finska grammatiken, hade man 
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gärna sett en aldrig så kort framställning av principerna för stadieväx-
lingen med särskild hänsyn tagen till tornedialekten. Just stadieväxlingen 
är en svår stötesten för alla svenskar, som med hjälp av lexikon och 
ordförteckningar söker finna fram i finskan.' 

Vad som står i den korta paragraf där författaren behandlar stadie-
växlingen är väl inte heller ägnat att lämna konkret upplysning. Han 
skriver där: »I tornefinskan föreligga vissa tendenser till en reducering 
av stadieväxlingen. Följande tendenser kunna därvid iakttagas: 

a) Vid fall av konsonantkontraktion efter lång vokal eller diftong. 
Ex. toopi gen. toopin.» 

Om man jämför med § 17 b, s. 92, vartill förf, borde ha hänvisat, 
förstår man, vad författaren menar med »konsonantkontraktion». Han 
skriver där, att en del ord, som i högfinskan har långt p-ljud, i torna-
finskan har kort p-ljud, och nämner vidare, att dessa ord saknar stadie-
växling i tornefinskan. De ord, som nämns som exempel, är tf mipua 
'tvål', toopi 'mugg, stop' och egennamnet Aapo. Förf, borde även ha 
hänvisat till § 13 b, s. 90. Där skriver han: »En del ord eller namn, som 
i högfinskan ha långt k-ljud, ha i tornefinskan kort k, samtliga ord ha 
lång vokal i första stavelsen. Sådana ord sakna stadieväxling i torna-
finskan. Ex. hf Jaakko, tf Jaako, hf pyykki= byk, tvätt, tf pyyki, m. fl.» 
Likaså hade man väntat sig en hänvisning till § 20 b, s. 94. Där står 
att läsa: »Mot hf namnet Knuutti = Knut, svarar tf Knuuti, som saknar 
stadieväxling. Jfr tf Priita= Brita, Kreeta= Greta, Feeti= Fredrik, Aato 
= Adam, m. fl. namn, som sakna stadieväxling.» 

Det är att märka, att de exempel, som nämns här, dels är låneord,2  
dels namn. Av de senare kan av ljudgestalten att döma en del ha lånats 
in i relativt sen tid. Airila har behandlat dessa undantag från stadie-
växlingen mera ingående och har därvid uttryckligen framhållit, att 

1  Eftersom den här recensionen i hög grad riktar sig till icke-finskkunniga 
nordister, tar jag mig friheten att supplera Wahlbergs framställning om 
stadieväxlingen med hänvisningar till några lättillgängliga verk: Björn Col-
linder, Kortfattad finsk lärobok, 4. uppl., Stockholm 1957, s. 19-21; densamme, 
Survey of the Uralic Languages, Stockholm 1957, s. 8 f.; H. Fromm-M. Sa-
deniemi, Finnisches Elementarbuch I, Heidelberg 1956, s. 35-39 samt Lauri 
Hakulinen, Handbuch der finnischen Sprache I, Wiesbaden 1957, s. 38-43 
eller dens., The Structure and Development of the Finnish Language, Bloom-
ington 1961, s. 40-45. 

2  Framhållas bör emellertid, att saipua är ett mycket gammalt lån, som 
inte hör in under samma grupp som t. ex. toopi (se t. ex. II. Fromm i Zeit-
schr. f är deutsches Altertum 88, 1957-58, s. 86; L. Hakulinen, Handbuch 
der finnischen Sprache 2, 1960, s. 54). Om det korta p i detta ord på något 
sätt skulle bero på inverkan från det svenska såpa, vågar jag inte uttala 
mig om. 
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stadieväxlingen ofta uteblir i nyare lånord från svenskan. Se ÄTM 
87 f., 93 ff., 107. På sistnämnda ställe nämner Airila som exempel 

just ordet toopi. I dessa lånord får vi förstås inte räkna med någon 
»konsonantkontraktion», utan ett svenskt k, p eller t har inlånats som 
finskt k, p resp. t. I ett ord som hf pyykki har svagstadium kort k, jfr 

ex. gen. sg. pyykin. Det är troligt, att detta korta k inlånats och att 
nominativens långa kk i högfinskan uppstått i analogi med inhemska 
ord med stadieväxlingen kk k. Det är att märka, att i svenskan kon-
sonanten alltid är kort, när föregående vokal är lång. 

Under b i § 23 skriver författaren vidare: »Vid ursprunglig tonlös 
kort konsonant efter lång vokal eller diftong ersätter starkstadiet även 
svagstadieforrnen. Ex.: äiti, gen. äitin.» Härvid borde han ha hänvisat 
till § 20 a s. 93, där vi får veta, att orden äiti 'moder', och neiti 'fröken, 
ungmö' saknar stadieväxling i tornefinskan (med vissa reservationer för 
neiti). Dessa ord har Airila behandlat i ÄTM s. 96. Han säger där, att 
neiti är ett nytt ord. I detta sammanhang anför han en form av ordet 
täti 'tant' utan stadieväxling. (Är det en tillfällighet, att dessa tre ord 
betecknar personer?) Så vitt jag kan se, är det inte fråga om någon all-
män »tendens» i detta fall. 

Medan de tidigare paragraferna i kapitlet, som kallas »Ljudhistoriska 
studier» — väl med rätta — är av ganska deskriptiv natur, ger förf. i 
sista paragrafen (24 s. 96) ett litet avsnitt kallat »Ljudförändringar i 
tornefinskan». Här väntar man sig en uppsummering av vad förf. be-
rört av ljudförändringar i det föregående med hänvisningar till de pa-
ragrafer där de behandlas, men man finner inte en enda sådan hän-
visning. Inte heller har han bekvämat sig till att sätta ut några exem-
pel. Då det heller inte är fråga om mera precist utformade regler, får 
även den som sökt sätta sig in i dialekten ganska svårt att finna ut, 
vad det är förf. åsyftar med sina beskrivningar av »tendenserna». Detta 
har ju i och för sig den fördelen, att ingen skall lockas på villovägar 
av förf:s framställning. I och för sig riktiga satser som n) och o) gör 
inte heller någon skada. Men någon funktion i sammanhanget har de 
inte, för dessa »tendenser» får man räkna med i alla språk. 

Med hänvisning till det ovanstående inskränker jag mig till att ta 
upp en enda punkt. 

Under q) s. 97 skriver förf.: »Vid omfördelning av vokalkvantiteten 
mellan två stavelser ökas kvantiteten i den tryckstarkare stavelsen 
medan kvantiteten i den trycksvagare stavelsen minskas.» Detta stäm-
mer inte med Airilas på experimentella undersökningar stödda åsikter. 
I ord som ylös 'upp' och takana 'bakom' förlängs tvärtom den andra 
stavelsen, som väl trots allt får anses som den °betonade (jfr Airila, 
ÄTM s. 47-55). Om man anser, att huvudtrycket ligger på andra sta-
velsen i dessa fall, får man självfallet ge förf. rätt. (Betoningsförhål-
landena är i dessa fall svåra att avgöra.) 
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Av de här framlagda anmärkningarna mot kap. 5 torde framgå, att 
man inte utan kontroll och eftertanke bör etymologisera ortnamn i Tor-
nedalen på grundval av detsamma. 

I de första avsnitten av kap. 6 »Stamformer i ortnamn» visar sig 
författarens starka sidor, den praktiska behärskningen av språket och 
förtrogenheten med den gamla kulturen inom undersökningsområdet. 
Hans framställning ger i all sin korthet ett bra begrepp om de prin-
ciper som ligger till grund för namngivningen i Torne älvdal. 

Det som förf. skriver om Ylinenjärvi s. 107 torde vara obegripligt 
för den som inte kan finska, eftersom författaren inte satt ut några 
översättningar. Här betyder ylinen 'övre', järvi 'sjö' och namnet Yliset-
järvet står i pluralis, alltså betyder det 'Övre sj öarna'. Alanen be-
tyder 'nedre' och *Alasetjärvet (plur.) betyder 'Nedre sjöarna'. Det som 
förf, vill säga i sin något oklara framställning är helt enkelt, att det 
som ligger ovanför en viss annan plats kallas för 'övre', även om denna 
andra plats inte uttryckligen kallas 'n e d r e'. 

I det stora avsnittet »F. Personnamn såsom ortnamnselement» läm-
nar förf, sin hembygd och ger sig i kast med uppgifter, som kräver in-
sikter på andra områden. 

I samband med genomgången av detta kapitel är det lämpligt att 
se på kap. 3 i avdelning II, som utgör en förteckning över personnamn, 
som ingår som ortnamnselement. 

I första paragrafen av kap. 6: F behandlas de eventuella hedniska 
personnamnen. Här visar förf, en klok återhållsamhet i framställningen. 

Samma försiktighet som i första paragrafen tillämpar han även i den 
följande, som har överskriften »Helgonnamn under den katolska tiden». 

Paragraf 3 handlar om skandinaviska namnformer. Man letar här 
förgäves efter hänvisningar till viktiga referensverk som »Danmarks 
Gamle Personnavne» (utg. av G. Knudsen m. fl. I. Fornavne. Kbhvn 
1936-48, II. Tilnavne. Kbhvn 1949 ff.) och »Svenska personnamn från 
medeltiden» (utg. av M. Lundgren m. fl., Uppsala 1892-1934 = Sven-
ska Landsmålen X: 6-7). 

Här följer nu några kommentarer till enskilda namn. 
Amund och Anund förs tillsammans, som om de vore ett namn (s. 

110, 122). 
Det postulerade namnet Pirri härleder förf. s. 111, 221 ur det sven-

ska Birger och hänvisar därvid till Nissilä, Suomalaista nimistöntutki-
musta s. 123. Eftersom Nissilä i detta moment i sin bok endast refe-
rerar C. E. Thors »Finländska personnamnsstudier» ( = Anthroponymica 
Suecana 4, Uppsala 1959), hade författaren bort hänvisa även till Thors 
arbete s. 16 f., där vi får en utförlig utredning på svenska om namnet 
Birgher i Finland. 

Om öysti påstår författaren s. 86 f., 112, 226, att det skulle gå till- 
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baka på det norska helgonnamnet Eysteinni (jfr även s. 211). Man skulle 
här ha väntat ett omnämnande av möjligheten, att det tornedalska 
Nati vore inlånat från en svensk dialekt med bevarad diftong (om 
dessa se t. ex. V. Jansson i Sv. Landsmål 1942 s. 54 och där anförd 
litteratur; E. Wess6n, Våra folkmål, 6. uppl., Malmö 1960, s. 41, 42, 44, 
54; 0. Ahlbäck, Svenskan i Finland == Skrifter utgivna av Nämnden för 
svensk språkvård 15, s. 6, 14, Stockholm 1956). Enl. Thors a. a. s. 103 
är namnet ()sten väl företrätt i det finländska materialet. 

Tornedialektens motsvarigheter till de svenska namnen Gösta, Gustav 
behandlas i den recenserade avhandlingen på s. 86, 112, 125 f., 142, 
217. Intressant även för svensk namnforskning är följande uppgift: 
»Gustav eller Gösta förekommer icke under 1500-talet eller början av 
1600-talet. Tydligen blevo icke tornedalingarria inspirerade att döpa 
sina gossar efter Gustav Vasa. Först efter mitten av 1600-talet börjar 
namnet komma i bruk i Tornedalen.» Detta stämmer ju väl med de 
uppgifter, som I. Fredriksson anför i »Svenska personnamnsstudier» 
(= Studia Philologiae Scandinavicae Upsaliensia 2, Uppsala 1961) s. 57-
113, särskilt s. 77, 80. Under Kyöstä, Kyösti s. 217 hänvisar Wahl-
berg till Nissiläs ovan nämnda verk s. 23. Skall vara: 123. Han borde 
även ha hänvisat till Thors »Finländska personnamnsstudier» s. 47 f. 
Jfr Fredriksson a. a. s. 111. (Senast har det svenska namnet behandlats 
av S. Fries i en artikel »Gustav och Gösta bland andra namn» i ANF 
78, 1963, s. 241-253.) Jfr även Forsman, Tutkimuksia s. 77, 84. 

Om namnet Ingeborg skriver förf. s. 112: 
»På finskt språkområde synes det ha givit formerna Immo, Impo, 

Impi mö, jungfru) o. s. v.» Det är inte riktigt klart, hur man skall tolka 
detta. Att det svenska Ingeborg vid inlånet i finskan givit ett finskt imma 
osv., är nog inte författarens åsikt. Han menar förmodligen, att det 
svenska Ingeborg kommit att stå som svensk motsvarighet till det finska 
namnet i texter på svenska, något som tycks framgå av sammanhanget 
på s. 126. Forsman framhåller i sitt ovannämnda arbete att Immo kunde 
vara av tyskt ursprung (a. a. s. 86 f., 208, 237, 239). imma är ett vanligt 
namn i forntyskan, se E. Försteme.nn, Aftdeutsches namenbuch I, 2. upp!. 
Bonn 1900, s. 950. — Wahlberg jämför s. 214 Imma, Immo i första 
rummet med Immanuel. 

Motsvarigheterna i Tornedalen till namnet Knut behandlas s. 94, 112, 
128 f., 210, 215 och 216. Det synes mig mindre troligt, att »en latinise-
rad form Canutus» skulle ha givit upphov till namnen Kanna, Kanni, 
Kanntia. (Hänvisningen vid dessa namn s. 112 till VP s. 306 är felaktig: 
skall vara s. 36.) 

Namnet Olof och dess motsvarigheter behandlas s. 113, 116, 130, 217, 
219, 225, 226. Om formen Lavi skriver förf., att den torde gå tillbaka 

1  Bör skrivas med två n. 
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på en latiniserad form Olavus. Detta är ju i och för sig möjligt, men väl 
dock mindre troligt. Lavi kunde möjligen vara en kortform till fi. Olavi, 
men är väl snarare inlånad från en svensk kortform Lave.' En sådan 
redovisas av Thors, »Finländska personnamnsstudier» s. 71. Det måste 
vara en intressant och givande forskningsuppgift att undersöka, hur de 
finska formerna av motsvarigheten till Olof integreras i de svenska vari-
anterna av detta namn. Äldre svenska former redovisas av Per Hen-
ningsson i uppsatsen »Till uppkomsten av namnformen Olof» (Personnamn 
från medeltid och 1500-tal, Studier utgivna av Ivar Mod6er = Anthropo-
nymica Suecana 2, Uppsala 1957, s. 33-55). Yngre former finner man 
hos 0. Gjerdman i »Gustav, Olov och almanackan» (Festskr. Sahlgren, 
Lund 1944, s. 487-504).2  — Kan t. ex. inlånet av Uolevi, Vuolevi tidfästas 
med hjälp av det svenska namnmaterialet? 

I kap. 6 avsnittet F 4 genomgås inlånade tyska (västgermanska) 
namnformer. Förf. har vid behandlingen av dessa uppenbarligen inte an-
litat E. Förstemann, Altdeutsches namenbuch I, Personennamen (2. uppl. 
Bonn 1900) eller A. Bach, Deutsche Namenkunde I (2. uppl. Heidel-
berg 1952-53). 

En del anmärkningar till behandlingen av de enskilda namnen: 
S. 114 skriver förf.: »Engelbrekt synes ha fått varianterna Inki, Änki i 

Finland. I Tornedalen bruka formerna Inget, Inne och Inna variera in-
bördes i arkivalierna. Möjligen ha dessa folkliga former även kunnat mot-
svara helgonnamnen Innocentius eller Ign,atius.» Här som på så många 
andra ställen i avhandlingen är man naturligtvis mera intresserad av att 
få veta varpå förf, bygger sina påståenden än vad som »synes» honom. I 
Nissiläs ovan nämnda arbete s. 124, till vilken sida förf. hänvisar, finner 
vi ett Engil växlande med Engelbrekt, inte Inki eller Änki. Det är där-
emot märkligt, att författaren inte nämner den form som Nissilä, anfört 
arbete, anförd sida, förknippar det finska Inki med, nämligen det svenska 
Inge, en enl. recensentens mening oklanderlig sammanställning (jfr Thors, 
Finländska personnamnsstudier s. 59). Författaren anger inte, om Ingel, 
Inne och Inna, som varierar inbördes i arkivalierna, någon gång bevis- 
ligen kan anknytas till Engelbrekt, t. ex. genom att samma person i nå-
gon källa än benämns med detta namn, än med något av de angivna 
finska namnen. Av förf: s formulering vid förknippandet av Innocentius 
och Ign,atius med dessa namn är man närmast frestad att tro, att det 
är fråga om hans egen privata fundering (jfr s. 115). 

Till Kerttu s. 114, 125, 130, 208, 216: Forsman, Tutkirnuksia s. 55, 59, 
82, ställer frågan, om inte namnet egentligen är inhemskt. Det finska 
appellativet kerttu betyder 'sångfågel, nyckelpiga' (jfr även a. a. s. 9, 
208). 

Jfr även Laava s. 139, 161, 217. 
2  Om namnet Olof och dess finska (och lapska) motsvarigheter se även 

Forsman, Tutkimuksia s. 23, (108), (144), 146, 195, 199. 
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I samband med diskussionen av det finska Vatten i --- ty. Walther skri-
ver författaren: »I namnet Kalttari torde samma namn kunna återfinnas 
möjligen härlett ur det fransk-latinska Galterus, som även påträffas un-
der medeltiden i Danmark» (s. 115). Han hänvisar därvid till Nordisk 
Kultur VII, Personnamn, s. 188. Där skriver Rikard Hornby: »Fransk. 
latinske lydforhold ligger bag formen Guillelmus for Wilhelm, Galterus 
for Walter; Guido, som er et fransk sidestykke til det nordiske Withi, er 
uden tvivl indlaant og har ikke faestet rod i Danmark.» Om man ser 
närmare på sammanhanget i Nordisk Kultur, finner man, att det en-
bart är fråga om de danska namnen i latinska diplom och att diskussio-
nen gäller, hur skrivarna förfor, när de latiniserade danska namn. Slår 
vi nu upp »Danmarks Gamle Personnavne» s. v. Galterus får vi följande 
upplysning: 

»*Udat 1159-81 [gen.] mag. Galteri, Geistlig i Danmark.» Av det efter-
följande tecknet ser vi, att detta är det enda excerperade belägget på 
detta namn — i varje fall före 1450. (Asterisken anger att det är fråga 
om en avskrift.) Att härleda ett finskt namn i Tornedalen ur en enda 
latiniserad form i ett på latin avfattat diplom från 1100-talets Danmark 
är knappast tillrådligt. (Valtari etc. behandlas av författaren även s. 225. 
Jfr Forsman, Tutkimuksia s. 75 f., 210.) 

I Nordisk Kultur VII har författaren även funnit namnet Guido. Jfr 
citatet ovan. Detta sammanställer han s. 115, 216 med det tornedalska 
Kuija i hemmansnamnet Kuijala. Mot sammanställningen kan följande 
anmärkningar riktas: För det första framgår det inte av författarens 
framställning, om Kuija verkligen förekommer som fristående person-
namn. För det andra vet vi, att ett skandinaviskt explosivt d inte åter-
ges med ett å på finska. Här luras förf. av sin egen inkonsekventa tran-
skription (jfr ovan). I det av honom konstruerade *Kuida står d för en 
tonande frikativ dental.' För det tredje måste vi få veta, varför ett -o 
i ändelsen i det danska namnet ger ett -a i ändelsen på det finska. 
För det fjärde vet vi, att Guido ingalunda var något vanligt namn i 
Danmark under medeltiden. »Danmarks Gamle Personnavne» har regi-
strerat enbart några få personer. 

I det femte avsnittet s. 115-117 behandlar författaren latinska namn-
former. Här går han bl. a. in på ortnamnet Pajala. Namnformen Paja 
( 'smedja') och dess varianter (?) Pajari och Pajuri vill författaren 
identifiera med den frisiska namnformen Paie (s. 116, 219). »Denna fri-
siska form är även känd i Danmark under medeltiden», skriver förfat- 
taren med hänvisning till Nordisk Kultur VII s. 213. Slår vi nu upp 
detta verk och läser på den anförda sidan, så står där: »Indlaante fri-
siska kortformer hertil [dvs. Paulus] er Pa, Po, Paie (1246-73-), alle 

Författaren har väl knappast tänkt på det danska uttalet med frikativt 
d-ljud? 
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mest anvendte i Sydslesvig.» Lokalangivelserna i »Danmarks Gamle Per-
sonnavne» s. v. Paie bekräftar, att det i största utsträckning är fråga 
om personer i Sydslesvig som uppträder med detta namn. Chansen för 
att ett frisiskt namn från Sönderjylland skulle sprida sig till Tornedalen 
är väl ändå minimal? Anmärkningsvärt är även, att författaren vid be-
handlingen av ortnamnet Pajala inte ens hänvisat till Tenerz förklaring 
av detta i sitt verk »Namnen i Tornedalen» s. 72. Denne skriver där: 
»Pajala : Paiala 1603 (sannolikt efter pioniären Lars Pajane fr. Polio), 
Paijala 1655, Pajala 1720.» (Jfr a. a. s. 49.) 

I sjätte avsnittet behandlas grekiska namnformer och i sjunde heb-
reiska och arameiska personnamn. I det sistnämnda förekommer ett par 
underligheter. Bertil, Dag och Asmond förs (utan kommentarer) upp här. 
Däremot har författaren inte tagit med Esa= Esaias, som han nämnt 
under Eskil s. 111 (jfr s. 124, 208, 212). 

I åttonde avsnittet behandlas eventuella karelska och ryska person-
namn. Man hade här väntat sig åtminstone ett omnämnande av diskus-
sionen om namnet Siitonen. Författaren har ingalunda frambragt några 
bindande bevis för att detta hemmansnamn är uppkommet ur en form 
av Titus (jfr s. 17, 211, 223). Kanske det dock icke är alltför förmätet 
att kräva »ordning och reda» i ljudlagarna, även när det gäller ortnamn, 
trots att man naturligtvis rör sig friare dem förutan! En hänvisning till 
Tenerz, »Namnen i Tornedalen» s. 57-59 hade också varit på sin plats här. 

Lapska personnamn behandlas i avsnitt 9. Författaren betonar med 
rätta svårigheten att skilja mellan de specifikt lapska och de finsk-
karelska namnen. 

Nästa avsnitt är ägnat sammansatta personnamn. Här förekommer 
en del underliga resonemang. I en mening på s. 120 resonerar författaren 
på följande sätt: »Under tiden 1627-1660 enligt arkivkällorna bodde å 
Vuo/o hemman i Kuivakangas by Olof Nilsson, som uppenbart kallades 
Vuo/o, eftersom hemmanet har fått sitt namn efter honom.» Det är här 
fråga om två saker som måste klaras ut i tur och ordning: för det första, 
om Olof Nilsson verkligen kallades Vuo/o, för det andra, om hemmanet 
har fått sitt namn efter honom. Det ena antagandet bevisar inte det 
andra. 

Ett liknande resonemang följer litet längre ned på samma sida: »Å 
nuvarande hemmanet Lassinantti bodde i början av 1700-talet Anders 
Larsson, som tydligen kallades Lassin-Antti, eftersom hemmanet har 
fått sitt namn efter honom.» 

Avsnitt 11 handlar om »Personnamn och gårdsnamn i Tornedalen». 
Författaren söker här med belägg ur arkivkällor bestyrka »det nutida 
gårdsnamnets samband med viss eller vissa namngivna personer under 
äldre tid». Hans sätt att redovisa källorna är inte just att rekommendera. 
Han skriver helt enkelt »käll.» samt det eller de är, då personen i fråga 
förekommit i hans källor. Man hade varit tacksam för en mera uttöm- 
15 — 644111 Sv. Landsmål 1964 
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mande redovisning. En medforskare bör ha möjlighet att kontrollera 
tolkningen av källorna och bör även ha möjlighet att bilda sig en upp-
fattning om sammanhanget. Han kanske vill studera en person, som 
nämns här, ur helt andra synvinklar. Som det nu är, ställs han inför 
den föga lockande uppgiften att gå igenom alla de av författaren redo-
visade källorna på nytt. Det är föga rationellt ur forskningens synpunkt. 

En fråga som man ställer sig vid genomläsningen av detta kapitel. 
avsnitt är följande: På vad sätt bestyrks »det nutida gårdsnamnets sam-
band med viss eller vissa namngivna personer under äldre tid»? Med 
andra ord: Vad är det som binder personen vid gården? Författaren 
tycks sväva i okunnighet om att detta är ett problem av vikt. Genom 
den bristfälliga källredovisningen är vi på denna punkt helt utlämnade 
åt hans godtycke. Ett exempel på lösligheten i författarens argumen-
tation får vi överst på s. 122. Där skriver han om ett hemman Antti 
följande: »Namngivet efter Anders Nilsson Talinen, käll. 1592-1636, 
eller eventuellt efter Anders Jönsson, käll. 1703-1724, som 1699 kom 
hit från Niemis och övertog hemmanet efter svärfadern.» Vi kan alltså 
inte vara säkra på om det var den ene eller den andre. Följaktligen be-
litv3r det inte vara någon av dem, eftersom ingen av dem säkert kan 
bindas vid namnet. Detsamma gäller t. ex. om  det första Taavola s. 124. 

Trots dylika anmärkningar av principiell natur anser jag detta kapi-
telavsnitt vara ett av de absolut bästa partierna i boken. Det är väl i 
de allra flesta fall troligt, att gårdarna verkligen uppkallats efter de 
personer, som författaren nämner, och under alla omständigheter är det 
värdefullt att dessa möjligheter till tolkning av namnen påpekats. 
Detta är något nytt som kommer att vara av värde för den framtida 
forskningen rörande dessa namn. I de fall, då den som anlade hemmanet 
kan namnges som den trolige upphovsmannen till dess namn, står vi 
på fastare grund. Ett exempel härpå är det folkliga hemmansnamnet 
Erkki s. 124. Här får vi följande fylliga uppgift: »Soldatsonen Erik 
Olofsson Sturk, f. 1790, d. 1870, anlade hemmanet år 1808. Han kallades 
enligt traditionen Kannus-Erkki, liksom sonen Erik Eriksson Sturk, 
f. 1827, d. 1904.» Även om vi inte kan bortse ifrån, att hemmanet kan 
ha uppkallats efter sonen Erik, är det nog övervägande troligt, att det 
är fadern som är namngivaren, eftersom han anlade hemmanet. 

I tolfte och sista avsnittet av kap. 6 F ger författaren en tabell över 
»Dopnamn och son-namn åren 1539, 1546 och 1557 i Torne socken». 
Det är märkligt, att författaren inte här ger en hänvisning till diskus-
sionen av son-namnen i kap. 4 D 11 och vice versa. Mera beklagligt är 
emellertid att han inte hänvisar till de likartade tabeller som Tenerz 
gjort i sin ovan nämnda uppsats om namnen i Tornedalen i »Norrbotten» 
1960 s. 64-66. 

I kap. 7 behandlas »suffixen och deras funktioner». Man kan ju undra, 
om det inte hade räckt med att hänvisa till kända handböcker, i varje 
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fall för den allmänna framställningen. Det finns ju dock arbeten som 
är tillgängliga även för en icke finskkunnig publik. Även om suffixen 
visar en viss tendens att inkräkta på varandras område, kan det vara 
onödigt att direkt blanda samman två suffix som förf. har gjort i mo-
ment 8 s. 140. Där bör vi i varje fall skilja -n/-me från de övriga. 

Kap. 8 »Jämförelser mellan finskt och lapskt» ger inte den grundliga 
genomarbetning av problemet, som man skulle vänta i en handbok. 
Författaren skriver s. 153 att avsikten endast har varit att med några 
väl valda exempel försöka belysa dessa förhållanden. Den som inte är 
väl insatt i problemen kanske inte får den ledning, som han skulle 
vilja ha inför uppdykande problem. Det hade varit önskvärt, att han 
fått veta något om hur man går till väga, när man skiljer ut ett lapskt 
lån i finskan från ett finskt arvord. Vi kan som exempel ta Jolma nederst 

153. Författaren skriver på följande sida: »Jfr lapska 6oalbme = sund.» 
På s. 180 jämför han jolma med finskans salmi 'sund, kort ström mellan 
två vatten', jfr s. 200. Läsaren får inte veta, att salmi är ett arvord i 
finskan och 6oalbme ett arvord i lapskan. Det finska s- och det lapska 6-
anses båda gå tillbaka på ett slags muljerad affrikata eller sibilant (jfr 

ex. B. Collinder, Introduktion till de uraliska språken, Stockholm 1962, 
s. 105 f.). Vid inlånat av ord från lapskan har finnarna substituerat det 
lapska tje-ljudet (skrivet 6 i norsklapskan) med ett j, eftersom finskan 
saknar tje-ljud. Om avsikten har varit att ge läsaren något begrepp om 
de lapsk-finska kontakterna, borde nog, enligt recensentens mening, dy-
lika problem och etymologiseringsprinciper ha gåtts igenom. Att det 
korta kapitlet har en del att ge för de enskilda ortnamnens räkning 
skall emellertid villigt erkännas. 

I kap. 9 »Jämförelser mellan finskt och skandinaviskt» kommer för-
fattarens bristande förtrogenhet med det skandinaviska materialet och 
med den skandinaviska språkforskningen alltför tydligt fram. Att dis-
kutera skandinaviska namnformer enbart utifrån skrivningar i gamla 
handlingar utan att ta hänsyn till Ortnamnsarkivets uppteckningar är 
självfallet en något amatörmässig form för ortnamnsstudier. Att skriva 
om svenska namn i överkalix utan att ens nämna något av Carin Pihls 
arbeten' och att skriva om svenska namn i Nederkalix utan att hän- 

Carin Pihl, överkalixmålet I, Akad. avh., Uppsala (tryckt i Stockholm) 
1924 ( =Uppsala Universitets Årsskrift 1924. Filosofi, språkvetenskap och 
historiska vetenskaper. 2); dens., Verben i överkalixmålet ( = Skrifter utg. 
gm  Landsmå)s- och folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. A: 5. Uppsala-Kuben-
havn [tr. i Stockholm] 1948); dens., Om utvecklingen av äldre dl» i överka-
lixmålet (i Svenska Landsmål 71, 1948, s. 44-80); dens., Livet i det gamla 
Overkalix skildrat av överkalixbor på överkalixmålet, Stockholm (Uppsala) 
1959 ( = Svenska Landsmål B. 59); dens., Overkalixmål. Ordregister [till ovan 
anförda avhandlingar] ( = Svenska Landsmål 1960. Bilaga 1). 
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visa till Hulda Rutbergs avhandling,' vittnar om bristande kunskaper 
i denna del av ämnet. 

Trots dessa anmärkningar kommer man inte ifrån, att detta kapitel 
är ett av de bättre i boken. Författaren har här upptäckt ett fascine-
rande forskningsområde och har lämnat en del viktiga bidrag till vår 
kännedom om de finsk-svenska parallellnamnen i dessa trakter. Att det 
sedan inte bara är på det skandinaviska området som det brister, be-
tyder kanske mindre. 

Att författaren inte funnit fram till all litteratur om hithörande 
namn är i och för sig inte ägnat att förvåna. Namnen på de stora kust-
städerna i Norrbotten har ju behandlats på många ställen både i sven-
ska och finska arbeten. Men det är dock märkligt att en artikel som 
B. Collinders om Luleå i Quatrieme congres international de sciences 
onomastiques, Uppsala 1952, Vol. I, 21" ed., s. 13, Vol. II s. 221-26, har 
undgått honom. (Viktigare litteratur om dessa kuststäder är förtecknad 
av Gusten Widmark i NoB 47, 1959 s. 141.) 

Mera förvånande är det emellertid att författaren ger så sporadiska 
hänvisningar till de verk som han gått igenom. Den som läser en sådan 
här framställning vill ju gärna få hänvisningarna till samtliga de ställen, 
där namnen behandlats i den av författaren genomgångna litteraturen. 

Vid behandlingen av namnet Töre s. 164 lämnar förf. inga som helst 
litteraturhänvisningar, och inte heller ger han några äldre belägg. J. 
Jaakkola, Pirkkalaisliikkeen synty, s. 192, ger skrivningarna Töre, Töree. 
(I Kammararkivets handlingar, Norrland 1552 No. 4 »Boga Skatthe 
bocken» pag. 8, finns en form Töree, som väl kan vara identisk med 
den av Jaakkola redovisade.) I »Norrbotten» 1944 s. 73 behandlar även 
Hulda Rutberg namnet Töre och ger dess uttal i den svenska dialekten. 
Enl. hennes uppteckningar i Ortnamnsarkivet är det teur, enl. E. Bränn-
ström teyr. (Senast har namnet behandlats av Gusten Widmark i NoB 
47, 1959, s. 141.) Allt detta är ju av en viss betydelse för vår uppfatt-
ning av den av författaren framlagda förknippningen av Töreeins namn 
med ett postulerat finskt *Teurajoki. Recensenten är ingalunda över-
bevisad om denna etymologis riktighet. 

Det är emellertid inte vid behandlingen av namnen på de stora or-
terna som författaren kommer med något nytt. Intressantare är alla 
dessa namn på mindre lokaliteter i Kalix älvdal, som har finska och 
svenska parallellnamn. Påvisandet av de svenska namnens finska mot-
svarigheter och anförandet av äldre skrivningar är att hälsa med glädje. 
På grundval av detta material ger författaren också en del vettiga namn-
förklaringar. Som exempel kan man ta Bönälven s. 159. Att detta namn 
har något att göra med det finska Pounujoki, som författaren ger som 

1  Hulda Rutberg, Folkmålet i Nederkalix ock Töre socknar, Stockholm 
1924-31 ( = Svenska Landsmål B. 28). 
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parallellnamn, är väl ganska troligt. Även om författaren inte just säger 
det, menar han väl, att namnformen Bönälven är ett försök att försven-
ska det finska namnet. Denna etymologi till det svenska namnet är i 
varje fall mera övertygande än den som Carin Pihl framlägger i »Över-
kalixmålet» s. 276. 

Några andra av dessa ortnamn skulle efter vederbörlig granskning 
kunna ge en del av värde även för kalixmålens ljudhistoria. Ett exempel 
är Heden ", Haifa eller Haijankylä (kylä = 'by') jfr s. 88. (Se vidare Ca-
rin Pihl, a. a. s. 264 fotnot 5; dens., »Livet i det gamla överkalix» 

224; dens., »Om utvecklingen av äldre dh i överkalixmålet» s. 53.) Ett 
annat är Rön,sjärv = fi. Rynnä8järvi. Då efterleden i detta ord är finsk, 
får man väl anta, att även förleden härstammar från finskan. Den sven-
ska dialektformen är enl. uppteckningar i Ortnamnsarkivet av E. Bränn-
ström rt?' yntQrav r9: yn—syÅrav, och enl. C. Pihl, överkalixmålet s. 22 
ro' ynsya" rav. 

Ett exempel på följderna av att författaren inte kontrollerat sina 
uppgifter mot uppteckningarna på Ortnamnsarkivet: Han ansätter s. 162 
ett Orrasjärv med långt r. Enl. uppteckningarna i Ortnamnsarkivet har 
vi här ett kort r. Carin Pihl: 6ras dras (byn), åra,skarai drandrv, 
alltså borde namnet skrivas Orasjärv. Det är ju också det vi skulle komma 
fram till vid en noggrannare analys av det finska materialet. Ett Orgas-
träsk 1783 tyder ju på ett tidigare uttal med r y.1  När detta y sedan 
faller, skall (i varje fall i högfinskan) inte ett föregående r förlängas, jfr 

ex. fi. sarka 'teg', gen. sing. saran. (Jfr Airila, ÄTM s. 81 f.) Är för-
fattarens uppslagsform en belagd eller rekonstruerad form? 

I kap. 10 (s. 169 f.) kommer författarens »Sammanfattning» av första 
delen av avhandlingen. Det är ett elementärt krav att en sammanfatt-
ning skall stå i en viss, icke alltför lös relation till det som har behand-
lats. Inga element bör föras in, som inte förekommit tidigare i behand-
lingen, utan slutsatserna bör uppsummeras ur den tidigare diskussionen. 

»Bebyggelsenamnen synas i allmänhet vara bildade av personnamn», 
menar författaren s. 169. Något som helst stöd för detta påstående 
framförs inte. Enl. en av arkivarie G. Pellijeff företagen kontrollräkning 
av ortnamnen inom ett mindre område i Tornedalen stämde författa-
rens tes inte alls utan de bebyggelsenamn, som var bildade av person-
namn, visade sig tvärtom vara i minoritet. 

»I bebyggelsenamnen återfinnas lapska ortnamn endast i den mån de 
synas tidigare ha varit naturnamn» (s. 170). Detta påstående framgår 
inte av diskussionen av dessa ortnamn. Författaren har, så vitt jag kan 
se, inte gått in på frågan närmare inne i vederbörande kapitel i av-
handlingen. 

»Vissa språkliga egenheter hos en del ortnamn tyda på att de finsk- 

1  y står här för tonande frikativt g-ljud. 
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språkiga åtminstone på en del platser torde ha varit tidigare bosatta 
än de svenskspråkiga» (s. 170). Detta framgår inte annat än indirekt av 
framställningen härom inne i avhandlingen (jfr s. 166 f.). 

»Vissa ortnamn, som synas kunna vara primära lapska ortnamn, sy-
nas icke ha kommit direkt från de lapskspråkiga till de svenskspråkiga 
utan genom förmedling av de finskspråkiga» (s. 170). Det skall inte be-
stridas, att denna tes kan vara riktig — i den utformning den har fått 
här — man skulle emellertid önska, att problemet hade belysts med 
goda exempel inne i avhandlingen. Dessutom skulle man här som i öv-
riga fall ha velat ha en hänvisning från sammanfattningen till det parti, 
där det uppsummerade problemet behandlas. Som det nu är, kan det 
vara svårt att se om författarens teser i sammanfattningen hör samman 
med något visst behandlat avsnitt. Man får väl också räkna med att 
vissa forskare, som är intresserade av ett speciellt problem, gärna vill 
kunna gå direkt från sammanfattningen till det parti, som faller inom 
deras intressesfär. Ett bra sätt är ju att redovisa kapitel för kapitel. 

Särskilt är någon form av referenssystem önskvärd i en »Summary» 
på ett internationellt språk av den typ som författaren presenterar 
s. 171 f. Skall den stackars utlänningen vara tvungen att låta någon 
svenskkunnig plöja igenom hela boken åt honom för att komma åt ett 
litet parti som intresserar honom? Att författaren inte är ensam syn-
dare i detta fall förminskar ju något tyngden av kritiken mot den re-
censerade avhandlingen, utan att fördenskull på något sätt minska önsk-
värdheten i det som här framhållits. 

I avdelning II kap. 1 ger författaren en värdefull »Kronologisk för-
teckning över arkivkällor», som alla som är intresserade för forsknings-
området kommer att ha stor nytta av. 

I kap. 2 i denna avdelning presenterar författaren en omfattande 
samling »Kultur- och naturtermer samt komparativa ortnamnselement». 
Upplysningarna som vi får här verkar vara pålitliga. Med benägen hjälp 
av fil. dr Terho Itkonen har jag kontrollerat en del fall, som jag fann 
misstänkta, mot de samlingar från Tornedalsområdet som finns i Hel-
singfors. Det visade sig att författarens uppgifter i dessa fall väl stämde 
med det som där fanns uppgivet. Här skall bara påpekas en liten oöver-
ensstämmelse mellan betydelseangivelserna till ett och samma ord på 
två olika ställen i avhandlingen. Pounu översätts s. 103 med 'mossa, 
speciellt myrmossa, vitmossa', s. 196 däremot med 'stor risig tuva med 
tjocka mosslager och med torftig gräsväxt' (jfr även s. 159). I dessa två 
fall är det ju tydligt, att författaren avser samma slags terräng men 
har lagt huvudvikten vid olika detaljer. 

Kap. II: 3 innehåller en samling »Personnaxnn såsom ortnamnsele-
ment», som jag redan behandlat i samband med kap. I: 6: F. 

Kap. II: 4 innehåller sedvanliga förkortningar och register. Att gå in 
på de icke helt få oegentligheterna i dessa skulle föra för långt. 
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Även om man bör följa Thorilds princip att kritisera en sak sådan 
den föreligger, kan recensenten inte avhålla sig ifrån att kommentera 
själva uppläggningen av avhandlingen. Författaren skriver s. 8, att det 
först var meningen att han skulle göra en bebyggelsehistorisk undersök-
ning men att denna av praktiska skäl inte kunde föras längre tillbaka 
än till 1530-talets sista år, medan namnforskningen kunde nå avsevärt 
längre tillbaka än till tiden för de äldsta historiska dokumenten. Enligt 
min mening hade det varit lyckligare, om författaren hade hållit sig till 
det givna källmaterialet och sett, vad det kunde giva av säkra upplys-
ningar. Vad författaren med sin kännedom om bygden och dess historia 
hade kunnat ge på detta fält visar kap. I: 6: F: 11 s. 121-132. Då hade 
författaren endast i undantagsfall behövt ge sig in på områden, som 
han inte behärskar. 

Som det nu är, ger sig författaren ut på hal is på åtskilliga ställen. 
Att han försmått den hjälp han kunnat få av experter är synnerligen 
förvånande. Ett besök på Ortnamnsarkivet i Uppsala och på Person-
namnsarkivet sammastädes skulle ha rensat ut åtskilligt mindervärdigt. 

Man hade dessutom varit författaren tacksam, om han hade gjort 
sig litet större möda med att få stavning och hänvisningar riktiga. Visst 
blir det alltid fel kvar, men en ordentlig kontroll gör i alla fall, att de 
inte förekommer massvis. 

Nu visade det sig vid disputationen, att författaren och recensenten 
hade olika principiell inställning. Författaren hyllade den tesen, att man 
mycket väl kunde utan grundligare prövning framkasta idéer, som 
andra forskare sedan kunde bearbeta eller förkasta. Enligt opponenten-
recensentens mening bör det som skrives i en avhandling vara så pass 
säkert, att den som vill kan stödja sig därpå utan grundligare efter-
kontroll. Detta måste anses vara särskilt viktigt på ett gränsområde, 
där alla inte kan följa diskussionen i detalj. Ett fel eller en osannolikhet 
kan lätt komma att vandra från bok till bok genom avskrivning och 
vålla mycken förtret. Avsikten med den här recensionen är bl. a. att 
förhindra att författarens vildaste hugskott får någon vidare spridning. 
Recensionens längd står i ett visst förhållande till förekomsten av dy-
lika, men den kunde ha varit längre. 

Man får emellertid inte låta alla fel och fantasterier i boken skymma 
det faktum, att den, rätt använd, kan vara till nytta för den vidare 
forskningen rörande de finska ortnamnen i norra Sverige. 

Tryggve Sköld 
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Resum 

M. Tryggve Sköld en qualit6 d'opposant de facultå å la soutenance 
de la thåse de doctorat de M. Erik Wahlberg sur le sujet : « Noms de 
lieux finnois dans la Suåde septentrionale » (Finska ortnamn i norra 
Sverige), fait ici un compte rendu de cette these qui traite de materiaux 
jusqu'å present peu examines majs presentant un grand intåret. 

Le sujet est malheureusement traite d'une maniåre vague et fait 
preuve d'une exaetitude defectueuse. Dans un chapitre traitant de la 
phonetique, l'auteur vise å donnor aux lecteurs parlant suedois une 
certaine connaissance des particularites phonetiques du patois. Mais ce 
chapitre est de telle nature qu'il est du devoir du critique d'attirer 
l'attention des leeteurs ne saehant pas le finnos sur le danger d'y 
ajouter foi sans im contrede meticuleux. Les limites de la region dialeetale 
faisant l'objet de oas recherehes ne sont måme pas nettement determi-
nees. Les fausses interpretations et les erreurs de l'auteur sont claire-
ment demontrees par des exemples frappants. L'ignorance de l'auteur 
est particuliårement remarquable lorsqu'il s'agit des ressourees et insti-
tutions scientifiques existant dans la philologie seandinave et surtout dans 
le domaine des recherches concernant les noms geographiques de loealites. 
Il n'a pas non plus utilis6 les importantes colleetions des Archives de 
dialeetologie d'Uppsala traitant la region de ses recherches. Il ne s'est 
pas servi des travaux traitant pu patois suedois dans la comrnune avoi-
sinante d'Overkalix. Il semble que ses recherehes se rapprochent å un 
degre eminent de celles du dilettante. 

La meilleure partie de la thbse est celle ayant trait au rapport exis-
tant entre les noms de ferme et ceux de certaines personnes de la re-
gion mentionnees dans des sources plus anciennes. Dans bien des oas, 
il parait probable que les fermes aient etå norrunees d'aprås les person-
nes mentionnees par l'auteur, et il est en tout ca,s trås important que 
ces possibilites d'interpretations de noms aient et6 mises en evidence au 
profit des recherches futures ayant trait å ces noms. Mals lå, egalement, 
l'auteur fait preuve d'argurnentation å la legåre et du compte rendu 
ineomplet des sources. 

Des faits exposés ci-dessus, il s'ensuit qu'on ne devra jamais, sans 
contröle prealable et examen detaille, etymologiser les noms de lom-
lites de Tornedalen en se basant sur l'exposå de M. Wahlberg. Il aurait 
mieux valu qu'il s'abstienne de suppositions mal fondees pour s'en tenir 
aux materiaux de sources Sjå existants et voir ce que ceux-ei auraient 
pu donner de renseignements certains. De eette maniåre, il n'aurait eu 
besoin de s'engager dans des domaines qu'il ne maitrise pas que dans 
des eas exceptionnels. On aurait ete egalement reconnaissant å l'auteur 
de s'åtre donnå la peine de rendre correctes l'ortographe des noms et 
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celle des indications. Un contröle minutieux aurait empöch6 les quanti-
t6s de fautes qui discr6ditent å pr6sent son travail. 

Le critique avoue qu'il ne peut partager l'opinion professee par l'au-
teur å la soutenance de sa thbse et visent å prouver qu'un homme de 
science peut, sans examen minutieux, 6mettre des id6es que d'autres 
chercheurs devront, lors d'un remaniernent futur, accepter ou rejeter. 

Ce que l'on 6crit dans une thbse acad6mique doit are suffisamment 
digne de confiance pour que quiconque le d6sire puisse s'y fier et oser 
la citer sans devoir la contröler au prealable. Le but de eette critique 
est done, entre autres, d'empöcher que les fantaisies les plus fougueuses 
de l'auteur se propagent d'une manibre doknesur6e. 

Torsten Bucht, Språket i Härnösand. IV + 152 ss. Sthlm 1962. ( —Skrifter 
utgivna av Nämnden för svensk språkvård. 25: Svenskt riksspråk i regionala 
skiftningar. 3.) 

Tre nummer har nu kommit ut i Nämndens för svensk språkvård serie 
över svenska stadsspråk: »Språket i Lund» av Ingemar Ingers (1957), 
»Göteborgsspråket» av Bertil Björseth (1958) och senast »Språket i Härnö-
sand» av Torsten Bucht (1962). De tre skrifterna representerar tre skilda 
regionala riksspråksområden och två olika sätt att ta på ämnet. 

Utan att helt bortse från den omgivande landsmålsmiljön har Björseth 
format sin skrift till en relativt liten och överskådlig monografi över 
stadsspråket i Göteborg, främst det lokala riksspråket men med rikliga 
notiser också om Göteborgs folkmål. Ingers betydligt tjockare bok ger en 
lärd och fyllig framställning av Lundaspråket, inställt i ett vidsträckt all-
mänhistoriskt och clialekthistoriskt sammanhang. Till den senare typen 
ansluter sig Buchts arbete, som är det hittills digraste i serien. Bägge me-
toderna kan anses berättigade. Björseths skrift är lämpligast för den nu-
mera aktuella elementära universitetsundervisningen om det svenska 
riksspråkets regionala skiftningar. Ingers och Bucht ger mer åt dialekto-
logen. 

Torsten Bucht är gammal Härnösandsbo, f. 1893. Hans framställning 
om stadens språk bygger främst på ett långt livs erfarenheter och iåkt-
tagelser, alltifrån uppväxtåren till lektorsgärningen vid Härnösands 
gamla gymnasium. Men dessutom har han rådfrågat språkmedvetna kol-
leger och vänner ur samma miljö och hämtat talrika belägg från de skön-
litterära Härnösandsskildrarna (Ludvig Nordström, Birger Sjödin, Bertil 
Malmberg m. fl.). Materialet är sålunda rikt och månggrenat, och förf:s 
största principiella svårighet har — liksom ifråga om andra stadsspråks-
beskrivningarl — bestått i att avgränsa undersökningsobjektet. »Den 

1  Jfr härom min anmälan av Ingers arbete i denna tidskrift, årg. 1957, 
s. 151 f., och Björseth a. a. s. 2 f., samt Inger Ejskjmrs översikt över undersök. 
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språkart, som ligger till grund för min nu framlagda undersökning av 
härnösandsmålet (hsdm.), är ... det språk som i början av 1900-talet var 
brukligt i borgar- och tjänstemannakretsar i min hemstad» (Bucht s. ur). 

Medan Ingers och Björseth undantog vissa högre borgerliga samhälls-
skikt från sina undersökningar av de lokala riksspråken,' har Bucht inte 
iakttagit någon sådan inskränkning. Härnösand är mindre och enhetli-
gare än Lund med sin akademi och Göteborg med sin stormansklass. Till 
skillnad från de bägge senare forskarna skiljer Bucht därför heller inte på 
ett lokalt riksspråk och ett folkmål i Härnösand. I stället iakttar han 
stilarter inom härnösandsmålet, främst den landsmålsfärgade (lmf.), men 
framhåller samtidigt hur svårt det är att skilja normal härnösandska 
från de landsmålsfärgade språkdragen. Uppfattningarna i denna fråga 
växlar mellan olika individer, men någon systematisk eller statistiskt in-
riktad utfrågning av stadsbornas inställning till olika språkdrag inom 
Härnösandsmiljön har förf. inte företagit. 

Utvidgas perspektivet till att omfatta skilda tidsskeden blir den sti-
listiska värderingen av landsmålsfärgningen ännu vanskligare. »Ord och 
uttryck, som på mig verkar landsmålsfärgade eller inte riktigt 'vårdade', 
var tydligen fullt gängse bland 'högrestå,ndspersoner', födda omkring 
mitten av 1800-talet» (s. m). Språket i Härnösand ligger sålunda enligt 
Buchts framställning i en svårgripbar och rörlig skärningspunkt mellan 
de omgivande sydångermanländska bygdemålen och det uppsvenska 
rikstalspråket. Anm. tror för sin del att förf. på det viset har givit en 
riktig bild av verkligheten. Den stämmer i varje fall med Gösta Berg-
mans åsikt att vi i Norrland inte kan urskilja en självständig regional 
riksspråksmiljö, på samma vis som i södra och västra Sverige.2  

Som ett slags riktmärke för sin undersökning ställer förf. upp det 
ångermanländska landsmålet (ång. lm.). Därmed avses i första hand den 
sydångermanländska dialekt, som omger — eller åtminstone förr omgav 
— Härnösand. Ofta inleds ett avsnitt med en redogörelse för en före-
teelse i landsmålet, t. ex. ifråga om 1. dekl.: »I ång. lm. böjs ett svagt fem. 
som 'jänta': obest. sg. jänte, best. sg. jänta, obest. pl. jänter, best. pl. 
jäntern el. -en» (s. 41). Därefter redovisas förekomsten av dessa olika for-
mer i olika arter av hsdrn., varvid riksskriftspråket och det uppsvenska 
rikstalspråket underförstås som språkligt gravitationscentrum. Metoden 
följer av undersökningsobjektets oenhetlighet och ostadighet, men känns 
lite irriterande när landsmålet tenderar att dominera framställningen. 

ningar om regionala riksspråk i uppsatsen »Regionalsprog og lokalt vestjysk 
regionaldansk» i »Dialektstudier», Danske Folkemaal, tilhegshwfte, 18. Arg., 
1964, s. 40 passim. 

Ingers s. v, Björseth s. 2. 
2  Provinsialismer, i MLFÅ, 1959, s. 87. 
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I min recension av »Språket i Lund»1  delade jag in företeelserna i ett 
stadsspråk i fem genetiska typer: rena folkmålsformer, kompromissfor-
mer, hypersvecismer, rena riksspråksformer, självständiga drag (nova-
tioner eller arkaismer). Denna indelning kan tillämpas också på »Språket 
i Härnösand». 

Drag som hsdm. äger gemensamt med omgivande ångermanländska 
landsmål och med all sannolikhet övertagit direkt från dessa är bland 
andra förkärleken för adjektivsammansättningar, t. ex. saltkött och öp-
penspisen, oböjt predikativ, såsom vi e nyfiken, r-lösa presensformer, 
t. ex. han prata mycke 'han pratar mycket', hon bo i stan (men i mindre 
utsträckning, i föråldrat eller huf. hsdm., i starka verb och i 2. konj.) samt 
supinum på -dd i 3. konj., såsom han ha bodcl. 

Härnösandsmålets pret. måla och sup. måla kan uppfattas som kom-
promissformer mellan landsmålets må/e (i bägge fallen) och riksspråkets 
målade resp. målat.2  Men denna företeelse är, såsom förf. påpekar, vida 
utbredd och bör i Härnösand betecknas som ett uppsvenskt rikstalspråks-
drag hellre än som en av de lokala förhållandena betingad mellanform. 
Någon för hsdm. säregen och slående kompromiss har jag inte iakttagit i 
Buchts material. Hsdm:s pres. måla, som utgår från dels ång. lm. måle 
och dels rspr. målar, torde vara vida utbredd i norrländskt rikstalspråk. 

I äldre hsdm. kunde man också höra perf. part. på -at hos verb efter 
1. konj. »även i andra former än ntr. sing.», t. ex. när vart han adlat 'när 
blev han adlad'. Företeelsen förekommer rätt ofta, som jag kan bekräfta 
från min egen uppväxtmiljö, när bygdemålstalare går över till riksspråk. 
Den hör också till författaren Gustav Hedenvind-Erikssons talspråk. I 
Ångermanland beror den som förf. påpekar, säkerligen inte på något 
slags slutljudsskärpning eller falsk återgång (i fonetisk mening) utan är 
en typisk hypersvecism. Dialektens enhetliga ändelse -e i såväl sup. som 
alla genus av perf. part. substitueras genomgående med riksspråkets än-
delse -at i sup. och neutrum av perf. part. 

Av samma typ som perf. part. målat i st. f. målad är den i norrländskt 
talspråk inräknat hsdm. vanliga hypersvecismen sommare. I ång. lm. har 
sömmar el. dyl. sammanfallit med gamla are-ord av typen snickar 'snic-
kare', och i plur. bevaras andra stavelsens vokal, t. ex. sömmarer 'somrar' 
i Multrå. Utifrån dialektens morfologiska, system ter det sig naturligt att 
i riksspråk sätta in ett ohistoriskt slut-e; jfr de i rspr. redan etablerade 
hammare och kammare. 

Hypersvecismer av en helt annan mindre påfallande men i synnerhet 
förr vanlig typ är »bokspråksformer» eller »läsuttal», t. ex. uttalet -ikt 
i neutrala adjektivformer och adverb av typen roligt, vilket enl. Bucht 
torde »förekomma hos bildade ångermanlänningar iså pass stor utsträck-
ning, att det  frapperar mellansvenskar» (s. 17 f.). — När landsdelsordet 

1  Sv. Lm. 1957, s. 152. 
2  Hsdm. har här liksom lm. kakuminalt (tjockt) /. 
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lägda 'hövall' ibland uttalas Jäkla i hsdm. efter mönstret lm. högd men 
rspr. höjd etc., tvekar man om j-uttalet bör betecknas som hypersvecism, 
eftersom det officiella riksspråket (SAOL9) ännu inte har godtagit detta 
allmänna norrländska ord och alltså inte heller har knäsatt det i en viss 
form (täjda, lägda, lägde, lägd el. dyl.?). 

Riksspråksföreteelserna i hsdm. är legio. Bucht redovisar dem ofta, 
inte bara genom en talande tystnad, t. ex. när han påpekar att 2. dekl. 
även »i starkt lmf. hsdm.» numera har ändelsen -ar i obest. pl. Ett särskilt 
intresse tilldrar sig emellertid sådana (uppsvenska) rikstalspråksdrag i 
hsdm. som inte kan härledas direkt ur skriftspråket, t. ex. obest. pl. -er i 
1. dekl. (också i ång. lm.), best. pl. -ena i 5. dekl. (ej i ång. lm.) och pret. 
och sup. måla (varom ovan). Man kan ännu höra gamla människor från 
tidigare isolerade bygder i Norrlands inland tala »boksvenska» med riks-
skriftspråkets ändelser. Men i kuststäderna har ett ledigt rikstalspråk 
uppenbarligen gjort sig starkt gällande redan före rundradions genom-
brott. 

Drag som är självständigt utvecklade i hsdm. gentemot både lands-
målen och riksspråket är svåra att finna. Detta är typiskt för det norr-
ländska rikstalspråkets osjälvständiga ställning. Kännetecknande för 
norrländskt talspråk i en vidare region är likväl den akuta accenten i alla 
ortnamn av typen Lå'ngsele (varom nedan s. 239). 

Sju mottagliga uppväxtår gick jag i Härnösands högre allmänna läro-
verk (1928-35).1  Min språkliga erfarenhet skiljer sig likväl från en infödd 
Härnösandspojkes. Jag minns att jag fick lära mig nya ord i Härnösand, 
bl. a. gurspigg '(mindre) spigg' (Bucht s. 87), lamplump 'elritsa' (s. 106) 
och tjå re! 'lugna dig!' (ej hos Bucht). Det sistnämnda upplevde jag som 
slang, fastän det vid närmare eftersyn visar sig vara ett gammalt ånger-
manländskt folkmålsord. Jag identifierade mig inte med Härnösand utan 
förblev trogen mot min uppväxtmiljö från 2-årsåldern, ett sanatorium i 
Eds socken på gränsen mellan nedre och övre Ådalen. 

Detta är utgångsläget för närmast följande avsnitt av denna recension, 
i vilket jag — mindre kritiskt än konstruktivt — ämnar beröra några 
företeelser i förf:s framställning under jämförelse med bland annat mina 
egna språkvanor. Jag följer Buchts disposition och börjar med 1 j udl äran. 

Enligt »Språket i Härnösand» saknar nutida hsdm. mörkt kort a-ljud, 
a, medan slutet kort å-ljud, a, hörs »ibland» (s. 1 och 6). Bägge ljuden 
förekommer i mitt talspråk. 

Däremot överensstämmer jag med hsdm. och riksspråk i Ångerman- 
1  Så vitt jag minns tillträdde Torsten Bucht eller Totte (med å-vokal enl. 

densamme s. 47) lektorstjänsten i Härnösand 1929. Han blev dock aldrig min 
lärare under skoltiden. 
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land överhuvudtaget genom att — så vitt jag själv har iakttagit — inte 
begagna de dialektala vokalljud u eller e, som så lätt slår igenom i väst-
svenskt riksspråk (s. 6). I stället använder jag alltjämt ibland i obevakade 
ögonblick ett grumligt mellanljud mellan kort u och kort ö, 8 el. dyl., och 
uttalar därvid lugn och lögn på samma vis. Detta uttal kännetecknar som 
bekant många stockholmare. Enligt min iakttagelse tillhörde och tillhör 
det också flera Härnösandspojkar av min generation, fastän Bucht inte 
nämner den företeelsen. 

Ordet huvud uttalar jag huvve med u, ej med u som hos Bucht (s. 7). 
Orden bakaved och makatur med bindevokal (s. 15) tillhör ej mitt språk, 

däremot sena,clrag. 
Bucht ägnar ett utförligt och synnerligen värdefullt avsnitt av sitt 

arbete åt accentueringen i hsdm. (s. 30-39). Såsom bekant avviker de 
norrländska dialekterna i detta avseende ofta från det uppsvenska riks-
språket, och avvikelserna vill gärna hänga med också i norrländskt riks-
språk. »I de mest uppmärksammade fallen har hsdm. akut accent gent-
emot grav i rspr.» (s. 31.) Orden med akut i norrländskan hänför sig i 
själva verket nästan helt och hållet till två väl avgränsade kategorier: 
lånord och ord av lånordens typ (med främmande avledningsändelser) 
samt personnamn. 

Ifråga om den förra kategorien överensstämmer min egen språkkänsla 
i allt väsentligt med Buchts uppgifter om hsdm. I april 1956 under-
sökte jag accentueringen av ett stort antal ord hos fem gymnasister i de 
övre ringarna i Örnsköldsviks högre allmänna läroverk. De fem hörde 
hemma i stadens förorter i Själevad och Arnäs och talade ett typiskt 
regionalt riksspråk.' Deras föräldrar var uppvuxna i örnsköldsvikstrak-
ten. Undersökningen gick så till att en och en i min närvaro fick uttala 
mina exempelord efter skrivna lappar. Orden ingick ofta i korta syntagm, 
t. ex. en prinsessa, prinsessorna på Haga. Försökspersonen bläddrade i 
lappbunten och såg bara ett exempelord i sänder. Lapparna var avsikt-
ligt så ordnade att ord av samma typ inte skulle följa omedelbart efter 
varandra. Uttalen spelades in på band. Eftersom det kan vara intressant 
att sammanställa resultatet av min undersökning med Buchts fram-
ställning från grannstaden Härnösand meddelas det här. I följande ma-
terialsamling redovisas utfallet med siffror, varvid akut kommer först; 4-1 
betyder alltså att 4 försökspersoner hade akut och 1 grav accent. 

Tvåstavingar med tryckstark första stavelse: typ la astma 1-4, glosa 
0-5, liga 0-5, prosa 0-5, 1 b firma 5-0, (en) prisma 5-0, sebra 5-0; 2 drama 
5-0, (ett) komma 5-0, (ett) prisma 5-0, schema 5-0, tema 5-0; 3 extra 0-5, 
prima 5-0; 4 handske 0-5, pojke 0-5, stiltje 0-5; 5 kaffe 4-1, psyke 0-5; 6 
konto 4-1, kvitto 5-0, motto 4-1; 7 a cykel 4-0 (en otydlig), dadel 4-1, kabel 

1  Lektor Sigvard Wallström valde ut försökspersonerna. Det fanns inga 
pura örnsköldsviksgymnasister att tillgå. 
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5-0,7b mandel 0-5, tunneln 0-5; 8 datum 3-2, spektrum 4-1, visum 2-3; 
9 censor 3-2, doktor 5-0, lektor 5-0, motor 5-0, rektorn 4-1, sektor 4-1; 10 
balsam 4-1, konsul 4-1, sallad 5-0, sammet 5-0, sirap 5-0; 11 dumhet 0-5; 
12 mordisk 5-0, typiskt 5-0. 

Trestavingar med tryckstark första stavelse: typ 13 krönika 5-0, 
nejlika 5-0, ättika 5-0; 14 kokerska 4-1; 15 skräddare 0-5; 16 överste 0-5; 
17 bakelse 0-5, fängelse 0-5, händelse 0-5, liknelse 0-5, rökelse 0-5, skri-
velse 0-5; 18 musiker 5-0; 19 ananas 5-0; 20 säkerhet 0-5. 

Tre- och flerstavingar med trycksvag första stavelse: 21 doktorinna 4-1, 
grevinna 5-0, lärarinna 5-0, prostinna 4-1, värdinna 4-1; 22 italienska 
5-0, professorska 5-0, studentska 5-0, zigenerska 4-1; 23 arena 5-0, kollega 
4-1, kopia 3-2, madonna 4-1, masurka 5-0, postilla 3-2, prinsessa 5-0, 
veranda 4-1; 24 dilemma 5-0; 25 passagerare 2-3, zigenare 3-2; 26 museum 
3-2; 27 arrendator 2-3, kurator 2-3, professor 5-0, revisor 3-2, trans forma-
tor 3-2; 28 belåtenhet 2-3, beläsenhet 2-3, beskaffenhet 2-3; 29 betala 5-0, 
försvinna 5-0; 30 riskabel 5-0; 31 exercera 5-0, värdera 5-0. 

I de böjda former som utfrågades överensstämde ordaccenten i regel 
med grundformens hos raspektive försöksperson, nämligen i best. sg. 
handsken, kaffet och professorn samt i obest. pl. glosor, dramer, komman, 
pojkar, kvitton, nejlikor, bakelser, arenor, kopior och madonnor. Däremot 
uttalade alla fem best. sg. pojken med akut och obest. pl. kolleger och 
museer med akut. 

Benägenheten för gravis i vissa ord förelåg regelbundet hos samma två, 
försökspersoner, allra mest hos undersökningsgruppens enda flicka, från-
sett att hon hade akut i typ 28 (jfr nedan s. 241 f.). 

Som synes är gravis i ord utan upptakt allenarådande i vissa försven-
skade ordbiklningstyper: avdelningar på -het, -are och -else. Den sista, 
typ 17, överraskar och stämmer varken med Bucht (s. 32) eller med mia 
egen språkkänsla. För övrigt dominerar akut nästan genomgående. I två-
stavingar som passar in i välkända svenska paradigm har gravis likväl 
trängt in i stor utsträckning: typ 1 på -a efter 1. dekl., typ 4 på -e efter 
2. dekl. och typ 7 på -el efter 2. dekl. I motsvarande flerstaviga ord med 
upptakt har däremot gravis svårare att tränga in: typerna 21-23,25 och 
28. Någon hypersvecistisk eller mälardalsk gravis har inte påträffats i 
typerna 12,18,29,30 och 31. 

Fördelningen av akut och gravis i övrigt torde bero dels på attraktio-
ner inom ordtyper och dels på ordens stilnivå. I varje fall bör materialet 
tolkas så att örnsköldsvikstraktens språk av ålder har akut i inlånade 
ord, men att gravis dels förekommer i vissa helt försvenskade typer och 
dels nu tränger in mer allmänt från uppsvenskt rikstalspråk, »från den 
grava accentens förlovade land» (Bucht s. 35). 

Ifråga om akut accent i tvåstaviga sammansatta familjenamn, typen 
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Be'rglund, överensstämmer min språkkänsla' med hsdm. (s. 31). Där-
emot uppfattar jag akut i typen Crsterberg med tvåstavig förled som en- 
bart hemmahörande i landsmålet. I Hedenvind-Erikssons talsspråk är 
denna accentuering likväl regel, t. o. m. i sådana sörländska familjenamn 
som O'ljelund och Li'ndegren. Alla mina försökspersoner i Örnsköldsvik 
hade akut i efternamnet i Erik Lindberg, fyra hade akut i August Strind-
berg, men endast två i Knut Lundmark, och ingen i Sven Österberg. 1 två-
staviga son-namn har jag akut, men inte i trestaviga såsom Johansson och 
Pettersson i hsdm. (s. 32). 

I dopnamnen är min benägenhet för akut inte lika stor som i hsdm. 
(s. 32). Jag säger nog Eva, Greta, Lisa och Erik med gravis. 

I främmande geografiska namn har jag ofta akut liksom hsdm., t. ex. 
i Jerusalem, Kina, Kuba, Ghana, <kupan. Grav accentuering i dessa bjuder 
mig emot. 

I inhemska ortnamn föredrar hsdm. däremot i stor utsträckning gravis 
där uppsvenskt uttal har benägenhet för akut (s. 36 f.) eller efterledstryck 
(s. 39). Häruti ger jag Bucht helt rätt, men vill lägga till att mellannorr-
länningar ofta säger Sto'ckholm med akut. Av min undersökningsgrupp i 
Örnsköldsvik hade bara flickan gravis i det namnet. Alla fem sade vidare 
Vilhelmi'na med akut. Så säger också jag sedan barndomen, utom när jag 
beställer rikstelefon från Uppsala till Vilhelmi'na. Det sistnämnda ort-
namnet följer tydligen typ 23 bland appellativerna ovan. 

Ett besvärligt kapitel utgör de många norrländska ortnamnen på 
-sele. Sahlgren och Bergmans uttalsordlista har akut i alla utom Vo'lgsele, 
en by i Vilhelmina. Min örnsköldsviksgrupp hade genomgående akut i 
Ld'ngsele och Ste'nsele. Bucht (s. 37 f.) skiljer mellan norrländskt riks-
språk med akut, och dialekterna som i vissa namn har akut men i andra 
gravis utan bitryck på efterleden, samt mellansvenskt riksspråk som ofta 
har gravis med bitryck på efterleden. En gumma på Forsa bruk i Lång-
sele berättade för mig 1948: 

— Bönnern säg Långsel, vi säg Lå'ngsel. Då ä postiljona som ha komme 
vä Lä ngsele. 

För min egen språkkänsla känns det naturligt att säga Längsele och 
Ra‘msele (socknar i Ångermanland), liksom enbart Ha'rrsele, Metsele 
(— Me'tarse'le), Sa'ndsele, Gru`bbsele och Ho'lmsele samt Ha'ndsktumsei  le 
och Stenbitse'le vid tvåstavig förled (sel i Ångermanälvens källflöde mel-
lan Malgomaj och Kultsjön). Jag har också hört riksspråkstalande per-
soner i Sollefteåtrakten säga Längsele. I norrländskt riksspråk tycks 
tydligen akut ha slagit ut gravis i bebyggelsenamnen på -sele med en-
stavig förled, utom när en lokal dialektal tradition lever kvar för enstaka 
namn. Utvecklingen innebär dels ett traditionsbrott och en förenkling, 

1  Med *min språkkänsla* avses i denna recension ett uttal som känns spontant 
och naturligt för mig, fastän jag i många fall har vant mig att undvika det, 
sedan jag flyttade till Uppsala. 
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dels kanske också en reaktion mot det mellansvenska radiouttalet 
Lå'ngsele. (Se även G. Holm i Namn och Bygd 43, s. 99 f.) 

Sockennamnen Nordingrå och Gudmundrå uttalas i hsdm. med huvud-
tryck på första stavelsen och svagt bitryck på den andra men utan tryck 
på slutstavelsen (s. 38). Bucht sammanställer detta med den i mellersta 
Norrland rätt vanliga accentueringen av typen Su'ndsval  llsmas (ett kort-
spel), vilken innebär att första sammansättningsleden i stort sett behåller 
samma accentuering som det motsvarande enkla ordet medan andra le-
den reduceras starkt både ifråga om tryck och ton. Samma företeelser har 
jag iakttagit hos bl. a. Gustav Hedenvind-Eriksson.1  

För min språkkänsla känns det naturligt att använda gravis i vissa 
komparativer med rumsbetydelse, övre, nedre, undre, hitre, bortre och 
bakre, likaså och mer ovillkorligt i superlativerna överst, nederst, underst, 
hiterst, borterst, bakerst, innerst och ytterst samt i ypperst, men däremot 
akut i längre, lägre, yngre, större m. fl. Denna avvikelse från uppsvenskt 
riksspråk nämner Bucht inte för Härnösand. 

Till formläran och syntaxen vill jag bara göra några korta kom-
mentarer. 

Från riksspråket avvikande genus reale använder jag ofta i blod, bås 
och stall (s. 45) samt i bryne, mos, skum och såll (ej hos Bucht). Däremot 
är skåp neutrum för min språkkänsla, liksom i Multrå- och Vilhelminamål. 
Åtminstone förr använde jag ofta pronominet han om ord som är reale, 
t. o. m. om brevlådan (s. 46). 

Jag tappar fortfarande ofta -r i pres. av 1. och 3. konjugationerna, 
kasta(r) och bo(r), däremot inte — så vitt jag vet — i 2. konj. och starka 
verb, frånsett typen slå(r) (s. 58-61). Mitt r-bortfall uppträder också 
framför vokal i följande ord: Han bo i Uppsala. 

Inf. måsta använder jag i ledigt talspråk (s. 61). På katedern hejdar jag 
mig ofta i talet och säger vara tvungen. Jag har vidare så vitt jag vet bara 
inf. vara och sup. vari vare (s. 62). Min språkkänsla stegrar sig när jag 
hör norrlänningar använda inf. va  och sup. vart •-••• vatt, vilket på sistone 
tycks ha blivit allt vanligare. 

Ordföljd av typen Ska int du komma snart? gör jag mig lätt skyldig 
till i obevakade ögonblick. 

Mer än hälften av »Språket i Härnösand» upptas av en lärd och värde-
full alfabetisk förteckning över ord och uttryck, som har påträffats i 
hsdm. 

1  Se Sv. Lm. 1960, s. 66. 
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De fem örnsköldsviksgymnasister som utfrågades i april 1956 fick 
också svara på en frågelista över typiskt norrländska ord eller ordbe-
tydelser. Fyra svarade. Frågan som ställdes till gymnasisterna lydde: »I 
vilken utsträckning använder Ni själv i ledigt talspråk nedanstående 
ord och uttryck? Var god svara alltid antingen Ja eller Nej efter varje 
ord (uttryck), för att markera att Ni använder det själv resp. att Ni inte 
använder det.» - Om svaret var Ja skulle ordets betydelse anges. Om 
ordet nämndes i två olika former i frågelistan skulle dessutom den väl-
kända formen strykas under, vilket tyvärr ej alltid skedde. 

Eftersom många ord i min lista förekommer i hsdm. enligt Bucht (s 69-
149), kan det vara intressant att se hur örnsköldsviksgymnasisterna för-
höll sig till dessa. I följande materialsamling betecknas svaren med siffror, 
varvid »Ja» kommer först; 3-1 betyder alltså 3 ja och 1 nej. 

aga: ligga på aga 0-4, agasam 0-4, bakanför 2-2, bairnadöme: Han går i 
barnaclömet 0-4, bresa 3-1, bullskiva 4-0, båtlänning 1-3, bäg 1-3, drämna 
0-4, flister 1-3 (bet. 'lätt snöfall'), frässe 1-3, frö (sig) 3-1, frös 0-4, försig-
gjord (s. 88) 0-4, gammalt el. gammalt i världen 1-3, grubba 1-3, göra bort 
3-1, göra sig för 4-0, göra opp 2-2, hage el. haga: Jag klev över hagen 3-0 
(den fjärde har glömt att svara), hemtrå 0-4, hitanför 4-0, huga! el. huvva! 
3-1, hämtare el. hämta 4-0, inpå 3-1, kams 0-4, klant 2-2, klater 4-0, 
klatra 4-0, klatrig 2-2, klumsen el. klumsig 1-3, knövla 4-0, knövlig 3-1, 
kvamna 2-2, lag: Vad för lag? 0-4, laggrann 0-4, lapphandske el. lappvante 
(om snö) 2-2, leta åt 3-1, liks el. lika 4-0, ljumma el. ljomma 1-3, lura 
ihop 3-1, lägd el. lägda 4-0, länning 0-4, motför 3-1, nagelbit el. nagelkäll 
2-2, nåk 3-1, ogavligt 0-4, oherrans 0-4, utterbär el. otterbär 1-3, rita opp 
el. reta opp: Rita opp veden i kakelugnen 1-3, saltser 0-4, se åt 2-2, sekla el. 
sickla 4-0, skadlig: Jag han- för skadliga kläder 4-0, skryp 2-2, skrövla 3-1, 
skrövlig 4-0, snyta 4-0 (även bet. 'liten flicka'), snå 1-3, spilka el. spjälka 
(stickor) 2-2, stenbit 3-1, strogna el. strugna 1-3, strulig 1-3, söka åt 3-1, 
tokbruse 0-4, tremänning 4-0, täv 0-4, utför el. åtför: Han är utför 0-4, 
vildskifting 0-4, vårhacka 0-4 (däremot i samma bet. kråkhacka 1-3 och 
spelahacka 2-2). 

Som synes svarade alla fyra gymnasisterna ja på 14 och tre av fyra ja 
på ytterligare 14 av sammanlagt 70 ord. I många fall hörde emellertid 
ord som besvarades med nej till vederbörandes passiva ordförråd, vilket 
framgår av anmärkningar såsom »har hört», »bygdemål» och av betydelse-
angivelser. Man måste också räkna med att svararna läst fort i den rätt 
långa listan och därvid halkat förbi välkända vardagsord, t. ex. lappvante, 
på grund av tröga associationer och ovanan att se dem i skrift. Gräns-
dragningen mellan eget och andras språk, mellan ordens användning i 
(citat efter) bygdemål och i riksspråk kan vidare ha varit besvärlig. Un-
dersökningsgruppens enda flicka (från Själevad) undviker ofta detta di- 
16 - 644111 Sv, Land8mci1 1964 
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lemma genom att svara »Sommarspråk», dvs, det språk som hon använder 
under sommarferien. Detta svar har tolkats som »Ja», såvida det inte 
följs av tillägget »bygdemål». För övrigt avviker denna försöksperson 
ofta från de övriga i gruppen, både i ja- och nej-riktning. Sannolikt är 
hon tvåspråkig, vilket — vid sidan av flickornas större beroende av kon-
vention och mod — också förklarar hennes större medvetenhet om det 
uppsvenska riksspråkets accentuering.1  

Av Buchts omkr. 400 uppslagsord, som långtifrån alla är allmänna i 
hsdm., hör 98 till mitt naturliga ordförråd, fastän jag av lättförståeliga 
skäl undviker många av dem, när jag vistas i Uppsala. I tillägg till Buchts 
lista vill jag vidare anföra följande för mig hemtama ord och uttryck: 

bortanför 'bortom', geta 'valla', helg 'veckoskifte', kelsjuk 'kelen', kråk-
hacka 'narig hud', musbrånd '(över)känslig för värme', nagelbit 'värk i 
fingertopparna på grund av kyla (när de värms upp)', otröjen 'otrygg, 
som känner rädsla el. osäkerhet', rå 'mindre myrlänt område (i skog)', 
skvittra 'stänka (om regn)', ström adj. 'som strömmar' (SAOL9  endast 
neutrum strömt), sätta åt 'lämna kvar (för att sedan hämta)', åt även om 
riktning i rumsbetydelse: fara åt stan 'resa till staden'. 

På tåget Vännäs-Uppsala i oktober 1963 antecknade jag efter ett av-
lyssnat samtal mellan två för mig okända personer följande replik: 

— Jag talar bonnmale å överlulesvänska. 
Yttrandet bör tolkas så att den talande behärskade bygdemålet i 

överluleå samt den art av svenskt riksspråk som talas i Boden-trakten. 
Språksituationen i Norrland är mer komplicerad och på samma gång 

mer medveten för många norrlänningar än vad man i regel föreställer sig. 
Torsten Bucht har med sitt arbete — fastän anspråkslös i framställ-
ningssättet — lämnat ett utomordentligt värdefullt bidrag till utforsk-
ningen av det flytande språktillståndet i en av Norrlands äldsta städer. 
Angelägna orter för Språkvårdsnämndens serie »Svenskt riksspråk i re-
gionala skiftningar» är nu Umeå och Luleå. Angeläget är också att med 
nya, mer sociologiskt-statistiskt inriktade metoder försöka urskilja trå-
darna och sammanhangen i den moderna talade svenskans utveckling.2  
Varför hävdar sig somliga dialektdrag, t. ex. oböjt predikativ och adjek-
tivsammansättningar, envist i norrländskt rikstalspråk, medan andra 
drag går under? Vilka miljöer och livssituationer gynnar en lokal tal-
språkstradition och vilka graviterar fortast mot det centrala riksspråket. 
Frågorna är många och det behövs förvisso att ett helt forskarlag arbetar 
på en brett upplagd undersökning för att de skall kunna besvaras. 

Se ovan s. 238 samt Dahlstedt i MLFA, 1964, s. 38 f. 
2  Jfr anm. i Sv. Lm. 1957, s. 154. 
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R6ume 

L'auteur fait le compte rendu d'un travail sur le parler de la ville de 
Härnösand dans la province d'Ångermanland au nord de la Suåde, 
« Språket i Härnösand » de Torsten Bucht. Il etablit une comparaison 
entre les trois investigations de parlers urbains jusqu'ici publiees en 
Suåde, et constate les difficultes des ehercheurs de bien discerner la rami-
fication locale du suedois eommun dans une ville du patois de la province 
qui l'entoure. Les traits caracteristiques d'un parler urbain peuvent se-
lon le critique ötre envises, å Pegard de leur genåse, en cinq types : formas 
puras du patois entourant, formes intermediaires, formes hypercorreetes, 
formes pures de la langue commune (et littéraire), phenomenes particu-
liers et independants (neologismes ou archaYsmes) du parler urbain. Aprås 
avoir exemplifie cette thåse par les materiaux du travail critique, l'auteur, 
venant lui-måme de PÅngerrnanland, rapporte des traits regionaux de son 
propre parler et de eelui de cinq lyceens d'örnsköldsvik, ville voisine de 
Härnösand, tout en les rapprochant l'expose de M. Bucht. 

L'auteur souligne Perudition et la richesse du travail critique, notam. 
ment dans les parties traitant d'accent et de lexique, et rappelle enfin le 
besoin actuel de recherches statistiques et sociolinguistiques sur les rami-
fications modernes du suedois commun au nord de la Suåde. 

Karl-Hampus Dahlstedt 

Lautbibliothek der deutschen Mundarten. Herausgegeben vom Deutschen 
Spracharchiv. 31-35. Göttingen 1964. (Vandenhoeck & Ruprecht.) 

Den tyska publikationsserien av dialekttexter utskrivna från ljudbands-
upptagningar (anmäld i denna tidskrift 1959 och 1962) fortsätter med be-
römvärd precision. På sex år har man givit ut 35 häften om ca 30 å 50 
sidor vardera. Arbetets energiske och driftige ledare är alltjämt prof. 
Eberhard Zwirner vid universitetet i Mönster, Westfalen, fonetiker, 
läkare och språkteoretiker. De under 1950-talet inspelade 5 500 ljudban-
den förvaras i ett av honom skapat specialarkiv, Deutsches Spracharchiv 
i Mönster, varifrån han leder bearbetningen. Textutskrifterna utförs av 
dialektspecialister vid olika universitet, och utskrivarna har fortfarande 
stor personlig frihet ifråga om den språkliga kommentarens innehåll och 
utformning. De tre senaste häftena, som behandlar så skilda dialekter 
som stadsmålet i Miinchen och landsmål i Ober-Franken och vid Ham-
burg, skiljer sig också högst betydligt ifråga om den språkligt-fonetiska 
inledningens och notapparatens omfång. Ävenså ifråga om trohet mot 
den fonologiska grundsyn som enligt arbetsprogrammet skall vara en 
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riktlinje för hela serien. Dennas 2:dra häfte utgöres av N. S. Trubetzkoy: 
Anleitung zu phonologischen Beschreibungen. 

Seriens första häfte (1958) innehöll utgivarens programförklaring och 
redogörelse för sin inspelnings- och bearbetningsmetod. Zwirner har nu 
funnit tiden vara inne för en reviderad och utvidgad framställning om 
inspelningsarbetets metodik, och han har nu (1964) tryckt en sådan i 
häfte 31 »Anleitung zu sprachwissenschaftlichen Tonbandaufnahmen». 
Det är dock inte så mycket nytt han kommer med, åtminstone inte för 
en svensk läsare, men han är utförligare och han har tillgodogjort sig 
egna och andras erfarenheter ute i fältet och hemma vid högtalaren, 
vilket lett till modifieringar och nyanseringar av tidigare instruktioner. 
Sålunda betonar han nu uttryckligen, att det inte finns några klara 
gränser mellan landsmål och stadsmål, mellan dialekt, »Umgangssprache» 
och riksspråk (högspråk). Alla dessa språkarter bör i möjligaste mån stu-
deras samtidigt och i ett sammanhang, en insikt som börjar bli allmän 
också här i landet. Vid valet av talare på inspelningsorten har man, säger 
Zwirner, inte bara att utse representanter för skilda åldersklasser utan 
man måste också tänka på den sociala skiktningen. Zwirner har klarare 
än förr insett vikten av goda talsituationer, av att talaren inte rycks ur 
sin hemvanda miljö, att han får samtala och berätta fritt om det som 
intresserar honom, att intervjun om möjligt görs på dialekt, att de in-
spelade texterna inte görs för korta etc., saker som både i Sverige och i 
andra länder — men ingalunda i alla — ansetts självklara. Beträffande 
den tekniska sidan av inspelningsarbetet inskärper han om igen att en-
dast utrustning av professionell kvalitet duger. Han har en ljudbil av 
samma typ som Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. I sina ut-
talanden om de numera fabricerade ljudbandens lagringsbeständighet är 
Zwirner mera tvärsäkert optimistisk än vi och de amerikanska exper-
terna. De senare har gjort världens säkerligen grundligaste och mest på-
kostade undersökningar på området (Sv. Lm. 1961 s. 86 ff.). — Förvå-
nande är att Zwirner, som själv är en dådkraftig initiativtagare och le-
dare i det internationella samarbetet fonogramarkiven emellan, och som 
är så väl informerad om inspelningsverksamheten i andra länder, endast 
tar upp inhemsk tysk litteratur i sina talrika fotnoter. Mycket är dock 
skrivet på senare år på de stora språken, och hans läsare går miste om 
värdefulla kunskapskällor. 

Zwirners inspelningsföretag har genomförts med beundransvärd plan-
mässighet och beslutsamhet. Hans utskrivnings- och publikationsverk-
samhet är än mer värd vår beundran. Den senare sidan av saken är — 
inte minst organisatoriskt och finansiellt — vida svårare än den förra. 
Men lika nödvändig. 

Folke Hedblom, 
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Msuirt‘ 
M. Folke Hedblom fait le compte rendu des fascicules n°  31-35, pu-

blies en 1964 de « Lautbibliothek der deutschen Mundarten », par la 
Deutsches Spracharchiv sous la clirection du professeur Eberhard Zwir-
ner depuis 1958. Les fascicules anterieurs sont mentionnes dans les col-
lections annuelles precedentes de cette publication periodique. Le fasci-
cule n°  31 presente une reimpression revisee et completee de « Anleitung 
zu sprachwissenschaftlichen. Tonbandaufnahmen», publiee anterieure-
ment par le professeur Zwirner comme introduction å cette serie de fasci-
cules. 

Les trois autres nouveaux fascicules traitent du parler de Miinchen 
et des parlers de la campagne dans l'Ober-Franken et dans la region 
d'Hamburg. Les nouveaux fascicules, de månne que la serie dans son 
ensemble, temoignent d'un travail realise systematiquement et avec re-
solution, avec des enregistrements des specimens linguistiques — et ce 
qui est encore plus difficile, la transcription et la publication des mate-
riaux. 

Sigurd Fries, Stått och stätta i Norden. Ett verbalabstrakts betydelseut-
veckling och ett bidrag till studiet av hägnctdsterminologien. Upp.». 1964. 
160 8. (Skrifter utg. genom Landsmåls- och Folkminnettarkivet i Uppsala. 
Ser. A: 13.) 

För bonden var sedan urminnes tid skyldigheten att hålla hägnad kring 
åker och äng ofrånkomlig, men också en rättighet både för hans egen 
och grannarnas skull. Grödan måste skyddas mot på utmarken betande 
kreatur, och därför måste från och med vårsåddens början alla hägnader 
vara i laga skick och »nå upp under armarna på en medelstor man». 
Alla ledöppningar och grindhål skulle hållas tilltäppta ända tills frosten 
kom om hösten. Alla grannar i byn skulle också ha »täppt för svin» under 
sommarhalvåret, som det heter i Upplandslagens Viderbobalk. Lagens 
bestämmelser om hägnadssyn och böter för de försumliga har ända fram 
mot vår egen tid tillämpats i »värnelagen» i många bygder. 

Men så viktigt det var att det inte skulle finnas någon »swinwsmughw» 
och att stängslen inte skulle vara »barlipw», utan stängsel i öppningarna, 
lika viktigt måste det också ha varit att inte vägfarande och gående 
hindrades att komma fram på vägar och stigar. För trafikanterna måste 
det vid vägarna finnas tillräckligt breda led eller grindar, som vid behov 
lätt kunde öppnas. Men också där en gångstig korsade en gärdesgård 
måste de gående ha rätt att fordra att få komma fram utan att behöva 
tillgripa den straffbelagda utvägen att tynga ned den då man klev över, 
att »hälla gård noder» som det står i UL. Någon föreskrift om sådan fram- 
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komlighet fanns väl inte i lagen, men klagomål i vissa äldre handlingar 
vittnar om att sedvanerätten inte ville godkänna avstängning av hävd-
vunna stigas genom orättmätiga hinder. Både av omtanke om bygde-
folkets behov att komma fram utan att tillgripa olaga handlingar och 
om sin egen hägnads bestånd måste bonden — eller fotgängaren — ordna 
övergång utan risk& och utan att betesdjuren kunde komma samma väg 
in på odlad mark. 

Det behövdes således vad Sven Hof på 1700-talet kallade mepes 
transitoria», stängsel som man kan komma över, där stigen går fram. 
Antingen en öppning som bara släppte fram fotgängaren eller något slags 
»trappa» över stängslet, utan att det klämdes ned till olaga höjd då man 
»steg över» det. I varje fall inom de tätare befolkade bygderna i Norden har 
man löst. detta problem att släppa fram människan men stänga djuren ute 
genom vad vi kan kalla »stigluckor» i hägnaden eller »klivstättor» över den. 
I glesbygderna var säkert behovet av sådana anordningar mindre på-
trängande. Stängsel som man kan passera igenom eller över, »sepes 
transitoriae» för att tala med Hof, har inom stora områden i södra och 
mellersta Sverige liksom i Danmark haft benämningar som stått, stätta 
eller klivstätta, och detta namn har intresserat doc. S. Fries att samla 
språkliga och sakliga uppgifter härom. Han hade ursprungligen tänkt 
göra en ord- och sakmonografi om denna hägnadsterm men fann sig 
snart nödsakad att vidga sin undersökning att omfatta dels alla slags 
anordningar för att ta sig över stängsel och benämningarna på sådana, 
dels alla övriga betydelser, som ordet getätt(a) visade sig äga i nordiska språk. 

Här liksom annars vid undersökningar av semantiska eller etnologiska 
företeelser visade det sig, att sammanhangen är långt mera invecklade 
än vad en flyktig blick antyder. Det är inte någon enhetlig »sak» man 
har att göra med, utan en gemensam funktion, där skilda tekniska lös-
ningar kan fylla likartade behov. Inte heller orden har entydig semantisk 
funktion, utan visar kronologiskt och geografiskt starkt varierande me-
ningsinnehåll. Men ordens mening och likaså de sakliga företeelserna kan 
visas hänga samman »i roten». De är som ett kvickrotsstånd: när man 
drar upp och undersöker en planta, följer hela härvor av jordstammar 
med, som visar att de skilda stånden egentligen är skott från samma 
moderplanta. 

När det gäller ordet stätt(a), som får anses gå tillbaka till en urno. form 
*stihti-, är det en ti-avledning på svagstadiet av verbet stiga, ett nomen 
actionis som tidigast borde haft betydelsen »handlingen att stiga», från 
vilken ordets konkreta betydelser växt ut. Men stätta finns inte påvisat 
i den förutsatta abstrakta betydelsen, och Fries tvivlar med rätta på att 
någon sådan existerat. För att inringa den semantiska funktionen hos 
avledningen -ti hade egentligen dess förekomst vid samtliga rörelseverb, 
där den varit i bruk, bort undersökas, en uppgift som varit allt för vid-
lyftig för det ärende doc. Fries varit ute i. Han har fått nöja sig med 
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ett fåtal paralleller, t. ex. fvn. gått av gå. Han har däremot i någon mån 
måst behandla övriga avledningar till verbet stiga, t. ex. stig, steg och 
stege liksom den vgerrn. ao-avledningen nhty. Stiegel, eng. stile, som ju 
också betyder »övergång över stängsel». Denna bukett avledda ord, liksom 
fornspråkens material, visar tydligt, menar Fries, att stiga i nord, språk 
äldst betytt enbart »gå i längclled», då det brukats utan tillfogade riktnings-
adverb, som angett den tydl. från tyskan för det enkla verbet övertagna 
bet. »höja sig». Statt och stätta borde väl därför också äldst som konkretum 
ha betytt »övergångsställe» (transitus) eller »hjälpmedel att komma över 
ett hinder» (scalarium). 

Dialektbeläggen för stätt(a) i alla ordets betydelser redovisas på sär-
kartor över Sverige, Danmark och Norge och de fåtaliga exemplen från 
Island och västerhavsöarna nämns i texten. På kartorna anges också stark 
eller svag form, genus och vokalism i stamstavelsen. Denna är lång i ö. 
Sverige från Småland till Uppland. Svag form härskar i större delen av 
Sverige och Danmark, medan den starka formen stått är den vanliga i 
v. Sverige och Norge. Danmark har utom normalformen skette en svår-
förklarlig form med n-inskott (stcente) på Fyn och en del av öarna, och 
denna form har kommit att ingå i danskt riksspråk. I Sverige saknas 
ordet norr om Dalarna och Gästrikland utom i ett isolerat område i n. 
Ångermanland och s. Västerbotten. På Åland är det väl representerat 
men saknas (utom ett enstaka belägg i Åbo skärgård) i Finland. Det 
finns på estlandssvenskt område (även Gammalsvenskby), där stark form 
uppträder (dit). Rec. vill här göra ett par anmärkningar till de väl redo-
visade beläggen. Det påpekas (s. 19) med hänsyn till i-formernas utbred-
ning i Uppland, att fsv. *stötta kan ha varit allmän där. Den s. 20 
nämnda formen med diftong från Hållnäs pekar dock snarast på äldre ce, 
eftersom långt ä där ger dift. äe medan ö ( < ä. nord. ei) ger dift. eä 
eller ie. Sammanfall av sådant långt e och långt ä är inte vanligt i det 
uppl. området med e-diftongering. Ett av de redovisade fallen med 
ö-vokal från åländskan (s. 11 och 52, not 1) har nog diskutabelt värde. 
Det belägg från Nagu, som betyder »stötta på släde» och för vilket Ven-
dell anger uttalsformen stetto, är knappast från »1912» om det, så som 
förefaller sannolikt, härrör från den 1912 avlidne folklivsforskaren 
K. P. Pettersson. Hans 1894 gjorda uppteckningar »Lantmannaredskap i 
Nagu» har tryckts av V. Solstrand i Folklorist. o. etnograf. studier II, 
1917, s. 131-197. Där står visserligen i ordlistan (s. 196) *stettona bp1.», 
men i texten (s. 152) står stöttona för denna detalj på släden. Den har 
således ingenting med stätta att göra. Hur förhåller sig Folkkultur-
arkivets nr 233 till den uppteckningen? Det kan kanske också vara av 
något intresse för detta ords förekomst att erinra om att i Uppland vis-
serligen sms. klimstätta är normalbenämning för hägnadsanordningen, 
men att det enkla stätta också förekommer i där upptecknade varianter 
av den gåta, som i finländska uppteckningar på motsvarande ställe har 
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ordet kätta, t. ex. från Ostervåla: »Luddi luddi lätta, hoppa över stätta» 
(Hönan). Det kunde kanske ha varit befogat att något närmare se på 
dessa ramsor, även om betydelsen inte är alldeles entydig. 

Betydelseanalysen visar, som man kan vänta i fråga om en så gammal 
ordbildning, betydande meningsvariationer. Som första grundbetydelse 
har doc. Fries upptagit »något att stiga på», utan anknytning till häg-
nadsterminologien. På Island har ordet kunnat brukas om »vadstenar» 
utlagda i vattendrag och i skaldedikt har det använts som heiti för vegr. 
I Norge finns likaledes bet. »stenar som er lagde tu l at gå yver». I norska 
ortnamn som Stetten, Stetto ingår också stett, som där tycks betyda »av-
sats el. hylla i berg» och i varje fall är brukat om ställen som ligger högt 
upp. I de flesta fall saknas uppgifter om den sakliga bakgrunden till 
namnen. Ordet förekommer även i färöiska och shetländska ortnamn på 
ställen vid höga strandberg el. klyftor, varför det kan vara troligt att 
ortnamnen på Stett- kan syfta på vägen eller klättrandet uppför höjden. 
Fries jämför med Stig- och Klev- i liknande användning (det sista då 
avlett av kliva och inte från bet. 'vara klibbig' som Hellquist menat). Till 
den första bet, hör också »trappa i el. vid byggnad» och »steg i sådan 
trappa», en betydelse som finns bl. a. i Dalarna (stikt) om stockar med 
uthuggna steg såsom trappor i härbren och lador. Som underbetydelser 
av denna räknar Fries »trappliknande inskärningar på träkroken i en 
skärding» och »hak i gillerstickor» (båda fr. Dal.), »tomma, kärnlösa par-
tier i sädesax» (Danm. och gutn. adj. stättig använt om ax) samt »ojämn-
het vid klippning av ull» eller »då man slår gräs» (Västerg., Dal.) och 
»hylla av vågrätt lagda stänger att ställa mjölktrågen på». En alldeles 
speciell undergrupp utgör bet. »spjäla i foderhäck, grind, höskrinda etc.» 
och »liten grind», som uppträder inom området för den isolerade gruppen 
av ordbelägg i Ång.—Västerb. samt på Nagu (Fin!.) och Nuckö (Esti.). 
Även om »fotsteg» av annan sort, t. ex. för att stiga upp till laven i 
bastun eller en ås mellan gavlarna i fähuset som stöd för yttre fästet för 
båsbalken (med urtagningar för stödstolparna?) förekommer ordet i Dal. 
För alla dessa bet. tycks »trappa» el. »stege» kunna ses som en gemen-
sam grundbetydelse (event. något slags »spång»), brukad om hjälp-
medel vid »uppgång» över el. »genomgång» vid vissa hinder. 

Men den betydelsen ligger väl också bakom ordet stätta som hägnads-
term, särskilt för sådana former av klivstättan, som består av något 
slags trappa eller stege med pinnar? Själva bet. »genomgång» är också 
gemensam för de redovisade särbetydelserna »lucka i hägnad», »ingång 
till kyrkogård, stiglucka», en bet. med stor spridning i v. och n. Jylland 
men också anträffad i fornspråket (SmL) och med yngre belägg från 
Värend (1693) och Norge (1547-97) samt vidare (i kväden) från Färöarna 
och Island (kirkjustät, jfr eng. church stile). Denna betydelse återfinnes 
också i Halland, Bohuslän och s. Norge i sammanhang med den danska 
utbredningen av just den betydelsen. Som alldeles särskild bet. upp- 
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tas »led i hägnad», själva öppningen el. det man stänger denna med (och 
»stolpgärdesgård») i s. Sverige; dessa belägg redovisas på kart. 4. 

Betydelsen »övergång över hägnad» av den typ, som på uppsvenskt 
område kallas klivstätta, förekommer i Danmark (kart. 2), i hela Göta-
land, utom n. Bohuslän, och i Svealand, där den saknas i n. Värmland 
och blott undantagsvis uppträder i Dalarna samt i Gästrikland. Den 
finns vidare på Åland och i de estlandssvenska bygderna. Några belägg 
för den finns också från Norge. Denna betydelse har ägnats en särskild 
exkurs (s. 70-105) med utbredningskartor för de svenska (kart. 5) och 
norska (kart. 6) beläggen, de danska redovisas redan på karta 2. I denna 
exkurs redogöres också för klivstättans övriga benämningar och för dess 
olika utformningar i skilda trakter, från enbart sänkning av hägnadens 
höjd vid övergångsstället till stenar eller bräder e. d. att stiga på eller 
konstruktioner med stegar och trappor. Den vanligaste benämningen är 
således stätt—stätta, i Danmark, som tidigare sagts, på vissa av öarna 
(och i riksspr.!) med n-inskott: stente, samt i Sverige med formen stätt 
i v. Götaland och stätta i ö. Götaland, medan Svealand har det enkla 
stätta eller sammansättningen klivstätta så långt norrut som ordets och 
sakens spridning når. De få norska beläggen visar stett (klivestötte). Cen-
trum för utbredningen av den sammansatta formen klivstätta tycks Upp-
land och Åland utgöra, men den uppträder som synes av kart. 5 också 
på andra håll. Anmärkningsvärt är att både sak och ord saknas från 
Dalarna—Gästrikland norrut, och att ordet, när det uppträder i Ånger-
manland—Västerbotten, icke betyder »klivstätta» samt att de få belägg 
som där tycks finnas på saken (av äldre datum) närmast ser ut att hänga 
samman med klivstättans förekomst i Österbotten och Finland för öv-
rigt. Andra benämningar med relativt ringa frekvens utgör bildningar 
till verben stiga (av annan typ: steg, stege) och kliva (kliv, klev, klåv etc.) 
samt några som anger stättans beskaffenhet (troda, tilja, bräde, sten etc.). 

Sammanfattningsvis framhåller författaren att klivstättan praktiskt 
taget helt saknas i Norrland och n. Värmland medan den däremot i Fin-
land tycks finnas både i finlandssvenska och finsktalande områden (as-
tuttava i Satakunda och Tavastland) samt i Balticum. Doc. Fries påpekar 
att stättans nordgräns i vårt land sammanfaller med den s. k. fäbod-
gränsen. Förekomsten av denna företeelse i Finland föranleder honom 
att överväga möjligheten att den kommit till oss österifrån, Men han 
lämnar den tanken som mindre rimlig. Sammanhanget över Danmark 
med kontinenten, där stättan tycks vara vanlig både i Frankrike, Tysk-
land och England (med benämning från en annan avledning av stiga, 
Stiegel i ty. och stile i eng.), talar påtagligt för sammanhang söderut. 
Men varför har inte stättan spritt sig till Dalarna, Norrland och Norge? 
Fries har inte närmare gått in på de etnologiska och kulturgeografiska 
förhållanden som kan vara orsak härtill. Det är tydligt att behovet av 
anordningar, som underlättat övergången över hägnader, varit mindre i 
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områden där stättan saknas. Gångtrafiken var kanske mindre här: stät-
tans område täcker ju rätt väl de i äldre tider någorlunda tättbefolkade 
delarna av Östnorden, där förmodligen betesmarker och odlad bygd låg 
tätt på varandra. Hägnadstypernas art borde också kanske här tagas i 
betraktande. Fries har påpekat motsättningarna mellan Norrland och 
Finland ifråga om stättans förekomst och att den tydligen över Kvarken 
spritt sig från Österbotten till den svenska kusten. Den egenheten har 
faktiskt andra motstycken vid spridningen av ord. Det kan här räcka att 
erinra om hur ordet mylna, mölla (från senlat. molina) som i olika f or-
mer är ett ord med götisk utbredning i svenskan och i varje fall numera 
är utdött i övre Sverige, där kvarn återtagit fältet, tydligen över Åland 
har erövrat hela Finland (fi. mylly) och därifrån t. o. m. övertagits av 
lapska dialekter i Sverige. Vi har också andra vittnesbörd om språkf öre-
teelser, som direkt från n. Götalands östkust och Gotland gått över till 
Finland och Balticum utan att beröra östra Svealand. 

Men man skulle gärna ha velat veta något mera om varför stättan 
som anordning vid stängsel saknas norr om de gamla Svealagarnas om-
råde i vårt land och i Norge och v. Jylland, där dock kyrkstättan »in-
gång till kyrkogård» lever som en specialiserad betydelse. Att behovet 
av stättor hängt samman med hägnadens art förefaller därför sannolikt. 
Att den tekniska lösningen av funktionen att ta sig fram över hägnader 
berott av hägnadens konstruktion är självklart: smal öppning, sänkt höjd, 
rörligt stängsel eller stege har tjänat samma syfte och då även ibland 
fått samma namn. När det gäller utbredningen av termen stätta, visar 
Fries på att en förmodligen äldre betydelse »fot på kärl» osv, tydligen 
varit ett effektivt hinder för spridningen i v. Sverige och Norge. När det 
gäller klivstättan måste det ha varit saknaden av behov för den som 
satt gräns för dess utbredning. Den tycks ha varit behövligare vid typisk 
bybebyggelse än vid enstaka gårdar, och det är väl därför som fäbodgrän-
sen och »limes norrlandicus» här spelar en så tydlig roll som gränsmärke. 

I ett särskilt kapitel diskuterar författaren sambandet mellan ti-abstrak-
tets förutsatta äldsta funktion och grundbetydelsen »något att stiga på». 
Liksom fvn. gått och vårt (dörr-)gåt (< *ganhti- till verbet *gangan) 
blivit beteckning för dörröppning eller tröskel, en öppning anordnad för 
själva »gåendet», kan väl också *stihti- »stigandet» ha betytt ett ställe 
för att 'stiga igenom eller över hägnader och andra hinder. Doc. Fries 
ger här flera exempel på parallella betydelseutvecklingar hos ti-avled-
ningar till andra rörelseverb, som också fått konkret innebörd (jfr om 
grundbet. 2 nedan). 

Alla hittills nämnda betydelser hos stätt(a) sammanföres av Fries under 
vad han kallat grundbetydelse 1: »något att stiga på». Men på västnordiskt 
område uppträder en grupp avvikande betydelser hos ordet, som Fries kal-
lat grundbetydelse 2: »fotstycke, underlag». Denna uppträder på Island och 
Färöarna och i Norge (utom Sörlandet) samt i Värmland och norra Bohus- 
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län hos oss (med genus f. el. m.). Ordet stat, stätur med dessa betydelser 
måste säkert, så som Fries menar, etymologiskt hållas samman med 
ordet i bet. 1, även om sammanhanget i betydelsehistoriskt avseende 
inte är fullt klart. Efter en diskussion av ordets genusförhållanden (genus 
f. och svag form i ö., genus f. el. m. och stark form i v.) söker förf. utreda, 
om betydelsen 2: »fot, fotstycke» kan tänkas ha utvecklats ur en antagen, 
ursprunglig abstrakt betydelse hos *stihti-. Åtskilliga forskare har ju 
menat, att det skulle ligga ett annat ord bakom bet. 2 än det vi har vid 
bet. 1. Fries menar med Torp (Etym. ordb.) och de Vries (Altnord. etym. 
Wb.) att båda betydelserna går ut från samma avledning av stiga. De 
båda nämnda forskarna har gjort det utan motivering. Fries motiverar 
antagandet med att ur rent nordisk synpunkt anknyta betydelsen »fot, 
underlag» till en abstrakt betydelse »stigandet» eller till någon konkret 
användning av den betydelsen. Han jämför satt bl. a. med fsv. fcerp f. 
»färd, spår» som i våra dial. bet. »fotspår», ty. Fährte, och (med avlecln. 
-tu) ficrör, fjärd. Samma utveckling visar f. ö. även grek. bäsis, som ju 
bet. både »gång, steg» och »underlag, fotsteg, fot» (jfr sanskr. Oas »gång»). 
När det gäller utvecklingen till bet. »fot, ben» hänvisar han också till en 
annan avledning av stiga, nämligen steg, som i Värmland, Västergötland, 
Närke, Västmanland samt i Småland och Östergötland kan betyda »ben 
el. ställning under ett bord», »stolsben» osv. Vi har således »järngryta 
med tre steg», och bordsteg, stolsteg »bords-, stolsben» i sv. dial. som direkta 
motsvarigheter till borstett, stolstett, grytstett i norska dial. När ordet stett 
genom ljudutvecklingen i någon mån förlorat sambandet med grundverbet 
stiga skulle också de båda ganska olika typerna av sekundära, konkreta 
betydelser hos det forna ti-abstraktet lättare ha kunnat utvecklas till »fot-
stycke, underlag» på västnordiskt och »något att stiga på» på östnordiskt 
område. Det förefaller som om denna tolkning av sambandet mellan be-
tydelserna skulle kunna vara hållbar. 

Slutligen finns också på västnordiskt område ordet stat(ur) i sekundärt 
abstrakt betydelse, känd redan på 1200-talet och brukat som översättning 
av lat. gradus i betydelser som »stånd, samhällsklass», »tillstånd, situation» 
samt »släktled» och »grad». Betydelsen tycks finnas bara i diplomatspråk 
och lärt (kyrkligt) språk. Då gradus ju betyder »steg, trappa» har tydligen 
den betydelsen hos sMtt utgjort grundlag för översättningen av det lat. 
ordet. 

Doc. Fries' avhandling utgör ett viktigt bidrag både till kännedomen 
om hägnadsterminologien i Norden och till förståelsen för hur utveck-
lingen av den semantiska funktionen hos verbalavledningar på -ti i ett 
bestämt fall kan tänkas ha ägt rum från verbets grundbetydelse till de 
nutida dialekternas mångfald av härledda betydelser. 

Manne Eriksson 
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Råum‘ 

M. Manne Eriksson fait un compte rendu du memoire de M. Sigurd 
Fries intitule Stätt och stätta i Norden » (Upps. 1964) qui traite de la 
distribution geographique des noms et des formes differentes de l'echelle 
perm.ettant de franchir une haie, dans les pays scandinaves et en Fin-
landa (avec six eartes de distribution annexees). Le mot le plus frequent 
utilise pour ces « sautoirs sur des clatures » est le mot stett - stätta, pro-
venant du vieux germanique *stihti-, deverbatif en -te du degre reduit 
du verbe stiga ('faire des pas'). Dans les patois modernes du Nord ce 
mot *stihti- correspond å l'islandais stat et stätur, au norvegien stett et 
stette, au su&lois stått et stätta et au danois skette et stente. Outre cette 
signification speciale de Techelle å franchir une haie' le mot stätt(a) 
comprend egalement deux autres groupes generaux de signification: 1) 
quelque chose sur lequel on place le pied et 2) `pied d'une coupe', `pied 
de table' etc. La signification de l'echelle est derivee du sens prem'mr. 
Il existe de plus en islandais littéraire le sens 4 degre » traduit du latin 
graclus. Ces deux groupes de signification et leurs differentes variations 
ont des paralleles semantiques en d'autres deverbatifs en -ii, par exemple 
le vieil islandais gått 'bak', 'seuil de la porte' du vieux gerrnanique 
*ganhti- derive du verbe *gangan 'aller', et du grec bcisis 'pas', `soubas-
sement'. On peut egalement comparer le sens 2 de gett- stätta aux mots 
composes de -steg (deverbatif de stiga) en norvegien, borstett `pied de 
table', stolstett `pied de chaise' et bordsteg, stolsteg, equivalents dans les 
patois suedois. 

Gösta Franzen, Laxdoelabygdens ortnamn. The Place-Nam,es of the 
Laxdcela Region. Upps. 1964. 190 8. (Acta Academiae Regiae Gustavi 
Adolphi XLII.) 

Den gamla Laxdcelasagans trakt på Island i Dalas3'Tsla har i denna 
undersökning gjorts till föremål för den första systematiska granskningen 
av en isländsk bygds alla namn på bebyggelser, anläggningar för husdjurs-
skötsel och andra ägor samt terrängdetaljer och vattendrag. Därmed har 
ett intressant material gjorts tillgängligt för jämförelser mellan namn-
skicket på sagoön och det övriga Norden, särskilt intressant därför att vi 
här har så utförliga källor från landnams- och sagotiden att tillgå, som 
belyser den ursprungliga namngivningen. Redovisningen av detta stora 
namnbestånd — bokens register över ortnamn och grundord omfattar 
ca 1 500 nummer — ger också en levande belysning åt skådeplatsen 
för den gamla släktsagans händelser, Laxåns dal med sitt rika laxfiske, 
där Kettil Flatnefs dotter Unnr in djtipti5ga tog sin bostad på Hvamrn. 
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Materialet till avhandlingen samlades och kontrollerades vid ett be-
sök på Island, som förf, gjorde under två månader sommaren 1960 och 
förberedande undersökningar hade redan tidigare gjorts av hans med-
arbetare An i Gislason. Avsikten mod arbetet har varit att ge en full-
ständig vetenskaplig presentation av namnskicket inom en isländsk 
bygd i dess nordiska sammanhang. Att just Laxåns dalgång valdes be-
rodde på författarens mångåriga sysslande med Laxdcelasagan och dess 
lokala bakgrund. Och han hoppas att hans företag skall locka till efter-
följd hos isländska namnforskare. 

Utom namnen på nuvarande och försvunna gårdar är namnen på 
alla anläggningar för arbetslivet, sätrar, fårfållor, tun och slåttermarker, 
rågångsmärken, vägmärken och vad rikt företrädda, liksom på terräng-
detalj er som tjänat som tidmärken. Även vattendrag och sjöar ha in-
tressanta namn, en stor del t. ex. angivande platser, där olyckor inträf-
fat. Överallt har förf, sökt utreda namnens kronologiska skiktning. 

Samtidigt är denna avhandling en god kommentar till den gamla 
sagan, som ger en åskådlig och detaljerad bild av det landskap, som 
var ramen kring dess hjältar och hjältinnor. För varje läsare av Lax-
dcela förefaller den av Franzen skildrade bygden välbekant. Ett stort 
antal bilder från bygden bidrar till bokens värde i detta avseende. 

Manne Eriksson 

Jöran Sahlgren, Valda ortnamnsstudier (Opuscula toponymica selecta). 
Lund 1964. viii, 329, 1 s. (Kungl. Gustav Adolfs Akademien, Skrifter 
43). 

Som en hyllning till professor Jöran Sahlgrens 80-årsdag den 8 april 
1964 lät styrelsen för Kungl. Gustav Adolfs Akademien bekosta en ut-
gåva av dennes mera svårtillgängliga smärre skrifter. 36 sådana har av 
författaren utvalts för denna nyutgåva; originalen har tidigare varit 
tryckta i tidskrifter och festskrifter mellan åren 1908 och 1956. Nära 
ett halvsekel skiljer således de äldsta och de yngsta bidragen. En för-
nyad genomläsning av dem ger intryck av att de dock behållit sin aktua-
litet, även om förf, själv i ett eller annat avseende ändrat sina åsikter. 
Artiklarna har omtryckts utan förändringar från sin ursprungliga form. 

Svensk språk- och kulturforskning kan med tacksamhet ta emot 
denna samling, som gör det möjligt för yngre forskare att komma åt 
denna viktiga del av Sahlgrens produktion på bekvämt sätt. Bidragen 
rör visserligen i främsta rummet ortnamnsfrågor, men författaren har 
alltid i lika hög grad intresserat sig för namnens sakliga bakgrund som 
för den språkliga formen, och namnskatten får därför ge sin belysning 
både åt folktro och folksed och åt forna tiders växt- och djurliv, åt 
näringsliv och bebyggelsehistoria. En första grupp av uppsatser berör 
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svenska sjönamn, medan en andra grupp talar om vattendragsnamn, 
önamn och namn på farleder. I den gruppen återfinner man således tre 
artiklar om Dnjeperforsarnas svenska namn, namnen Nossan och Gull-
spångsälven, Oaxen och Pampus samt Flottsund och den norska ön 
Stord. I fråga om sistnämnda namn och den i samma uppsats diskute-
rade åkomman stolsteg kan man numera lustigt nog påpeka, att Sahl-
grens avvisande av möjligt samband mellan detta ord som sjukdoms-
namn och stolsbenet, vars applicerande ansågs kunna bota det onda, 
såsom enbart beroende av felaktig folketymologi, eftersom *stolsben icke 
kallas stolsteg» (s. 104), kan dementeras genom belägg just frän Skagers-
hults s:n i Närke, där enl. ULMAs samlingar ordet stolsteg faktiskt be-
tyder 'stolsben' liksom fallet också är hos säkra belägg inte bara från 
Närke utan också från Västergötland, Värmland, Västmanland, Öster-
götland och Småland, ett gott exempel på faran av att dra slutsatser 
av eventuell tystnad hos källorna. Annars håller nog Sahlgrens utredning 
än i dag. (Jfr S. Fries, Stätt och stätta, 1964, s. 144.) 

En särskild grupp bildar vidare de undersökningar som tagit upp 
namn som syftar på höjder och skogsmarker: Börsås, Riseberga, Ulva-
gryt, sockennamnen Hackvad, Åsaka, Vaxala samt Taberg och de med 
sv. mord sammansatta ortnamnen Kolmården, Ödmorden och Åmål. 
Vidare har här åtta uppsatser om forna tiders jakt och djurfångst, be-
lysta av ortnamnen, omtryckts, en serie som man är tacksam för att 
här få presenterad på nytt. Ett par andra artiklar om ortnamn som 
går ut från benämningen på idegranen visar att namnforskningen också 
kan vara av betydelse för växtgeograferna. 

Översikter över förekomsten av särskilda namntyper och deras krono-
logi, som alltjämt har värde för forskningen, erbjuder avhandlingarna 
»Forntida svenska kulturprovinser och kulturvägar» (1920), »Hälsing-
borgstraktens ortnamn» (1925) samt »By- och gårclnamn i Bromma 
socken» (1935). 

Till dessa avhandlingar har fogats ett register över de behandlade 
ortnamnen, som uppgår till nära 900, senare leder inräknade. Det ut-
gör en god hjälp till orienteringen i det rika innehållet. 

Manne Eriksson 

Laurits Bedker m. fl., The Nordic Riddle. Termin,ology and Biblio-
graphy. Kbhn 1964. 101 s. (Nordisk Institut for Folkedigtning, Skrifter 
nr. 3. — Rosenkilde and Bagger.) 

Författarna ger i denna lilla, ytterst välbehövliga handbok en över-
sikt över den vilda flora av benämningar på olika gåttyper, sem sär-
skilt nordiska forskare i sina försök till systematisk sortering av gåtorna 
begagnat sig av för att hitta rätt, tyvärr utan att lyckas nå något slag 
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av enhetlighet eller gemensamhet. Ja inte en gång samme författare 
har konsekvent hållit fast vid sin en gång valda indelning av det mång-
skiftande materialet i grupper och undergrupper. Skall någon enhet-
lighet nås är det därför viktigt att man får en full översikt över hela 
denna brokiga terminologi, ur vilken ett vettigt urval borde kunna 
göras genom överenskommelse mellan de nordiska gåtforskarna. 

I alfabetisk ordning redovisas de svenska, danska, norska och finska 
termerna med uppgifter om närmare betydelse och den eller de förfat-
tare som lancerat och använt dem samt med fylliga korshänvisningar 
och påpekanden av systematiska sammanhang. Värdefullt är vidare 
det index över holländska, tyska och engelska termer med hänvisning 
till motsvarnade nordiska, som ingår i boken. 

Det är också tillfredsställande att boken ger en god bibliografisk 
översikt över dels allmän litteratur om gåtan som litteraturf orm, dels 
över utgivna samlingar av fornvästnordiska, danska, isländska, norska, 
lapska, finska och svenska gåtor. 

Manne Eriksson 

R4sum4 

M. Manne Eriksson 6crit diff6rents comptes rendus : du m6moire de 
M. Gösta Franzen sur les noms de lieux du Laxdwla, district d'Islande 
(Laxdrelabygdens ortnamn, Upps. 1964) et de la collection des mkmoi-
res de M. Jöran Sahlgren, Valda ortnamnsstudier. Opuscula toponymica 
seleeta (Lund 1964), publi6s å son 80' anniversaire le 8 avril 1964. 
Tous deux font partie des Acta Academiae Gustavi Adolphi, n°  XLII et 
XLIII. M. Eriksson fait kgalement mention du petit manuel des kn.ig-
mes nordiques de M. Laurits Bodker etc., The Nordic riddle. Terminology 
and bibliography (Copenhague 1964). 



Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 
1962/63 

Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala 
Årsberättelse för budgetåret 1962/63 

Av DAG STRÖMBÄCK och FOLKE HEDBLOM 

I. översikt över ekonomi, förvaltning och personal 

Arkivets stat för budgetåret 1962/63 fastställdes genom k. brev den 
6/6 1962. Anslagens belopp och fördelning på skilda poster framgå av 
statsliggaren för nämnda är s. 16 ff. 

Anslaget till avlöningar har höjts med 800 kronor. Anslaget till 
omkostnader med 700 kronor och anslaget till insamling och 
bearbetning av vetenskapligt material med 6 000 kronor. 

För biträdeshjälp vid redigeringen av Dalmälsordbokens tryckmanu-
skript har Kopparbergs läns landsting även detta år lämnat ett anslag 
av 6 000 kronor. Dalmålsordboken har också av Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien tilldelats 4 800 kronor ur Anders Diös fond för svensk 
hembygdsforskning. Från E. Il. Linds donationsfond har till tryckning 
av tredje häftet av Dalmålsordboken erhållits 5 000 kronor. För fort-
sättning av undersökningen rörande Närkes folkmål och folkminnen har 
Örebro läns landsting beviljat 6 000 kronor. 

I arkivets styrelse har professor B. COLLINDER varit av Kungl. 
Maj:t förordnad ordförande. Vice ordförande har varit professor V. JANS-

SON, skattmästare överbibliotekarien T. KLEBERG och sekreterare 
arkivchefen professor D. STRÖMBÄCK. övriga ledamöter ha varit pro-
fessorerna J. SVENNITNG, C.-A. MOBERG, L. MOBERG, Bo WICKMAN och 
HARRY STiaL (fr. o. m. 1/5 1963). Suppleanter ha varit professorerna 
V. SVANBERG och E. LÖFSTEDT. 

Arkivets fasta personal har utgjorts av: 



LANDSMÅLS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UPPSALA 257 

A. Arkivchef 

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

B. Ordinarie tjänstemän 

Kontorsbiträden i lönegrad Ao 5: fröken A.-L. BORG och fröken E. 
MASRELIEZ, förordnade som kontorist respektive arkivbiträde, se nedan. 

C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ae 19 

Förste arkivarier i lönegrad Ae 27: fil. dr FOLKE HEDBLOM, arkiv-
chefens ställföreträdare och föreståndare för fonogramavdelningen.; 
fil. lie. RICHARD BROBERG, föreståndare för folkminnesavdelningen och 
expeditionen; fil. dr STIG BJÖRKLUND; fil. dr NILS TIBERG från och med 
1/8 1962. 

Arkivarier i lönegrad Ae 21: fil. lie. _ASA NYMAN. Partiellt tjänstledig 
1/9 1962-31/5 1963. Vikarier: fil. kand. ANNIKA BERGGREN intill den 
1/12 1962 samt därefter fil. kand. VALDIS ORDAUS (3 dagar pr vecka) och 
fil. kand. GÖTE EDSTRÖM (1 dag pr vecka). — Fil. lie. GusTEN WIDMARK 
från och med 1/12 1962, då han efterträdde dr S. Björklund, som be-
fordrats till förste arkivarie. Partiellt tjänstledig 1/9 1962-31/5 1963. 
Vikarie: ing. TORSTEN ORDKUS. 

D. övrig icke-ordinarie personal 

Arkivarier i lönegrad Ae 19: fil. lie. GUSTEN WIDMARIC intill 1/12 
1962. Tjänstledig, se ovan. — Fil. kand. RUNE VÄSTERLUND. 

Amanuens i lönegrad Af 17-Ae 19 fr. o. m. 1/12 1962: Vakant (efter 
G. Widmark). Vikarie: fil. stud. JACOB JACOBSSON. 

Kansliskrivare i lönegrad Ae 11: fru DAGMAR HOLMKVIST. 
Kontorist i lönegrad Ae 9: fröken ANNA-LISA BORG, 
Arkivbiträde i lönegrad Ae 8: fröken EVA MASRELIEZ. 
Kontorsbiträde i lönegrad Af 2-Ag 4: fröken INGA-LILL OHLSTRÖM. 

Extra medarbetare: Ingenjör TORSTEN ORDAUS har varit teknisk 
assistent vid fonogramavdelningen och fru MARGARETELE NORMAIK har 
fortsatt sin tjänstgöring vid referensbiblioteket såsom av Arbetsmark-
nadsstyrelsen avlönad arkivarbetare. Förutvarande förste arkivarierna 
MANNE ERIKSSON och HERBERT GUSTAVSON ha i viss utsträckning fort-
satt sitt medarbetarskap i arkivet, varom se nedan under III: 2. 

För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institu-
tionens olika avdelningar. 
17— 644111 Sv. Landsmål 1964 
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II. Samlingarnas tillväxt och användning 

Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedan-
stående översikt: 

lexikaliska ordsamlingar 14 bl. fol. och A4, 26 bl. 4:o, ca 
66 830 bl. 16:o (därav excerpter för ord- och växtnamnsregistren 18 675 
och övriga excerpter 5 349) samt 7 band och häften i A4 och 8:o. 

texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnes-
uppteckningar 355 bl. fol. och A4, 3 491 bl. 4:o, 91 bl. 8:0, 5 bl. 16:o och 
12 band och häften. 

grammatiska anteckningar 891 bl. A4, 520 bl. 4:o, 6 bl. 16:o 
och 6 band och häften. 

primäruppteckningar 24 häften. 
teckningar och skisser 91 st. 
fotografier 28 st. 

Fonogramarkivet har under året tillförts 117 st. ny-inspelade 
ljudband. En del av detta material har kopierats över till skivor eller 
andra band, varvid 44 st. band och 57 lackskivor framställts. Därtill 
komma bandkopior för tillfälligt bruk inom institutionen. 

Referensbiblioteket har under året ökat med 509 nummer jämte 
drygt ett femtiotal oaccederade leveranser av tidskrifter och fortsätt-
ningsarbeten. Förvärvet har fortfarande i stor utsträckning skett genom 
gåvor från institutioner och enskilda och genom byten med tidskriften 
Svenska Landsmål och arkivets skriftserier. 

49 band ha nybundits eller reparerats jämte 8 band tillhörande hand-
skriftssamlingarna. 

Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har 
varit 2 877 (därav på fonogramavdelningen 373). 

Lån av handskrifter och böcker inom staden har beviljats i 31 fall, 
varvid 201 nr utlånats och utom staden i 40 fall, varvid 109 nr utlånats. 
Hela antalet utlånade nr var således 310. 

HI. Arkivarbeten och materialbearbetning 

1. Allmän översikt 

Expeditionen. VÄSTERLUND har varit t. f. föreståndare sedan 1/8 
1962. Den närmaste ledningen av expeditionens arbete har utövats av fru 
HOLMKVIST, som därjämte ansvarat för den centrala accederingen och 
registerföringen av allt inkommande handskriftsmaterial. Under året ha 
363 nya enheter införts i accessionskatalogen och antecknats i topo- 
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grafiska registret och personregistren. I detta arbete har hon biträtts av 
fröken MASRELIEZ, som dessutom omhänderhaft låneverksamhet och 
distribution av arkivets publikationer, svarat för lagret av böcker, 
kontorsmaterial m. m. samt deltagit i stenografering och maskinskriv-
ning. Fröken OnisTRöm har främst svarat för maskinskrivning och 
stenografering samt utfört allmänna kontorsgöromål. HEDBLOM har varit 
arkivets kassaförvaltare. Fröken BORG har svarat för bokförings- och 
kassaarbete, medelsrekvisitioner, redovisningar, löne-, skatte- och sjuk-
vårdsärenden. Byrådirektör B. NORDENSKJÖLD har varit sakkunnig 
medhjälpare vid handläggningen av personal-, löne- och bokförings-
frågor. — Vid vissa tillfällen har förutvarande kontorsbiträdet fru 
CARIN HEDBLOM deltagit i olika arbeten inom expeditionen. 

Referensbiblioteket har omhänderhafts av VÄSTERLUND, som svarat 
för accedering, katalogisering, bindning och bytesverksamhet. 

Under året ha 1 215 brev och 753 andra försändelser avsänts från 
expeditionen, arkivchefens korrespondens delvis oräknad. 

Om sak- och or dr egist er arbeten se nedan under folkminnesavdel-
ningen och landskapsundersökningarna. Registret över folkliga växt-
namn har förts vidare under GUSTAVSONS ledning. Fil. stud. MARIANNE 
ANDERSSON har därvid excerperat ca 1 000 bl. 16:o ur samlingar från 
Ångermanland. 

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

Dalarna. Under BJÖRKLUNDS ledning har arbetet med slutredigering 
och tryckning av Dalmålsordboken fortsatts. Häfte 2, omfattande artik-
larna barka - bo-gräs utkom av trycket i början av året. Häfte 3, artiklarna 
bogsera - bröst-sjuka har uppsatts i korrektur. Jämsides med redigerings-
arbetet har ett omfattande material av fältuppteckningar gjorda av 
Björklund, Niss Hj. Matsson (Västerdalarna) och A. Nygård (Mora 
m. fl.) tillförts såväl tryckmanuskriptet som arkivsamlingarna. Ord-
bokens dräkt- och textilartiklar har granskats och kompletterats av 
fil. dr ELLA ODSTEDT. Korrektur på ordboksartiklarna har också ur 
skilda synpunkter granskats av docenterna E. 0. BERGFORS, S. FRIES 
och B. LINDAN samt fil. lic. Niss H. MATSSON. Fröken TINA PIERCE 
har översatt ordboksartiklarnas huvudbetydelser till engelska och fru 
Gus-  BsörarLubm har utfört excerpering, renskrivning och korrektur-
läsning av artiklar. Fil. mag. GERD ÖMAN har fortsatt sin utredigering 
av A. Nygårds uppteckningar från 1920-talet. Biträdeshjälp har också 
lämnats av fil. mag. RAGNI LANTZ, fil. mag. GUN-BRITT ÖBERG och stud. 
RUT BJÖRKLUND. — Björklund har vidare utfört löpande arbeten vid 
dalmå1sundersökningen, korrespondens, granskning av uppteckningar 
och besvarande av forskares förfrågningar rörande Dalarnas folkmål 
och folkkultur. Han har bl. a. för arkivering genomgått framlidne lektor 
Nils Sjödahls till arkivet donerade manuskript från Västerdalarna. — 
1 7* - 644111 
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Dalmålsordbokens kompletteringsregister ha under året tillförts 3 480 
blad 16:o och omfattade vid årets slut ca 38 050 blad 16:o. — Utöver 
ovannämnt arbete har doc. S. Fries granskat de av herr I. Norman under 
året insända orduppteckningarna från Säters sn, 2 065 blad 16:o. Sam-
lingen omfattar nu ca 26 755 blad 16:0. 

Da lslan d. Fil. kand. V. ORDEUS har registrerat Th. Langers folklo-
ristiska samlingar, varom se nedan under Folkminnesavdelningen. 

Go t lan d. Fil. dr H. GUSTAFSON har efter sin pensionering, delvis med 
stöd av anslag från Statens humanistiska forskningsråd, fortsatt att 
utarbeta manuskript till Launuålsordboken. Under året har partiet 
lort—niga färdigställts. Han har vidare utarbetat ordlista samt person. 
och ortsregister till Kungl. Gustav Adolfs Akademiens utgåva av P. A. 
Säves Gotländska sägner. 

Gästrikland. HEDBLOM har granskat inkomna uppteckningar och 
korresponderat med ortsmeddelare. Även VÄSTERLUND har deltagit i detta 
arbete. Fil. stud. MONICA ÖSTLING har utskrivit fonogram från Hede. 
sunda sn och fil. mag. L.-G. QvIsT har färdigställt sin utskrift av text 
från Årsunda sn. 

Hälsingland. HEDBLOM har granskat uppteckningar och transkri-
berat texter på hälsingemål inspelade i Amerika. BERGGREN har fortsatt 
sin utredigering av de av fru Signe Widhohn i Bergsjö gjorda samlingarna. 
Fil. stud. B. NORDLUND har börjat utskriva fonogram från Arbrå sn. 

H ärj e dalen. STRÖMBÄCK har även detta år fortsatt sin utredigering 
och komplettering av ordsamling från Hede sn i samarbete med med-
delaren Johan Persson från byn Långå. 

Jämtland. Prof. N. SrmoNssoN har transkriberat, översatt och kom-
menterat återstående fonogram från Offerdals sn och påbörjat utskriv-
ning även av inspelningar från andra snr. Hans hittills gjorda utskrifter 
uppgå till sammanlagt 738 bl. 4:o. Fil. lic. V. REINHAMMAR har fortsatt 
sin i tidigare årsberättelser nämnda utredigering dels av Sven Olof 
Erssons i Bonäset, Ströms sn, efterlämnade samlingar samt egna upp-
teckningar från samma sn. VÄSTERLUND har granskat uppteckningar och 
korresponderat med ortsmeddelare. 

Lappland. VÄSTERLUND har utskrivit fonogram från Vilhelmina sn. 
Medelpad. Rektor A. HELLBOM, Stockholm, har fortsatt att utskriva 

inspelade texter och har sammanställt en samling äldre och yngre dialekt-
texter för ev. publicering. 

Norrbotten. Fru ANNA RÖNNQVIST har fortsatt sin utredigering av 
egna orduppteckningar från Nederkalix sn. Inkomna uppteckningar ha 
granskats av WIDMAB,K och VÄSTERLUND. — Fil. lic. E. WAHLBERG har 
för tryckning färdigställt sina utskrifter med översättning och kommen-
tar av finska texter inspelade i Tornedalen. 

Närke. Vid den med stöd av anslag från landstinget i Örebro län 
bedrivna undersökningen av Närkes folkmål och folkminnen har arkiv- 
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arbetet under året främst inriktats på excerpering av frågelistsvar och 
vissa äldre samlingar för ordregistret. VÄSTERLUND har varit arbets-
ledare med instruktion av excerpister och granskning av deras arbeten 
som sin huvuduppgift. Som excerpister ha tjänstgjort fil. stud. MONICA 
JILMSTAD, fil. kand. GUNILLA KINDLUND, fil. stud. GÖRAN NussoN, 
fil. Stud. ULLA RUNDBLAD, fil. stud. LENNART SEDERHOLM, fil. Stud. 
GUNILLA SVENSSON, fil. stud. ERIK Ästx och fil. kand. KRISTINA ÅsAisr. 
Göran Nilsson har också utredigerat Västerlunds primäruppteckningar 
från Hardemo, Lerbäcks och Sköllersta sar gjorda 1960. Ett betydelse-
fullt tillskott till det språkliga materialet från landskapet utgör den 
under året från prof. J. Sahlgren inlösta samlingen av äldre orduppteck-
ningar från Skagershult m. fl. snr. Rörande BROBERGS arbete med publi-
cering av J. W. Grills ordbok från Lerbäcks sn se nedan. 

S ö d ermanl and. Fil. stud. Vivx-ANN OLSSON har utskrivit fonogram 
från V. Vingåkers sn. Under WIDMARKS ledning har fil. stud. Ta. RIDMUS 
för ordregistret excerperat frågelistsvar från skilda snr. 

Uppland. ERIKSSON har under året fortsatt och avslutat arbetet med 
utsättande av uppslagsord på den stora alfabetiskt ordnade 16:o-sam-
lingen hörande till Upplandsordboken (ULMA 303). Vidare har han 
påbörjat ett förkortningsregister till B. Hesselmans i folio utskrivna 
ordbok, vid budgetårets slut uppgående till omkring 500 lappar. Även 
detta år har han fortsatt utredigering av egna äldre samlingar från 
östervåla sn. Han har också instruerat en ny ortsmeddelare från Nora 
sn och granskat inkomna samlingar. Doc. C. WITTING har i samband 
med en fonetisk undersökning av uppländsk accent utskrivit ett stort 
antal inspelade texter från skilda socknar i landskapet. Fil. mag. P. 
AXELSSON har fortsatt sin transkribering av en längre inspelning från 
Norrby sn. Fil. kand. W. DIN och fil. stud. H. FORSSELL ha utarbetat 
proseminarieuppsatser, »Om byordningar från 1700-talet i Hargs by, 
Vätö socken» respektive »Om språket i Uppsala». Framlidne lektor 
M. ÅLANDERS efterlämnade ordsamlingar från Närtuna m. fl. snr ha 
inlösts från hans sterbhus. 

Värmland. Kand. J. JACOBSSON har fortsatt sin utskrivning av manu-
skript till ordboken över Dalbymålet. Under året har partiet R—Sn 
utarbetats. Antalet uppslagsord har ökat med 2 224 och hela antalet 
uppslagsord uppgick vid årets slut till 16 889. Ordboksmanuskriptet om-
fattade då 8 686 blad 4:o. 

Västerbotten. Det i fjol påbörjade arbetet på ett ordregister för 
landskapet har fortsatts med WIDMARK som arbetsledare. Ett antal 
frågelistsvar har excerperats med fil. studerandena ELISABETH FORSMAN, 
EVA HOLMGREN och LARS NÄSSTRÖM samt fil. kand. LAGE THORNBERG 
som excerpister. Widmark har vidare utskrivit fonogram från Skellefte 
sn. Vid instruktion av excerpister har också VÄSTERLUND deltagit. 

Samarbetet med den i Umeå verksamma Folkmåls- och Folkminnes- 
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undersökningen i övre Norrland har under året fortsatts. Som undersök-
ningens arbetsledare har landsantikvarie G. WESTIN tjänstgjort och doc. 
K.-H. DAHLS'FEDT har varit dess vetenskaplige rådgivare. Antikvarie 
P. U. ÅGREN har svarat för löpande arbeten såväl vid institutionen som i 
fältet. Inom Norrbottens län ha filmning och etnologiska uppteckningar 
gjorts i Överkalix sn och inspelningar av lapska ha gjorts i Gällivare av 
prof. B. WICKMAN, Uppsala. Inom Västerbottens län ha bl. a. inspel-
ningar av dialekt gjorts i samverkan med Landsmåls- och Folkminnes.. 
arkivet genom WIDMARK, se nedan under resor. Arkivarbetena ha främst 
ägnats åt katalogisering och utskrivning av inspelningar. 

Ångermanland. Vid det ångermanländska ordregistret har under 
VÄSTERLUNDS ledning fil. stud. L. HJELMSTEDT fortsatt sitt excerperings-
arbete. F. lektorn fil. dr T. BUCHT har utredigerat egna äldre uppteck-
ningar från Nora sn samt granskat uppteckningar insända av ortsmed-
delare i Gudmun.drå sn. I korrespondensen har även HEDBLOM deltagit. 
Fil. dr ELLA ODSTEDT har fortsatt sin utredigering av ordboken över 
Arnäsmålet. 

Östergötland. GusTAvsoN har i anslutning till sina resor i landskapet 
utredigerat egna samlingar, meddelat instruktion till upptecknare och 
fört korrespondens. 

Estland och Gammalsven.skby. TIBERG har, sedan han fr. o. m. 
1/8 1962 förordnats till förste arkivarie vid arkivet, odelat kunnat ägna 
sig åt den estlandssvenska undersökningen. Han har bl. a. ingående 
granskat ortnamnsskicket på Ormsö samt för publicering börjat bearbeta 
folkliga enstrofiga visor (4-radingar) från Ormsö och Nuckö. För kortord-
boken har han själv excerperat ett stort antal grammatiska uppteck-
ningar. Hans assistent fil. kand. ANNE-MARIE CRONSTRÖM har detta år 
endast i begränsad omfattning tjänstgjort vid undersökningen. 

F olkminnesav delningen har föreståtts av BROBERG med NYMAN 
som närmaste medarbetare. Under tiden 1/9-31/5 åtnjöt hon ledighet 
från 2/3 av tjänsten såsom innehavare av doktorandstipendium, varvid 
tjänsten uppehölls av fil. kand. ANNIKA BERGGREN tiden 1/9-30/11 samt 
därefter av fil. kand. VALDIS ORDAUS under tre dagar pr vecka och av 
fil. kand. GÖTE EDSTRÖM under en dag pr vecka. Edström har under den 
övriga delen av året varit timanställd medarbetare vid avdelningen med 
kontroll av realkatalogens korshänvisningar som huvuduppgift. — 
Verksamheten har inriktats på insamlingsarbete, instruktion av upp-
tecknare, granskning och korrespondens. Under året ha 17 ortsmeddelare 
varit i regelbundet arbete. Broberg har själv skött huvuddelen av denna 
verksamhet samt besvarat förfrågningar och handlett besökande forskare. 
Berggren har omhänderhaft vissa ortsmeddelare, granskat deras upp-
teckningar och fört korrespondens. Hon har under året avslutat sin ut-
redigering och uppordning av Signe Widholms folkminnessamlingar 
från Bergsjö sn, Hälsingland. Ordkus har granskat uppteckningar, kor. 
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responderat med ortsmeddelare och utfört löpande göromål. Hon har 
vidare bl. a. utarbetat register till Th. Langers samling av folkminnen 
från Dalsland samt fullbordat ett tidigare påbörjat register över folk-
minnen i delar av Johan Nordlanders uppteckningar från Ångermanland 
och Härjedalen. NYMAN har svarat för kontakten med vissa ortsmed-
delare, förmedlat material och handlett forskare och studerande. — 
Avskrivningen av den vid Örebro läns Bildningsförbunds arkiv förda 
accessionskatalogen över förbundets folkmirmessamlingar har under året 
fortsatts av fru ULLA BROBERG. Avskriften har vid resor till Örebro den 
7/9-8/9 samt den 9/12-13/12 kontrollerats av R. Broberg medelst genom-
gång av originaluppteckningarna. 

Årets accession av folkrninnesmaterial uppgår till 2 914 blad 4:o, 7 
band i A4 samt ett 50-tal teckningar och fotografier. Huvuddelen utgöres 
av svar på frågelistor. 

Fonogramavdelningen har föreståtts av HEDBLOM med ORDEUS 
som teknisk assistent. Orddus har svarat för vård och drift av inspelnings-
bilen och all annan teknisk utrustning, gjort kopieringar och överföringar 
till och från skivor och band, vårdat skiv- och bandarkivet, skött låneverk-
samheten, lämnat instruktion i inspelningstekniska frågor till studerande 
och forskare och har gjort samtliga resor i fältet med bilen. VÄSTERLUND 
har tidtals deltagit i avdelningens arbete. 

Fältarbetena ha omfattat Västergötland, Uppland, Ångermanland och 
Jämtland, varom se nedan under Resor. 

Arkivarbetet har utom ovannämnda tekniska uppgifter bl. a. omfattat 
preliminär katalogisering av sommarens inspelningar. Hedblom har 
utarbetat en specialkatalog över det i Amerika våren 1962 inspelade 
materialet. Han har i övrigt svarat för planläggning och organisation av 
verksamheten och kontakten med medarbetare och forskare på skilda 
orter. Han har författat en utförlig PM om transkription med grov be-
teckning jämte metodiska anvisningar för utskrivningsverksamheten. 
Han har handlett bl. a. de studerande i Nordiska språk som skrivit 
3-betygsuppsatser på inspelade texter. Själv har han transkriberat ett 
parti amerikasvensk text. Han har vidare demonstrerat avdelningens 
inspelningar och arbetsmetoder för 18 grupper studerande i Nordiska 
språk och Nordisk folklivsforskning vid Uppsala och Stockholms uni-
versitet. Utskrivningen av fonogram har fortsatts bl. a. å G. Widmark 
(Västerb.), N. Simonsson (Jämtl.), C. Witting (Upp!.), P. Axelsson (Uppl.), 
Vivi-Ann Olsson (Söd.), L.-G. Ovist (Gästr.), Monica Östling (Gästr.), 
Bo Nordlund (Häls.), E. Wahlberg (Tornedalsfinska), N. Hansegård 
(Lapska, Jukkasjärvi) och C. Johansson (lapska, Arjeplog). N. HASSELMO, 
Rock Island, Ill., har utskrivit amerikasvenska inspelningar. Se vidare 
under de olika landskapen och Lapska avdelningen. 

Under året har prof. 0. Gjerdmans stora samling av skivor (ca 800 st.), 
som numera äges av Institutionen för nordiska språk i Uppsala, depo- 
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nerats i avdelningen. En specialkatalog över samlingen har börjat ut-
arbetas av fil. mag. K.-A. HOLMBERG i samråd med Hedblom. 

Lapska avdelningen. Den i föregående årsberättelse nämnda andra 
volymen av verket »Lapska sånger» med text av framlidne fil. dr H. 
GRUNDSTRÖM och musikalisk transkription av S. Smedeby utkom av 
trycket i juni 1963. Nomadskoleinspektören doc. I. RUONG har fortsatt 
sin undersökning av Jåkkåkaska lappby i Jokkmokks sn, fil. lic. N. 
HANSEGÅRD, Kiruna, har transkriberat ett omfattande lapskt text-
material inspelat i Juhkasjärvi sn. Nomadlärare C. JOHANSSON, Gällivare, 
har börjat utskriva en större inspelning från Arjeplogs sn. 

Utgivningsverksamheten. Av tidskriften Svenska Landsmål och 
Svenskt Folkliv har utgivits årgång 1962 (h. 281 fr. början, viii, 224 s.). 
Tryckningen av den till denna årgång hörande bilagan, J. W. Grill »Ur 
Folk-Språket på Tylö-Skogen», som utges av R. Broberg, har påbörjats. 

Av arkivets skriftserie har nummer 72  i serie A, K.-H. Dahlstedt, 
»Det svenska Vilhelminamålet 2. Kvantitet. Apokope. A. Text» utgivits 
(Upps. 1962, 268 s.); h. B, Kartor och tabeller, 38 s., som trycktes redan 
1960, har samtidigt utsänts. Av serie B har under detta år intet nummer 
publicerats. Av serien C har utgivits nummer 2'1, H. Grundström — S. 
Smedeby, »Lapska sånger. Texter och melodier från svenska Lappland II. 
Sånger från Arjeplog och Arvidsjaur» (Upp. 1963, 85 s., 1 pl.). Vidare har 
av-serien D, »Ordbok över folkmålen i övre Dalarna* av L. Levander och 
8. ,Biönklund, under året utgivits h. 2 (Barka—Bogräs, Upps. 1962, s. 
81-140). H. 3 förelåg vid arbetsårets slut i 1:a korrektur. 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet 

STRÖMBÄCK har under läsåret 1962/63 föreläst över »Inledning till 
nordisk folkminnesforskning» (ht. 62) och »Nordiska medeltidsballader» 
(vt. 63) samt lett dels det högre seminariets övningar över valda folklo-
ristiska och etnologiska problem, dels tvåbetygsseminarier på folkloris-
tiska linjen. Som chef för arkivet har han liksom tidigare planlagt och 
lett institutionens undersökningar inom skilda områden samt deltagit i 
granskningsarbetet. Strömbäck har redigerat institutionens tidskrift 
»Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv» årg. 85, 1962 samt förberett 
för tryckning »Arv. Tidskrift för nordisk folkminnesforskning» vol. 18-19. 
Han har publicerat »Uppsala, Iceland, and the Orient» (i Early English 
and Norse Studies. Presented to Hugh Smith, London 1963), »Näcken och 
förlossningen» (i Etnologisk spegel, Festskrift till A. Sandklef, Varberg 
1963) samt (tillsammans med F. Hedblom) »Landsmåls- och Folkminnes-
arkivets i Uppsala årsberättelse 1960/61» (i Sv. Lm. 1962). 

HEDBLOM har tjänstgjort som arkivchefens ställföreträdare och som 
sådan haft daglig mottagning samt uppehållit arkivchefstjänsten un- 



LANDSMÅLS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UPPSALA 265 

der ferierna och då Strömbäck annars varit förhindrad. Han har bl. a. 
handlagt ärenden rörande personal, tjänstetillsättningar och löner, ut-
arbetat ansökningar, protokoll, petitum, redogörelser m. fl. allmänna 
göromål. Hedblom har vidare varit arkivets kassaförvaltare och ansvarat 
för kassa- och bokföringstjänst, redovisningar m. m. Om hans verksamhet 
som föreståndare för Fonogramavdelningen se ovan. Han har granskat 
uppteckningar och fonogramutskrifter från olika landskap samt fört in-
och utrikes korrespondens i skilda ärenden. 

Liksom tidigare har Hedblom vid sidan av tjänsten under höst- och 
vårterminerna vid Uppsala' universitet givit en kurs i landsmåls- och 
folkminneskännedom (30 tim.) och vid Stockholms universitet hållit 
proseminarieövningar över »Dialektologiskt fältarbete» inom ämnet 
Fonetik (8 tim.). — Av trycket har han utgivit »Om svenska folkmål 
i Amerika» (i Sv. Lm. 1962), »The Swedish Speech Recording Expedition 
in the Middle West 1962» (i The Swedish Pioneer Historical Quarterly 
[Chicago], XIV: 2, 1963), »I Amerikas Älvdalen» (Skansvakten 1963), 
(tillsammans med D. Strömbäck) »Landsmåls- och Folkminnesarkivets i 
Uppsala årsberättelse 1960/61» (i Sv. Lm. 1962) samt en rec. i Sv. Lm. 

BROBERG har varit föreståndare för Folkminnesavdelningen, varom se 
ovan. Han har vidare tjänstgjort som arkivchefens ställföreträdare vid 
de tillfällen då Hedblom varit förhindrad. För utgivning har han be-
arbetat J. W. Grills ordbok över folkspråket på Tylöskogen från 1840-
talet. 

BJÖRKLUND förordnades av K. Maj:t att vara förste arkivarie vid 
arkivet fr. o. m. 1/7 1962. Om hans arbete vid Dalmålsundersökningen 
se ovan under Dalarna. — Av trycket har han utgivit »Ålmålet. En 
gränsdialekt mellan övre Dalmål och Dalabergslagsmål» (i »Bidrag till 
Åls sockens historia», h. 3) samt artiklar i Bonniers Konversationslexikon 
och i dagspressen. 

TIBERG förordnades av K. Maj:t att vara förste arkivarie vid arkivet 
fr. o. m. 1/8 1962. Om hans verksamhet vid Estlandssvenska undersök-
ningen se ovan. Av trycket har han under året utgivit »Estlandssvenska 
språkdrag» i serien »Estlandssvenskarnas folkliga kultur», nr 6 (Acta 
Academiae Regim Gustavi Adolphi 38) och »Ett hem på Nargö omkring 
1850» (i Svio-Estonica vol. 16 1962). 

NYMAN har såsom innehavare av doktorandstipendium åtnjutit ledig-
het med C-avdrag från I av sin tjänst tiden 1/9 1962 — 31/5 1963. Hon 
har därvid fortsatt sitt arbete på en avhandling om Färöarnas folksagor. 
I samarbete med Nordisk Institut for Folkedigtning i Köpenhamn har 
hon bl. a. utfört bibliografiska arbeten om gåtor och sägner. Om hennes 
arbete vid Folkminnesavdelningen se ovan. 

WIDMARK har såsom innehavare av doktorandstipendium åtnjutit 
ledighet med C-avdrag från j av sin tjänst. Han har därvid fortsatt sitt 
arbete på en avhandling om Pehr Stenbergs ordsamling från Umetrakten 
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(1804). Om hans arbete i tjänsten se ovan under Norrbotten och Väster-
botten samt Resor. Han har dessutom börjat en granskning och kontroll 
av N. Denckers efterlämnade manuskript om svenska sånglekar. Av 
trycket har han utgivit »Hornborgasjön» (i Namn och Bygd 49, 1962). 

VÄSTERLUND har sedan 1/8  1962 av styrelsen varit förordnad att vara 
t. f. föreståndare för expeditionen. Som sådan har han bl. a. svarat för 
vården av samlingar och inventarier, inköp och lager av möbler, materiel, 
skrifter ni. m., upprättat en utförlig PM om arkivets lokalfråga, deltagit 
i utarbetandet av årsberättelse m. fl. allmänna arbeten. Han har vidare 
varit institutionens bibliotekarie och svarat för inköp, byten, katalogi-
sering och bindning. Bland hans många uppdrag och göromål vid de 
språkliga undersökningarna märkes särskilt ledarskapet för arbetena vid 
Närkesundersölmingen. Utom denna undersökning har han som instruk-
tör för exeerpister och upptecknare samt granskare av deras arbeten varit 
verksam inom flertalet norrländska landskap, varom se ovan. Västerlund 
har fört en omfattande korrespondens med ortsmeddelare och besvarat 
förfrågningar rörande arkivets ordsamlingar från in- och utländska for-
skare. Han har demonstrerat arkivet och dess samlingar för 12 grupper 
studerande i Nordiska språk och Nordisk folklivsforskning från Uppsala 
och Stockholm. I Svenska Landsmål 1962 har han publicerat en recension. 

F. förste arkivarien doc. M. ERIKSSON har fortsatt sin verksamhet vid 
Upplandsundersökningen (se ovan). Liksom tidigare har han besvarat 
frågor rörande arkivets samlingar från redaktionen för Svenska Akade-
miens Ordbok. Också detta år har han tjänstgjort som redaktionssekre-
terare för tidskriften Svenska Landsmål samt deltagit i redigeringen av 
arkivets skriftserie C (H. Grundström- S. Smedeby, »Lapska sånger II») 
och läst korrektur på h. 2 av »Ordbok över folkmålen i övre Dalarna». 
Han har vidare medarbetat vid manuskript och korrektur vid tryckningen 
av 0. Gjerdman - E. Ljungberg, »The language of the Swedish Copper-
smith Gipsy J. D. Taikon> (Falköping 1963, xxiii, 455 s., Acta Academi 
Regim Gustavi Adolphi XL). 

Under tiden 19/4-7/5 höll Eriksson den sedvanliga kursen i landsmåls-
kännedom vid Stockholms universitet om sammanlagt 10 timmar med 
60 deltagare. Han har vidare biträtt vid redigeringen av årsboken Upp-
land årg. 1962. 

F. förste arkivarien fil. dr H. GUSTAVSON har fortsatt sitt gotländska 
ordboksarbete (se under Gotland). Han har också fortsatt sina arbeten vid 
östgötaundersökningen (se under Resor) och vid växtnamnsregistret. — 
Han har under året publicerat »Per Arvid Säve» ( i Saga och Sed 1961). 

Om fil. dr ELLA ODSTEDTS arbeten, se under Dalarna, Ångermanland 
och Resor. Under året har hon publicerat »Erikjansismen i nordånger-
manländsk folktradition» (i Forum Theologicum [Härnösand] 1962). 
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IV. Resor och uppteckningsarheten 

(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.) 

Dalarna. Under en resa den 16/10-29/10 gjorde BJÖRKLUND uppteck-
ningar av dialekt i Bjursås, Boda, Djura, Floda, Gagnefs, Lima, Malungs, 
Mora, Nås, Rättviks, Venjans, Åls, Älvdalens och Äppelbo sur. Doc. S. 
FRIES har vid en resa i augusti instruerat upptecknare i Grangärde, 
Hedemora och Säters snr. För en licentiatavhandling, »Dalfolkets säsong-
arbetsvandringar» har fil. lic. G. ROSANDER gjort uppteckningar i ett 
flertal sur, bl. a. Leksand. — Herr I. NORMAN har fortsatt arbetet på sin 
stora ordsamling från Säters sn och besvarat frågelistor. Fru BRITTA 
BANNBERS har upptecknat folkminnen m. m. i Floda och Mockfjärds sur. 

Dalsland. Folkskollärare T. HELMER har gjort folkminnesuppteck-
ningar i Dals-Eds, Håbols, Steneby och Töftedals sur. 

Gotland. Under en resa i juli upptecknade GUSTAVSON dialekt i Lau 
sn. Herr J. HJORTER har fortsatt sina uppteckningar av folkliv och folk-
minnen i Fide sn. 

Gästrikland. Fotograf W. ERIKSSON, Hofors, har fortsatt sina upp-
teckningar av folkminnen och dialekt i Torsåkers sn. 

Hälsingland. HEDBLOM reste den 15/6-19/6 i Bollnäs, Hanebo, 
Rengsjö och Mo sur för uppspårande av dialekttalande personer, lämpade 
för inspelning. 

Härjedalen. STRÖMBÄCK har efter sagesmannen J. Persson från 
Långå by, fortsatt sina orduppteckningar från Hede sn. Fröken MÄRTA 
SANDBERG har gjort folkminnesuppteckningar i Liru3älls sn. 

Jämtland. NYMAN besökte den 8/8-9/8 Länsmuseet i Östersund för 
genomgång av dess etnologiska arkiv, varvid avtal träffades om förteck-
nande av arkivets samlingar för Landsmåls- och folkminnesarkivets 
räkning. Fil. kand. C.-G. SUNDSTEDT gjorde inspelningar av dialekt på 
egen bandspelare under en resa i Lockne, Revsunds m. fl. sur den 19/2-
22/2. Dessa upptagningar fortsattes tiden 25/6-30/6 med arkivets in-
spelningsbil av ORDÅUS och Sundstedt i Bodsjö, Lockne, Marieby, Näs, 
Revsunds och Sundsjö sur. Fil. mag. B. BENGTSSON har fortsatt sina 
orduppteckningar från Revsunds sn och fröken MÄRTA SANDBERG har 
likaså gjort folkminnesuppteckningar i Aspås, Hallens, Häggenå,s, Näs, 
Ovikens m. fl. sur. 

Lappland. F. kronojägaren J. ERIKSSON, Backe, har gjort upp-
teckningar från Åsele sn rörande redskap, arbetsmetoder m. m. 

Norrbotten. Fru ANNA RÖNNQVIST har fortsatt arbetet på sin stora 
ordsamling från Nederkalix sn, och folkskollärare E. LUNDBERG har 
besvarat frågelistor och gjort fortsatta dialektuppteckningar i Norr-
fjärdens sn. 
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Närke. BROBERG har företagit resor till Örebro den 7/9-9/9 och den 
9/12-13/12 för överläggningar med landsantikvarien rörande uppteck-
ningsarbetet i Närke och med föreståndaren för Örebro läns bildningsför-
bunds folkloristiska arkiv. Han gjorde en inventering av arkivet för den 
pågående avskrivningen av dess kataloger för Landsmåls- och folkminnes-
arkivets räkning. 

Småland. Fru ANNIE ANDERSSON och herr G. SKOGSMARK ha besvarat 
frågelistor från Dalhems respektive Misterhults och Döderhults snr. 

S öde rm anl and. Den 5/9-7/9 deltog BROBERG som arkivets represen-
tant i överläggningar på Julita gård mellan delegerade från olika kultur-
forskningsinstitut i Norden angående vissa samarbetsfrågor. 

Uppland. ORDkUS och fil. kand. W. MIN ha vid resor i september, 
oktober, januari och maj inspelat dialekt och folktraditioner i Björklinge, 
Rasbokils, Rådmansö, Skogstibble och Vätö snr samt i städerna Norrtälje 
och Sala. Den 25/9-26/9 gjorde OrdoSus, NYMAN och Ehn inspelningar i 
Sigtuna och S:t Olofs sn. 

Värmland. ORDÅUS och tonsättaren GUNNAR TURESSON gjorde den 
11/6-15/6 inspelningar av folktradition och musik i Fryksände, Hammarö, 
Sunne, Säffle och Trankils snr. Fröken MONA KALIN och herr S. LARSSON 
ha besvarat frågelistor för Visnums och Gustav Adolfs snr. 

Västerbotten. Den 2/7-12/7  gjorde WIDMARK en upptecknings- och 
inspelningsresa i Bygdeå och Skellefteå snr samt i Nysätra (inspelning av 
Sävarmål) i samarbete med Folkmåls- och folkminnesundersökningen i 
Umeå. Den 24/6-28/6 reste Widmark i Burträsks sn tillsammans med 
antikvarie P.-U. ÅGREN från Ume-undersökningen för inspelning av 
dialekt och folktraditioner. Vid besök i Umeå den 28/5-29/5 deltog 
HEDBLOM i årsmöte med styrelsen för Folkmåls- och folkminnesunder-
sökningen i övre Norrland och överlade med undersökningens arbets-
ledare om gemensamma arbeten och arbetsmetoder. 

Västergötland. ORDÅUS och folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, 
gjorde den 1/10-8/10 en resa för inspelning av dialekt och folkminnen i 
Ekby, Fristads, Hangelösa, Kungslena, Ljushults, Långareds, St. Mellby, 
Sparlösa, Tibro, V. Tunhems, Valtorps och Ålgarås snr samt i städerna 
Borås, Falköping, Ulricehamn och Vänersborg. BROBERG besökte Göte-
borg den 12/6-14/6 för överläggningar med ledningen för Institutet för 
ortnamns- och dialektforskning samt Västsvenska folknahmesarkivet 
rörande samarbetsfrågor. — Folkskollärare G. HELLMAN har besvarat 
frågelistor för Tiveds sn, och kantor A. G. JOELSSON har upptecknat 
dialekttexter m. m. i Högstena sn. Adjunkt A. LIDARÄNG har gjort upp-
teckningar i Tvärreds och Mossebo snr. 

Västmanland. Folkskollärare R. SVEDSKOG har upptecknat folkmin-
nen och dialekttexter i Medåkers sn. 

Ångermanland. Den 18/10-20/10 reste doc. K.-H. DAHLSTEDT, 
~tus och fru MÄRTA KIHLGREN för inspelning av dialekt i Boteå, 
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Eds, Sånga och Överlännii,s snr. Herr E. BERGFORS har under en resa i 
Tåsjö sn gjort undersökningar rörande lämpliga sagesmän för kommande 
inspelningar, och fil. dr ELLA ODSTEDT har upptecknat dialekt i Arnäs 
sn under resor i juli, augusti 1962 och juni 1963. Folkskollärare F. BERG-
VALL har gjort fortsatta orduppteckningar i Edsele sn. och herr E. NOR-
DENMARK har utarbetat frågelistsvar från Nordingrå sn. Doc. K.-H. 
DAHLSTEDT har inlämnat primäruppteckningar gjorda i Anundsjö sn. 
VÄSTERLUND har vid besök i Vilhelmina den 11/8 hos en ortsmeddelare 
för Eds sn meddelat instruktioner och gjort uppteckningar av Edsmål. 

Östergötland. Den 18/9-23/9 gjorde OUSTAVSON en resa till Norr-
köping för diskussioner med f. lektor F. Tyden om dennes upptecknings. 
arbeten och för uppteckningar av folkmål och folkminnen i Ö. Ryds sn. 
Läroverksadjunkt P. AGGED/IARK har besvarat frågelistor från Tjärstad,s 
sn och herr A. NILSSON har upptecknat folkminnen och frågelistsvar i 
samma sn. 

E stlandssvenskarna. Vid 31 resor under tiden september—juni har 
TIBERG gjort kompletterande uppteckningar hos estlandssvenskar bosatta 
i Stockholm och dess omgivningar. 

Amerikasvenskarna. HEDBLOM återkom den 19/7 från sin inspel-
ningsresa i Mellanvästerns stater i USA. Se därom Sv. Lm. 1962 s. 113 ff. 

Compte rendu 

des recherches dirigees par 'Institut de dialectologie et de folklore 
d'Uppsala pendant les annees d'exercice 1962-63. 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, elaboration des materiaux: 1. Apergu generale; publica-
tions de 'Institut. 2. Travaux des employes. IV. Voyages et enquetes 
dans les prov inces. 



Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1962/63 

AV SVEN BENSON 

1. Organisation, ekonomi, förvaltning 

För landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller av 
Kungl. Maj:t d. 4/4 1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse har 
utgjorts av prof. K. G. LJUNGGREN, ordf., prof. SIGFRID SVENSSON, V. 
ordf., prof. em. ERIK ROOTH, prof. GÖSTA Holm, överbibliotekarie KRISTER 
GrEnow och arkivchefen. SVEN BENSON, sekreterare och skattmästare. 
Suppleanter har varit proff. ALBERT WIFSTRAND och OLOF ARNGART. 
Styrelsen har under året sammanträtt 2 gånger. 

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

Avlöningar  141 875 kr 
Omkostnader  5 894 kr 
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material 26 000 kr 

2. 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 
Ag 23 (Ae 21), fil. lic. STEN-BERTIL VIDE, arkivarie i Ae 19, fru BRITA 
AXELSSON, kontorist i Ae 9 och fru MARIANN SAIIROW, kontorsbiträde i 
Ae 5. 

BENSON har under året lett och övervakat institutionens arbete samt 
själv drivit insamlingen av dialektmaterial från delar av Småland, 
Öland, Blekinge och Skåne. Han har därjämte fortsatt arbetet på Ble-
kingsk ordbok och Blekingska dialektstudier II samt en ny dialektatlas 
över södra Sverige. Vidare har han för tryckning bearbetat ett manu-
skript av f. läroverksadjunkten Joöl Wangö till en ordbok över Knäreds-
målet. Beträffande kartgranskning se nedan. 

Den 23/8, 8/10 och 9/10 besökte Benson Uppsala för överläggningar 
med olika institutionschefer, den 7/10 Stockholm för uppvaktning i 
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ecklesiastikdepartementet, och den 15/1 Stockholm för överläggning i 
Rikets allmänna kartverk samt uppvaktning i civildepartementet. Den 
31/3 besökte Benson Halmstad för överläggning med adj. J. Wangö 
rörande publicering av material från Knäred och den 1/4-2/4  Göteborg 
för överläggningar med ledningen för Institutet för ortnamns- och dialekt-
forskning i Göteborg. Den 7/5-8/5 reste Benson i Blekinge för inspelning 
av dialekt och instruktion av medarbetare. 

Vid sidan av arkivchefstjänsten har Benson meddelat akademisk 
undervisning i svensk språkhistoria och svensk dialektologi (inklusive 
landsmålsuppteckning). Under tiden 24/8-28/8 deltog han i fjärde nor-
diska namnforskarkongressen. i Helsingfors. 

Benson har under året publicerat Litteraturkrönika 1961 (ANF 77; 
gemensamt med prof. K. G. Ljunggren), Namnet Harpsund (SOÅ 
1961-62), Quidinge socken — ett identifikationsproblem (ib.), Alguts-
bodadialekten (i Algutsboda sockenbok) och rec. av Martin Kloster 
Jensen, Tonemicity (Germanistik 1963: 1). 

INGERS har lett undersökningen av dialekt och ortnamn i Skåne samt 
själv gjort dialekt- och ortnamnsundersökningar i fältet, granskat in-
kommande material, utredigerat under arbetsåret eller tidigare utförda 
uppteckningar och utfört div. excerperingar av äldre ortnamnsformer 
och dialektmaterial ur etnologisk och topografisk litteratur och ar-
kivalier samt utfört vissa registreringsarbeten. Han har besvarat för-
frågningar, utfört granskningar av manuskript och medverkat vid 
identifiering av namnformer i Lunds stifts landebok. För Rikets allmänna 
kartverks räkning har han i samarbete med arkivchefen granskat ort-
namnsbeståndet å konceptkartor för under utgivning varande nya topo-
grafiska kartblad över Malmöhus och Kristianstads län och utarbetat 
P. M. däröver. Han har vidare deltagit i Namnberedningens i Lund 
sammanträden och uppgjort förslag till namngivning av vägar och kvarter 
i Burlövs kommun. För ny uppteckning och för komplettering av tidigare 
uppteckningar har han företagit resor till Ö. Göinge härad 13/8-21/8, 
till N. Åsbo härad 27/8-31/8 och till Vemmenhögs och Ljunits härader 
10/9-14/9; dessutom smärre resor till orter i närheten av Lund. Under 
perioderna 3/7-5/7, 30/7-3/8, 7/8-10/8, 24/8-28/8 och 9/4-11/4 tjänst-
gjorde han som t.f. arkivchef. 

Ingers har under året publicerat Ortnamn i Lund I (i Föreningen Det 
gamla Lund, Årsskrift XLIV), Historier och talesätt från Reslöv, upp-
tecknade av M. Ros6n (i Onsjöbygden 1962), Folkmåls- och folklivsforsk-
ning i Lund i äldre tid (i Sydsvenska Ortnamnssällskapets årsskrift 
1961-1962), Fastlagsgillet (i Lirnhamniana 1962), En resa ibland möllor 
(i Föreningen Skånska möllors årsberättelse 1962-1963), Berättelser av 
smeden N. J. Sjöholm (i Säasä 1962-1963), Fokdiktning från Vemmen-
högs härad, upptecknad av Anders Malm (i Säasä 1962-1963) samt 15-
och 1600-talets Malmöspråk (i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 19/12 
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1962). Därtill har han redigerat Sydsvenska Ortnamnssällskapets års-
skrift 1961-1962. 

VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från Halland, västra 
Småland och delar av Blekinge, handhaft bibliotek och fonogramavdel-
ning samt utfört registreringsarbeten. Han har också lagt upp en ny 
inventarieförteckning. Tillsammans med kontorsbiträdet har han gra-
verat grammofonskivor samt kopierat äldre trådinspelningar, som ställts 
till förfogande av Långaryds hembygdsförening. Tillsammans med arkiv. 
chefen har han läst korrektur på Wangö, Ordbok över Knäredsmålet. 
Utom arkivtjänsten har han gett 8 timmars kurs i landsmålsalfabet och 
läsning av dialekttexter. Under perioderna 9/7-20/7 och 27/12-29/12 
tjänstgjorde han som t.f. arkivchef. 

Vide har under året publicerat Om ortnamnen i Alg-utsboda (i Alguts-
bodaboken 1962), Bibliographia onomastiea 1958-1959, Sweden (i Onoma 
1960/61; gemensamt med S. Benson, B. Ejder o. H. Lindberg) samt artik-
lar o. ree. i dagspressen. 

BRITA AXELSSON har handhaft registrerings-, expeditions- och bok-
föringsarbetet samt kassagöromålen, upprättat avlöningslistor och excer-
perat jordeböcker. 

MARIANN SAUROW har räknat, stämplat och ordnat samlingar, biträtt 
i grammofonarbetet vid gravering och katalogisering samt utfört huvud-
delen av maskinskrivningsarbetet. 

Tillfälliga medarbetare. Fru AMY RUBORN, som under året inne-
haft arvodesbefattning med halvtidstjänstgöring, har räknat, stämplat 
och ordnat samlingar, satt stickord på nya samlingar samt utfört olika 
slag av excerperingsarbete. Kyrkoskrivare HELGE ANDERSSON har fort-
satt excerperingen av ortnamn ur lantmäterihandlingar från Kristian-
stads län och fru BRITA VIDE har excerperat och kopierat blekingska. 
samlingar. 

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård 

Handskriftssamlingarna har under året utökats med följande 
material: 40 h. A4, 1 h. 4:o, 1 h. 8:o, 8 823 bl. 4:o (Bl. 265, Hall. 110, 
Sk. 7 169, Sm. 1 279), 63 944 bl. 16:o (Bl. 4 549, Hall. 1 900, Sk. 45 456, 
Sm. 8 048, blekingska kopieserien 3 991), 474 bl. A4, 1 karta, 14 teck-
ningar och 16 fotografier. Av detta material utgöres 473 bl. A4 och 
20 087 bl. 16:o ortnamnsexeerpter ur äldre källor och 4 bl. 4:o (Sila.) och 
1 164 bl. 16:o av dialektala ortnamnsformer (Bl. 71, Hall. 103, Sk. 970, 
Sm 20). Manuskriptbeståndet utgör nu 1 bd. fol., 17 h. fol., 91 h. A4, 
94 h. 4:o, 264 h. 8:o, 41 h. 12:o, 10 h. 16:o, 20 h. i växlande format, 3 895 
bl. fol., 92 743 bl. 4:o, 4 899 bl. 8:0, ca 3 019 400 bl. 16:o, 8 134 bl. A4 
och 140 bl. i växlande format. 

F o no gr am av delning en har under året utökats med 86 originalskivor 
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samt 15 band och omfattar nu 3 038 originalskivor, 1 050 kopieskivor 
och 110 band. 

Inspelningar har gjorts av Benson i Kyrkhult och Ronneby landsför-
samling, Bl., samt i S. Sandsjö, Sm., och av Vide i Fulltofta, Sk. Dessutom 
har inspelningar ställts till förfogande för kopiering av fil. lic. Gusten 
Widmark, Uppsala, och fil. mag. Åke Hansson, Lund, samt Långaryds 
hembygdsförening. Inspelningarna har gjorts med bandspelare utom 
Långarydsinspelningarna, som tagits upp på tråd, och samtliga har sedan 
överförts till grammofonskivor. 

Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, dels 
genom gåvor från följande personer och institutioner: lektor Thorsten 
Andersson, Uppsala, arkivchef Sven Benson, Lund, fil. mag. Jörgen 
Ericson, Lund, friherre Vilhelm de Geer, Stockholm, arkivarie Ingemar 
Ingers, Lund, herr Gust. Johansson, Göteborg, fil. lic. Bengt R. Jonsson, 
Stockholm, professor Karl Gustav Ljunggren, Lund, lektor Bo Magnus-
son, Kalmar, fil. dr Bernt Olsson, Hälsingborg, professor dr Karel 
Roelandts, Herent, fil. lic. Sven Sjöberg, Lund, 1:e arkivarie Nils Tiberg, 
Uppsala, arkivarie Sten-Bertil Vide, Dalby; Algutsboda kommun. 
Bytesförbindelser har upptagits med Kulturhistoriska museet i Lund. 

Mikro filmavdelningen har under året icke undergått någon 
förändring. Den omfattar 28 st. 35 mm:s och 61 st. 16 mm:s rullar. 

Besök. Antalet antecknade besök på arkivet har under året uppgått 
till 1192. Besökande forskare har handletts av arkivchefen och arki-
varierna, vilka även besvarat skriftliga förfrågningar. 

4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning 

Allt inkommande material har granskats av Benson, Ingers eller Vide. 
Excerperingen av ortnamnsmaterial ur jordeböcker och lantmäteri-

handlingar har helt varit inriktad på Kristianstads län. Se vidare mom. 
2 ovan. 

Blekingeordboken och växtnamnsregistret har fortsatts genom ex-
cerpering och kopiering av nytillkommet material. 

Sammanslagningen av de småländska sockensamlingarna till härads-
samlingar har fortsatts genom Axelsson, Saurow och Ruborn. 

Beträffande skrifter, som under året publicerats av arkivets tjänste-
män, hänvisas till mom. 2. 

Följande arbeten pågick vid årets slut: lektor HUGO ARESICOUG Studier 
över sydöstskånska folkmål II, arkivchef SVEN BENSON Blekingska 
dialektstudier II, Blekingsk ordbok, Sydsvensk språkatlas, docent BERTIL 
EJDER Ortnamn på -ryd, Dagens tider och måltider, arkivarie INGEMAR 
INGERS Ortnamn i Lund, Skånska drag i texten i Lunds stifts landebok, 
Skolslang och akademisk slang i Lund, docent DAVID KORNHALL De 
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sydsvenska fiskarternas folkliga benämningar, fil. lic. BENGT PAMP 
Ortnamnen i Bjäre härad, adj. Joti, WANGö Ordbok över Knäreds-
målet, arkivarie STEN-BERTIL VIDE A. J. Krögers dialekttexter, Syd-
svenska växtnamn. 

5. Insamlingsarbetet 1962/63 

I nedanstående översikt över fältarbetet anges först upptecknaren, 
därpå uppteckningsorten och slutligen antalet manuskriptblad. För 
flertalet orter har arbetet avsett komplettering ur olika synpunkter av 
tidigare undersökningar. översikten upptar jämväl excerpter från gram-
mofonskivor och äldre uppteckningar, som utredigerats under året. 

Blekinge 

Bräkne hd. David Kornhall, Bräkne-Hoby 1 h. A4, Hällaryd 1 h. 
A4, Karlshamn 1 h. A4; Manfred Magnusson, Asarum 155 bl. 4:o, 333 bl. 
16:o; Ellen Svaru3tröm, Hällaryd 34 bl. 4:o. 

List ers hd. Rune Aronsson, Kyrkhult, 1 h. 8:o, 1 karta; Bennie Bengts-
son, Mjällby 104 bl. 16:o, Ysane 268 bl. 16:o; David Kornhall, Mjällby 6 
h. A4, Ysane 1 h. A4. 

Medelstads hd. Axel Hammelin, Listerby 2 bl. 16:o, Ronneby lfs 
2 bl. 16:o; David Kornhall, Ha,sslö 1 h. A4, Listerby 1 h. A4, Ronneby lfs 
1 h. A4. 

Östra hd. David Kornhall, Kristianopel 1 h. A4, Sturkö 1 h. A4, 
Tjurkö 1 h. A4,Torhamn 2 h. A4; Teodor Olsson, Torhamn 76 bl. 4:o. 

Halland 

Faurås hd. David Kornhall, Falkenberg 1 h. A4, Stafsinge 1 h. A4. 
F j äre hd. Frida Börjesson, Idala 296 bl. 16:o; David Kornhall, 

Hanhals 1 h. A4, Onsala 1 h. A4, Släp 1 h. A4, Vanda 1 h. A4, ölmevalla 
1 h. A4. 

Halmstads hd. David Kornhall, Harplinge 2 h. A4, Steninge 1 h. 
A4, Söndrum 1 h. A4; Olga Persson, Vapnö 29 bl. 16:o. 

Himla hd. David Kornhall, Träslöv 1 h. A4, Tvååker 1 h. A4, Varberg 
1 h. A4; Axel Landin, Stamnared 1 202 bl. 16:o. 

Höks hd. David Kornhall, Laholms lfs 2 h. A4. 
T önn.er sj ö hd. David Kornhall, Trönninge 1 h. A4. 
Viska hd. Ivar Johansson, Värö 5 bl. 4:o, 351 bl. 16:o; David Kornhall, 

Stråvalla 1 h. A4, Värö 2 h. A4, Ås 1 h. A4. 
Årstads hd. Johan Andersson, Eftra 71 bl. 4:o, 11 fotografier; David 

Kornhall, Skrea 1 h. A4; Anna Möller, Eftra 34 bl. 4:o. 
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Skåne 

Albo hd. Hugo Areskoug, S:t Olof 144 bl. 16:o, S. Mellby 34 bl. 16:o; 
Ola Carlberg, Fågeltofta 409 bl. 16:o; Viktor Welander, Andrarum 6 
bl. 16:o, Brösarp 30 bl. 16:o, Eljaröd 7 bl. 16:o, Fågeltofta 2 bl. 16:o, S. 
Mellby 22 bl. 16:o. 

Bara hd. Ingemar Ingers, Burlöv 200 bl. 16:o, Görslöv 2 bl. 16:o, 
Hyby 8 bl. 16:o, Knästorp 2 bl. 16:o, Tottarp 1 bl. 4:o, 486 bl. 16:o, 
Uppåkra 2 bl. 16:o; Viktor Welander, Burlöv 1 bl. 16:o, Hyby 2 bl. 16:o. 

B j är e hd. Emil Söderman, V. Karup 6 924 bl. 4:o; Viktor Welander, 
Barkåkra 7 bl. 16:o, Hjärnarp 1 bl. 16:o. 

Frosta hd. Ingemar Ingers, Bosjökloster 57 bl. 16:o; Bertil Wedmark, 
Gårdstånga 99 bl. 16:o, Hamrnarlunda 1 bl. A4, 37 bl. 16:o, Holmby 
79 bl. 16:o, Skeglinge 1 bl. 16:o; Viktor Welander, Gårdstånga 3 bl. 16:o, 
Hammarlunda 3 bl. 16:o, Harlösa 66 bl. 16:o, Höör 1 bl. 16:o, Skarhult 
96 bl. 16:o. 

Färs hd. Alfred Lind, Långaröd 92 bl. 16:o; Viktor Welander, Löve-
stad 2 bl. 16:o. 

Gärds hd. Viktor Welander, Hörröd 10 bl. 16:o, Maglehem 11 bl. 
16:o. 

V. Göinge hd. Ingemar Ingers, Gumlösa 1 bl. 16:o; Alfred Svensson, 
V. Torup 1 h. 4:o; Gösta Sjöstedt, Tjörnarp 5 564 bl. 16:o; Viktor Welan-
der, Vinslöv 1 bl. 16:o. 

Ö. Göinge hd. Ingemar Ingers, Emislöv 1 bl. 16:o, Glimåkra 2 bl. 16:o, 
Hjärsås 2 428 bl. 16:o, Knislinge 125 bl. 16:o. 

H ar j a ger s hd. Ragnar Falck, Norrvidinge 105 bl. 16:o; Ingemar 
Ingers, Barsebäck 160 bl. 16:o; Viktor Welander, V. Sallerup 1 bl. 16:o. 

Herrestads hd. Hugo Areskoug, Bromma 37 bl. 16:o, Hedeskoga 121 
bl. 16:o, Sövestad 813 bl. 16:o, Oja 98 bl. 16:o; Ingemar Ingers, Bjäresjö 
26 bl. 16:o, Ystad 2 bl. 16:o; Viktor Welander, Bjeresjö 2 bl. 16:o. 

Ingelstads hd. Hugo Areskoug, Ingelstorp 5 bl. 16:o, Smedstorp 
4 499 bl. 16:o, Valleberga 149 bl. 16:0; Ingemar Ingers, Tryde 44 bl. 16:0; 
Viktor Welander, Borrby 2 bl. 16:o, Spjutstorp 1 bl. 16:o. 

Järrestads hd. Hugo Areskoug, Ö. Vemmerlöv 7 bl. 16:0; Bertil 
Wedmark, Bolshög 1 bl. 16:o, Ö. Tommarp 1 bl. 16:o. 

Lj units hd. Ingemar Ingers, Balkåkra 105 bl. 16:o, V. Nöbbelöv 
392 bl. 16:o, Sjörup 391 bl. 16:o, Skårby 2 bl. 16:o, Snårestad 115 bl. 
16:0, Villie 1 bl. 16:o; Viktor Welander, Snårestad 1 bl. 16:o. 

Luggude hd. Ingemar Ingers, Väsby 51 bl. 16:0; Viktor Welander, 
Brurmby 22 bl. 16:0, Jonstorp 1 bl. 16:0, Välluv 2 bl. 16:o, Väsby 10 bl. 
16:o. 

Onsj ö hd. Viktor Welander, Konga 21 bl. 16:o, Stehag 1 bl. 16:o; 
Fabian Wendel, Billinge 2 bl. 4:o, 1 544 bl. 16:o. 

0 x ie hd. Helge Andersson, Husie m. fl. Sbl. 4:o; Ingemar Ingers, Malmö 
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m. fl. 36 bl. 16:o, S. Sallerup 8 bl. 16:o; Viktor Welander, Malmö 2 bl. 
16:0, Svedala 1 bl. 16:o. 

R ö nn ebergs hd. Viktor Welander, Asmundtorp 1 bl. 16:o, Borsta-
husen 10 bl. 16:o, Glumslöv 15 bl. 16:o, Ven 162 bl. 16:o. 

Skytts hd. Viktor Welander, Falsterbo 4 bl. 16:0. 
Torna hd. Ingemar Ingers, Hällestad 1 bl. 16:o, Lund 204 bl. 16:o, 

St. Råby 11 bl. 16:o, S. Sandby 3 bl. 16:o; Viktor Welander, Bjällerup 52 
bl. 16:o, Dalby 1 bl. 16:0, Everlöv 3 bl. 16:o, Flädie 1 bl. 16:o, Lunds 
stad 4 bl. 16:0, Lunds lfs 1 bl. 16:o, Odarslöv 71 bl. 16:o, Vallkärra 10 bl. 
16:o. 

Vemmenhögs hd. Ingemar Ingers, Skivarp 267 bl. 16:o, Solberga 
3 bl. 16:o, örsjö 307 bl. 16:o; Viktor Welander, L. Beddinge 18 bl. 16:o, 
Börringe 350 bl. 16:o, Grönby 1 bl. 16:o, Hassle-Bösarp 1 bl. 16:o, Hem-
mesdynge 5 bl. 16:o, L. Isie 3 bl. 16:0, Skivarp 4 bl. 16:o, Skurup 17 
bl. 16:o, Slimminge 238 bl. 16:o, Svenstorp 1 bl. 16:o, V. Vemmenhög 
692 bl. 16:o, Ö. Vemmenhög 15 bl. 16:o, itspö 2 bl. 16:o. 

Villands hd. Fr. Ose. Eskilsson, Näsum 225 bl. 4:0, 31 bl. 16:0, 
1 fotografi, 1 teckning; Viktor Welander, Kiaby 3 bl. 16:o, Nosaby 2 bl. 
16:o, Åhus 44 bl. 16:0. 

N. Åsbo hd. Ingemar Ingers, Fagerhult 1 bl. 16:0, Gråmanstorp 
2 bl. 16:o, ö. Ljungby 2 bl. 16:o, Rya 1 743 bl. 16:o, Vedby 32 bl. 16:0, 
Örkelljunga 48 bl. 16:0. 

Småland 
Allbo hd. Annie Johansson, Virestad 121 bl. 4:o, 25 bl. 16:o. 
Kinnevalds hd. Karl Nilsson, Kalvsvik 111 bl. 4:o, 4 fotografier. 
K onga hd. Karin Johansson, ö. Torsås 55 bl. 4:o; Tor Krantz, 

Hovmantorp 14 bl. 4:o, 184 bl. 16:o; Erik Nygren, Nöbbele 258 bl. 4:o. 
Mo hd. Gustav Andersson, Valdshult 176 bl. 16:o; Olga Andersson, 

Åsenhöga 297 bl. 4:o, 13 teckningar. 
N. Möre hd. Elsa Mattsson, Dörby 160 bl. 4:o. 
Norrvidinge hd. Selma Karlsson, Berg 55 bl. 4:o. 
S e ve de hd. Margit Petersson, Frödinge 28 bl. 4:o. 
Sunnerbo hd. John Ingman, Ryssby 103 bl. 16:o. 
T veta hd. Oskar Erlandsson, Bankeryd 116 bl. 4:o, 19 bl. 16:o. 
S. Vedbo hd. Edit Nilsson, Hässleby 54 bl. 4:o,444 bl. 16:o. 
Västbo hd. Gösta Linder, Lå,ngaryd 2 bl. 4:o, 2 023 bl. 16:o; Dag- 

mar Lundsten, Femsjö 83 bl. 16:o. 
Västra hd. Gustav Arvidsson, Bringetofta 300 bl. 16:o. 
östbo hd. Fingal Johansson, Fryele 8 bl. 4:o. 
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Compte rendu 

des recherches dirigees par l'Institut de Dialectologie de Lund pendant 
les annees d'exercice 1962-63. Par SVEN BENSON. 1. Organisation, budget 
et administration. 2. Employes et conditions du travail. 3. Accroisse-
ments des collections et bur maintien. 4. Travaux dans les archives, 
utilisation des collections; publications de 'Institut. 5. Voyages et 
enqu'etes dans les provinces. 

18 — 644111 Sv. Landsmål 1964 



Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialektforsk-
ning vid Göteborgs universitet 1962/63 

AV VERNER EKENVALL 

Organisation, ekonomi och förvaltning 

Genom beslut av 1962 års riksdag har Institutet för ortnamns- och dia-
lektforskning från och med den 1/7 1962 förstatligats och överförts till 
staten för Göteborgs universitet. 

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 i regleringsbrevet av den 
6/6 1962. 

Organisationen i övrigt framgår av punkt II nedan. 

Personal och tjänstgöringsförhållanden 

Föreståndare för institutet är doc., fil. dr VERNER EKENVALL, tillika 
e. universitetslektor i nordiska språk. Hans tjänstgöring vid institutet 
motsvarar 1/4 universitetslektorstjänst. Institutets personal har i övrigt 
utgjorts av fil. mag. HUGO KARLSSON, förste amanuens i Ag 17, samt av 
ett kontorsbiträde med halvtidstjänstgöring i högst Ae 5. Den sistnämnda 
tjänsten har mot arvode från och med den 19/11 1962 uppehållits av 
herr FRITZ RICHTER. Såsom timarvoderad medarbetare har herr ERIK 
LARSSON tjänstgjort. 

EKENVALL har under året lett och övervakat institutets arbete samt 
själv insamlat ortnamnsmaterial från Tjörn. Han har därjämte i manu-
skript och korrektur granskat Ortnamnen i Göteborg och Bohus län, 
Orusts Västra härad, OGB 8, samt för tryckning fortsatt bearbetningen 
av ett av framlidne fil. lic. C. S. Lindstam författat, delvis oavslutat 
manuskript till Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, Lane härad, 
socknarna Bäve och Lane-Ryr samt Uddevalla stad, OGB 12: 1. Han har 
vidare tillsammans med Hugo Karlsson deltagit i fjärde nordiska namn-
forskarkongressen i Helsingfors den 24/8-28/8. 

KARLSSON har läst korrektur på OGB 8, påbörjat kontrollen av manu-
skriptet till OGB 12: 1, i samråd med Ekenvall besvarat förfrågningar 
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från institutioner och enskilda forskare, genomgått inkommande mate-
rial, bedrivit viss studiehandledning samt handhaft övriga expeditions-
göromål. 

LARSSON har fortsatt arbetet på den bohuslänska ordboken, företagit 
inspelnings- och uppteckningsresor den 5/7-8/7 samt den 11/7 bl. a. till 
socknarna Långelanda, Torp, Krokstad, Naverstad, Tanum, Lur och 
Skee. Han har tillsammans med Karlsson granskat inkommande dia-
lektuppteckningar. 

RICHTER har fört generalregistret över i OGB behandlade namn, kata-
logiserat och ordnat en större särtryckssamling samt utfört förekom-
mande maskinskrivningsarbeten. 

III. Institutets arkiv 

Dialektsamlingarna på sedeslappar har under året ökats med uppteck-
ningar från Klädesholmen (87 lappar), Myckleby (29 lappar) samt Lur 
(306 lappar) utförda av ERIK LARSSON. Han har även inlämnat en histo-
rik över samtliga sina dialektuppteckningar. Docent David Kornhall, 
Lund, har upptecknat dialekt, huvudsakligen fisketerminologi, i Sol-
berga (229 lappar) samt ortnamn från Lövön i samma socken. En mindre 
ordsamling från Skaftö har inlämnats av herr C. G. BERNHARDSSON. 
Från folkmålsarkiven i Uppsala och Umeå har överlämnats frågelistor. 
Manuskript har skänkts av fil. lic. Sture A116n, fil. mag. Sigvard Anders-
son, herr Josef Axelsson, fil. stud. Ingegerd Olovson, fil. stud. Agneta 
Pallinder, fil. stud. Thomas Freis, fil. mag. Birger Skogsberg, fil. mag. 
Jane Sundström samt fil. kand. Claes Trefil. 

Nya ekonomiska kartor över Lane härad samt konceptkartor över 
Bohuslän har inköpts. 

Nio tonband dialektprov (4 1/2 timmars speltid) har inspelats under 
året. 

Trycksamlingen har ökats med 81 volymer. 

IV. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan 

Från trycket har utgivits OGB 8, omfattande 456 trycksidor jämte 
karta. Manuskriptet har författats av fil. lic. DAvrn PALM. Bearbet-
ningen av C. S. Lindstams manuskript till OGB 12: 1 har fortsatt. Arbete 
på OGB 6 (A. JANZAN), 7 (V. EKENVALL) och 17 (G. DROUGGE) pågår. 
H. KARLSSON har påbörjat en undersökning av de västsvenska ortnam-
nen på .land(a). E. LARSSON fortsätter sitt arbete på den bohuslänska 
ordboken (se punkt II ovan). 



280 VERNER EKENVALL 

Compte rendu 

de l'Institut des recherches toponymiques et dialectologiques å 1'Uni-
versit6 de Gothembourg pendant les annees d'exercise 1962-63. Par 
VERNER EKENVALL. 1. Organisation, budget et administration. 2. Em-
ployes et conclitions du travail. 3. Archives de l'Institut et accroissements 
des collections. 4. Travaux executes par PInstitut. Publications. 



Årsberättelse för Institutet för folkminnesforskning vid 
Göteborgs universitet 1962/63 

Av C.-M. BERG-STRAND 

Genom beslut av 1962 års riksdag har Institutet för folkmirmesforsk-
ning från och med den 1 juli 1962 förstatligats och överförts till staten 
för Göteborgs universitet. 

Institutet är anslutet till professuren i allmän och jämförande etno-
grafi. 

Anslagen för bestridande av institutets verksamhet är uppförda under 
respektive titlar för Göteborgs universitet i regleringsbrevet av den 6/6 
1962. 

Institutets insamlingsverksamhet under året har finansierats genom 
medel ur det anslag, institutet år 1961 erhöll ur Anna Ahrenbergs fond. 

Föreståndare för institutet är arkivarien fil. lic. CARL-MARTIN BERG-
STRAND. Han är som arkivarie heltidsanställd. 

Bergstrand har som resultat av utfört fältarbete inlämnat 51 sid. 
uppteckningar från Gällaryd i Småland samt Stala och Torps socknar i 
Bohuslän. 

Kyrkoherde IVAN MARKENDAHL har insänt 57 sid. uppteckningar från 
Torps och Valbo Ryrs socknar i Dalsland. 

Fru SONJA HENNINGSSON har bidragit med 83 sidor från Fagered, 
Gällared och Harplinge i Halland och fru SIGNE KARLSSON med 54 sidor 
från Hovmanstorp, Småland. 

Mindre samlingar har inlämnats av herr HERBERT CHRISTENSSON, 
Ljung i Bohuslän, herr GUSTAV LARSSON, Örby i Västergötland, fru 
Signe Benjour, Bro i Bohuslän, samt fröken HULDA ANDERSSON, Land-
vetter i Västergötland. 

Arkivarien har fortsatt och avslutat renskrivningen av de uppteck-
ningar, som framlidne polismannen Adolf Carlsson i Lilla Edet efter-
lämnat och av dödsboet skänkts till institutet. 

De institutet tillhöriga folkminnessamlingarna uppgick vid arbets-
årets slut till i runt tal 179 700 sidor. Härtill kommer den s. k. Liung-
manssamlingen med 5 436 sidor. Västsvenska folkminnesföreningens 
samlingar, vilkas vård jämväl handhas av institutets arkiv, uppgår till 
omkring 45 600 sidor. 

Arkivarien har som gåva till institutet överlämnat 325 sidor avskrifter 
ur äldre domböcker. 
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Ur samlingarna har under året utlånats 6 065 sidor. Bland låntagarna 
märkes Nordiska museet och Svenskt visarkiv, båda i Stockholm, Lands-
måls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Folklivsarkivet i Lund, Stifts-
och läroverksbiblioteket i Karlstad, Stadsbiblioteket i Arvika samt ett 
antal enskilda forskare. 

Realkatalogen över institutets samlingar har förts fram t. o. m. sista 
accessionsnumret 6 133, så även den geografiska katalogen samt kata-
logen över upptecknarna. 

Arkivarien har under arbetsåret av trycket utgivit del III av »Folktro 
och folksed på Värmlandsnäs» samt del II av »Livet i Mark på 1700-
talet», den förra omfattande 323 sidor, den senare 229. Han har i »Tibro-
bygden» 1962 publicerat en uppsats »I Kyrkef alla för 200 år sedan» samt i 
»Falbygden» 1963 en artikel »Livet i Vartofta härad för 200 år sedan». 

Compte rendu 

des recherches dirigees par 'Institut de Folklore å l'Universitå de Gothem-
bourg pendant les annt5es d'exercice 1962-63. Par C.-M. BERGSTRAND. 
Direction, budget et employ4s. Travaux ex&utiSs par l'Institut. Publica-
tions. 



Insänd litteratur 
1/1  1964-31/12  1964 

Abhancllungen und Berichte des Staatlichen Museums fär Völkerkunde 
Dresden Bd 22. Berlin 1963. - Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 
42. G. Franzen, Laxclwlabygdens ortnamn. The place-names of the Lax-
daela region. Upps 1964. - Acta Ethnographica Academiae Scientiarurn 
Hungaricae. T. 13. Budapest 1964. - Annales Academiffl Regix Scien-
tiarum Upsaliensis 7-8 (1963-64). Sthm 1964. - Årbök hins islenzka 
fornleifafelags 1943-1963. Reykjavik 1949-1964. - The Arnamagnman 
Institute. Bulletin 1963/64. Kbh 1964. - Arts et traditions populaires. 
Ann& 9: 4, 1961 - 11, 1963. Strasbourg 1963, Paris 1963-64. - Arv. 
Tidskrift för Nordisk folkminnesforskning. Vol. 18/19 (1962/63). Upps 
1964. - Bayerisches Jahrbuch fur Volkskunde 1963. Volkach vor Wärz-
burg 1963. - Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Litera-
tur. Bd 85: 2/3-86: 1/2. Halle 1963-64. - Bibliografi over dansk folke-
kultur, se Dansk Folkemindesamling. - Blekingeboken. Arg. 42 (1964). 
Karlskrona 1964. -Bromma hembygdsförenings årsskrift. Arg. 35 (1964). 
Lund 1964. - Budkavlen. Organ för Brages sektion för folklivsforskning 
och Institutet för nordisk etnologi vid Åbo Akademi. Årg. 40-41 (1961-
62). Åbo 1963. - Bulletin of the Institute of Ethnology, Academia Sinica. 
Nr 15-16, 1963. Nankang, Taipei. - Bygd och natur. Arg. 45 (1964). 
Malmö 1964. - Casopis nårodniho muzea oddil väd spoleöensk3ch. 1827-
1956. Rejstfik 125 roönikå muzejniho öasopisu. Svazek 2. Jinenn sez-
nam. Praha 1963; Roönik 132 (1963): 3-4 - roönik 133 (1964): 1-2. Praha. 
- Danmarks stednavne. Nr 12. Stednavne i Århus og Skanderborg am-
ter. Kbh 1964. - Dansk Folkemindesamling: Bibliografi over dansk 
folkekultur. Udg. af foreningen »Danmarks Follreminder». 1960-1961/62 
Kbh 1962-64. Danmarks Folkeminder. Nr 72. Inger M. Boberg, Dansk 
folketradition i tro og cligtning og deraf afhffingig skik. Kbh 1962; Nr 73. 
N. Christensen, Folkeeventyr fra Kr Herred. Kbh 1963; Nr 74. Det 15. 
nordiske folkelivs- og folkemindeforskermode Ålborg 12.-16. september 
1961 ved L. Bodkor og B. Holbek. Kbh 1963; Nr 75. A. F. Schmidt, Fra 
Djurslands gamle landsbyer. Folkeliv og folkeskikke. Kbh 1964. Folke-
minder udg. af  Foreningen »Danmarks Folkeminder». H. 8-10 (1962-64). 
Kbh 1962-64. - Danske folkemaal. Arg. 18: Tilleegshaefte (1964). Dia-
lektstudier udg. af  Institut for dansk dialektforskning. Kbh 1964. - 
Danske studier. Udg. af Aa. Hansen og Erik Dal. Bd 59 (1964). Kbh 
1964. - Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffent- 
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lichungen des Instituts för deutsche Volkskunde. Bd 4: 2. W. Steinitz, 
Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunder-
ten. Bd 2. Berlin 1962; Bd 33. H. Strobach, Bauernklagen. Untersu-
chungen zum socialkritischen deutschen Volkslied. Berlin 1964. - Deut-
sches Jahrbuch för Volkskunde. Bd 10. Jahrg. 1964: T. 1. Berlin 1964. - 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus-
muuseum: Eesti NSV raamat 1940-1960. Näituse kataloog. Tallinn 1960. 
Abriss der estnischen VolkSkunde. Tallinn 1964. H. Laidvee, »Kalevi-
poja» bibliograafia 1836-1961. Tallinn 1964. (Personaalbibliograafia 
1, 2 osa.) - Ethnographia, se Orszågos Nåprajzi Muzeum. - Fataburen. 
Nordiska museets och Skansens årsbok 1964. Sthm 1964. - F F Com-
munications. Edited for the Folklore Fellows. Vol. 79: 2. No 190. G. 
Bordman, Motif-index of the English metrical romances. Hki 1963; Vol. 

1. No 191. K. Vilkuna, Volkstämliche Arbeitsfeste in Finnland. Hki 
1963; Vol. 80: 2. No 192. E. J. Moyne, Hiawatha and Kalevala. Hki 1963; 
Vol. 81: 1. No 193. R. W. Brednich, Volkserzählungen und Volksglaube 
von den Schicksalsfrauen. Hki 1964; Vol. 81: 2. No 194. Imre Katona, 
Historische Schichten der ungarischen Volksdichtung. Hki 1964; Vol. 

3. No 195. A. Dundes, The morphology of North American Indian 
folktales. Hki 1964; An index to volumes 1-81. Nos 1-195. 1910-1964. 
Hki 1963. - Finnbygden. Tidskrift för Värmlands finnbygder. 1964. 
Säffle 1964. - Finnisch-ugrische Forschungen. Bd 35: 1/2. Hki 1964. - 
Finskt museum 68-69 (1961-62). Hfors 1963-64. - Folkeminder udg. af  
Foreningen »Danmarks Folkeminder», se Dansk Folkemindesamling. - 
Folk-liv. Acta ethnologica et folkloristica europaea 1962/63. T. 26/27. 
Sthm 1964. - The Folklore and Folk Music Archivist. Vol. 6-7: 2 (1963-
64). Bloomington. - Stiftelsen Folkmåls- och Folkminnesundersökningen 
i övre Norrland. Verksamhetsberättelse för 1963. [Umeå 1964.] (Stenc.) 
- Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning. 1963: 2/3-
1964: 1. Upps 1963-64. - Forschungsinstitut fär deutsche Sprache. 
Deutscher Sprachatlas. Universität Marburg. Wissenschaftlicher Jah-
resbericht. 1. Januar 1962 - 31. Dezember 1963. Marburg/Lahn. - 
Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd. Årg. 10 
(1964): 1-3. Oslo 1964. - Fr6öskaparrit. Annales societatis scientiarum 
Fwroensis. Båk 12. T6rshavn 1963. - Från bergslag och bondebygd. 
Örebro läns hembygdsförbunds årsbok. Arg. 18-19 (1963-64). (Medde-
landen 29-30.) Örebro 1964. - Från Borås och de sju häraderna. Arg. 19 
(1964). Borås 1964. - Från Gästrikland. Gästriklands kulturhistoriska. 
förenings meddelanden 1964. Gävle 1964. - Fynske aarbeiger. Udg. af 
Historisk Samfund for Fyns Stift. 8: 3. Odense 1964. - Germanisches 
Nationalmuseum, Niirnberg. Bilder aus deutscher Vergangenheit. 
Bibliothek ... zur deutschen Kunst- und Kulturgeschichte hrsg. von 
L. Grote. Bd 22. E. Verheyen, Das Goldene Evangelienbuch von Ech-
ternach. Miinchen 1963. - Glasnik Zemaljskog Muzeja u Sarajevu. Etno- 



INSÄND LITTERATUR 285 

logija. Nova Serija. Sveska 18 (1963). Sarajevo 1963. - Globen. Nyheter 
från Generalstabens litografiska anstalt, Kartografiska institutet och 
Esselte map service. 1964. Salm 1964. - Gotländskt arkiv. Meddelanden 
från Föreningen Gotlands fornvänner. 36 (1964). Visby 1964. - Halm-
stads stadsbibliotek med Tollska biblioteket (Centralbibliotek för Hal-
lands län). Årsberättelse för år 1963. Halmstad 1964. - Helsingin Yli-
opisto. Suomen kielen laitos. Suomen kielen nauhoitearkiston toiminta v. 
1963. (Stenc.) - Hembygden. Tidning för Hembygdsvård och ideell 
ungdomsrörelse. Arg. 43 (1964): 1/2. Karlstad 1964. - Hembygden. Utg. 
av Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund 1964. Vänersborg 1964. 
- Hessische Blätter fiir Volkskunde. Bd 55 (1964). Giessen 1964. - 
Historisk Samfund for Presto amt. Årbog 1961-62. Ny rffikke bd 5: 5-6: 
1. Nazstved. - Historisk Samfund for Ribe Amts Smaaskrifter. Nr 3. 
G. Pedersen, En styrmands selvbiografi. Varde 1964. - Historisk årbog 
for Thisted amt udg. af  Historisk Samfund for Thy og Hanherred 1964. 
Thisted 1964. - Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. 
Årsberättelse 1963/64. Lund 1964. - Håloygminne. Utgj. av Hålogaland 
Historielag. Bd 11. Arg. 45 (1964): 1-3. Svorkmo. - Hälsingerunor. En 
hembygdsbok 1963. Malung 1963. - Index ethnographicus, se Orszågos 
Nprajzi Muzeum. - Indiana University folklore series nr 19. E. D. 
Ives, Larry Gorman, the man who made the songs. Bloomington 1964. - 
Institut Grand-Ducal. Section de Linguistique de Folklore et de Topo-
nymie. Bulletin linguistique et ethnologique. Faso. 10. Luxembourg 
1963. - Institutionen för nordiska språk vid Leningrads universitet. 
Splendeurs de l'Ermitage. Ecoles flamande et hollandaise. Texte de V. F. 
Levinson-Lessing. Prague (cop. 1964). - Journal of English and Ger-
manic philology. Vol. 62: 3-63: 2 (1963-64). Urbana, Ill., Menasha, 
Wisc. - Journal de la Socia6 Finno-ougrienne 64. Hki 1963. - Jul-
hälsning till församlingarna i ärkestiftet. Arg. 50 (1964). Upps 1964. - 
Jämten. Heimbygdas årsbok. Arg. 57 (1963). Östersund 1963. - Ka-
lender. [Utg. av] Svenska folkskolans vänner. Arg. 79 (1964). Hfors 1964. 
- Kalevalaseuran vuosikirja 44 (1964). Hki 1964. Seulaset. Kalevalaseu-
ran tiedotuslehti. Uutisia suomen kielen, kirjallisuuden ja kansanelämän-
tutkimuksen alalta. Bki 1964. - Kalmar län 1963. Årsbok för kultur-
historia och hembygdsvård. Kalmar. - Kulturen 1963. Lund 1964. - 
Kustbon. Organ för estlandssvenskarna i Sverige. Arg. 21 (1964). Här-
nösand 1964. - Kvänumsbygden 1963. Utg. av Kvänumstraktens Hem-
bygdskrets. Falköping 1963. - Lautbibliothek der deutschen Mund-
arten. Hrsg. vom Deutschen Spracharchiv. 31. E. Zwirner, Anleitung 
zu sprachwissenschaftlichen Tonbandaufnahmen. Göttingen 1964; 32. 
0. Werner, Friesen. Landkreis Kronach/Oberfranken. Göttingen 1964; 
33/34. 0. von Essen, Kirchwerder bei Hamburg. Göttingen 1964; 35. H. L. 
Kufner, Miinchen. Göttingen 1964. - Leuvense bij dragen. Tijdschrift 
voor moderne filologie. Jaarg. 52: 3-53: 3 (1963-64). Leuven. - Man. 
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A record of anthropological science. Vol. 64, Art. 1-211. Jan.-Oct., 1964. 
- Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund 37 (1964). Små-
ländska kulturbilder. Jönköping 1964. - Meddelanden från Svenskt vis-
arkiv. 18. Aa. Jorgensen, Folkevisesproget. Sthm 1964; 19. Alfhild Fors-
lin, Balladen om riddar Olof och älvorna. Sthm 1964. - M6moires de la 
Sociåt6 Finno-ougrienne. 129-131. P. Virtaranta, Lyydiläisiä tekstejä. 
1-3. Hki 1963-64; 133. N. Valonen, Zur Geschichte der finnischen Wohn-
stuben. Hki 1963; 134. A. Karmisto, Wogulische Volksdichtung. Bd 6. 
Hki 1963; 135. Memoria saecularis E. N. Setälä 27.u.1964. Hki 1964. - 
Midwest Folklore. Pub!, by Indiana University. Vol. 13: 2-4. 1963-64. 
Bloomington. - Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforsk-
ning. Arg. 50-51 (1962-63). Upps 1963-64. - Nationalmuseets etnolo-
giske undersogelser. Sporgeliste nr 27. G. Nellemann, Fiskeri 1. Pig, lyster 
og harke. 1964. (Stenc.) - N6prajzi közlem6nyek, se Orszågos N6prajzi 
Muzemn. - Nordiska museet. Meddelanden från etnologiska undersök-
ningen. Nr 88-89 (1963-64). (Stenc.) - Nord-Nytt. Organ for Nordisk 
studentkomite i etnologi og folklore. 1963: 1-1964: 2. Oslo. (Stene.) - 
Norrbotten. Norrbottens läns hembygdsförenings årsbok 1964/65. Luleå 
1964. - Norsk etnologisk gransking. [Emnelister.] 102. Enkle låteredska-
per; 103. Bläseinstrumenter; 104. Diverse musikkinstrumenter; 105. 
Sauehald; 106. Foreninger og organisasjoner. Bygdöy 1964. (Stenc.) - 
Norsk folkeminnelags skrifter. 91. F. Myrvang, Huh-tetta. Folkeminne 
ifrå Andoya 1. Oslo 1964; 92. Tradisjonsinnsamling på 1800-talet. Oslo 
1964. - Norsk Folkemuseum. Samiske samlingen Bd 6. A. Steen, Masi. 
En samebygd. Oslo 1963; Bd 7. R. N. Pehrson, The bilateral network of 
social relations in Könkämä Lapp district. Oslo 1964. - Norsk Målföre-
arkiv. 0. Bråvoll, Vestfoldmål. Ord og vendinger fra Andebu. Drammen 
u. å. - Det kgl. norske videnskabers selskab, Trondheim: Museet. Årbok 
1963; Forhancllinger bd 36 (1963). 1964; Skrifter 1963. 1964; Forhand-
linger of skrifter 1947-1956. Tabula auctorum et index rerurn av K. Thal-
berg. 1963. - Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språk-
forskning. Arg. 43 (1963). Lund 1964. - Skrifter utg. av Nämnden för 
svensk språkvård. 28. Nordiska språkfrågor 1961 och 1962. Sthm 1963; 
29. R. Otterbjörk, Svenska förnamn. Kortfattat namnlexikon. Sthm 
1964; 30. E. Wellander, Språk och språkvård. Ett urval artiklar i Svenska 
Dagbladet 1928-1963. Sthm 1964. Nämnden för svensk språkvård. Års-
berättelse för 1963. Sthm 1964. - Odense Bys Museer. Beretning 1962-63 
ved S. Larsen. - Orbis. Bulletin international de Documentation linguis-
tique. T. 12: 2-13: 1, 1963-64. Louvain. - Ordbok över svenska språket 
utg. av Svenska akademien. H. 254/258. 5- Samordig. Lund 1964. - 
Orszågos Nåprajzi Muzeum, Budapest: Ethnographia. A magyar n6prajzi 
tårsasåg foly6irata. Ivf. 74: 4-75: 2, 1963-64. Index ethnographicus 
1961. vf. 6. Neprajzi közlem6nyek. Ivf. 7:sz. 3/4. 1963. 2szakamerikai 
indiånok. A drezdai neprajzi milzeum kiållitåsa 1963. T. Bodrogi, Some 
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problems regarding investigations into the Hungarian kinship termino-
logy (ur: Acta ethnographica academiae scientiarum hungaricae, T. 11: 
3-4. 1962). - Ortnamnen i Skaraborgs län. D. 15. Viste härad. Territo-
riella namn. Av I. Lundahl. Uppe 1964. - Polar record. A journal of 
Arctic and Antaretic exploration and research. Issued by the Scott Polar 
Research Institute, Cambridge. Vol. 12: nos 76-78, Jan.-Sept. 1964. 
Index vol. 11: nos 70-75. Jan. 1962 - Sept. 1963. 1964. - Polskie to-
warzystwo ludoznawcze. Oskar Kolberg. Dziela wszystkie. T. 18-19. 
Kieleckie 1-2; T. 20-21. Radomskie 1-2; T. 22. Leczyckie; T. 23. Kaliskie; 
T. 27-28. Mazowsze 4-5; T. 33-34. Chelmskie 1-2; T. 35. Przemyskie. 
Wroclaw 1963-64. - Pålsgården. Arg. 24 (1964). Ockelbo 1964. - Re-
corded sound. The journal of the British Institute of Recorded Sound. 
No 13-16. Jan.-Oct. 1964. Portsmouth. - Revista de folclor. Anul 7-8. 
Bucure0i 1962-63. Revista de etnografie i folclor. Anul 9 (1964): 2-3. 
Bueure0i 1964. - Riksdagsbiblioteket. Årsbibliografi över Sveriges of-
fentliga publikationer 1962-63. Sthm 1963-64. Förteckning över nyför-
värv år 1963. Sthm 1964. - Sanastaja. Aikakauslehti sanatietoja ja 
-tiedusteluja varten. No 86. Vaasa 1964. - Scandinavian studies. Vol. 36 
(1964). Lawrence. - Schweizerisches Archiv för Volkskunde. Jahrg. 59-
60: 1/2. Basel 1963-64. - Seottish studies. Vol. 7: 2-8: 1 (1963-64). 
Edinburgh. - Scripta Ethnologica. Turun yliopiston kansatietean lai-
toksen julkaisuja. 15. L. Laaksonen, Turkulaisten julkisia vappuperin-
teitä vuosina 1919-1960. Turku 1963; 16. I. Talve, Kannakselainen sää-
rikokko. Turku 1964; 17. L. Honko, Siirtymäriitit. Turku 1964; 18. I. 
Talve, Arbeit und Lebensverhältnisse der finnischen Bahnbauarbeiter 
und Eisenbahner. Turku 1964. - Skansvakten. Elfdalens hembygds-
förenings midsommartidning 1964. Nr 49. Älvdalen 1964. - Skinnare-
bygd. Malungs hembygdsförenings årsbok. Arg. 12/13-14/15 (1959/60-
61/62). Malung 1961-63. - Skrifter utg. av Institutt for nordisk filologi, 
Universitetet i Bergen. 3. S. D. Midttun, Stadnamn i Årdal i Sogn. Bergen 
1958. - Skytteanska samfundets handlingar. Acta Societatis Skyttean. 
No 2 (1963). Umeå 1963. No 3 (1964). R. Bergling, Kyrkstaden i övre 
Norrland. Kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under 1600- och 
1700-talen. Upps 1964. - Skånes ortnamn. Utg. av Sydsvenska ort-
namnssällskapet och Landsmålsarkivet i Lund. Ser. A. Bebyggelse-
namn. D. 3. Bjäre härad och Ängelholms stad. Av B. Pamp. Lund 1964. 
- Slavia Oceidentalis. T. 23-24. Poznati 1963-64. - Smithsonian insti-
tution, Bureau of American ethnology, Washington. Bulletin 178. Index 
to bulletins 1-100 of the Bureau of American ethnology. 1963; Bulletin 
186. Anthropological papers. Nrs 63-67. 1963; Bulletin 187. Gertrude 
P. Kurath, Iroquois music and dance: ceremonial arts of two Seneca 
longhouses. 1964; Bulletin 189. River basin surveys papers. Interagency 
archeological salvage program. Nrs 33-38. 1964; Bulletin 190. Elisabeth 
Tooker, An ethnography of the Huron Indians, 1615-1649. 1964; Eight- 
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ieth annual report of the Bureau of American ethnology to the secretary 
of the Smithsonian Institution 1962/63. 1964. - Sprog og kultur. Bd 
24: 1/2. Aarhus 1964. - Ströms hembygdsförenings årspublikation 1963. 
Strömsboken. D. 2: 2: h. 20. Av L. Trangius. Strömsund 1964. - Studia 
Ethnographica Upsaliensia 20. Varia I (1964). Lund 1964. - Studia Fen-
nica. Revue de linguistique et d'ethnologie finnoises. T. 10-11. Hki 
1963-64. - Studia Norvegica. Nr 13. Warren E. Roberts, Norwegian 
folktale studies. Some aspects of distribution. Oslo 1964; Nr 14. Marta 
Hoffmann, The warp-weighted kom. Oslo 1964. - Suomen Museo 70 
(1963). Hki 1963. - Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Suomi. 110: 3. 
M. Rapola, Henrik Hoffmann. Puristinen kielenkorjaaja. Hki 1963; 
110: 4. Pirkko-Liisa Rausmaa, Hiidestä kosinta. Hki 1964. Tietolipas. 
13. T. Vuorela, Kansatieteen sanasto. Toinen, uudistettu painos. Hki 
1964; 31. Eeva Linden, Omaa ja vierasta. Kirjoituksia kielenkäytön 
alalta. Hki 1963; 33. Toinen kielivartio. Yleisradiossa pidettyjä kielipaki-
noita. Hki 1963; 34. P. Virtaranta & P. Soutkari, Näytteitä suomen mur-
teista. Hki 1964. - Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land. 400. Finlands svenska folkdiktning. 6. Folkdans. A. Instrumental-
musik. 1. Äldre dansmelodier. Utg. av 0. Andersson. Åbo 1963; 402. 
Finlands svenska folkdiktning. 6. Folkdans. A. 3. Bröllopsmusik. Utg. 
av 0. Andersson. Åbo 1964; 403: 1. Samlade skrifter av J. L. Runeberg 
under red. av 0. Ahlbäck och G. Tideström. D. 13: 1. Kommentar till 
psalmer av S. Belfrage. H. 1. Lund 1963; 404. J. Hedberg, Kungliga finska 
artilleriregementet. Hfors 1964; 405. Studier i nordisk filologi utg. genom 
R. Pipping. Bd 54. Hfors 1963; 406. N. G. af Schulten, Levnadsteckning 
med inledning och kommentarer utg. av 0. Mustelin. Hfors 1964; 407. 
Historiska och litteraturhistoriska studier. 39. Hfors 1964; 408. 0. An-
dersson, Studier i musik och folklore. Åbo 1964. Svenska litteratursäll-
skapet i Finland. Årsberättelse för år 1963. Hfors 1964. - Svenska tu-
ristföreningens årsskrift 1964. Sthm 1964; Tidning, Turist. Arg. 32 (1964). 
Sthrn 1964. - Svenskbygden. Tidskrift för finlandssvenskt kulturliv. 
Årg. 42: 9/10-43. (1963-64.) Hfors, Jakobstad. - Sveriges ortnamn. 
B. Collinder, Ordbok till Sveriges lapska ortnamn. Upps 1964. - A 
Szente Kovåcs Jånos Muzeum evkönyve 1961-62. Oroshåza 1963. - 
Tromso museum: Acta Borealia. B. Humaniora. No 8. P. Simonsen, 
Bibliografi over Nord-Norges arkeologi. Tromso/Oslo 1964; Ottar. Po-
puhere småskrifter fra Tromso museum. Nr 38-41 (1963: 4-1964: 3). 
Tromso; Årsberetning 1963. Tromso/Oslo 1964. - Udvalg for folkemaals 
publikationer. Ser. A. Nr 21: 1. M. B. Ottsen, Hostrupdansk. 2. Ordbog. 
Bd 1. A-G. Kbh 1963. - Universitetet i Bergen: Årbok. Humanistisk 
serie. 1962-63. Bergen 1964. Årsmelding 1962-63. Bergen 1963. - Upp-
land. Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening 1963. 
Upps 1963. - Uppsala universitetsbiblioteks årsberättelse för räken-
skapsåret 1961/62-62/63. Upps 1963-64. - Varbergs museum. Årsbok. 
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Arg. 15 (1964). Varberg 1964. - Vendsysselske aarboger udg. af  Historisk 
samfund for Hjoring amt 1963-64. Hjoring 1963-64. - Western folklore. 
Issued by the California Folklore Society. Vol. 23: 1-8 (1964). Berkeley 
and Los Angeles. - Vetenskaps-societeten i Lund. Årsbok 1964. Lund 
1964. - Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens hand-
lingar. Historiska serien 9. B. Steckzen, Birkarlar och lappar. En studie i 
birkarleväsendets, lappbefolkningens och skinnhandelns historia. Stlim 
1964. - Vänersborgs söners gilles årsskrift. Tidskrift för Vänersborgs 
museum. Arg. 32-33 (1963-64). Vänersborg 1963-64. - Värmland förr 
och nu. Meddelanden från Värmlands fornminnes- och museiförening. 
Arg. 62 (1964). Upps 1964. - Västerbotten. Västerbottens läns hem-
bygdsförenings årsbok. Årg. 45 (1964). Umeå 1964. - Västra Göinge 
hembygdsförenings skriftserie. 2-4 (1954-56), 6-12 (1958-64). Hässle-
holm 1954-56, 1958-64. - Aarboger for nordisk oldkynclighed og histo-
rie udg. af  Det kgl. nordiske Oldskriftselskab 1962. Kbh 1963. - Århus 
stifts årboger. Udg. af Historisk samfund for Århus stift. Bd 56. Århus 
1963. 

ARESKOUG, H. & ÅKERLTJND, W., Delat författarskap. En princip-
fråga i konkret belysning (med anledning av Skånes ortnamn bd A 18). 
Lund 1964. - Bmw, E., The Hungarian dialectology in the United 
States (ur: Year Book of The American Philosophical Society, 1963). - 
BENSON, S., Samordnat författarskap. En konkret fråga i saklig belys-
ning. Lund 1964. - DENS., Natan Lindqvist (ur: Vetensk.-Societetens i 
Lund årsbok 1964). - BERGSTRAND, C.-M., Gammalt från Nordhalland. 
Folkminnen frän Fjäre och Viske härader upptecknade och utg. D. 1. 
Gbg 1964. - BRINGEUS, N.-A., Folktraditioner från Jämtland. Medde-
lade av 0. Tirön och S. Wagenius 1842-43 (ur: Jämten 1964). - BROBERG, 
R., Fogderäkenskaperna för Värmland 1530-1535 (ur: Nationen och 
hembygden. D. 9). Årjäng 1964. - DENS., Finskt och svenskt i möte. 
Drag ur älvdalsfinnarnas bebyggelsehistoria och kulturella utveckling 
(ur: Karlstads stifts julbok 1964). - BRONDEGAARD, V. J., Stovbold - 
Blindsopp - Blodstilla. Lyeoperdon og Bovista i Folkemedicinen (ur: 
Archiv for Pharmaci og Chemi 68, 1279-1293, 1961). - DENS., Nym-
phaeaceerne i folkemedicinen (ur: Farmaceutisk tidende nr 12-14-15, 
1962). - DENS., Vibefedt (Pinguicula) i folkemedicinen (ur: Farmaceu-
tisk tidende nr 51, 1961). - DENS., Wegerich als Wundheilmittel in der 
Volks- und Schulmedizin (ur: Sudhoffs Archiv Bd 47: 2, Juni 1963. 
Wiesbaden). - BODICER, L., The Nordic riddle. Terminology and biblio-
graphy. Kbh 1964. (Nordisk inst. for folkedigtn. Skr. nr 3.) - COLLINDER, 
B.J., Hur ofta bör vi byta bibel? (ur: Västerås stiftsbok 1965). - Dos 
SANTOS Jtmos, J. R., As gravuras litotripticas de Ridevides (Vilariga) 
(ur: Trabalhos de Antropologis e Etnologis, Vol. 19: 2). Porto 1963. - 
DENS., »Berröezinhos» do Castro de Santa Luzia (Freixo de Espada-å- 
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Cinta) (ur: A Pedro Bosch-Gimpera en el septuagesimo aniversario de su 
nacimiento). Mexico 1963. - EK, S. B., Den som kommer först till 
kvarns - Ett ordspråk och dess bakgrund. Lund 1964. (Scripta minora 
Reg. Soc. hum. litt. Lundensis 1963-1964: 1.) - ELERT, C.-C., Phono-
logie studies of quantity in Swedish. Based on material from Stockholm 
speakers. Salm 1964. (Monografier utg. av Stockholms kommunalför-
valtning 27.) - FJELLSTRÖM, PHEBE, Lapsk benornamentik (ur: Norr-
botten 1952). Luleå 1952. - DENS., Två silversamlingar från Lappland 
(ur: Norrbotten 1958). Luleå 1959. - DENS., En nordnorsk lappsilver-
samling (ur: Norlanclica. Norrl. nat. skr.-ser. 5). Upps 1961. - DENS., 
Samernas kolt och dräktsilver (ur: Kulturen, En årsbok 1963). Lund 
1964. - FORSSBERG, E., Jämtarnas handelsfärder till Stockholm (ur: 
Jämten 1963. Östersund 1963). - FRANZEN, G., The development of 
Scandinavian studies in the United States (ur: Scandinavica 3, 1964). - 
FRIES, S., Flora svecica som växtnamnsordbok. Hur Linne samlade folk-
liga växtnamn (ur: Sv. Linne-sällsk. årsskr. Årg. 45, 1962). Upps 1963. - 
FURULAND, L., Statarna i litteraturen. En studie i svensk dikt och sam-
hällsdebatt. Från Oxenstierna och Almqvist till de första arbetardik-
tarna. Sthm 1962. - GARMONSWAY, G. N., Canute and his empire. The 
Dorothea Coke memorial lecture in Northern studies delivered at Univ. 
College London 28 Oct. 1963. London (cop. 1964). - GREVERUS, INA-
MARIA, Skandinavische Balladen des Mittelalters. Ausgewählt, iibertra-
gen und erläutert. Lock 1963. (Rowoh1ts Klassiker der Literatur und der 
Wissenschaft. Skandinavische Literatur Bd 2.) - RASLAG, J., »Gothic» 
im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert. Eine wort- und ideen-
geschichtliche Untersuchung. Köln (cop. 1963). (Anglistische Studien 
1.) - HEDBLOM, F., Hos hälsingar i Bishop Hill. Från en Amerika-resa 
1962 (ur: Hälsingerunor 1963. Malung 1963). - HEmmER, R., [Rec. av] 
A. Thomson, Stöld av annans hustru. Kristoffers Landslag Tjuvabalken 
Kapitel I ( = Scripta Minora Reg. Soc. hum. litt. Lundensis 1961-1962: 
3) (ur: Tidskr. utg. av Jurid. Fören. i Finland 1963: 5). - DENS., Ett fel-
tolkad dråpstadgande i svearätten (Upplandslagen Manhelgdsbalken 
10: 1; Södermarmalagen Manhelgdsbalken 25: 1) (ur: Tidskr. utg. av 
Jm'id. Fören. i Finland 1964: 4). - HJELMSTEDT, L., Pelle Molins be-
rättarstil. En studie (ur: Skytteanska samf. handl. 2, 1963). Umeå 1963. 
- HUMMELSTEDT, E., Rolf Pipping (ur: Årsskrift utg. av Åbo Akademi 
47, 1962-63). - HOJRUP, 0., Om Nationalmuseets etnologiske under-
segelser (ur: Budstikken 1963). - INGERS, I., Sägner och historier från 
Skytts härad (ur: Det Gamla Trelleborg 1964). Trelleborg 1964. - DENS., 
I studentkaserner och vindskupor (ur: Akadem. fören:s årsskrift 1964). 
- ISAKSSON, 0., Några byordningar från 1600-talets Västerbotten (ur: 
Folk-Liv 1962/63). - IsmoRo, A., 0 centro oleiro da Flor da Rosa (Con-
celho do Crato - Alto Alentejo) (ur: Trabalhos de Antropologia e Etno-
logia, Vol. 19: 2). Porto 1963. - JONSSON, B. R., Ältare deutsche Lieder 
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