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Ordgeografi och språkhistoria 

Ett klarläggande och ett genmäle 

Av GUN WIDMARK 

Inledning 

Svenska landsmål 1960 innehåller en längre uppsats med titeln »Om 
det nordiska u-omljudet», författad av dåvarande docenten, numera 
professorn GÖSTA HOLM. Uppsatsen är föranledd av min avhandling 
över samma ämne och bygger på den granskning, som han i egen-
skap av fakultetsopponent underkastade arbetet. Den går dock be-
tydligt över vad man rimligtvis kan begära av en recension, utförd 
å ämbetets vägnar, och vill tydligen ge författarens självständiga syn 
på ämnet. För den som onekligen har en mångårig erfarenhet av 
detta är det på en gång förvånande, nedslående och stimulerande att 
se hur olika ett och samma material kan te sig för två personer. Om 
det är förvånande och nedslående att finna slutsatser, självklara för en 
själv, icke accepterade, är det å andra sidan stimulerande att tvingas 
till en debatt, som preciserar de egna ståndpunkterna och ger dem 
relief genom den oväntade belysning, som andras ståndpunkter ger. 
Den menlösa kritiken är inte Gösta Holms särmärke, och det är jag 
honom tacksam för. 

Oräddheten att fatta egna ståndpunkter och klarheten i redovis-
ningen av dessa är egenskaper, som man sätter stort värde på hos 
en motståndare. Då framställningen utgör en recension, kan dock 
ett sådant starkt personligt ställningstagande medföra vissa nackde-
lar. En recensions främsta uppgift är att orientera. Jag tror, att en 
mera följsam läsare än Holm bättre kunde ha tillgodosett det kravet. 
Bristen på följsamhet visar sig redan i citeringen. Mina slutsatser 
och resonemang återges inte sällan mer eller mindre felaktigt. Ibland 
rör det sig om jämförelsevis oskyldiga förvanskningar av typen: 
»Förf. menar . . . », medan jag uttrycker mig betydligt försiktigare: 
1 — 634029 Sv. Landsmål 1963 
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»Man vill gärna ..., Det är inte osannolikt ... » etc. Inte sällan blir 
emellertid väsentliga resonemang förvanskade, vilket jag i det föl-
jande återkommer till. Blandningen av recension och egen framställ-
ning framträder ibland på ett olyckligt sätt genom att förf. i sina 
resonemang blandar mina och egna uppgifter utan att ange ursprungs-
beteckning, se t. ex. s. 92 f. Väsentligare är emellertid, att jag, då 
jag tar del av min egen framställning i Gösta Holms version, har 
svårt att känna igen den. Min problemställning sätts in i ett alltför 
snävt sammanhang, om min metod får läsaren ingen uppfattning, 
mina slutsatser ges en innebörd, som är mig själv främmande. Det 
skall dock inte betvivlas, att den bristande känsla för mina inten-
tioner, som jag tycker prägla artikeln, i större eller mindre utsträck-
ning säkerligen är föranledd av att jag själv inte varit tillräckligt 
klar och åtminstone i ett fall uttryckt mig på ett missvisande sätt. 

En god del av svårigheterna för oss att mötas på samma våglängd 
har en mycket enkel förklaring. Gösta Holms uppgift har varit att 
avge ett utlåtande över ett hus, som tills vidare framstår som halv-
byggt. Det är mer än förståeligt, att han stått desorienterad inför 
det synliga resultatet. Ingen torde vara mera medveten än jag om 
det ofullbordade i den framställning om u-omljudet, som presenterats 
som del I. Då jag detta till trots beslöt framlägga den som en färdig 
cmhandling, vinnlade jag mig om att inte dra vidare slutsatser än 
det framlagda materialet i förening med den valda metoden tillät — 
jag har i själva verket på den punkten varit långt restriktivare än 
min fakultetsopponent förutsätter. Å andra sidan har jag givetvis 
arbetat utifrån en helhetssyn, som bygger på en genomarbetning 
utifrån andra synpunkter och även på annat undersökt material. Det 
är möjligt, att denna dubbelhet i perspektiven gjort min avhandling 
svåråtkomlig. Ett löst och vårdslöst infogande i en framställning av 
kommande undersökningar och resultat är emellertid knappast för-
enligt med god vetenskaplig metod. En hel del missförstånd torde 
dock ha kunnat undvikas, om jag i inledningskapitlet givit en utför-
ligare redovisning för problemställningarna i del II. Vad jag faktiskt 
säger, har emellertid min kritiker endast delvis beaktat. 

Diskrepansen i våra åsikter kan således till stor del bero på att 
Holm inplacerat mina resultat i ett ofärdigt sammanhang. Så långt 
är den knappast av allmänt intresse. Den kan emellertid ha också 



ORDGEOGRAFI OCH SPRÅKHISTORIA 3 

en annan orsak, mera värd att debattera: vår språksyn kan på en 
eller flera för sammanhanget vitala punkter vara olika. Att så verk-
ligen är fallet, förefaller mig också alldeles uppenbart. Jag tillåter 
mig fördenskull att börja denna diskussion med några synpunkter 
på vissa teoretiska grundproblem — så mycket hellre som Holm 
ibland efterlyser en dylik diskussion. Synpunkterna är mina egna så-
tillvida, som man inte kan ta ställning till språkhistoriska frågor 
annat än utifrån en mer eller mindre genomtänkt uppfattning om 
vad man brukar kalla språkets liv. Egna synpunkter behöver inte 
vara liktydiga med originella synpunkter, och jag gör heller inte an-
språk på originalitet. Jag skiljer mig i mina grunduppfattningar knap-
past från dem man finner uttryckta i t. ex. BLOOMFIELDS Lan-
guage, ett av de verk, som får betraktas som de internationellt mest 
kända och erkända sammanfattningarna av språkvetenskapens resul-
tat och metoder f. n. Mina resonemang torde också väl låta sig för-
enas med dem man finner i ett dialektgeografiskt huvudverk sådant 
som DAIIZATS La Oographie linguistique. Givet är emellertid, att 
företrädarna för den dialektgeografiska forskningen under den visser-
ligen inte särskilt långa tid den funnits till, haft olika syn på sitt 
ämne. Det förefaller således också mig vara ett rimligt krav, att den 
som sysslar med dialektgeografi preciserar sin egen ståndpunkt, och 
jag beklagar, att jag inte gjorde det redan i avhandlingen. Mot bak-
grunden av min teoretiska uppfattning förefaller mig mina i del I 
framlagda resultat relativt lätta att inplacera i sitt rätta sammanhang. 
Den teoretiska grundvalen är även avgörande för valet av metod. 
Det måste redan från början fastslås, att motsättningen mellan mig 
och prof. Holm till en väsentlig del gäller metodiska frågor. 

Teoretisk grundval 

Kärnproblemet i min avhandling rör språkets förändringar. Jag 
har undersökt, hur dessa framträder i ett visst ordmaterial på nor-
diskt språkområde. Undersökningar med sådant syfte är förvisso inte 
nya, men problematiken i dem har så småningom förskjutits. För 
den klassiska språkvetenskap, som stod på junggrammatisk grund, 
kunde ordpar som and : ånd — för att nu hålla mig till mitt eget 
material — ur språkhistorisk synpunkt inte erbjuda något större 
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problem. Den skiftande vokalismen kunde ha två förklaringar. An-
tingen var den resultatet av en ljudlagsenlig växling på olika områ-
den eller — om den förklaringen inte höll streck — berodde den på 
en analogisk förändring. Analogien var således den enda makt i språ-
ket, som tillmättes förmåga att bryta ljudlagen. I princip var en 
ljudlag undantagslös.1  

Det var studiet av dialekterna, som visade upp, att verklighetens 
värld var långt mera kaotisk än teorin gav vid handen. Man sökte 
förgäves efter den likformigt genomförda ljudlagen. Upptäckter så-
dana som den, att ordgränsen mellan ty. ik och ich var en helt annan 
än den mellan maken och machen kändes som ett grundskott för den 
junggrammatiska tankebyggnaden. Om idén om språkets lagbunden-
het syntes hotad från ena sidan, fick den emellertid snart ett stöd från 
den andra. Regellösheterna visade sig vara ett resultat av icke slump-
visa skeenden. Med ett tillräckligt stort material i sin hand kunde 
man visa upp, att ord- och språkgränser var en följd av sociala för-
hållanden. Språkhistorien speglade den vanliga historien. En dialekt 
var inte längre — som junggrammatikerna trott — en i sig sluten 
enhet med roten rakt ned i urspråket. Den blev en språkgemenskap 
med mer eller mindre öppna gränser, som alltid stått i kommunika-
tion med andra språkgemenskaper och allt efter förhållandena varit 
givande eller tagande i förhållande till dessa. Med denna upptäckt 
hade språkhistorien fått ett nytt forskningsområde: ordens vandrings-
vägar. Med tillämpning på ordparet and : ånd måste upptäckten inne-
bära en komplikation. Vi kommer tydligen språkhistoriskt inte till 
rätta med formerna, om vi inte ställer frågan om och hur de vand- 
rat. 

En språkförändring som berör det enskilda ordet kan alltså mot 
bakgrunden av denna historiska tillbakablick — om vi bortser från 
vissa specialfall — förklaras på följande sätt. Ordet kan ändra form 
genom en ljudförändring, som allmänt accepterats i en språkgemen- 

1  LESKIEN - den som först programmatiskt framställde tesen om ljudla-
garnas undantagslöshet — uttrycker sig på följande sätt: »Beide Momente, 
lautgesetzliche Umbildung und Analogie, erldären die in einer bestimmten 
Periode vorhandene Gestalt der Declination einer Sprache wie jeder Art der 
Flexion und nur diese beiden Momente kommen in Betracht.» (Die Declination 
im Slavisch-Litauischen und (ermanischen s. 2.) 
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skap,1  antingen i alla eller endast i vissa ställningar, där ljudet före-
kommer. Det kan ha bytt utseende genom att det attraherats av en 
närliggande form. Språkgemenskapen har i detta fall accepterat en 
inkorr3kt men psykologiskt begriplig nybildning. Slutligen kan det 
ha förändrats genom att en främmande form lånats in från en annan 
språkgemenskap. Samtliga dessa språkförändringar är vanliga och 
vid en diskussion om ordformer får ingen uteslutas. Så långt torde 
ingen meningsmotsättning behöva råda. Utredningen nedan vill be-
lysa frågan, hur de olika språkförändringarna framträder, och huru 
de måste behandlas av dialektgeografien. 

Lättast att komma till rätta med torde de analogisk a förän d-
ringarna vara. Med en något vidare term kan de kallas attra k-
tionsf örändringa r.2  De är inre, spontana språkförändringar, som 
dock då de uppträder över stora områden i många dialekter kan 
vara införda utifrån. Förutsättningarna i själva språket för en at-
traktionsförändring är som regel desamma långt utanför själva kärn-
området för förändringen, vilket måste underlätta spridningen. Var 
inom utbredningsområdet en attraktionsförändring först uppträtt, 
kan vi inte avgöra. Det är emellertid mindre troligt, att den skett i 
en stark språkgemenskap med ett enhetligt språk, eftersom de kor-
rigerande krafterna — i varje fall om det inte rör sig om ovanliga 
ord — där måste ha varit starka.3  En attraktionsförändring är som 
regel genomskinlig. Om den analogiska förklaringen till en överras-
kande form är lätt att bruka, kan den också missbrukas. Möjligheten 
för en attraktionsförändring måste prövas utifrån språkets egna 

1  Språkgemenskap används i det följande ofta men inte alltid liktydigt med 
dialekt. Det sistnämnda ordet anger ju enbart en ge o gr af isk enhet, medan 
jag i mina resonemang inte sällan varit i behov av ett ord, som täcker både 
en geografisk och en social språklig enhet. 

2  Den vidare termen har den fördelen att den i sig kan rymma även så-
dana ordförändringar som beror på att betydelsebesläktade men etymologiskt 
skilda ord formellt påverkat varandra. 

3  Att ord i utkanten av sitt spridningsområde lätt omformas är välkänt, 
se N. LINDQVIST Urspårade ord i dialektgeografisk belysning. Attraktionsför-
ändringar med stor utbredning är dock knappast ursprungligen utkantsföre-
teelser. Däremot kan de lätt ha uppkommit i områden med dialektblandning, 
t. ex. stadsmålen. 
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psykologiska förutsättningar, en grundregel, som var främmande för 
språkmän av äldre skola och som jag inte heller tycker Gösta Holm 
tillräckligt besinnar. 

Även de ordgeografiska förändringarna erbjuder så att 
säga i sig själva få problem. I princip är de alltid yttre, motiveras 
inte av språkets egna inre förutsättningar. Även om tillfälligheter och 
för vetenskapen svårgripbara faktorer spelar en stor roll vid de ord-
geografiska förskjutningarna, låter det sig på det hela taget sägas, 
att ett ordutbyte inte sker utan skäl. Ordens betydelse hjälper oss 
att förstå processen. Det är ett välkänt förhållande som inte kräver 
närmare förklaring, att t. ex. handelsord och ord för nya begrepp 
kan spridas långt utanför de områden, där de är rotvuxna. Å andra 
sidan visar av lika lättförståeliga skäl de ord, som huvudsakligen an-
vänds i en begränsad krets, ringa expansionskraft. 

Vi får tydligen i ordens betydelse och funktion söka den viktigaste 
förklaringen till deras spridningsförmåga. Med detta konstaterande 
som grundval bör man kunna ge vissa allmänna regler för ordsprid-
ningen. I fråga om begrepp för vilka det egna språket saknar tecken, 
kan uppenbarligen anammandet av ett ord ske utan motstånd. Har 
man ett eget ord, utgör detta tydligen en barriär för inlåning men 
inget absolut hinder. Om ett ord har hög frekvens i umgänget mellan 
två språkgemenskaper, har främmande ord eller ordformer större 
möjligheter att tränga in i den låntagande språkgemenskapen. Har 
det föga betydelse i umgänget, är det mindre troligt, att det upptas. 
Kunde vi fastställa ordens frekvens i språkumgänget över dialekt-
gränserna, skulle vi antagligen ha en relativt god mätare på deras 
spridningsförmåga. Å andra sidan regleras ordspridningsförhållanden 
säkerligen av även andra faktorer än den rent kvantitativa. Det är 
välkänt, att affektivt laddade ord lätt sprids. Troligt förefaller också, 
att konnotativa betydelser på annat sätt spelar en roll. Ett ord som 
inte bara hör hemma i utan också är associativt förankrat i en socialt 
överlägsen grupp torde lättare spridas än ett ord utan dylika asso-
ciationer. 

Det framgår inte av prof. Holms artikel, i vilken utsträckning han 
delar denna uppfattning av ordspridningen. Hans resonemang bygger 
knappast på denna teoretiska grundval. Det är emellertid möjligt, 
att diskrepansen oss emellan beror på att han inte vill betraktä in- 
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förandet av en ny ordform som i princip detsamma som införandet 
av ett nytt ord. Jag återkommer senare till denna fråga. 

Ett särskilt problem utgör ordens spridning över stora områden. På 
denna punkt har Gösta Holm och jag tydligen helt olika uppfattning. 

Expanderande ord följer i sin utbredning i stort sett samma vägar. 
Kartbilderna över deras utbredning visar ofta mycket stora överens-
stämmelser. De faktorer som styrt utvecklingen måste alltså i stort 
sett vara desamma. Det är emellertid självklart, att ett ords utbred-
ningsområde kan täcka en historiskt sett ganska sammansatt verk-
lighet. Den enhetliga kartbilden kan komma oss att tro, att orden 
går fram på bred front, från by till by, från socken till socken, lång,  
samt skjutande undan äldre former. En sådan uppfattning kan väl 
ibland ha fog för sig men förenklar likväl i allmänhet fäkta i så hög 
grad, att den måste bli rent missvisande. Framför allt inger den oss 
den falska föreställningen, att orden vandrar först till en dialekt, 
därifrån till nästa osv. Det är såvitt jag förstår så som Gösta Holm 
tänker sig att en dialektgeograf resonerar. 

För en äldre tids dialektgeografiska forskning kunde en sådan 
uppfattning te sig naturlig. En nutida forskare betraktar emellertid 
knappast längre spridningen från dialekt till dialekt som den vä-
sentliga förklaringen till de ordgeografiska förskjutningarna. Dessa 
ses i stället som ett uttryck för språkliga expansionscentras inflytande 
över dialekterna. Socialt överlägsna språk påverkar andra språk-
grupper. Den som framför allt och med all önskvärd tydlighet fastsla-
git detta förhållande är DAIIZAT. Jag citerar: »Les courants linguisti-
ques ne circulent pas au hasard et ne sont pas seulement subordonnes 
aux conditions Oographiques : ils obeissent å l'impulsion des centres 
sociaux et des grands foyers de civilisation» (s. 191). »D'une facon ge-
nerale, chaque centre social est un foyer d'irradiation. Les petits 
centres sont eux-memes subordomAs aux grands. Les metropoles cons-
tituent de puissant foyers d'expansion linguistique, qui rayonnent 
sur une territoire tr6s vaste, jusqu'aux confins de. leur influence so-
ciale, par la voie des grands courants naturels qu'ils utilisent, et par 
l'intermediaire des centres secondaires et des petita centres, exacte-
ment comme dans le plexus nerveux d'un organisme commande par le 
cerveau.» (5. 192.) 

Det var för mig självklart, att dialektgeografisk forskning måste 
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bygga på denna teoretiska grundval, som mina egna undersökningar 
till fullo bekräftat. Det bör emellertid medges, att svensk dialekt-
geografisk forskning på denna punkt knappast uttryckt sig entydigt. 
För en spridning av ovan antytt slag är redan den vanliga bilden av 
»ordens vandring» ganska missvisande. Ord och former kan slå sig 
ned var som helst, där förutsättningar finns för påverkan från ett 
språkligt expansionscentrum. »Ordens flykt» vore i och för sig en 
bättre bild och NATAN LINDQVIST (Nyberg: Orientering i språkvet. 
s. 59) talar också om att de språkliga nyheterna kan slå sig ner »likt 
luftburna trupper». Ett bildspråk av detta slag torde dock under alla 
omständigheter bli missvisande, eftersom det förbiser, att orden inte 
har något egenliv utan alltid bärs fram av människor. Håller vi detta 
faktum i minnet, blir också Lindqvists andra påstående (a. st.), att 
språkförändringar även kan ske kontinuerligt, ganska dubiöst. All 
erfarenhet säger oss, att en nyhet i språket, t. ex. ett nytt ord, till att 
börja med slår sig ned här och var och först så småningom tränger 
undan det gamla uttryckssättet. Själva spridningen som sådan är 
alltså punktuell. Resultatet av den kan däremot göra ett konti-
nuerligt intryck. Vi har t. ex. inget skäl att tänka oss, att det dela-
bialiserade uttalet glemma 'glömma', som Lindqvist anför som exem-
pel på kontinuerlig spridning, skulle ha spritts i princip annorlunda 
än skorrande r, vilket anförs som exempel på punktuell spridning. 
Skillnaden är uppenbarligen den, att vi i förra fallet står inför en 
avslutad, i senare fallet inför en icke avslutad spridning. Vad Lind-
qvist vill yttra sig om, torde i själva verket inte vara själva sprid-
ningen utan utbredningen sådan den framträder på en karta. Att ett 
ord i våra dagar kan sprida sig i raska språng, är välkänt — man 
kan ta Stockholmsslangen som exempel — och förhållandena har sä-
kert varit principiellt likartade i äldre tider, om än spridningsvägarna 
då var ojämförligt färre. 

Det stora och vanskliga kapitlet om lj udförändringar, deras 
tillkomst och spridning, torde varken Gösta Holm eller jag vara be-
redd att ge en uttömmande behandling. Det spelar emellertid så stor 
roll för våra resonemang, att jag tillåter mig att diskutera våra skilda 
ståndpunkter ganska utförligt. 

En ljudförändring är givetvis i princip en inre språkförändring; 
den måste inom någon språkgemenskap vara spontant uppkommen. 
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Dess uppkomst och dess fixering i ett språk är dock något ytterst 
svåråtkomligt. Prof. Holm börjar en diskussion om u-omljudets upp-
komst på nordiskt område med att framlägga följande teoretiskt tänk-
bara förslag till förklaring — det bör tilläggas, att han själv beteck-
nar förslagen som mer eller mindre troliga. »1. U-omljudet är äldst 
i ett centrum i väster (förslagsvis västra Norge) och har därifrån 
spritt sig ut över Norden. 2. Ett mindre antal av varandra obero-
ende områden har vidgats och sammanfallit. 3. U-omljudet har 
mer eller mindre samtidigt eller i varje fall oavhängigt uppstått på 
en mängd ställen, förslagsvis i varje socken. 4. I varenda by eller 
varenda gård har u-omljudet självständigt börjat verka. 5. En ljud-
lag har börjat verka så att alla människor i Norden vid en viss 
tidpunkt har börjat labialisera sina a under inflytande av nästa 
stavelses u helt oberoende av varandra, barnen har inte tagit intryck 
av sina föräldrar, hustrun inte av sin man, utan u har verkat självt 
med osviklig kraft.» (S. 106.) 

Kärnpunkten i denna frågeställning är tydligen problemet hur en 
ljudförändring kan ha genomförts över ett stort område. Man har 
sökt finna olika förklaringar till detta förhållande — somliga rimliga, 
andra mindre rimliga eller rent orimliga — och hänvisat till rasen, 
klimatets inflytande, behovet av uttalslättnader, ofullkomlig behärsk-
ning av språket etc. Vi kan lämna förklaringar av denna typ och 
ena oss om att en över ett stort område utbredd ljudförändring 
alltid måste vara ett resultat av spridning. Det får sedan avgöras 
från fall till fall, om ljudförändringen i fråga kan ha uppkommit 
spontant på flera håll mer eller mindre samtidigt — i vilket fall 
den får ses som ett resultat av gemensamma förutsättningar och 
tendenser i språket — eller om den från endast ett centrum, en 
person, en gård, en by, en stad etc., spritt sig vidare — i vilket fall 
den får anses som socialt betingad. Ofta står vi säkert inför ett 
samspel av olika faktorer, både sociala och språkliga. Vår otill-
räckliga kunskap både om det samhälle och det språk, vari ljud-
förändringar växte fram, gör det som regel omöjligt för oss att 
yttra oss om de första stadierna i ljudförändringens process. Ofta 
nog är vi lika illa underrättade om senare stadier, då ljudföränd-
ringen sprider sig vidare. De skriftliga dokumenten — om sådana 
finns — hjälper oss ibland att fånga förloppets huvuddrag, men 
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kärnområdet för en ljudförändring kan vara helt fördolt för oss. 
Det enda vi med någon sannolikhet vågar anta är att en ljudföränd-
ring, som kommit att beröra stora områden, knappast utgått från 
avlägsna landsdelar med svagt befolkningsunderlag utan att då som 
nu socialt ledande samhällsmiljöer gått i spetsen för utvecklingen. 

Den teoretiska grunden för prof. Holms uppfattning om ljudla-
garna finner man på s. 111. 

»Vad vi kallar ljudlagar är ju formler för sammanfattning av ett 
antal enskildheter i ett språk, ett sockenmål osv. I de flesta fall — 
nämligen i fråga om alla dialekter som icke tillhör de olika novationer-
nas kärnområde — är de 'genuina ljudlagsenliga förändringarna' ingen-
ting annat än resultatet av stark yttre påverkan. Är de yttre inflytan-
dena svaga och ger sporadiska utslag, kallar man resultaten för 'lån' 
eller 'icke genuina former', talar om 'enskilda ords vandring' osv. 
Spridningen har skett på det sätt som dialektgeografien har klargjort, 
nämligen i ord brukade i satser. Därav följer att man inte skall 
eller behöver vänta sig ett enhetligt genomförande i hela Norden. Som-
liga ord kan ha varit särskilt expansiva av olika orsaker, semologiska, 
fonetiska, sociala osv., andra inte.» 

De frågor som här berörs är åtminstone följande: 
Vad menas med en ljudlag? 
Hur regelbunden är en ljudförändring? 
Hur sprider sig en ljudförändring? 
Hur skall vi förklara att en och samma ljudlag inte får en en- 

hetlig gräns utan ger upphov till olika isolexer? 
Jag diskuterar dessa frågor i tur och ordning. 

1. Vad menas med en ljudlag? 

Frågan är utan tvivel nyttig. Den har också varit omdiskuterad. 
Det är värt att påminna om den livliga diskussion, som följde efter 
det att LESKIEN 1876 framlagt sin tes om ljudlagarnas undantags-
löshet. Leskiens uppfattning blev, som bekant teoretiskt aldrig all-
mänt accepterad men den slog igenom som metod i det praktiska 
arbetet. I själva verket är väl också påvisandet av ljudförändringar-
nas regelbundenhet ett av språkvetenskapens praktiskt både bäst 
grundade och hittills viktigaste resultat. Man bör förvisso ha mycket 
starka skäl för att — som vissa forskare har gjort — förneka de 
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s. k. ljudlagarnas existens. Junggrammatikernas uppfattning av ljud-
lagarna kan förefalla mystisk och obegriplig, jfr ovan prof. Holms 
förslag nr 3, 4 och 5 till förklaring av u-omljudet. Det torde emel-
lertid inte vara helt korrekt att utgå från att junggrammatikerna 
velat definiera ljudlagen som en magiskt verkande kraft. PAUL 
konstaterar betr. »das Lautgesetz», att termen inte kan jämställas 
med de naturvetenskapliga lagarna, och han tillägger: »es consta-
tiert nur die gleichmässigkeit innerhalb einer gruppe bestimmter 
historischen erscheinungen» (Prinzipien, 5:te uppl. s. 5). Denna 
definition förefaller mig fortfarande hållbar. Då vi påstår, att en 
ljudförändring är ljudlagsenlig, inför vi den endast i ett välkänt 
mönster. Vi påstår, att år ger år i kraft av den abstraherande formel, 
som säger att å ger å. Om vi upptäcker en ensamstående ljudöver-
gång, t. ex. aksel> åksel, vall> våll i delar av ö. Svealand, så har vi 
däremot ingen anledning att använda begreppet ljudlag, helt enkelt 
därför, att vi inte behöver någon sammanfattande formel. Den 
terminologiska olikheten betyder således inte, att vi betraktar en 
ensamstående förändring som artskild från den ljudlagsenliga. 
»Ljudlagen» tjänstgör alltså för vetenskapsmannen som ett medel. 
Den är däremot inget ändamål. Då jag använder termen på detta 
sätt, torde jag knappast skilja mig från det i varje fall numera 
vanliga språkbruket. 

Jag har även använt uttrycket »genuin ljudlagsenlig förändring». 
Jag är överens med prof. Holm om att »genuin» inte är lika med 
»inom detta område spontant uppkommen» och att ordet kanske 
fördenskull bort. undvikas. En ljudförändring kan ha spritt sig från 
en språkgemenskap till en annan, antingen så, att själva ljudför-
ändringen upptagits av andra språkgemenskaper, eller så, att kärn-
områdets språk har brett ut sig. I dessa fall är ljudförändringen 
egentligen en yttre språkförändring. Så länge vi inte kan utpeka 
något »kärnområde» och följaktligen inte heller någon gräns mellan 
yttre. och inre språkförändring, förefaller det mig emellertid ganska 
praktiskt, att man talar om »genuin ljudlagsenlig förändring» över 
hela det område, där den kan vara det, så mycket mer som vissa 
inomspråkliga förutsättningar för ljudförändringen kan existera även 
utanför dess kärnområde. Termen innebär en abstraktion, som aldrig 
kan täcka ett historiskt förlopps alla faser utan enbart är till för 
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den vetenskapliga behandlingen av vissa fakta. Den måste således 
vara korrekt så långt som materialet tillåter vetenskaplig bearbet-
ning men kan inte ta hänsyn till fakta, som ligger utom räckhåll 
för vetenskapen. 

2. Hur regelbunden är en ljudförändring? 

Junggrammatikerna betraktade ljudförändringarna som helt 
regelbundna. Mot denna uppfattning kom vissa dialektgeografer 
att stå i opposition genom sin upptäckt av, att »varje ord har sin 
historia». Den enhetliga ljudutvecklingen skulle med andra ord 
vara en fiktion; för en ljudförändring kan vi ju som regel inte 
dra någon gränslinje, utan den avslutas av ett övergångsområde. 
Modernare dialektgeografisk forskning står emellertid knappast 
längre kvar i denna oppositionsställning. Jag tillåter mig ett långt 
citat från Dauzat (a. a. s. 50): 

»Apportant une nouvelle mf3thode et affirmant de nouvelles tendan-
ces, la g6ographie linguistique marque une r6action trås nette contre les 
doetrines ant•Srieures. Jusqu'å, quel point s'est affirm6e cette rcSaction? 
S'agit-il d'une subversion totale des principes ant&ieurement admis? 
Ou au contraire d'une mise au point, d'un agrandissement et d'une 
adaption des constructions scientifiques aux exigenees nouvelles? Avec 
le recul d'une trentaine d'annkes, il n'apparait pas que la g6ographie 
linguistique ait s(Srieusement sap6 le solide tklifice elevo5 par la rigou-
rause måthode des rAo-grammairiens; certaines outrances de pol6mique, 
sous la plume de ses promoteurs, ne sauraient are prises å la lettre.» 

Den modernare forskning, som i språket fr. a. ser ett system, 
vars mönster bör klarläggas, har väl som regel ägnat frågan om 
ljudförändringarnas regelbundenhet föga intresse. En i detta sam-
manhang värdefull begreppsutredning finner man dock i en liten 
uppsats av TRUBETZKOY, Phonologie und Sprachgeographie (Cercle 
ling. 4 s. 228 ff.). 

Trubetzkoy börjar sin uppsats med följande konstaterande: »Die 
lautlichen Unterschiede zwischen zwei Dialecten können dreifacher 
Art sein: sie könnert das phonologische System betreffen oder die 
phonetische Realisierung einzelner Phoneme oder die etymolo-
gische Verteilung der Phoneme in den Wörtern.» Dessa tre grupper 
av ljudolikheter måste man enligt T. hålla väl i sär. Det beror 
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på sammanblandning av dem, då man påstår, att »die geographi-
schen Verbreitungsgrenzen einer Lautveränderung niemals genau 
und scharf gezogen werden können». Påståendet är endast giltigt 
beträffande ljudskillnaderna i etymologiskt identiska ord, där man 
mycket riktigt finner övergångsområden, »wo die einzelnen Wörter 
bald die eine, bald die andere von den zwei betreffenden 'Behand-
lungen' des alten Phonems aufweisen». Vid de fonetiska ljudskillna-
derna råder emellertid helt andra förhållanden. »Wird ein Phonem in 
zwei Dialekten auf zwei verschiedene Weisen phonetisch realisiert, so 
muss das auch in allen Wörtern, wo das betreffende Phonem in der-
selben Stellung vorkommt, geschehen.» Skarpa gränslinjer kan visser-
ligen också vid de fonetiska ljudskillnaderna vara svåra att draga, 
beroende på att vi mellan två områden med klart åtskilda fonetiska 
realiseringar av ett fonem finner antingen realiseringar, som så att 
säga successivt förmedlar övergången, eller också finner båda reali-
seringarna, blandade som fakultativa varianter. »In beiden Fällen 
muss aber diese phonetische Erscheinung in allen Wörtern die das 
betreffende Phonem enthalten, vorkommen. Der Ausdruck 'eber-
gangsgebiet' hat also hier einen ganz anderen Sinn als in bezug auf 
etymologische Lautunterschiede.» Vad slutligen de fonologiska ljud-
skillnaderna beträffar, så kan vi vid dem helt undvara begreppet 
övergångsområde. »Ein Phonem oder eine Phonemkombination kann in 
einem Dialekt bestehen oder nicht — tertium non datur.» (S. 231.) 
Dock förekommer det, att en fonologisk motsättning så att säga 
kan förberedas av en fonetisk sådan i en granndialekt. 

Vi kan lägga Trubetzkoys utredning till grund för den vidare 
diskussionen och håller oss alltså i första hand till de fonologiska och 
fonetiska ljudskillnaderna. Är vid dessa utvecklingen så regelbunden 
som Trubetzkoy menar? Svaret blir i stor utsträckning beroende av, 
på vilket material man applicerar frågan. MEILLET har framhållit 
(Bull. de la soc. ung, de Paris 1929, s. 16), att striden mellan förkäm-
parna för de fonetiska »lagarna» och dem, som förnekar dessas exi-
stens, beror på att de talar om olika saker, de förra om »la langue», 
de senare om »la parole». I klarhetens intressen bör vi alltså skilja 
på dessa båda begrepp. 

Om vi till att börja med håller oss till »la parole», så bör vi först 
och främst konstatera, att den fonetiska rhalisationen av ett enskilt 
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fonem kan vara starkt växlande. Det existerar större eller mindre 
skillnader mellan de enskilda individerna i samma språkgemenskap 
och inte heller den enskilde uttalar alltid samma ljud i samma ställ-
ning på samma sätt. Om sådana skillnader är nian som regel helt 
omedveten, beroende på att de är betydelselösa. Inom fonemensl-
ram kan man tillåta sig variationer. Den enskilde måste emellertid 
alltid åtminstone tro sig uttala ett visst fonem, annars skulle hans 
tal bli meningslöst för honom själv. Som talproducent söker alltså 
den enskilde helt anpassa sig efter »la langue». Det gör han givetvis 
också som talmottagare. Detta innebär emellertid inte, att alla 
möjligheter till förändring är uteslutna. Inom »la langue» ryms en 
rik växling av realisationer av ett och samma fonem, eftersom »la 
langue» bärs upp av ett stort antal personer med — som vi har 
konstaterat — starkt växlande uttal. Den enskilde kan därför i sitt 
språk ta upp andras fonemvarianter utan att avvika från normen. 
Han kan emellertid också missförstå och feltolka. En ljudförändring 
som den ovan nämnda vall> våll kan t. ex. ha gått till på följande 
sätt. Genom inverkan från det föregående v har a — mera allmänt 
eller hos vissa personer — kommit att få ett slutet uttal, ungefär 
a). Detta har sedan kunnat uppfattas som ett å-ljud och förts vidare 
i språket som ett sådant. På likartat sätt kan ett uttal som det 
sörmländska snepa < snöpa förklaras så, att i dialekten skillnaden 
mellan ett e och ö varit ganska ringa och uttalet av vokalen i snöpa 
därigenom kommit att ligga så nära e-ljudet, att det uppfattats som 
ett dylikt.2  

Samspelet mellan den enskildes och hela språkgemenskapens språk 
leder alltså till förändringar, men vi behöver inte förutsätta, att 
dessa förändringar skall vara regelbundna, så länge vi håller oss till 
»la parole.» Annorlunda blir det i fråga om det stadgade bruket, 
»la langue». I och med att en individuell avvikelse blir överindivi- 

1  Jag använder termen f onem i dess numera gängse internationella be-
tydelse, ej i dess av Noreen föreslagna svenska mening. 

2  En måhända bättre förklaring av denna delabialisering har muntligen 
framställts av prof. LENNART MOBERG. Han tanker sig, att snepa utgör en 
korrektionsform, föranledd av i dialekten vanliga labialiseringstendenser. 
Även med denna förklaring till snepa blir den resultatet av en feltolkning, i 
detta fall snarast föranledd av medvetandet om en viss oklarhet i förhållan-
det mellan »la langue» och »lä parole». 
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duell norm, konstaterar vi ju, att ett fonem på ett regelbundet sätt 
har förändrats. Man kan givetvis fortfarande tänka sig, att normen 
inte följs av alla. Det är dock givet, att själva begreppet språkg e-
menskap kräver, att de enskilda fonemrealisationerna inte alltför 
starkt avviker från normaluttalet. Förr eller senare sker alltså en 
stabilisering efter den nya normen. I vissa fall är en sådan helt nöd-
vändig, om språkets struktur skall bevaras. En adjektivform lågh, 
måste t. ex. anpassa sig efter det nya å-uttalet för att hållas i sär 
från det lctgh, som ursprungligen hade kort vokal. Regelbundenheten 
i ljudförändringarna gäller emellertid inte bara sådana, som är fono-
logiskt relevanta, vad ROMAN JAROBSEN kallat »mutationer» (Cercle 
ung. 4 s. 249), utan också de kombinatoriska varianterna. En här 
och var uppträdande variant är språkligt likgiltig. Relevant för »la 
langue» blir den först, då den uppträder i bestämd fördelning. 

En ljudförändring blir således regelbunden — man kunde också 
säga att den blir till en ljudförändring — helt enkelt därför, att den 
endast fastslår, vad som till sist slog igenom i »la langue» som all-
män norm och alldeles bortser från alla enbart individuella talav-
vikelser. Däremot är den inte regelbunden i den meningen, att den 
alltid berör hela fonemet. Den kan också beröra fonemet i en viss 
ställning. Denna ställning kan visserligen ibland vara svår att pre-
cisera. Så är fallet med de ovan nämnda exemplen våll, snepa. 
Frågan blir då, i vilken utsträckning exempel sådana som dessa ger 
forskaren rätt att räkna med tillfälliga eller avvikande ljudföränd-
ringar. Svaret måste enligt min mening bli, att så endast i mycket 
ringa utsträckning får ske och aldrig utan ett klargörande av de 
fonetiska omständigheter, som gör en sådan isolerad ljudövergång 
rimlig. Vetenskapen har således i det stora hela all anledning att 
hålla fast vid den metod, som junggrammatikerna införde, och inte 
utan mycket övertygande förklaringsgrunder räkna med vare sig 
undantag från en ljudövergång eller en tillfällig ljudövergång.' 

1  Jfr BLOOMNIELD s. 360: »The assumption of regular (that is, purely pho-
nemic) sound-change is justified by the correlations whieh it uncovers; it is 
inconsistent to accept the results which it yields and to reject it whenever 
one wants a eontradictory assumption ('sporadie sound-ehange') to 'explain' 
difficUlt cases.» 
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3. Hur sprider sig en ljudförändring? 

Prof. Holm konstaterar, att dialektgeografien lärt oss, att ett 
ljud sprids »i ord, brukade i satser». Det behövs ingen dialektgeo-
grafi för att lära oss det, eftersom ljud i det mänskliga talet knap-
past existerar på annat sätt. Det är emellertid riktigt, att åtskilliga 
dialektgeografer mot junggrammatikernas ensidiga inriktning på 
ljudhistorien framhållit orden som det primära forskningsob-
jektet. 

För somliga av dem har också ljudspridningen helt kommit i 
skuggan av ordspridningen. Om Gösta Holm i anslutning till dessa 
forskare vill bortse från ljudspridningens betydelse, är jag djupt 
oense med honom. Det kan emellertid också vara något annat, som 
han vill framhäva med sitt konstaterande, nämligen att de som 
imitera det nya uttalet, endast gör det i vissa ord. Det är riktigt, 
att vissa undersökningar klart visar, att en ljudförändring inte genom-
förs över hela fältet på en gång. Den kan ha svagt fäste i de äldstas 
språk men vara helt genomförd i de yngstas,1  och den kan tidigare 
ha genomförts vid vissa ord än vid andra. Detta förhållande inne-
bär emellertid inget annat än ett konstaterande att en ljudföränd-
ring är en process, som kräver en längre eller kortare tid för att 
helt genomföras. Motsatsen — att den skulle ske över en natt — 
vore mera förvånande. 

Det väsentliga i rubrikens frågeställning är, om det nya uttalet 
av ett fonem eller en fonemförbindelse, då det tas upp av en språk-
gemenskap, uteslutande är knutet till de ord, i vilka man hört det, 
eller om det också kan överföras till andra ord. Det kan vi lätt nog 
själva konstatera på levande språkmaterial. Om vi studerar ett i 
våra dagar expansivt ljud, Viby-i, finner vi, att det hos många som 
lagt sig till med ljudet uppträder sporadiskt men att det i andra 
fall förekommer genomgående, inte olika i olika ord, som det skulle 
ha gjort, om uttalet upptagits på ordgeografisk väg. 

Inte rimligare blir tanken på en ordspridning, om vi tillämpar 
den på de ljudförändringar, som tillhör historien och av språkhisto-
rien rubricerats som ljudlagar. Vi kan välja övergången ä > å som 
exempel. Den tillhör nästan hela Skandinavien och motsvaras av 

1 Se Sommerfelt NTS 4 s. 79 f. 
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liknande övergångar också på Island och Färöarna. För att förstå 
att en sådan övergång skulle ha kunnat sprida sig över så stora om-
råden enbart på ordgeografisk väg, måste vi tydligen tänka oss, att 
dess kärnområde.  varit så starkt, att det helt dominerat den nordiska 
språkutvecklingen. I annat fall skulle vi vänta att finna a bevarat i 
ord, som inte tillhörde kärnområdets språk, och i sådana ord som 
har ringa spridningsförmåga. En sådan dominans borde emellertid 
framträda lika tydligt i språket i övrigt. Under den tid övergången 
skedde, skulle det således ha rått en mycket stor språklig uniformitet 
i hela Skandinavien, inte minst ordförrådsmässigt. Något sådant har 
emellertid ingen velat hävda. 

Helt omöjlig blir ordvandringsteorien, då det gäller uttal, som yt-
terst kommer från ett främmande språk, t. ex. det skorrande r:et. 
Det är där helt tydligt, att det inte är själva ordet utan artikulationen 
man lånat in. Något egendomligt ligger det förvisso inte heller i att 
en person eller en grupp tar upp ett nytt uttal. Det kan i princip inte 
vara märkligare än att man tar upp ett nytt ord eller ett nytt mode. 
Problemet behöver inte vara mera invecklat, då ett ljud sprids 
från den ena språkgemenskapen till den andra än då det upptas från 
den ena individen till den andra inom samma språkgemenskap. Talar 
man om ljudspridning i det senare fallet kan man med lika stor rätt 
göra det i det förra.' 

Om svårigheterna att följa en ljudförändrings spridning har ovan 
s. 9 talats. Vi får nöja oss med att konstatera, att resultatet av en 
ljudförändring under tidernas lopp blir ganska enhetligt. Uniformi-
teten kan vara resultatet av en lång utveckling. Då utvecklingen var 
ny, har vi skäl att tro, att ljudförhållandena varit ganska blandade. 
Ett nytt ljud har inte ens inom samma språkgrupp fixerats samti- 

1  I båda fallen kan man erinra sig BLOOMFIELDS framställning (s. 364 f.): 
»Theoretically, we can understand the regular change of phonemes, if we sup-
pose that language consists of two layers of habit. One layer is phonemic: the 
speakers have certain habits of voicing, tongue-movement, and so on. These 
habits make up the phonetic system of the language. The other layer consists 
of formal-semantic habits: the speakers habitually utter certain combinations 
of phonemes in response to certain types of stimuli, and respond appropriately 
when they hear these same combinations. These habits make up the grammar 
and lexicon of the language.» 
2— 634029 Sv. Landsmål 1963 
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digt i språket, grupper med ett konservativt språk kan länge ha 
bevarat gamla ljudförhållanden. 

Eftersom vi under det nuvarande enhetliga tillståndet tänker oss 
ett annat med betydande oenhetlighet, kan den teoretiska möjlig-
heten inte förnekas, att det inom det område, där vi räknar med en 
ljudlagsenlig utveckling, kan dyka upp någon rest av ett äldre till-
stånd — antingen en språkhistoriskt äldre form eller en avvikande 
novation. Ju närmare oss i tiden ljudförändringen ligger, desto större 
är tydligen den möjligheten. Det ljudlagsenliga tillståndet kan i så 
fall ses som ännu inte fixerat. Kommer vi långt tillbaka i tiden, bör 
man emellertid ha ytterst starka skäl för att räkna med en sådan 
möjlighet. Ett uttal som övergivits av de många har i längden ringa 
utsikter att bevaras av de få. Möjligheten att hitta språkliga orto-
ceratiter är således ytterligt begränsad. Vi står inför samma svårig-
heter som då vi skall urskilja resterna av ett substratspråk, ja, svårig-
heterna är t. o. m. större, eftersom en dialekt säkerligen omärkligare 
går upp i en annan än det ena språket avlöser det andra. Finner vi 
en avvikande form innanför ljudlagens gräns, bör således ortoceratit-
hypotesen vara den sista möjligheten man räknar med. Det meto-
diskt riktiga bör vara, att man i första hand försöker förklara formen 
mot bakgrunden av det språktillstånd man faktiskt känner till. En 
sak för sig är givetvis, om avvikelserna kan infogas i ett mönster, 
som gör det rimligt att vi verkligen kommit en annan ljudlag på spå-
ren. I ett sådant fall får vi flytta på gränslinjen för den mera fram-
trädande ljudlagen eller — om ett sådant tillvägagångssätt är mera 
praktiskt — ange, att denna gäller t. ex. uteslutande för de icke orts-
bundna orden, medan ortnamnen visar spår av en annan ljudutveck-
ling. 

Vi har med den sistnämnda problemställningen redan tangerat 
diskussionen under nästa fråga. Dit hör också ett specialproblem, 
som emellertid kan ha varit väsentligt för Gösta Holms inställning 
till ljudspridningen. Vi kan i vissa fall konstatera, hur ett fonem 
spritt sig utanför sitt egentliga område i några få ord. Det klassiska 
exemplet är ty. ich, som fått en nordligare utbredning än andra ord 
som undergått den högtyska ljudförskjutningen. I detta fall kan man 
alltså sätta likhetstecken mellan ord- och ljudförändring. Det före-
faller emellertid mig och antagligen även Gösta Holm som ganska 
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självklart, att dylika fall bör klassificeras som ordförändringar. Man 
har lånat in ordet och ljudet har fått följa med. I princip är förhål-
landet detsamma som då en svensk tar upp ett franskt ord med na-
salvokal eller en finne tar upp ett ord med b, d eller g. Detta särfall 
av de fonologiska ljudskillnaderna har Trubetzkoy i sin ovan citerade 
framställning möjligen inte tagit hänsyn till, i varje fall knappast 
behandlat tillfredsställande. 

Skillnaden mellan Gösta Holm och mig ligger knappast i själva 
bedömningen av fall sådana som ich. Den ligger i den räckvidd vi 
rent principiellt ger dem i språkhistorien. Där jag ser särfall, ser Holm 
en regel. Att vi i stor utsträckning har skäl att räkna med ren ljud-
spridning, ej ordspridning, har jag ovan sökt motivera. En spridning 
av ett nytt fonem i enstaka ord är erfarenhetsmässigt ganska svår. 
Det naturliga är, att ett för den inlånande språkgemenskapen okänt 
ljud inpassas i det egna ljudsystemet. Endast om fonemen är så olika, 
att en ljudidentifikation inte kan äga rum, inlånas själva ljudet med 
ordet. Antagligen försvåras den vidare spridningen av ett ord väsent-
ligt, om ordet innehåller ett fonem, som inte kan identifieras med 
någon av det inlånande språkets egna enheter. Det förefaller rimligt 
att tänka sig, att ett sådant fonemöverförande förutsätter nära kon-
takt mellan språkgemenskaperna och att det i regel äger rum i åt-
skilliga ord samtidigt. 

4. Hur skall vi förklara att en och samma ljudlag inte 
får en enhetlig gräns? 

Vi kan här anknyta till Trubetzkoys ovan citerade utredning. 
Trubetzkoy vill uppenbarligen framhålla, att vad han kallar för de 
etymologiska ljudskillnaderna utgör ett särproblem, ingenting har 
med de egentliga ljudförändringarna att göra. Han ser dem inte som 
ett resultat av 1 j u dspridning utan av or dspridning — helt i överens-
stämmelse med dialektgeografiens forskningsresultat. I motsats där-
emot till viss, i synnerhet äldre, dialektgeografisk forskning skiljer han 
klart på dessa båda begrepp. Det har redan framgått av det före-
gående att också för mig en sådan åtskillnad känts självklar. 

Att vi vid etymologiskt identiska ord som and och ånd bör skilja. 
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mellan ord- och ljudspridning är ganska klart. Om i en språkgemen-
skap som har både a och å som självständiga fonem, en inhemsk form 
ånd får konkurrens av en utifrån kommande form and, är det uppen-
barligen inte ett nytt ljuduttal utan ett nytt orduttal som lånats in. 

En förutsättning för uppkomsten av de etymologiska ljudskillna-
derna är tydligen, att ett ord klyvs i två ordformer, vanligen så att 
den ena ordformen har ett utbredningsområde, den andra ett annat. 
Förloppet kan tecknas på följande sätt. Till att börja med består 
endast en fonetisk motsättning mellan ordformerna. Orden kan då 
tydligen så att säga vandra fritt mellan områdena utan att påverka 
vare sig fonem eller fonemförbindelser. Man byter bara ut den främ-
mande fonemrealisationen mot sin egen. Ordformernas vandring kan 
i så fall språkhistoriskt inte spåras. 

Om den fonetiska ljudskillnaden övergår till att bli fonologisk, blir 
emellertid läget ett annat. Vad som tidigare känts som uttalsvarian-
ter, kan nu bli orddubbletter. I det språkliga umgänget får man två 
konkurrerande ordformer. Vilken som kommer att segra, blir bero-
ende av samma sociala faktorer som tidigare angivits reglera ord-
spridningen. Den form som hör hemma i en språkgemenskap med 
större social prestige kommer att sprida sig, dock endast under för-
utsättning att ordet i fråga spelar någon roll i umgänget språkgrup-
perna emellan och en konkurrens följaktligen kan komma till stånd. 

En ordvandring av detta slag sätter tydliga spår. Det är i allmän-
het den som — givetvis jämte attraktionsförändringarna — förklarar 
att en ljudlag aldrig får en fast gräns. Vissa av de ljudlagsenligt för-
ändrade formerna kan vandra vidare. Eller omvänt: vissa former 
utanför ljudlagens »verkningsområde» kan tränga in i detta. Resulta-
tet blir i båda fallen detsamma: ett område där utvecklingen grum-
lats. Ord som kan antas ha innehållit samma fonem visar olika ut-
veckling av detta. Den uppgift som språkforskaren i en sådan situa-
tion ställs inför är givetvis att utreda vilken av utvecklingarna som 
får antas vara den på detta område genuina. I fråga om dialekter 
där språkblandningen varit kraftig, kan en sådan undersökning vara 
svårgenomförbar. Metoden för den är emellertid självklar. Det är i 
de ord som har ringa spridningsförmåga som vi kan vänta att finna 
de genuina förhållandena bevarade, medan omvänt sådana ord som 
lätt sprider sig kan antas ha fört med sig en främmande ordform. 
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En gruppering av det relevanta ordförrådet efter dessa grunder bör 
alltså leda fram till ett svar på vilka ordformer som är genuina och 
vilka som är icke genuina. Under oregelbundenheten bör vi alltså kunna 
skönja regelbundenheten. 

Etymologiska ljudskillnader kan emellertid uppkomma också på 
annat sätt än genom ordspridning. Ett exempel är de nordiska nasal-
assimilationerna. Dessa visar som bekant en gradvis avtagande fre-
kvens ju längre österut man kommer i Norden. Vissa av de assimi-
lerade orden tillhör dock hela det nordiska språkområdet och är spe-
ciellt vanliga i svagton. Också andra fonetiska faktorer synes ha gyn-
nat assimilationen. Även om också vid ordpar som bratt och brant 
ordspridningen spelat en roll för den nuvarande geografiska fördel-
ningen, är det tydligt, att vi inte genom att så att säga skala bort 
ordspridningens verksamhet kan nå fram till någon fast gräns mellan 
mp nt nk och ett därav utvecklat pp tt kk. Dessa fonemförbindelser 
har tydligen i stora delar av Norden uppträtt blandade. Skenbart 
utgör de alltså ett indicium mot uppfattningen att ljudförändringarna 
är regelbundna, och så tolkas också förhållandet av Gösta Holm 
(s. 112). Det är emellertid uppenbart att nasalassimilationerna sker 
långt ifrån regellöst. I själva verket kan de jämställas med de ovan 
behandlade exemplen ved/ och snepa. För samtliga dessa fall gäller, 
att i vissa fall ett fonem gått upp i ett annat. En fast regel för denna 
fonemklyvning kan inte ges, men den fonetiska tendens som föregår 
den kan utan svårighet fixeras. Vid ved/ får vi räkna med en tillbaka-
dragning och höjning av a-vokalen, vid snepa en ringa distinktion 
mellan labiala och icke labiala vokaler. Den fonetiska tendens som fram-
kallat nasalassimilationerna har säkert bestått i att i nk, nt och mp 
en större eller mindre del av nasalen förlorat sin nasalitet (och to-
nalitet), varefter fonemförbindelserna i vissa fall gått upp i de redan 
existerande kk, tt och pp. Där så inte skett har tendensen gått till-
baka. Under de oregelbundenheter som det nutida språket visar kan 
man således också vid nasalassimilationerna skönja en regelmässighet. 
Denna ligger emellertid på det fonetiska, »subfonemiskah planet. Vid 
fonemiseringen har tydligen för oss oåtkomliga tillfälligheter spelat 
en viss roll.' 

1  Jag har åberopat nasalassimilationerna som parallell till förhållandena vid 
u-omljudet men tydligen inte uttryckt mig tillräckligt klart, eftersom Gösta 
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Sammanfattande diskussion 

Gösta Holms svar på de ovan uppställda frågorna är tydligen del-
vis andra än de jag ger. Vår uppfattning om vad som menas med en 
ljudlag, är väl såtillvida densamma som även Gösta Holm definierar 
den som en formel. Han står emellertid kvar på den äldre dialekt-
geografiens ståndpunkt. För honom är det väsentliga att visa upp 
ljudlagens oenhetlighet. För mig är ljudlagen helt enkelt ett medel. 
Han vill visa dess oanvändbarhet. För mig har gällt att den måste 
vara praktiskt brukbar. Gösta Holm förklarar ljudlagar vara »formler 
för sammanfattning av ett antal enskildheter i ett språk». Vad betyder 
här »ett antal enskildheter»? Två, tio eller hundra? En så oprecis 
sammanfattande formel är vetenskapligt obrukbar. För mig är fort-
farande en ljudlag den formel som uttrycker den förändring ett ljud 
genomgått i en språkgemenskap — genomgående eller i en viss ställ-
ning — överallt där utvecklingen inte störts av andra 
inom- eller utomspråkliga faktorer. I princip bör alltså 
hela det relevanta ordförrådet en gång ha berörts av ljudförändringen 
och de avvikelser från den som vi nästan alltid kan konstatera, följ-
aktligen kunna ges speciella förklaringar. Det bör tilläggas, att jag 
med min definition av ljudlag är oförhindrad att använda termen 
inte bara om ljudförändringar som gäller fonemen utan också sådana 
som ligger på det »subfonemiska» planet. 

En ljudförändrings regelbundenhet är vi möjligen överens om be-
träffande själva kärnområdet. Inom vidareutbredningsområdet kan 
vi enligt Gösta Holm finna restformer som inte berörts av ljudför-
ändringen. Då materialet inte ger oss möjlighet att skilja mellan »kärn-
område» och vidareutbredningsområde, måste vi enligt min mening 
räkna med denna möjlighet med yttersta varsamhet, se ovan s. 8. 
Helt otillåtet anser jag vara att godtyckligt, utan varje prövning och 
motivering, framkasta denna förklaring och inte väga den mot andra 
möjligheter. 

Holm uppenbarligen menar att (le talar mot mitt resonemang. Med den upp-
fattning som jag ovan sökt förtydliga, måste man emellertid konstatera en myc-
ket stor likhet mellan de båda företeelserna på östnordiskt område. Jfr nedan. 
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Gösta Holm räknar även med att resultatet av en ljudförändring 
kan bli något ganska nyckfullt. Då han antar en övergång a >ø i 
da. gom, Q > tt i humma, hade han åtminstone varit skyldig att fone-
tiskt motivera sådana i jämförbar omgivning annars okända över-
gångar.1  Fallen behandlas nedan s. 69. Problematiken är densamma 
också beträffande grott, se s. 68. 

I fråga om ljudspridningen lägger Gösta Holm genomgående ton-
vikten vid regellösheten. Hans uppfattning i denna fråga beror enligt 
min mening på en bristande analys av de faktorer som hjälpts åt att 
skapa det nuvarande tillståndet.2  Han skiljer inte ljudspridning 
från ordspridning. För honom är båda företeelserna till arten de-
samma. Ordspridningen är endast en uttunnad ljudspridning, resultat 
av en ljudlag som håller på att ebba ut. Om de yttre inflytandena 
är svaga och ger sporadiska utslag, talar man om ordinlån. Denna 
framställning förefaller mig egentligen bygga på samma uppfattning 
av ljudlagen, som man brukar tillskriva junggrammatikerna, nämli-
gen att denna skulle vara en verkande kraft. Det är emellertid uppen-
bart, att skillnaden mellan ljud- och ordförändring inte behöver ha 
något att göra med en yttre påverkans styrka. En ordförändring 
kan naturligtvis minst lika gärna bero på ett starkt som ett svagt 

1  Gösta Holm hänvisar betr. gom till mitt eget resonemang i fråga om 
govl 'gavel': »Det förefaller mig uppenbart, att man i valet mellan att anta 
en helt obegriplig form med Q och en visserligen ovanlig men förståelig över-
gång å >0 o. likn. bör föredra den senare möjligheten.» Man bör emellertid 
observera, att jag talar om en »förståelig övergång», som alltså kunnat sättas 
in i ett fonetiskt sammanhang. 

2  Ett uttalande som direkt anknyter till vår diskussion har jag funnit i 
BLOOMFIELDS Language och jag tillåter mig att citera detta parti. Bloomfield 
säger på tal om svårigheterna att förlika växlande isoglosser med en enhetlig 
ljudlag: »Some students see in this a reason for giving up our classifications 
and insist that 'a phonetic change' spreads in this irregular fashion. This state-
ment, however, is inconsistent with the original application of the term 'pho-
netic change' to phonemic parallelism in cognate speechforms. Accordingly, we 
should have to devise a new elassification or else to find some way of recon-
ciling the two kinds of phenomena that are included in the new use of the 
term 'phonetic change'—and no one has even attempted to do either of these 
things. The method which distinguishes between a uniform phonetic change 
and the spread by borrowing of resultant variants, is the only formula that 
has so far been devised to fit the facts.» (S. 479.) 
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yttre inflytande. Omvänt kan säkert en fonetisk förändring komma 
till stånd som resultat av ett jämförelsevis svagt yttre inflytande, 
som fallet torde vara t. ex. men det skorrande r i Norden. Det är 
inte påverkningens styrka utan dess art som vi utmärker genom ter-
merna ordspridning och ljudspridning. Ljudspridningen yttrar sig som 
en artikulationsförändring, som berör hela det relevanta ordförrådet. 
Ordspridningen berör i princip endast det enskilda ordet. Denna skill-
nad är fundamental för dialektgeografien, varom mera nedan. 

På ett frappant sätt framträder sammanblandningen av ord- och 
ljudspridning, då Gösta Holm sammanställer semologiska, fonetiska 
och sociala orsaker som förklaring till ordens expansion. Hur fonetiska 
faktorer kunnat bidra till ordens spridning, är a priori oklart. Av ex-
emplen framgår också, att Gösta Holm i själva verket talar om för-
hållanden av helt annan art än dem vi konstaterar, då ett ord av 
semologiska och sociala skäl sprider sig. Han diskuterar nasalassimila-
tionernas större frekvens i vissa fonetiska ställningar och det ofull-
ständiga införandet av bakre r i götamål. Det är mig omöjligt att 
förstå, att man kan se dessa företeelser som ett resultat av o r dsprid-
ning. Så kan knappast heller Gösta Holm mena. Hans syfte är väl i 
stället att även med dessa exempel visa, att gränsen för en ljudför-
ändring ingalunda är fix. Den rubbas inte bara av ordspridningsfak-
torer utan även av fonetiska faktorer. De exempel han tar upp är 
också väl värda att diskutera. 

I fråga om det skorrande r:ets ofullständiga genomförande i göta-
mål bör först och främst påpekas, att det i princip knappast rubbar 
uppfattningen om en ljudförändrings regelbundenhet att vi på ett 
område mellan två fonemrealisationer finner båda realisationerna 
blandade, jfr Trubetzkoys ovan refererade framställning. Det märk-
liga med den s. k. Västgötaskorrningen är i själva verket dess regel-
bundenhet, dessutom dess relativt stora utbredning. Dessa förhål-
landen torde emellertid ha en alldeles speciell förklaring. Det är väl-
känt, att ett bakre r var som helst kan dyka upp som en individuell 
uttalsvariant till främre r. Den fonetiska situationen är här en helt 
annan än den man måste tänka sig vid exempelvis övergången a > å. 
I senare fallet rör det sig om en förskjutning i ljudets artikulation, 
i förra fallet om ett fullständigt utbyte av artikulationsställe. Då 
götamålen kommit i kontakt med det skorrande r:et, har de varit 
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i den situationen att de kunnat välja mellan två väl skilda r-kvali-
teter. De har då — som framhållits av tidigare forskare, vilka Gösta 
Holm hänvisar till — valt att följa en minsta motståndets lag och 
förallmänligat det bakre r i sådan ställning, där uttalet av r beredde 
den största ansträngningen, medan i andra fall det vanliga främre r 
bevarats. 

Om förhållandena vid r är speciella, understryker de å andra sidan 
vikten av att man håller i minnet att sådana speciella faktorer kan 
spela en roll vid ljudspridningen. Så långt ger jag obetingat Gösta 
Holm rätt. Exemplets värde förminskas dock något av att ck bakre 
r-ljudens expansion är en ännu fortgående process. Vi vet följaktligen 
inte om den nuvarande fördelningen mellan främre och bakre r blir 
bestående. Av det skälet bör vi vara försiktiga med att av deras nu-
varande uppträdande dra slutsatser i fråga om de ljudförändringar 
som är avslutade och tillhör historien. 

Nasalassimilationernas uppträdande har jag ovan sökt analysera. 
Så som jag uppfattat dem, är själva den fonetiska process som ytterst 
ligger till grund för dem, enhetlig över hela eller större delen av Nor-
den. Fonematiseringen har däremot kunnat ske på olika sätt, men 
denna är en sekundär process. Olika fonem på skilda områden be-
höver således inte vara ett indicium mot en i princip enhetlig ljud-
förändring.1  

Det har framgått av det föregående, att Gösta Holm ser på ljud-
skillnader i etymologiskt identiska ord på ett helt annat sätt än jag 
gör. Han registrerar dem, men han försöker inte tolka dem. Den 
grundläggande skillnaden mellan oss är, att jag konsekvent söker 
skilja på ordspridning och ljudspridning. En sådan åtskillnad möjlig-
gör att skilja mellan äldre och yngre former. Ordspridningen avteck-
nar sig mot bakgrunden av ett äldre, genuinare tillstånd, så som jag 
ovan s. 20 f. skisserat. Former som beror på ordspridning är följaktligen 
yngre. Gösta Holms formundersökning rör sig hela tiden i ytplanet, 
söker aldrig klarlägga formernas kronologiska skiktning. Bakom min 
egen undersökning ligger bestämda metodiska krav: 1. ljudspridningen 
bör betraktas som i princip undantagslös över hela det område där 

Enhetligheten behöver inte bestå i annat än en gemensam tendens. Själva 
resultatet kan säkert visa vissa variationer, jfr Trubetzkoys framställning 
av de fonetiska övergångsområdena. 
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ingenting tyder på ordgeografisk spridning; 2. ord som naturligt kan 
förklaras som beroende på ordspridning får inte åberopas som ljud-
lagsenliga. Med min utgångspunkt är det därför förvånande att finna, 
att min kritiker anser sig kunna undvara en precisering av områden 
med enhetlig ljudutveckling och inte heller tycks ställa konsekventa 
krav på att en ordspridningsföreteelse skall kunna sättas in i ett rim-
ligt sammanhang. Resultatet måste bli, att varje form kan förklaras 
egentligen hur som helst. Finns det inga regler för dess uppträdande, 
så kan den inte heller bedömas. Helt följdriktigt kommer också för 
mig Gösta Holms formbedömning att framstå som godtycklig. 

Vår motsättning på denna punkt har emellertid en djupt liggande 
orsak, nämligen en olikhet i själva synen på dialektgeografien 
och dess användbarhet. Vår metod har kommit att bli helt 
olika, eftersom vi arbetar utifrån olika förutsättningar. Min egen upp-
fattning av dialektgeografiens syfte stämmer helt med den formule-
ring som man finner hos DAIIZAT (a.a. s. 31): »La geographie linguis-
tique a pour but essentiel de reconstituer l'histoire des mots, des 
flexions, des groupements syntaxiques, d'aprå la repartition des for-
mes et des types actuels.» Det är en dylik historisk rekonstruktion 
jag vill nå fram till. Metoderna för en sådan rekonstruktion kräver 
uppenbarligen i detta sammanhang en diskussion. 

Ingen rekonstruktion kan företas, om vi inte kan skilja mellan 
äldre och yngre former. Dialektgeografiens uppgift blir således att på 
grundval av de nutida dialekternas vittnesbörd fastställa en form-
kronologi. Den gängse metoden är den stratigrafiska, som läser ut 
formernas lagerföljd genom att studera deras dialektgeografiska för-
delning. Om från varandra skilda ålderdomliga dialekter visar samma 
ord eller former, bedöms dessa som relikter, vilka en gång existerat 
också i mellanliggande dialekter men där överlagrats av nyare ord 
och former. Metodens riktighet i princip måste vara självklar. Den 
får inte tilllämpas mekaniskt, eftersom ålderdomliga mål också kan 
ha gemensamma novationer, något som bl. a. Gösta Holm själv visat 
i en intressant undersökning. Det syntaktiska problem som han under-
sökte — verben fara och taka i ingressiv användning — var dock av 
ganska speciellt slag, gällde en novation som kan uppkomma var och 
när som helst och till vilken åtskilliga paralleller finns i olika språk. 
Det är givet, att man under sådana förhållanden måste tolka en dia- 
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lektkarta med stor varsamhet. Det ingressiva fara är vidare ett enda 
ord, vars dialektgeografiska utbredning måste bedömas helt för sig. 
Om vi däremot finner att samma språkliga företeelse i kanske hundra-
talet fall uppträder just i ålderdomliga dialekter, medan den i dia-
lekter av yngre typ ofta saknas, så är det självklart, att vi av detta 
geografiska mönster kan dra bindande slutsatser. 

Det har emellertid framgått av det föregående, att vi, om vi har 
ett tillräckligt stort material i vår hand, inte är hänvisade enbart 
till den geografiska fördelningen av de olika formerna för att grup-
pera dessa kronologiskt. Även formerna i sig själva bör kunna ge 
upplysningar om sin relativa kronologi. Hos ord med ringa sprid-
ningsförmåga bör man vänta att finna den ålderdomliga, genuina 
formen bevarad, medan ord med stor spridningsförmåga kan antas 
ha en yngre form. Om man tar hänsyn både till den geografiska och 
den ordförrå,dsmässiga fördelningen av formerna och finner att bådas 
vittnesbörd stämmer överens, bör man ha lagt en helt hållbar grund 
för en historisk rekonstruktion. 

Gösta Holms uppfattning av dialektgeografien och dess använd-
barhet framträder inte klart i hans artikel. Den historiska rekon-
struktionen förefaller emellertid inte att vara ett mål för honom. Hans 
resonemang är renodlat kritiska och analytiska, aldrig konstruktiva. 
Där jag lägger formerna i olika plan, saker skönja konturerna av ett 
mönster, där analyserar han varje form för sig. Det måste enligt min 
mening bli en analys i blindo, eftersom varje form tagen för sig kan 
bedömas på olika sätt. Ett dialektgeografiskt samband är för honom 
inte i första hand något som kan ge oss en upplysning, det är något 
som vi bör sätta ifråga. 1 denna hyperkritiska inställning finner han, 
såvitt jag kan se, endast en uppgift för dialektgeografisk forskning, 
att leta fram de ord, där man med full säkerhet kan säga, att de 
spritts från den ena dialekten till den andra och dra slutsatser enbart 
eller i första hand på grundval av detta material. Dialektgeografien 
bör alltså mäta graden av dialektalt inflytande. 

Våra olika utgångspunkter kan demonstreras utifrån Gösta Holms 
egna invändningar mot mig. På s. 101 förklarar han, att det finns 
»en grundläggande teoretisk oklarhet» i min syn på förhållandet mel-
lan svenskt och norskt. »Å ena sidan betonas det dialektgeografiska 
sambandet med Sverige, vilket ju illustreras med en mängd kartor .. . 
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Å andra sidan framhävs, att de expansivaste icke-norska formerna 
är kulturord, handelsord o. d.. . ., icke sådana folkliga ord som sprids 
från dialekt till dialekt. Vidare framgår det på flera ställen, att förf. 
icke alls räknar med någon intensivare kontakt över riksgränsen... 
Om sålunda den direkta kontakten över gränsen betraktas som ett 
så obetydligt fenomen, kan jag inte se annat än att hela den stora 
apparaten med kartor och allt blir relativt intresselös för just för-
fattarinnans frågeställning.» Inte minst i den sista, av förf. spärrade 
meningen röjer sig onekligen en uppfattning om dialektgeografi, som 
är så vitt skild från min att jag väl förstår att min egen mot den 
bakgrunden måste förefalla oklar. Min problemställning har aldrig 
varit om ett ord kunnat spridas från Skee i Bohuslän till Idd i Öst-
fold. Det dialektgeografiska samband som kartorna visar, kan ha 
tillkommit på annat sätt. I sitt resonemang har Gösta Holm alldeles 
förbisett vad som för mig varit en självklar grund, nämligen att 
spridningen från dialekt till dialekt kan spela en ganska liten roll i 
språkhistorien och ordspridningen i stället utgå från språkdirigerande 
centra. Skall vi kunna konstatera språkhistoriskt intressanta påverk-
ningar, får vi alltså inte stor hjälp av »sådana folkliga ord som sprids 
från dialekt till dialekt». Det är tvärtom i de icke enbart folkliga 
orden som påverkningarna framför allt kan spåras. Utesluter vi dem, 
så utesluter vi samtidigt möjligheterna att rekonstruera en gången 
tids språkhistoria. »Den stora apparaten» är nödvändig just för min 
frågeställning men på ett helt annat sätt än Gösta Holm förutsätter. 
Han tycks anta att mina dialektgeografiska kartor har ett självända-
mål. Det är emellertid inte de själva utan tolkningen av det sam-
manhang vari de ingår som är det för mig intressanta.' 

1  I inledningen till ordstudierna framhåller jag också (s. 22) att kartorna 
uteslutande är en form av överskådlig materialredovisning. Sådan redovisning 
har naturligtvis varit av behovet påkallad just vid ord där omlj udda och om-
ljudslösa former växlar i Norge och där mitt material varit stort. Det är 
ingalunda — som Gösta Holm tycks antyda not 2 s. 88 — en subjektiv in-
ställning till materialet som lett till att det »blivit så, att framför allt sådana 
ord kartlagts som visar likhet i omljudslöshet mellan östra Norge och västra 
Sverige*. Gösta Holm synes efterlysa kartor över rand 'liten hylla' och skoirn 
'skal'. I fråga om rand har jag endast haft ordboksuppgifterna att tillgå. Var-
för skolrn skulle kräva karta, förstår jag inte. Beito, som jag hänvisar till, 
uppger den omljudslösa formen endast från NTröndelag och Nordland. 
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Våra vitt skilda teoretiska grundvalar måste givetvis ha till re-
sultat att vi ser på en dialektgeografisk utredning på helt olika sätt. 
Vi kan inte använda samma undersökningssätt, inte samma bedöm-
ningsgrunder. Min egen genomgång av Gösta Holms recension av min 
avhandling måste därför i stor utsträckning bli en demonstration av 
olika synsätt. Eftersom mitt sätt att se inte alls kommer fram i hans 
artikel, måste jag med en viss utförlighet klarlägga min egen stånd-
punkt. 

Undersökningens uppläggning 
Min avhandling berör ett stort område och ett gammalt ordmaterial. 

Det är självklart, att under den långa tidrymd som gått sedan u-om-
ljudet verkade detta ordmaterial har undergått omdaningar av olika 
slag: ljud- och attraktionsförändringar, ordgeografiska förändringar. 
Att i detalj följa dessa omdaningar är givetvis omöjligt, ur min syn-
punkt inte ens särskilt intressant. En undersökning som berör över 
tusen års nordisk språkhistoria kan inte annat än ta sikte på de stora 
linjerna. De enskilda orden och de enskilda dialekterna blir således 
av intresse för mig endast i den mån de ger upplysningar om språk-
utvecklingen i stort. 

Denna inskränkning har inte inneburit, att jag kunnat göra några 
större begränsningar i fråga om materialet. Som allmän regel måste 
gälla, att ett material för att tillåta bindande slutsatser måste vara 
fullständigt undersökt. Det gäller i eminent grad en undersökning 
byggd på den dialektgeografiska metod som jag ovan s. 26 ff. sökt skis-
sera. Prof. Holm påstår (s. 87), att formen hand för mitt resonemang 
skulle vara ett nyckelord. Formen åberopas emellertid endast såtill-
vida att den bestämt talar emot att det dansk-norska riksspråket, 
bokmålet, skulle ha kunnat spela någon avgörande roll betr. de om-
ljudslösa formernas införande i norska dialekter. Själva den dialekt-
geografiska undersökningen berörs inte alls av detta resonemang. 
Vore hand för mig ett nyckelord, så hade jag ju kunnat bespara mig 
de 139 andra ordstudierna. Min undersökning utgår tvärtom från att 
i princip varje ord endast är en bit i det stora pusselspelet. Den his-
toriska konstruktionens riktighet är inte bevisad förrän de olika for-
merna på ett naturligt sätt låter infoga sig i den. Det är av materia-
let i dess helhet som slutsatserna skall dras. Att jag vinnlagt mig 
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om att lägga en hållfast grund för min undersökning, framgår också 
av undersökningens bredd. Ingen granskning av språkförhållandena 
i Norden bygger på ett lika stort antal ord. 

En på alla punkter fullständig undersökning av hela det relevanta 
nordiska materialet har det å andra sidan inte varit min avsikt att 
ge. Mitt intresse för u-omljudets dialektgeografi väcktes av de omljuds-
lösa västnordiska formerna. Det har framgått av tidigare undersök-
ningar — Hoffs, Skuleruds och Beitos — att de omljudda orden fram-
för allt är de folkliga, särnorska orden, medan »kulturmålets» ord i stor 
utsträckning har omljudslösa former, sådana som man möter i östnor-
den. Denna fördelning tyder — jfr ovan s. 20 och 27 — på att de 
omljudslösa formerna beror på ordspridning. Då exemplet hand — i 
det avseendet ett nyckelord — visar att omljudslösheten i varje fall 
inte generellt kan antas bero på ett sent bokmålsinflytande, har för 
mig frågeställningen blivit, om de norska omljudslösa formerna kan 
sättas i samband med östnordiskt språkområde utan förmedling av 
bokmålet. 

Att undersökningen har sin utgångspunkt i norska förhållanden, 
präglar på olika sätt materialredovisningen. Endast betr. de norska 
förhållandena är materialet avsett att vara i princip fullständigt.' 
I fråga om de övriga västnordiska språken har endast de omljudslösa 
formerna behandlats, naturligt nog, eftersom det är de som avviker 
från vad historiska fakta och det språkliga systemet ger vid handen. 
Det östnordiska materialet var ursprungligen endast avsett att vara 
kontrollmaterial för min speciella frågeställning. Det visade sig emel-
lertid, att Östnorden företedde så intressanta omljudsproblem att de 

1 Också det norska formmaterialet är i åtskilliga fall alltför knappt, som 
prof. Holm påpekar (s. 130). Jag försökte också — som han föreslår — genom 
Norsk folkemålsarkiv få en kompletteringslista utsänd, men arkivets resurser 
var vid tillfället i fråga så överansträngda, att min lista blev liggande en 
längre tid. Mitt eget arbete på ordstudierna hann under tiden fortskrida så 
långt att jag fann det alltför arbetskrävande att inarbeta och ta ställning till 
nytt material. Ett fåtal svar på min lista har jag emellertid fått. I den mån 
de givit något nytt, har de citerats med uppgift på meddelarens namn. — 
Ett betydande material har jag fått genom BErros R-bcygning. Att jag skulle 
ha förbisett uppgifter i detta verk — se Holm s. 131 — kan jag inte finna. 
— Det västerdalska vd/ av * vQti — se Holm s. 117 not 2 — hör inte hemma 
i min hittills publicerade undersökning, eftersom denna utgår från det norska 
dialektmaterialet. 
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inte kunde förbigås. Lagerföljden i formskiktningen framstod bl. a. 
klarare mot bakgrunden av det östnordiska materialet. Undersök-
ningen kom på så sätt att få en stark även östnordisk förankring, och 
dess titel, »Det nordiska u-omljudet», föreföll mig därför berättigad, 
även om — som jag i avhandlingen också framhåller — materialet 
inte alls är likformigt undersökt över hela Norden. 

Relativt sällan har de — som jag uttrycker det — »nödvändiga 
rekognosceringarna på östnordiskt område» — lett mig in i Dan-
marks dialekter. Denna begränsning torde ha lett Gösta Holm på 
villospår — även om han inte efterlyser någon djupare behandling 
av de danska dialekterna — och den borde i avhandlingen närmare 
ha motiverats. Förklaringen till den är emellertid ganska självklar. 
De danska dialekterna visar i fråga om u-omljudet — det gäller både 
omljudda och omljudslösa former — ett ganska dåligt dialektgeo-
grafiskt samband med de norska. Havet utgör, inte oväntat, en kraf-
tig dialektgeografisk gräns. Det är landvägen mot Sverige som visar 
den mjuka övergången mellan norskt och östnordiskt språkområde. I 
åtskilliga fall finner vi att de norska dialekterna har ett klart sam-
band med Sverige men inte med Danmark. Motsatt förhållande rå-
der endast, då man har skäl att anta, att de norska dialektformerna 
är relativt sena bokmålsinlån.1  Under sådana förhållanden blir det 
danska dialektmaterialet likgiltigt för min frågeställning. Där danska 
och norska dialektformer stämmer överens, kan de danska så att säga 
representeras av de likalydande västsvenska. Den inskränkning jag 
gjort betyder inte att jag uteslutit möjligheten av ett danskt infly-
tande på norskt språkområde, se vidare nedan, men ett sådant infly-
tande kan tydligen inte styrkas med dialektalt material. 

Avhandlingens del I består förutom av inledningen av två kapitel: 
Dialektgeografiska ordstudier och Former utan u-omljud i de väst-
nordiska öspråken. Prof. Holm förefaller något förbryllad över den 
helt olika uppläggningen av dessa båda kapitel. Desorienteringen 
beror på osäkerheten i fråga om arbetets uppläggning. Det långa ord- 

1  Det gäller ark 'utbyggnad' som i egenskap av byggnadsterm uppenbar-
ligen kan ha sin egen historia, vidare mår 'mård', som är ett handelsord, 
spurv, där den genuina dialektmotsvarigheten ofta är ett annat ord och slutli-
gen det av Aasen uppgivna kvast, som under alla omständigheter är svår-
förklarligt men kanske kan vara ett danskt lån. 



32 GlIN WIDMARK 

studiekapitlet är beskrivande. Jag har i det försökt blottlägga dia-
lektgeografiska tillstånd, däremot ej skeenden. Ett försök att 
rekonstruera u-omljudets historia är avsett att ingå i del II. Utred-
ningen om de omljudslösa formerna i öspråken kan närmast betrak-
tas som en lösbruten undersökning över ett speciellt Problem. De 
båda kapitlen har således olika syften och måste följaktligen ha helt 
olika utformning. 

Det kapitel som bär rubriken Dialektgeografiska ordstudier om-
fattar inte mindre än ca 275 av avhandlingens ungefär 325 sidor. 
Redan dess storlek antyder, att det utgör basen för hela verket. Hu-
vudsakligen består det av en genomarbetning av materialet utifrån 
den arbetshypotes jag uppställt: att de norska omljudslösa formerna 
har dialektgeografiskt samband med östnorcliskt språk. Jag tror att 
jag i inledningen till kapitlet har uttryckt mig helt klart: 

»Syftet med de enskilda ordstudierna har varit dels att besvara frågan, 
huruvida ordet innehåller omljudsvokal — om på denna punkt någon 
tvekan kan råda — dels att ge en så klar bild som möjligt av det dia-
lektgeografiska läget i nutiden med utblickar mot gångna tiders förhål-
landen, i den mån dessa kan spåras. I de flesta fall har därvid gällt att 
fastställa gränsen mellan omljudda och omljudslösa former och under-
söka, om en omljudslös form på gammalt västnordiskt område kan föl-
jas österut. I andra fall har frågan varit, om ett ord enbart är västnor-
diskt eller om dess omljudda /västnordiska/ och omljudslösa iöstnordiska/ 
former möter varandra i skilda betydelser.» 

Jag har således velat fastställa dialektgeografiska samband och 
gränser och ingenting mer. I den sammanfattande diskussionen sö-
ker jag tolka materialet men fortfarande på dialektgeografisk grund-
val. Materialet kan behandlas även ur andra synvinklar, men en dy-
lik behandling måste enligt min mening anstå till dess de dialekt- 
geografiska förhållandena är utredda. Att jag inte betraktar de om-
ljudslösa formerna som tillräckligt belysta i och med den dialektgeo-
grafiska utredningen, framgår tydligt nog av inledningskapitlet, där 
jag utlovar (s. 16), att i del II behandla bl. a. »de faktorer som kan 
ha varit verksamma vid den återgång från omljudda till omljudslösa 
former som måste ha ägt rum i stora delar av Norden». Delar av det 
resonemang som prof. Holm för, utgör således ett föregripande av en 
kommande diskussion. Självfallet har det aldrig varit min mening 
att förbigå sådana problem som det tyska inflytandets betydelse, 



ORDGEOGRAFI OCH SPRÅKHISTORIA 33 

analogiens roll, olika stambildningar. Ibland förklarar jag — som 
påpekas i recensionen — en omljudslös form som spontant uppkom-
men på norskt språkområde utan påverkan av någon östnordisk 
form. Med min utgångspunkt för undersökningen har jag emellertid 
inte haft skäl att diskutera ett dylikt inomspråkligt inflytande annat 
än då det utomspråkliga inte räcker till som förklaring. 

Att prof. Holm förbisett begränsningen i undersökningen, har en 
principiellt metodisk sida. Det är uppenbart, att en dialektgeografisk 
grundval för en undersökning sådan som min inte känns naturlig för 
honom. I ett resonemang s. 86 f. hävdar han, att jag brutit mot ele-
mentära metodiska krav genom att i undersökningen medtaga sådana 
ord som också förekommer i lågtyskan. Eventuellt borde jag också 
ha uteslutit dem som har motsvarigheter i engelskan. Det framgår 
av den följande framställningen (se t. ex. s. 105) och är givetvis fullt 
konsekvent, att jag enligt hans mening också borde ha utmönstrat 
de ord, vid vilka skuggan av en misstanke snuddar, att de kunnat 
få sin form på annat sätt än genom yttre inflytande. Endast det sov-
rade, alltigenom bärkraftiga materialet bör således äga bevisvärde. 
Resonemanget är bestickande i sin stränga logik. Tyvärr är i och för 
sig goda vetenskapliga metoder inte tillämpliga i alla sammanhang. 

Metodens vådor illustreras redan av Gösta Holms eget resonemang. 
På s. 89 har han samlat de omljudslösa dialektord som är kända en-
bart från Sverige och Norge och enligt hans mening är vittnesgilla. 
Det är således det material som han anvisar som det enda relevanta 
för vad han tror vara min problemställning: förhållandet mellan 
svenskt och norskt. Det blir sammanlagt tolv ord, en siffra som ev. 
kunde reduceras ytterligare, eftersom trang även finns i danskan, låt 
vara med en delvis annan betydelse, och akla möjligen kunde sam-
manställas med da. dial. akkel. Det är f. ö. möjligt, att en finkam-
ning av de danska dialekterna skulle reducera siffran ytterligare. De 
ord det gäller för, som han påpekar, en ytterst blygsam tillvaro i 
norska dialekter. Åtskilliga är endast kända genom ett eller annat 
belägg. Betr. ett av dem, la,gn, har jag räknat med möjligheten att 
det kan vara i sen tid inlånat, ett antagande som Gösta Holm söker 
ytterligare underbygga.i Betr. lam nämner jag själv en inomspråklig 

1 Material som senare framlagts av PER FIOVDA (Norske fiskemåd s. 123 
not 7) tyder dock på att lagn är en gammal form. 
3- 634029 Sv. Landsmål 1963 
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förklaring till formen, betr. vann ger prof. Holm en rimlig sådan. I 
fråga om mar framhåller jag att äldre dialektgeografiska förhållan-
den inte går att rekonstruera. Det användbara materialet skulle i 
själva verket inskränka sig till fyra ord: mal, tall, harr, sparv. Jag 
tror väl, att också Gösta Holm skulle rygga tillbaka för att mäta det 
svenska inflytandet med ledning av dessa fyra ord. Om man av det 
stora antal omljudslösa ord som har dialektgeografiskt samband med 
Sverige amputerar bort så gott som alla, har man tydligen gjort sig 
skyldig till det slags lyckade operationer, under vilka patienten dör. 
Undersökningen blir ogenomförbar. 

Att den hårdhänta behandlingen av materialet ger ett sådant re-
sultat, är långtifrån förvånande. Det är Gösta Holms mening, att ett 
ord i östra Norge som har samma form i västra Sverige men dess-
utom också visar samma skriftform som ett medelengelskt ord av 
detta skäl inte skulle få bära fram sitt vittnesbörd om ett eventu-
ellt svensk-norskt dialektsamband. Inte nog med att resonemanget 
alldeles bortser från det självklara faktum, att det engelska infly-
tandet endast utgör skuggan av en möjlighet, medan en svensk-norsk 
gemensam utveckling ter sig ganska sannolik. Det vägrar också att 
ta hänsyn till en realitet, det faktiskt existerande dialektgeografiska 
sambandet. I själva verket skulle man ju lika gärna kunna vända på 
Gösta Holms resonemang och säga, att så snart vi kan visa upp ett 
dialektgeografiskt samband, får vi akta oss för att räkna med ut-
ländskt inflytande. Om prof. Holm t. ex. skulle undersöka det tyska 
inflytandet i Norge och utesluta alla ord som också finns i Danmark 
och Sverige, så skulle antagligen varje spår av ett tyskt inflytande 
försvinna. 

Grundfelet i Gösta Holms resonemang är tydligen, att han inte 
skiljer på att och hur, på beskrivning och historia. På samma sätt 
som vi måste börja med att konstatera, att tyskan påverkat norskan 
och först därefter fråga hur detta gått till, måste vi också i fråga 
om mitt problem börja med att inregistrera fakta och först därefter 
försöka förklara dem. Men vi får inte börja med att utesluta fakta. 
Det vore arbetsbesparande, om vi efter den Holmska metoden kunde 
hyfsa ekvationen så kraftigt att några större uträkningar inte behöv-
des. Några sådana genvägar erbjuder inte en undersökning på den 
dialektgeografiska grundval jag valt. Slutresultatet av språkhistoriska 
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förlopp kan ha bestämts av olika faktorer och det kan bli nödvän-
digt att genomkorsa materialet utifrån flera utgångspunkter för att 
fastställa, om och i vilken utsträckning dessa faktorer spelat en roll. 
Låter vi däremot alla faktorer på en gång leka en utslagningslek med 
materialet, kan vi inte räkna med att någon av dem får sin roll 
fixerad. 

Den anbefallda utslagningsmetoden våldför sig på materialet också 
på annat sätt. Den går ut över de mera kulturpräglade orden. Knap-
past något av de fyra godkända orden är av den art att man hos 
dem kan vänta någon större expansivitet.1  Denna fråga har emeller-
tid behandlats redan i det föregående — se ovan s. 27 f. — och jag 
behöver inte närmare utreda den i detta sammanhang. 

I ett fall har man dock starka skäl att göra uteslutningar, näm-
ligen betr. former som uppenbarligen är icke-nordiska lånord och inte 
visar anslutning till det gamla nordiska böjningssystemet. Av denna 
grund avför jag formen sag ur diskussionen, vilket Gösta Holm inte 
tycks ha observerat (se s. 85 f.).2  Däremot har jag inte funnit skäl 
att på samma sätt avfärda det visserligen också inlånade trapp. Detta 
ord visar nämligen i mycket stor utsträckning former som visar att 
det omformats efter den gamla femininböjningens mönster. Former 
som tråpp tillhör inte bara — som Gösta Holm påstår (a. st.) — västra 
och norra Norge utan även Telemark, Oppland och Hedmark. Det 
ger alltså upplysningar som är av intresse för förståelsen av u-om-
ljudets historia. Däremot behöver formen trapp givetvis ingenting 
säga om ett ev. svenskt inflytande på norskan — om nu det hade 
varit mitt problem. 

Dialektgeografiska ordstudier 

(Kap. II) 

De »slutsatser av materialet», varmed ordstudiekapitlet avslutas, 
ges följande huvudrubriker: 1. Omljudsvokalen, 2. Dialektgeografiska 
förbindelser och gränslinjer, 3. Ordgeografiska synpunkter. Den sista 

1 Betr. tall se vidare nedan s. 58. 
2  I varje fall anförs både sag och trapp på ett sådant sätt, att läsaren 

snarast får den uppfattningen att orden utgör nära nog hörnstenar i mitt reso-
nemang. Att jag överhuvudtaget tagit upp sag, beror på att jag måste utreda 
att ordet verkligen var inlånat på norskt område. 
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— i och för sig föga lyckade — rubriken borde ha haft tillägget: på 
de norska formerna. Som synes är slutsatserna av beskrivande karak-
tär, detta i enlighet med hela kapitlets uppläggning. Prof. Holms in-
vändningar gäller de slutsatser jag kommer till under den andra hu-
vudrubriken, alltså de dialektgeografiska förbindelserna och gräns-
linjerna. De utgör också mitt viktigaste resultat, om de än på en 
väsentlig punkt kompletteras av slutsatserna under tredje huvudru-
briken, vilka Holm ej alls diskuterar. Bearbetningen av materialet 
är såtillvida ställd i språkhistoriens tjänst som jag försöker rekon-
struera även äldre tillstånd i u-omljudets historia. Jag har således 
följt den vanliga dialektgeografiska metoden att fastställa formernas 
lagerföljd. 

Prof. Holm uppdelar sin kritik i två avdelningar: 1. De omljuds-
lösa formerna i Norge, 2. Det östnordiska u-omljudet. Uppläggningen 
suddar i någon mån ut mitt huvudsyfte med undersökningen, att 
blottlägga dialekternas formskiktning. Här som i avhandlingen vill 
jag börja med att diskutera det äldsta skiktet i de u-omljudda or-
dens historia. I praktiken motsvarar emellertid den diskussionen helt 
den som ryms under Gösta Holms avdelning 2. 

Det östnordiska u-omljudet 

Gösta Holms framställning inleds med en teoretisk diskussion om 
sättet för u-omljudets genomförande, se ovan s. 9. Problemet hör inte 
hemma i en deskriptiv framställning, däremot i en historisk. I det 
kommande historiska kapitlet tar jag också upp det men avfärdar 
det — som jag gjorde under disputationen — som olösligt. För mitt 
problem är också frågan helt irrelevant, som den följande framställ-
ningen skall visa. 

Det resonemang som därefter förs bygger givetvis på mitt eget 
material. Det är emellertid omöjligt för en läsare att i Gösta Holms 
version ta ställning till min egen argumentation, som på väsentliga 
punkter snedvridits. Det förefaller mig som om Holm skulle ha ut-
gått från att mina resonemang bygger på rent junggrammatiska 
grundvalar och att denna förhandsinställning hindrat honom från att 
se uppbyggnaden av min argumentation. Jag måste därför ta ut-
rymme i anspråk för en rekapitulation. 
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Jag börjar med att ge en överblick över dialektförhållandena och 
konstaterar därvid, att omljud verkat av bortfallet u i nutida dia-
lekter framför allt kan konstateras i tre områden i Norden: Västnor-
den, Sydskandinavien och Hälsingland. Det sistnämnda omljudsom-
rådet har givit mig anledning till en diskussion, vars syfte tyvärr inte 
uttryckts så klart som önskvärt vore. 

Eftersom det hälsingska omljudsområdet geografiskt anknyter till 
Härjedalen med dess rikedom på omljudsformer och eftersom om-
ljudsvokalen manifesterar sig på samma sätt som i Norge, måste det 
klarläggas att området inte utan vidare direkt kan anknytas till det 
norska. Frågan om de hälsingska omljudsformernas dialektgeografiska 
ställning kan på detta stadium av diskussionen inte lösas. Den utreds 
följaktligen endast såtillvida att det på grundval av det nutida mate-
rialet framstår som motiverat att inte sammanföra Västnorden och 
Hälsingland. Med de närmast liggande västnordiska områdena, Härje-
dalen och Tröndelagen, visar nämligen Hälsingland i fråga om u-om-
ljudet ringa ordgeografisk överensstämmelse.' Möjligheten av ett 
äldre samband mellan Hälsingland och Västnorden har som jag 
säger fördenskull naturligtvis inte uteslutits. Samtidigt påpekas emel-
lertid, att »de hälsingska omljudsformernas närmaste dialektgeogra-
fiska anknytning inte behöver vara att söka västerut», eftersom vissa 
hälsingska omljudsformer har en vidare östnordisk utbredning. Om 
den sistnämnda möjligheten, att Hälsingland skulle utgöra en relikt 
av ett äldre även uppsvenskt omljudsområde, säger jag dock sam-
manfattande, att »den .. . måste prövas utifrån andra utgångspunk-
ter». Emot vad prof. Holms framställning ger vid handen (s. 111), 
har jag alltså inte anfört de hälsingska omljudsformerna som i och 
för sig bevisande för ett allmänt svenskt u-omljud. Ännu mindre har 
jag på grund av deras bristande ordgeografiska överensstämmelse 
med västligare former velat förneka att ett sammanhang västerut i 
äldre tid funnits, jfr nedan. 

Också då jag i det följande diskuterar det s. k. äldre u-omljudets 
äldsta utbredning i östnorden har Gösta Holm missförstått min dis- 

1  Gösta Holm talar ganska missvisande om »ej fullständig överensstäm-
melse» (s. 110). Att olikheterna är större än likheterna framgår av min fram-
ställning s. 291. 
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kussion. I första hand gäller detta min utredning av de sydskandi-
naviska förhållandena. Jag konstaterar, att det faktum att u-omljudet 
i Sydskandinavien endast uppträder i svagton och framför vissa kon-
sonanter måste vara ett sekundärt förhållande. Det är orimligt, att 
en ändelsevokal som så regelbundet omformat stamvokalen i vissa 
fonetiska ställningar inte skulle ha haft en liknande inverkan på 
samma vokal i en annan fonetisk ställning. Om former med skiftande 
vokal som har dug lov måste förutsättas ha haft en omljudd vokal i 
stammen, finns det ingen anledning att anta, att inte detsamma gällt 
exempelvis strand. Kan omljudsvokalen attraheras till o, u, o, är det 
ingen orimlighet att med Hesselman anta, att den även kunnat attra-
heras till a. 

Ovanstående resonemang framstår i prof. Holms version helt för-
vanskat. Läsaren måste (s. 113) även här få det intrycket att jag en-
bart av omljudsformernas existens drar slutsatsen att Sydskandina-
vien haft omljudet regelbundet genomfört. Här står i själva verket 
åsikt mot åsikt, menar Gösta Holm och tillägger att tillgängliga fakta 
kan tolkas olika. Enligt min mening kan fakta endast tolkas på ett 
sätt och materialet är helt bevisande. Alternativen till mitt resone-
mang vore följande. Antingen har samtliga sydskandinaviska om-
ljudsformer inlånats från Västnorden, beror på en ordgeografisk för-
skjutning. Det är en orimlig tanke, eftersom den fonetiskt betingade 
fördelningen av omlj udda och omljudslösa former i så fall blir oför-
klarlig. Eller också är omljudet här som i Västnorden en ljudmässig 
förändring men har inträtt endast framför vissa konsonanter och i 
svagton. Det är antagligen så som Gösta Holm föreställer sig saken. 
En analys av de fonetiska förhållandena gör emellertid en sådan för-
klaring lika orimlig som den förra. Varför skulle ett följande u i 
vissa fall påverka stamvokalen, i vissa fall inte göra det? En företeelse 
som omljudet måste ju ha verkat på ett fonetiskt likartat sätt i 
hela ordförrådet. Detta konstaterande innebär inte, att omljudsvo-
kalen i alla ställningar haft alldeles samma klangfärg. Som andra vo-
kaler har den anpassats efter sin omgivning och det förhållandet har 
varit av betydelse för dess fortsatta utveckling. Det är emellertid 
utan betydelse för mitt resonemang. Vi kan tveka om, huruvida vo-
kalen kunnat ha en a mer eller mindre närliggande kvalitet, men vi 
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kan aldrig komma ifrån det för mig grundläggande faktum att själva 
omljudstendensen varit alldeles densamma som i Västnorden.1  

Det är möjligen prof. Holms inställning till ljudlagarna som för-
klarar hans ovilja att acceptera mitt resonemang. Denna inställning 
leder till ett helt mekaniskt sätt att inregistrera ljudförändringarna. 
I fråga om u-omljudet på sydskandinaviskt område förefaller han 
mig resonera på ungefär följande sätt: omljudet kan konstateras i 
her dug etc., alltså har omljudet inträtt i dessa ord. De förändringar 
som ligger bakom detta tillstånd tycks han skjuta ur vetenskapens 
blickfält. Inställningen kan vara riktig och befogad i de fall då ma-
terialet är så sprött att det inga generaliseringar tål. I fråga om det 
sydskandinaviska materialet är den vetenskapligt omotiverad. Ekva-
tionen går ut om man antar att mellan den äldre vokalen a och de 
olika nu konstaterade ligger en i och för sig okänd vokal som vi dock 
med västnordiskt språk som jämförelsematerial utan tvekan vågar 
identifiera som en motsvarighet till Q. 

Det är således inte förekomsten av omljudsformer utan de regel-
bundna fonetiska ställningar, vari omljudsvokalen framträder som 
motiverar slutsatsen att omljudet i Sydskandinavien haft karaktären 
av ljudlag. I fråga om det hälsingska omljudsområdet resonerar jag 
på likartat sätt som betr. det sydskandinaviska. Förhållandena stäm-
mer i stort sett överens i båda områdena och omljudsorden är i stor 
utsträckning desamma. Slutsatsen blir således densamma: »Vi har 
alltså skäl att tro, att även här u-omljudet överallt inträtt men en-
dast i fonetiskt gynnsamma ställningar bevarats.» 

Prof. Holm förklarar (s. 110), att jag inte tillräckligt tänkt igenom 
frågan om det hälsingska omljudsområdet är ett novations- eller ett 
reliktområde. Det är en föga givande frågeställning. U-omljudet är 
en novation — i förhållande till ännu äldre språktillstånd — var det 
än uppträder. Om en del av ett novationsområde avsnöres genom 
en nyare språkutveckling, blir emellertid denna avsnörda del uppen-
barligen ett reliktområde. Som sådant måste ny. Hälsingland numera 
betraktas, oavsett om u-omljudet där har samband enbart västerut 
eller också med övriga delar av östnorden. Att diskutera u-omljudet 

Det kan tilläggas, att den attraktion till a, som Hesselman räknar med 
kan ges en särskild förklaring. Till denna punkt har jag för avsikt att åter-
komma i del H. 
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som novation enbart i Hälsingland förefaller mig fruktlöst. Som prof. 
Holm själv framhåller, kan vi ingenting veta om det historiska för-
loppet, där lika litet som på andra håll. Vad han däremot ej synes 
ha observerat är, att jag har ett genomfört resonemang om u-omlju-
dets äldsta utbredning, alltså dess novationsområde. 

Som första led i argumentationen antas att det sydliga och nord-
liga omljudsområdet haft samband med det västliga. Dels är det i och 
för sig troligt, att u-omljudet i Västnorden, i Sydskandinavien och i 
Hälsingland har en enhetlig förklaring,1  dels griper områdena i någon 
mån in i varandra. Det sydskandinaviska och det västnordiska om-
rådet är visserligen på det hela taget väl skilda åt. Omljudsformerna 
går sällan upp i norra Halland, resp. ned i södra Bohuslän, men det 
är ett förhållande som utan svårighet kan förklaras som en följd av 
att de här undanträngts. Jag antar att prof. Holm håller med mig 
om att det vore ytterst egendomligt, om på den tid då u-omljudet 
genomfördes denna företeelse gjort halt just vid dessa gränslinjer som 
ju knappast har karaktären av starka naturliga barriärer. 

Det är först efter rekonstruktionen av detta stora syd-väst-nord-
liga omljudsområde som jag tar upp till granskning förhållandena på 
ett östligare nordiskt område. Jag konstaterar att omljudsformerna 
här delvis uppträder »så regellöst, att man ofta är tveksam, huruvida 
de är genuina eller invandrade former». I ett fall är emellertid regel-
bundenheten synnerligen stor, nämligen i svagton. Vi har det väl be-
lagda annur och gamul — med motsvarigheter även i östliga dialek-
ter — även ikkur och liknande fsv. former, likaså pl. hundruP. Till 
detta mönster ansluter sig väl sådana former som väruld och thrys-
kulde, även om deras bevisvärde är mindre, jfr nedan. Materialet är 
i själva verket så stort, att det utan vidare synes mig motivera 
slutsatsen, att omljudet på ett östligare svenskt område med full sä-
kerhet kan konstateras i svagton. En stor del av orden är böjnings-
former, och — som jag framhåller i avhandlingen — det är föga tro-
ligt att dylika i någon större utsträckning sprider sig utanför det om-
råde där de ljudlagsenligt hör hemma. När vi ända in i gutniska.n 

1  Med detta konstaterande vill jag inte förneka möjligheten att omljudet 
i detta antagna stora omljudsområde kunnat uppstå på flera håll utifrån sam-
ma förutsättningar, men det är en möjlighet som saknar praktiskt vetenskap-
ligt intresse. 
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och de östsvenska dialekterna finner femininformer som gamul, före-
faller mig alltså redan denna form i sig vara nära nog bevisande för 
u-omljudets existens på detta område. 

Den slutsats jag i första hand drar på grundval av hela det nor-
diska materialet är denna: u-omljudet bör i svagton ha verkat i hela 
Skandinavien. Bevisande exempel saknas visserligen för nordligare 
svenska dialekter, men man har inte skäl att tro att dessa haft en 
annan utveckling än nordiskt språk i övrigt. Det framgår inte av 
Gösta Holms recension, om han finner min slutsats bindande. Möj-
ligen accepterar han den. I varje fall talar han om att vissa omljuds-
ord kan ha varit expansiva av bl. a. fonetiska orsaker, en visserligen 
inte alldeles klar formulering, jfr ovan s. 24. Hans resonemang i öv-
rigt stöder tanken, att han bland dessa fonetiska orsaker är villig att 
räkna svagtonigheten som en väsentlig sådan. Motsättningen oss emel-
lan inträder i så fall först i och med nästa led i min argumentering, 
det som gäller omljudet i starkton. 

Mitt antagande är följande: »Om omljudet såvitt man kan se med 
full konsekvens verkat i svagton, talar... all sannolikhet för att det 
även verkat i starkton.» Ett förklarande tillägg som antagligen när-
mar våra ståndpunkter till varandra är här på sin plats. Konstate-
randet att omljudet »verkat», innebär inte ett ställningstagande i 
frågan om det omfärgade a:et fått en plats i vokalsystemet. (Jag 
återkommer till denna fråga i del II.) För mig har detta tills vidare 
varit ett underordnat problem. Det förefaller mig nämligen uppen-
bart, att man då det gäller att fastställa en yttersta gräns för u-om-
ljudets utbredning måste låta den gälla själva den fonetiska tendensen. 
Fonematiseringen av omljudsvokalen är i sig själv sekundär, även om 
det endast är tack vare den som vi kan konstatera den fonetiska 
tendensen. 

Av enhetligheten i materialet på en punkt gör jag således ett 
analogislut av samma slag som i fråga om det sydskandinaviska 
området. Fortfarande finner jag resonemanget rimligt. Att själva 
omljudstendensen vore en annan i svagton än i starkton är föga 
sannolikt. Omljudet är inte en företeelse av samma slag som svag-
tonsutvecklingarna är, och vid omljudets genomförande stod f. ö. den 
omlj udda vokalen i semifortis. Det skall emellertid medges, att denna 
analogiska bevisföring inte vilar på en riktigt lika solid grundval som 
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den gör betr. det sydskandinaviska u-omljudet. Medan i Sydskan-
dinavien u-omljudet regelbundet framträder i flera fonetiska ställ-
ningar, uppträder det i östra Sverige regelbundet endast i e n ställ-
ning, i äldre semifortis. Den teoretiska möjligheten bör därför inte 
uteslutas, att utvecklingen i fortis varit en annan än i semifortis. 

Med antagandet av u-omljud i starkton låter dock materialet bäst 
förlika sig. Redan i det fornsvenska skriftspråket finner man visser-
ligen i stort sett samma tillstånd som nu, bortsett från svagtons-
formerna, ett förhållande som endast visar att det språk som legat 
till grund för skriftspråket vid dess utbildning inte visar omljud. 
Fornsvenskan kan dock på somliga punkter komplettera dialekt-
materialet, visa att nu ej kända omljudda former tidigare existerat 
eller att omlj udda former med numera ringa utbredning förr varit 
allmännare. Kommer vi ner till runmaterialet, kan jag inte se annat 
än att u-omljudet där är väl styrkt också för centrala svenska dia-
lekter. Med min utgångspunkt för undersökningen har jag tills vi-
dare endast kunnat ta ställning till orden vaurjyr och aunt. Gösta 
Holm vill förneka värdet av dessas vittnesbörd men som det före-
faller mig med föga rätt. 

I fråga om den uppländska Bro-stenens vikinga vaurPr hänvisar 
han till ASKEBERGS mening, att vikingr här har västligt ursprung. 
Askebergs argumentation förefaller mig emellertid knappast vara av 
intresse för just mitt problem. Ingenting i själva språkformen tyder 
nämligen på västnordiskt inflytande. Det är tvärtom av vissa skäl 
troligt, att ristaren var upplänning och talade uppländskt språk. Och 
om han — i ett försök att återge ett västnordiskt uttal — skrivit 
vaurjyr, varför skulle han då också skriva aun 'hon' och aut 'and'? 
Ristningens längd och konsekventa ortografi gör det i hög grad sanno-
likt att i hans eget språk omljudsvokalen varit skild från andra vo-
kaler. Ett antagande att vaurk vore en västnordisk form invecklar 
oss i osäkra eller osannolika antaganden, t. ex. att den döde Assur 
väl bevarat sitt språk efter den ev. överflyttningen till Uppland och 
att ristarens uppdragsgivare liksom ristaren själv inte kunnat iden-
tifiera vaurPr med en östnordisk språkform.' 

1  Likartade synpunkter framförs av prof. STÅHLE i Sakkunnigutlåtande 
för tillsättande av professuren i nordiska språk i Lund 1961 s. 221. 
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Den andra runformen, aunt o. dyl. 'and' kan visserligen med 
kyrkospråket ha spritt sig västerifrån. Som jag i anslutning till SRI 
framhåller, tyder emellertid de starkt växlande skrivningarna — ant 
aunt unt etc. — på att man sökt återge omljudsvokalens obestämda 
kvalitet,1  och därmed blir ordet under alla förhållanden vittnesgillt. 
Det är nämligen högst otroligt, att ordet inlånats med bibehållet 
västnordiskt uttal. Saknade man omljudsvokal, måste ordet rimligt-
vis anpassas efter det vanliga östnordiska ljudsystemet. 

Ju längre vi kommer tillbaka i tiden, desto mera finner vi alltså av 
omljudda former. Att u-omljudet existerat i starkton även på östligt 
svenskt område, stöds även av mycket utbredda dialektformer. Spe-
ciellt bör nämnas hugg(a).2  Den enhetliga vokalismen vid detta ord 
vore oförklarlig, om vi måste anta, att man i hela det centrala Svea-
land och Götaland undantagslöst sagt *hagg(a). Det stämmer väl 
med den bild som fornspråk och dialektformer ger av omljudet på 
ett östligare svenskt område, att de ålderdomliga dalmålen visar 
något flera omljudsformer än övriga sveamål. 

För u-omljudets enhetliga genomförande över hela Norden kan 
också åberopas förhållandena vid i-omljudet. Det är ett rimligt an-
tagande, att det rått parallellism i fråga om den högsta främre och 
den högsta bakre vokalens inverkan på en tidigare vokal. I fråga om 
i-omljudet framträder ju omljudstendensen för våra ögon starkast i 
gutniskan, där i motsats till övriga Norden även kortstaviga ord visar 
omljud, se Prernm, Gotländska studier s. 95 ff., NILS CARLSSON GRÅ 
1921. Det är föga rimligt, att ett i men ej ett u påverkat föregående 
a i gutniskan. Eftersom både i- och u-omljudet fonetiskt måste ha 
likadana förklaringar, talar i stället all sannolikhet för att påverkan 
på språket principiellt är av samma slag men att den i det språk vi 
känner till fått olika slags manifestationer. 

För Gösta Holm ter sig vid u-omljudet det äldsta tillståndet i 
Norden på följande sätt. Han betraktar det som sannolikt, att om-
ljudet västerifrån spritt sig österut. Under sin vandring har det 

1  Jfr de växlande skrivningarna vid motsvarigheterna till fvn. Mur och 
hQggva, se MARKSTRÖM, OM utv. av gammalt a ffr u, s. 120 ff. 

2  Omljudet är här visserligen framkallat av ett w i följande stavelse, och 
w-omljudet har påtagligare påverkat språket än det egentliga u-omljudet. 
Båda typerna av labialomljud måste dock ha verkat i princip på samma sätt. 
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emellertid gradvis förlorat i styrka och till de egentliga sveabygderna 
har endast enstaka ord kunnat nå fram. Tolkningen utgår som synes 
från att de nuvarande förhållandena skulle ge en i allt väsentligt 
trogen bild av vad som inträffade för över tusen år sedan. Det är 
ett instruktivt tankeexperiment att tillämpa den Holmska argumen-
teringen på i-omljudsmaterialet. Har kanske i-omljudet — jfr ovan — 
uppstått på Gotland och sedan i något förtunnad form spritt sig till 
Norden i övrigt? Det är inte alls självklart, att omljudstendensen ut-
gått från områden där den nu klarast framträder. Det läte sig teo-
retiskt tänkas, att tendensen att uttala a framför u med u-färg ut-
gått från östra Svealand och därifrån spritt sig till övriga delar av 
Norden, där den nya a-kvaliteten i större utsträckning fått fonema-
tisk funktion. Dylika teoretiska spekulationer för oss emellertid inte 
framåt. I själva verket ligger inte bara uppkomsten utan också för-
svinnandet av detta u-färgade a så avlägset, att vi inte längre kan 
rekonstruera själva händelseförloppen. 

Det är tänkbart, att det just är svårigheten att rekonstruera hän-
delseförloppen som legat till grund för Gösta Holms behandling av 
u-omljudet på östnordiskt område. Denna svårighet får emellertid 
inte leda till ett så orörligt hanterande av fakta att ingenting alls 
förklaras. Gösta Holms resonemang för oss i själva verket fram till 
obegripliga resultat. Om u-omljudet skulle ha spritts — »i ord brukade 
i satser» — från ett kärnområde i västra (?) Norge till Skandinavien 
i övrigt, varför har det då i böjningsformer som gamul nått ända 
till de östsvenska dialekterna, medan det i rader av vanliga ord inte 
kan spåras på östnordiskt område? Det räcker inte med att hänvisa 
till den fonetiska ställningen. Att denna spelat en roll är ju inte en 
förklaring i och för sig utan något som måste förklaras. I en senare 
undersökning (Nysv. stud. 1960 s. 214) har Gösta Holm antagit att det 
västerbottniska auller skulle vara direkt utvecklat ur Qlr. Antagandet 
är rimligt mot bakgrunden av min framställning. Mot bakgrunden 
av hans egen blir ordet lösryckt ur alla sammanhang. Varför skulle 
just detta ord nått just detta landskap, där språket annars på det 
hela taget inte visar flera omljudsformer än svealandskapen? Det 
förefaller honom naturligt att tänka sig att ett ytterst osäkert humma 
skulle ha fått en oregelbunden utveckling av Q och i denna oregel-
bundna form spritts ända till Finland, se nedan. Hade det inte varit 
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viktigare att få utrett hur ett säkert omljudsord som hugga kunnat 
erövra nära nog hela Skandinavien? 

Godtyckligheten i bedömningen av de östnordiska formerna ut-
sträcker Gösta Holm även till Västnorden. »När man ser hur utom-
ordentligt olikformigt de omljudslösa [bör väl vara: omljudda?] orden 
uppträder i Sverige, så kan man inte hålla tillbaka en misstanke att 
det kanske inte varit så helt med likformigheten i Norge heller» (s. 
113). I meningen dessförinnan heter det: »Förf. tycks inte räkna med 
möjligheten att en enda omljudslös form skulle vara forntida, förlitte-
rär, ursprunglig i Norge.» Själv räknar han med den möjligheten be-
träffande formerna fann i Norge, på Färöarna och Shetland-Orkney, 
i äldre språk även belagt på Island, samt i ortnamnet Knestang i 
Norderhov och i rat 'jordrygg' i sydöstra Norge. 

Den frihet från ängslig försiktighet som framträder i detta resone-
mang är inte i alla sammanhang rekommendabel. Förslaget att i fann 
med en sådan utbredning se en relikt med aldrig genomfört omljud 
är lika djärvt som att anta att man på alemanniskt språkområde 
skulle finna former som aldrig berörts av den tyska ljudskridningen. 
Skulle vi på ett så lättvindigt sätt kunna förklara norska omljudslösa 
former, så kunde både Gösta Holm och jag ha besparat oss mödan 
att överhuvudtaget yttra oss om u-omljudet i Norge. Om fann, Kne-
stang och ra ä är omljudslösa relikter i språket, varför då inte tillämpa 
samma förklaring på materialet i övrigt? Logiskt vore att föreslå att 
u-omljudet regelbundet inträdde någonstans i sydvästra Norge men 
att det i övriga Norge är resultat av ordspridning, varför vi i stor 
utsträckning där finner de omljudslösa formerna bevarade. Vore den 
förklaringen möjlig kunde vi först som sist ena oss om att relikter 
och novationer på norskt område uppträder så blandade, att deras 
inbördes förhållande är helt otillgängligt för forskning. 

För egen del kan jag inte se, att en sådan bankruttförklaring skulle 
vara nödvändig. Vanlig dialektgeografisk metod ger ju god reda i 
formerna — därom mera nedan. Till dialektgeografisk metod hör 
som jag tidigare framhållit, att i görligaste mån fixera en ljudför-
ändrings område. En sådan fixering har Gösta Holm aldrig sökt nå 
fram till. Trots sitt betonande av u-omljudet som en västnordisk 
förteelse finner han det rimligt, att det i gutniskan manifesterar sig 
i en böjningsform som gamul, medan det i den västligaste västnor- 
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diskan har lämnat ett ord oberört. En ljudlag som verkat på detta, 
sätt söker man förgäves i Norden, och kommer man fram till så upp-
seendeväckande resultat, är man enligt min mening skyldig att un-
dersöka, om regellösheten inte är skenbar. Jag har ovan framhållit, 
att vid ljudlagar som har hög ålder man endast med mycket stor 
försiktighet får räkna med rester av ett ännu äldre tillstånd. En form 
som fann är med prof. Holms resonemang en språklig ortoceratit av 
mycket hög ålder. Att just detta ord skulle ha slingrat sig ur den 
vanliga språkutvecklingen, måste då åtminstone ha som förutsätt-
ning att det osökt kunnat infogas i det nya språksystemet. Nu för-
håller det sig som bekant tvärtom så att omljudsvokalen blev ett 
kännemärke för femininerna. Ett omljudslöst *fann skulle alltså ha 
varit en språklig anomali, en sådan som språket strävar att avlägsna. 
Man kan jämföra med den utbredda ombildningen tropp till lånordet 
trapp, och då bör observeras, att detta ord med all sannolikhet in-
lånats i så sen tid, att det gamla systemet redan börjat sönderbrytas. 

Eftersom jag menar, att u-omljudet varit verksamt i hela Norden, 
utgår jag givetvis från att det verkat i hela det norska ordförrådet. 
Denna principiella utgångspunkt behöver inte innebära, att jag ute-
sluter möjligheten av att det redan förlitterärt funnits omljudslösa 
former i Norge, men dessa beror i så fall på att den ljudlagsenliga 
förändringen neutraliserats av annat språkligt material. Då man t. ex. 
finner en tidig 1300-talsskrivning a Flatenom vid ett ortnamn i det 
språkligt ålderdomliga Valdres, kan denna mycket väl bero på att 
associationen med adj. flatr, kanske även subst. flati, flata hindrat 
omljudet att få fäste i flQtr. Detta substantiv har därigenom spårat 
in i a-stammarnas paradigm. Det material jag behandlat tyder emel-
lertid som helhet på att själva omljudsprocessen i mycket ringa ut-
sträckning vad substantiven beträffar störts av dylika attraktions-
förändringar. De fvn. litteraturspråkens vittnesbörd är på denna 
punkt entydigt. 

Min undersökning av u-omljudet på östnordiskt område har givit 
samma resultat som det junggrammatikerna en gång kom fram till. 
Det betyder inte att deras resultat prejudicerat min egen inställning. 
Det s. k. äldre u-omljudet har på östnordiskt område aldrig tidigare 
ordentligt undersökts. Jag har skilt ut de uppenbara vandringsorden 
ur materialet och även i övrigt sökt dra slutsatser endast på grund- 
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val av ett vägt och väl sovrat material. Omljudsproblemen på öst-
nordiskt område erbjuder förvisso flera aspekter än dem som jag be-
handlat i del I och jag skall i del II söka rekonstruera utvecklingen i 
den mån detta är möjligt. Det i del I framlagda materialet förefaller 
mig emellertid i allt väsentligt väl motivera den slutsats jag kommit 
fram till: omljudet har varit verksamt i hela Norden. 

De omljudslösa formerna i norskan 

På s. 101 f. konstaterar Gösta Holm, att hans uppfattning i fråga 
om de norska omljudslösa formerna mycket nära ansluter sig till den 
som uttryckts av SKULERITD, BEITO och HOFF. De åberopade dialek-
tologerna har inspirerat min egen framställning — se ovan — och 
jag kan knappast känna mig stå i någon starkare motsättning till 
dem. Den som läser t. ex. BEITOS framställning i R-boygning (s. 48 
ff.) finner i själva verket ingenting som strider mot mina resultat.' 
Eftersom han endast i förbigående behandlar de omljudslösa formerna, 
är det emellertid självklart, att min framställning bör kunna ge un-
derlag för en säkrare bedömning av dessa. Om både Gösta Holm och 
jag anser oss stå nära de nämnda dialektforskarna, är dock därmed 
antytt, att motsättningen oss emellan icke i alla avseenden är så stor 
som han förutsätter. Delvis beror den på missförstånd. 

I fråga om problemställningen må än en gång påpekas, att det 
kapitel som Gösta Holm haft att ta ställning till bär rubriken Dia-
lektgeografiska ordstudier. De icke dialektgeografiska problemen 
måste följaktligen tas upp i annat sammanhang. Dylika problem är 
också av sådan art att de inte gärna kan behandlas separat för Nor-
ges del utan  måste tas upp i ett större sammanhang.2  

1 Jag vill i detta sammanhang gärna rätta till min egen framställning s. 12, 
där jag påstår att Beito väsentligen tycks räkna med ett danskt inflytande 
som förklaring till de omljudslösa formerna. Beito uttrycker i själva verket 
ingen åsikt om hur dessa kommit in i språket, framhåller endast att bokmålet 
bidragit till att de in i våra dagar spritts. 

2 Eftersom undersökningen bygger på de nutida dialekterna, har jag heller 
inte kunnat diskutera en del omljudslösa böjningsformer, som tillhör redan 
1200-talet. Betr. dem kan ju någon dialektgeografisk undersökning inte göras. 
De förs dock in i diskussionen i det kommande historiska kapitlet. Gösta Holm 
förefaller att också på denna punkt ha förbisett den begränsning i material 
och diskussion som föranletts av undersökningens uppläggning, se s. 117 not 1. 
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Gösta Holms uppfattning av mina resonemang bygger vidare på 
ett olyckligt sätt på en formulering i min avhandling som jag redan 
under disputationen betecknade som missvisande för att inte säga 
felaktig. Under rubriken Förhållandet mellan omljudda och omljuds-
lösa former i Norge konstaterar jag (s. 297), att de omljudslösa for-
merna »har samband med och ytterst härrör från svenskt område». 
Min s. 16 formulerade frågeställning har emellertid varit, »om man 
för de norska omljudslösa formerna kan konstatera ett samband med 
östnordiskt språk, ett samband som inte har något att göra med det 
dansk-norska bokmålet». Det är den frågan som jag ansett mig kunna 
svara ja på. Av ovan s. 31 anförda skäl har jag i stort sett kunnat 
begränsa dialektjämförelsen till Sverige-Norge — en inskränkning 
som förklarar den olyckliga formuleringen — men det är självklart, 
att i de givetvis talrika fall då även Danmark har samma omljudslösa 
form som Sverige och delar av Norge man inte kan skära bort det 
förstnämnda landet ur sambandet. Gösta Holm antar, att jag vill för-
neka varje danskt inflytande i fråga om de omljudslösa formerna. 
Jag får ta på mig min del av ansvaret för missförståndet men tillåter 
mig påpeka, att det vore ytterst egendomligt, om jag i en bisats utan 
en antydan till diskussion skulle ha lagt fram som ett slutresultat av 
hela min undersökning att de norska omljudslösa formerna hänger 
samman med Sverige, däremot inte med Danmark. Så lättvindigt 
brukar inte resultat redovisas i akademiska avhandlingar. Man kan 
f. ö. på denna punkt jämföra med den diskussion som jag betr. de 
önorska omljudslösa formerna för om dessas proveniens. 

Missförståndet har säkert också andra grunder än min olyckliga 
formulering, grunder, som för oss in i en diskussion av de reella mot-
sättningarna oss emellan. Väsentligen torde det bero på att Gösta 
Holm inte upptäckt den metod jag använt, jfr ovan s. 25 ff. Den 
fråga som det för mig gällde att besvara, var om de omljudslösa 
orden i Norge kunde förklaras som ordspridningsföreteelser. De bör 
i så fall vara yngre och skilja sig från det äldre ljudlagsenliga mönst-
ret. Själva omljudsvokalen måste m. a. o. ha haft en annan utveckling 
i Västnorden än i östnorden. Jag konstaterar också att den äldsta 
gränsen i fråga om u-omljudet är den som skiljer mellan ett väst-
nordiskt språkområde med ljudlagsenligt bevarat omljud och ett öst-
nordiskt med som regel försvunnet omljud. Gränsen kan ha gått 
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något olika vid olika fonetiska ställningar och den kan även av 
andra skäl vara svår att bestämt fixera. Att den faktiskt existerat är 
emellertid för mina resonemang fundamentalt. Denna punkt i argu-
menteringen förbigår emellertid Gösta Holm på det hela taget med 
tystnad. Det kan bero på att han i huvudsak — jfr dock ovan s. 45 
— är överens med mig. Snarare är det dock en följd av att han inte 
observerat hur viktigt detta resultat är för de vidare resonemangen. 

Det framgår inte av Gösta Holms recension i vilken utsträckning 
min arbetshypotes — att de norska omljudslösa formerna var öst-
nordiska ordinlån — har verifierats. Han har heller knappast gjort 
klart för sig, vilka faktorer som vid en sådan verifiering för mig 
måste vara väsentliga. Mina krav har varit följande: 1. För varje om-
ljudslös norsk form bör man som regel kunna påvisa ett dialektgeo-
grafiskt samband med Östnorden elle r — för undantagsfallen — ge 
en rimlig förklaring till att ordet av speciella inomspråkliga skäl för-
lorat omljudet. 2. Fördelningen mellan omljudda och omljudslösa 
former bör följa de vanliga reglerna för ordinlån. De omljudda for-
merna bör framför allt höra hemma i ålderdomliga dialekter, de om-
ljudslösa i moderna. I folkliga ord bör man finna omljudet bevarat, 
i kulturord bör det vara i stor utsträckning försvunnet. 

Den clialektgeografiska undersökningen gav i fråga om den första 
punkten följande resultat. Ett svensk-norskt samband visade — se 
mina sammanställningar s. 295 — ett 50-tal former i sydöstra Norge 
och ett drygt 30-tal i Tröndelagen. De flesta formerna har stor ut-
bredning, vissa en ytterst begränsad. Under alla omständigheter gäl-
ler som regel, att de omljudslösa formerna visar klart dialektgeogra-
fiskt sammanhang med Sverige. Dessutom förekommer emellertid ex-
empel där så inte är fallet. Gösta Holm påstår (s. 99 f.): »Norska om-
ljudslösa former, som inte kan ha något sammanhang med Sverige, 
finns i stort antal, och ingalunda har förf. pekat på någon faktor som 
ger en tillfredsställande eller odisputabel lösning på problemet.» På-
ståendet är kanske korrekt men icke desto mindre missvisande. Av 
Gösta Holms framställning — inte bara i den nyss citerade meningen 
— får läsaren knappast klart för sig, att jag för var och en av de en-
skilda formerna sökt finna och såvitt jag kan se praktiskt taget all-
tid funnit en tillfredsställande om än inte odisputabel förklaring, inte 
heller att Gösta Holm som regel godtar dessa förklaringar. De fall 
4 — 834029 Sv. Landsmål 1963 
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där våra åsikter mer eller mindre divergerar eller som av andra skäl 
tarvar en kommentar, behandlas nedan. 

Flat. De dialektgeografiska förhållandena framträder inte klart i ma-
terialet. Det är möjligt, att ett samband med Sverige åtminstone i äldre 
tid funnits. Formerna kan annars förklaras som attraherade av flat, flate, 
flata. Holm tänker sig möjligheten att den onoljudslösa formen kan vara 
redan förlitterär — jfr ovan s. 46 — och att den sedermera kunnat breda 
ut sig genom naboopposition (s. 93). Jag har svårt att förstå hur han 
tänkt sig att nabooppositionen i detta fall verkat. 

Hall 'sluttning'. Det kan inte uteslutas, menar Gösta Holm (s. 93), att 
holl haft en oomljudd sidoform redan förlitterärt. Enligt min framställ-
ning är de omljudslösa formerna de primära och feminint genus, där det 
förekommer, sekundärt. Jfr fvn. hallr rn., nisl. och fär. hall n., finska kal-
las. Tidigare på samma sida antar också Holm, att hall »åtminstone del-
vis» är a-stam. 

Mal. Gösta Holm framhåller (s. 90 not 3), att den svensk-norska dia-
lektöverensstämmelsen inte är fullständig, eftersom Västsverige vanligen 
har m,ale. Formen mal är emellertid också belagd och växlingen mal male 
är fullt naturlig i ett ord som ofta förekommer som senare sms.-led. Den 
belagda formen är ofta stenmale. 

Ann. Jag tänker mig att vissa former ann och anntid i yttre Telemark 
och i östfold kan vara rester av mera allmänt förekommande omljuds-
lösa former i sydöstra Norge, men räknar också med möjligheten att vi 
står inför en regelrätt gammal snos. anntid. Gösta Holm föreslår (s. 92), 
att ann lösbrutits ur anntid. Det är en rimlig förklaring, och det är en 
ren lapsus att den inte nämnts i avhandlingen. Man känner emellertid en 
viss tvekan inför att anta att en så ålderdomlig sammansättning som 
anntid skulle ha bevarats i de moderna dialekter det här är frågan om. 
Åtminstone gäller detta Östfold.1  

Rand 'liten hylla'. Gösta Holm säger (s. 88): »Detta ord finns i Norge 
huvudsakligen i sydväst ... Ordet har också motsvarigheter i Sverige, 
men nästan uteslutande i öster. Denna påfallande utbredning är ju ett 
krux för teorin om ett svenskt inflytande. Ändå vågar förf ... räkna 
med att 'no. rand anknyter till sv. område'.» För att mina resonemang 
inte skall framstå som mera lättsinniga än de är, vill jag påpeka att jag 
använder två sidor i avhandlingen till att i anslutning till tidigare forsk-
ning visa upp att rand i denna betydelse förekommit i hela östnorden. 
Det är belagt i Bohuslän. Jag räknar också med ett dialektgeografiskt 
samband endast med största försiktighet: »Även om ursprungligare för- 

1  Däremot är den fullt rimlig i ett ålderdomligt mål som det i Nissedal, 
jfr avhandlingen. 
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hållanden nu är utsuddade, är det alltså fullt möjligt, att det no. rand 
anknyter till sv. område». Som alternativa förklaringar nämner jag ut-
brytning ur sms. randets och hänvisar till Aasen, som om detta ord har 
uppgiften: »Mera bekjendt end Rand overalt med a ...», vidare — om 
än med större tvekan — naboopposition. Gösta Holm finner ingendera 
förklaringen övertygande, vilket inte hindrar honom från att vid andra 
ord själv tillämpa båda, se vand nedan och flat ovan.1  För egen del kan 
jag inte se annat än att alla de framförda förklaringarna är möjliga. 

Rast 'rad, skumstrimma'. Gösta Holm konstaterar (s. 92), att ordet 
rimligtvis borde ha omljud i västra Norge men tar inte ställning till min 
förklaring. Jag räknar med en utjämning från pluralen, jfr en uppteck-
ning ei ra, fleire raste. I betydelsen 'skumstrimma' är det ett kustord 
som lätt kan ha spritts. Det har rimligtvis funnits ett samband mellan 
formerna rast i Bohuslän och i Hordaland. Annars skall villigt medges, 
att just vid detta ord förklaringen visserligen är rimlig men knappast 
evident.2  

Rast 'vägsträcka, landsträckning'. Gösta Holm säger (s. 92): »Ordet ... 
tyckes mig visa att östra Norge har gamla a-former som inte behöver stå 
i förbindelse med Sverige. Sålunda förekommer genuina sammansättningar 
som utrast, heimrast 'utmarker' resp. 'hemjord', t. ex. uppe i Gudbrands- 

1  Jag har svårt att förstå, att en naboopposition vid rand skulle vara 
mindre trolig, »eftersom det inte går att peka på några 'naboformer' att 'oppo-
nera' mot.» Omljudsformer förekommer ju i ungefär samma område, och även 
om de numera hade varit försvunna, utgör detta inget hinder för att en nabo-
opposition en gång funnits. Det väsentliga är givetvis att rand — rond kunnat 
ansluta sig till ett välkänt mönster: rand — rond 'kant', hand — hond, strand 
— strond. 

2  Solidarisk i överkant med SAOB förefaller mig Gösta Holm vara då han 
mot min i förbigående framförda kritik försvarar ordbokens sammanställande 
av ett svenskt ord rast 'smal landremsa' med sömrast 'sömrand på sko, fog i 
båt'. (S. 119.) Ordet är styrkt med två belägg. Båda rör Vätterstranden. I 
SOAd uppges ett belägg med ovan meddelad betydelse, just från Vätter-
stranden. Det förefaller mig alldeles klart, att denna beläggsamling aldrig kan 
ge en grund för den av ordboken givna appellativiska betydelsen 'jämförelse-
vis smal slätt el. plan avsats mellan en sjös strand o. en därinnanför upp-
stigande bärgvägg, strandterrass 1. dyl., äv. om  en gårds andel i sådan slätt 
el. avsats'. Sannolikt förefaller mig, att rast vid Vätterstranden varit ett ort-
namn, motsvarande fvn. rost och fsv. rast, rost 'väg, landsträckning' etc. Detta 
ord får lätt en vagt lokaliserande betydelse, jfr hälsingskt Rosten 'stranden, 
vägsträckan mellan Hålsjö och kyrkan'. Någon primär betydelse 'mark' har 
jag däremot inte tänkt mig, som Gösta Holm tycks tro, jfr följande ord. Un-
der alla omständigheter måste mitt förslag vara betydligt rimligare än ord-
bokens, som konstruerar en annars okänd lokalitetsbetydelse. 



52 GUN WIDMARK 

dalen och i Hallingdal ... Samtidigt som ordet är försvinnande i Sverige 
framstår a-formerna i Norge som expansiva.» Det är en helt ogrundad 
slutsats. Ett ortnamn i Gudbrandsdalen visar a-skrivningar från slutet 
av 1500-talet. Vi har ingen anledning att tro att a-formerna i Norge 
skulle ha expanderat under modern tid. Snarare förefaller det av de knappa 
ordboksuppgifterna som de olika motsvarigheterna till fvn. rgst rätt ti-
digt börjat försvinna inte bara i Sverige och Danmark utan även i Norge, 
naturligt nog, eftersom ordet i betydelsen väglängd avlöstes av andra 
beteckningar, närmast mil. Det kom följaktligen att leva kvar endast i 
mer eller mindre urspårade betydelser som 'väg, stund, landsträckning, 
mark'. För mig är alltså utrast och heim,rast relikter i ett en gång större 
rast-område, som omfattat stora delar av östra Norge, jfr ortnamnen i 
Akershus, Hedmark och Vestfold. 

Spann 'fingermått'. Gösta Holm påpekar (s. 102), att ordet inte finns 
vid norska gränsen. Ordet är emellertid numera svagt belagt, inte bara 
i Sverige utan med all sannolikhet även i Norge. Det är en måttsterm, 
som sannolikt en gång var vanlig men senare undanträngts, jfr förhål-
landena vid rast. Det är fullt möjligt, att ordet en gång haft dialektgeo-
grafiskt samband med Sverige, där det upptecknats i varje fall så väst-
ligt som Västergötland. 

Tram 'kant'. Formen är uppgiven från Valdres, v. Telemark, Nordland. 
Holm anser den otillräckligt förklarad (s. 92). »Ordet har i fvn. u-stams-
böjn. Förf:s hänvisningar.  ... till gen. sing. eller en antagen sekundär plur. 
med a syns mig djärva. Lika rimligt vore i varje fall antagande av en 
sidoform i gestalt av en mask a-stam.» Han försummar att meddela vad 
mitt resonemang bygger på, nämligen att fvn. PrQmr alltid ombildats, 
jfr nisl. pröm f., fär. trom f. och orkn. (endast plural form) tramins. Mot 
den bakgrunden förefaller mig min förklaring knappast vara särskilt djärv 
och i varje fall vida att föredraga framför hans egen, som förutsätter att 
vi haft två olika stamformer tämligen regellöst fördelade i Norge. 

Trast. Formen har dialektgeografiskt samband med Östnorden via 
Tröndelagen-Jämtland, men som jag själv framhållit är de västnorska 
omljudslösa formerna påfallande många. Holm menar (s. 95) att man 
bör överväga, om det inte kan utgå från en gammal a-stam. Förslaget 
strider int e mot min egen framställning, eftersom jag konstaterar, att 
en enhetlig grundform för de nordiska formerna möjligen inte existerat. 
Värt beaktande förefaller mig annars Gösta Holms påpekande (not 2s. 94), 
att trasten varit handelsvara. Kunde möjligen det förhållandet ha spelat 
en roll för a-formernas stora utbredning?' 

1  Gösta Holm finner det otänkbart, att trast i det inre av Agder skulle 
kunna uppfattas som någon sorts riksspråksform. Han förefaller mig något 
överdriva ålderdomliga dialekters isolering. Vid en insamling efter lista kan 
som jag framhållit, lätt icke genuina former komma in i materialet, också 
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Vand 'mullvad'. Ordet är svagt belagt och ett dialektgeografiskt sam-
band med östnorden knappast klart betygat. Holms förslag (s. 89), att 
formen lösbrutits ur den vanliga sms. vandskjer, förefaller mig gott. 

Ära 'öm'. En enda form från Hordaland, som dock har ett stöd i en 
1500-talsform adn. Holm menar (s. 93), att »den gamla an-stammen 
amen> an i bör lika väl ha kunnat övergå i en a-stam arna- som i en 
u-stam arnu-». Det vore kanske en möjlighet, jfr hrafn. Om n är emeller-
tid i Norge och säkerligen också i större delen av Sverige ett vandrings-
ord, som utträngt genuinare former. Det är inte otänkbart, att de norska 
a-formerna är rester av ett en gång både i Sverige och i Norge vida 
spritt arn.1  

En genomgång av hela det problematiska materialet ger följande 
resultat. Vid flera av orden står vi inför skenproblem: den omljudda 
formen har aldrig existerat. Vid andra kan vi anta, att ett samband 
med östnorden i äldre tid funnits. Vissa ortnamn förklaras som ellip-
tiska bildningar. Huvudparten av materialet kan utan svårighet för-
klaras som analogiformer, som regel härrörande från en högfrekvent 
plural, i enstaka fall från sammansättningar som varit vanligare än 
grundordet.2  I de allra flesta fall är Gösta Holm och jag överens i 
formbedömningen. Den enda principiella skillnaden är att han räknar 
med olika stambildningar i flera falls och att han helt tycks ta avstånd 
från tanken att ett äldre dialektgeografiskt samband kunnat brytas. 
Det är möjligt som Gösta Holm säger att jag inte betr. varje om-
ljudslös form funnit en absolut övertygande förklaring. Han kan 
emellertid knappast åberopa detta som någon allvarligare invänd- 

från ålderdomliga bygder. Att trast kan uppfattas som lokalt riksspråk före-
föll mig styrkt av beläggen ur bokmålslitteratur. Det kan tilläggas, att trast 
tillhör stadsmålen både i Bergen och Stavanger, se LARSEN-STOLTZ, Bergens 
bymål s. 69 och BERNTSEN-LARSEN, Stavanger bymål s. 70. Denna upplysning 
har jag försummat att lämna i avh. 

1  Gösta Holm efterlyser (not 1 s. 112) en dokumentering av påståendet att 
örn är ett kulturord. Jag ansåg att de s. 235 lämnade upplysningarna borde 
vara tillräcklig dokumentering. 

2  Gösta Holm antar denna förklaring också för lagrette och lagverja (s. 91). 
Sammansättningar med lag-  är emellertid som bekant okända i klassiskt väst-
nordiskt språk. Det medeltida materialet — som Gösta Holm inte kan känna 
till — visar också att sammansättningar med leg- mot medeltidens slut av-
lösas av sms. med lag-  sartatidigt med att det enkla ordet lag börjar uppträda. 

3  Jfr nedan s. 60. 
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ning mot mina resonemang, så länge vi är överens om att vi står 
inför former som inte kan föras in i något större sammanhang utan 
måste ges en särförklaring. Av den arten är de diskuterade orden. 
Utmärkande för dem är att de uppträder regellöst, än här, än där. 
I allmänhet har de mycket ringa utbredning, ofta rör det sig om 
enstaka former av ibland misstänkt slag. 

I fråga om den andra punkten vid verifieringen av min arbets-
hypotes, nämligen fördelningen av omljudda och omljudslösa former, 
gav undersökningen följande resultat. De omljudda formerna hör i 
Norge utan tvekan framför allt hemma i ålderdomliga mål, de om-
ljudslösa i moderna. Ortnamnen visar i större utsträckning bevarat 
omljud än motsvarande appellativ, ett resultat som också Gösta Holm 
godtar (s. 93). I ordförrådet i övrigt finner jag följande fördelning: 
1. Ord med begränsad utbredning utan anknytning till Östnorden 
visar som regel alltid omljud. Betr. undantagen jfr ovan. 2. Ord som 
hör hemma i en begränsad krets med förankring i den gamla allmoge-
kulturen återspeglar den gamla uppdelningen i ett västnordiskt om-
ljudsområde och ett östnordiskt omljudslöst område. Den omljuds-
lösa formen har således vid dessa ord varit föga expansiv. 3. Mindre 
folkliga, kulturpräglade ord saknar i stor utsträckning omljud. Vid 
dem har således de omljudslösa formerna varit expansiva. — Till detta 
resultat tar Gösta Holm inte alls ställning. Tvärtom uttrycker han 
sig på ett sådant sätt att läsaren måste få det intrycket att jag inte 
observerat skillnaden mellan folkliga ord och kulturord. På s. 90 
konstaterar han t. ex.: »Vid ett stort antal av de behandlade orden 
går a-formerna överhuvud taget inte över riksgränsen. Det består 
alltså ofta en mer eller mindre skarp skiljelinje mellan svenskt och 
norskt.» Påståendet exemplifieras, varefter följer som slutsats (s. 91): 
»Som synes i stor utsträckning ord av utpräglat folklig karaktär.» 
På s. 100 summeras: »Huvudintrycket av materialet är att de folk-
liga ... orden endast i sällsynta undantagsfall har kunnat tränga igenom 
och förbi de östligaste områdena i södra Norge ...» Man måste fråga 
sig, om inte Gösta Holm varit så upptagen av sina egna resonemang 
att han alldeles tappat bort ett av mina viktigaste resultat. 

Den dialektgeografiska undersökningen har alltså bekräftat min 
arbetshypotes. Vill man med Gösta Holm förneka riktigheten av 
mina resultat, måste man således ge skäl till att den dialektgeogra- 
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fiska metoden i detta fall måste slå slint. Gösta Holm menar utan 
tvivel att han givit sådana skäl. Det är följaktligen nödvändigt att 
närmare granska hans eget resonemang. 

Framställningen inleds med några ordstudier. I fråga om formerna 
hall, hattr, kattr, sag och trapp söker Gösta Holm leda i bevis att om-
ljudslösheten beror på att de inlånats från västgermanska språk. Betr. 
sag och trapp är vi helt överens, jfr ovan s. 35. Också betr. hall är 
jag efter Gösta Holms utredning helt övertygad om att vi har att 
göra med ett lånord, i detta fall av anglosaxiskt ursprung. Ordets 
existens i dialekterna är knappast betygad och jag hade därför med 
min utgångspunkt föga anledning att granska dess proveniens. — 
Även hattr k a n vara ett anglosaxiskt lån, som Gösta Holm menar. 
Det är emellertid en möjlighet som inte kan bevisas och inte heller ger 
en i alla avseenden tilltalande lösning av problemen. Om ordet in-
lånats samtidigt med begreppet — det förefaller som om Gösta Holm 
närmast tänkt sig saken så — då återstår att förklara, först varför 
det på nordiskt område gått in i u-stamsparadigmet och sedan var-
för det åter fått en annan böjning. Formerna i de äldsta isländska 
handskrifterna (se Larssons ordförteckning) liksom den norska dia-
lektformen hott 'hår på huvudet' torde visa att u-stamsböjning är 
den äldsta. Om däremot ordet som sådant är inhemskt och endast 
själva den omljudslösa formen inlånats, då har man knappast större 
anledning att räkna med anglosaxiskt än med östnordiskt inflytande. 
Att hatten kan betecknas som danskr eller g erzkr,  , tyder i varje fall 
på att inflytandet österifrån under inga omständigheter får negligeras. 
— På likartat sätt förhåller det sig med kattr. Denna form har avlöst 
ett äldre fvn. kQttr. Gösta Holm håller för troligt att denna form 
kommer från tyskar, friser, fransmän eller engelsmän. Man frågar 
sig varför han helt utesluter den högst rimliga förklaringen att 
det västnordiska katt(r) kommit in via östnorden. Är det verkligen 
troligare att norrmännen lånat in formen kattr från friserna än från 
danskarna eller t. o. m. från svenskarna? — Ett fel i Gösta Holms reso-
nemang synes mig således vara att han alltför reservationslöst sätter 
likhetstecken mellan företeelseproveniens och ordformsproveniens, 
vilket kommer honom att helt utesluta möjligheten att även vid in-
lånade ord en östnordisk form kunnat undantränga en norsk. 
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Avsikten med de inledande ordstudierna är tydligen att visa upp, 
vad som summerande konstateras på s. 86, nämligen att »de väst-
germanska språken .. . delvis mycket tidigt satt in en kil i det forn-
västnordiska böjningssystem som byggde på växling i paradigmet 
mellan vokaler med och utan u-omljud». Det är en vittgående slut-
sats och den är för Gösta Holm väsentlig, eftersom han menar att 
detta förhållande »torde ha bidragit till att göra fältet mer eller 
mindre fritt.., för vittgående förändringar under inflytande både av 
inhemska utjämnande faktorer och av kontakten med grannspråken». 
Konstruktionen vilar emellertid knappast på hållbar grund. Det är 
högst ovisst om formerna hattr och kattr inlånats direkt från väst-
germanska språk, och de bryter under alla förhållanden inte något 
system, eftersom de kan anpassas till a-stamsböjningen. Formerna 
Sag och trapp har av allt att döma inkommit så sent i språket att 
framträngandet av omljudslösa former redan var igång. Kilen i böj - 
ningssystemet skulle alltså utgöras av ordet hall. Ett enda ord är 
emellertid knappast tillräckligt för att kasta ett fast böjningssystem 
över ända, i all synnerhet inte som detta ord är av alldeles speciellt 
slag, knutet till hov och riddarväsen och i stor utsträckning litterärt.1  
Att de västgermanska språken skulle ha någon andel i att det norska 
feminina böjningssystemet upplösts, finner jag för min del helt orim-
ligt. 

Gösta Holm övergår därefter till att granska det svensk-norska 
dialektsambandet. Först och främst uppehåller han sig därvid vid 
ordet hand, ganska väl belagt på västnordiskt språkområde sedan ca 
1300.2  

Också betr. hand (s. 87 f.) snuddar Gösta Holm vid tanken att det 
kunde vara ett lånord, medellågtyskt eller medelengelskt. Väsentli-
gen vill han dock förklara det på annat sätt, nämligen som en ut-
brytning ur de talrika sammansättningarna på hand-. Tanken är inte 
ny. Den har tidigare framställts av Grötvedt (Lydverket i lovhskr. s. 
60). Jag har inte haft anledning att i kap. II ta ställning till hypo-
tesen. Den är emellertid enligt min mening helt orimlig, därför att 
formen har så hög ålder. Det gamla systemet krävde ju omljudslös 

1  De omljudda formerna av ordet visar ju f. ö. att även detta ord i viss 
utsträckning anpassats efter systemet. 

2  Ännu äldre former av ordet existerar däremot inte, se vidare nedan s. 67. 
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form i förleden i sammansättning av ord med omljud i simplex.1  För 
att en nybildning skall komma till på det sätt som Gösta Holm an-
tar, krävs således att hela böjningssystemet har brutits sönder. Gösta 
Holm åberopar det nutida kvann som en parallell. Om denna form 
vet vi emellertid ingenting annat än att den uppträder just i sådana, 
dialekter där man kan förmoda att känslan för det feminina böjnings-
systemet tidigt försvunnit. I ålderdomliga mål, där man har skäl att 
tro att denna bäst bevarats,2  där finner man också formen kvonn be-
varad. 

En felbedömning är det utan tvivel då Gösta Holm vill förklara 
ett på vissa håll i Oppland upptecknat känd som utgående från den 
gamla dativen hendi, ev. också från pluralen hendr (s. 88). Formen 
itänd är emellertid den regelrätta motsvarigheten till hand, se min 
avhandling under and. Enligt vad som meddelats mig av dr. philos. 
Ingeborg Hoff finns knappast en teoretisk möjlighet, att vokalen i 
kind skulle kunna återgå på gammalt e. Utvecklingen skulle i så fall 
ha blivit en annan. — Samma felbedömning återkommer ett par 
gånger i recensionen, dels i fråga om -väll, se vidare nedan, dels i 
fråga om talg s. 104. Det är ett välkänt förhållande att i östnorska 
dialekter a framför vissa konsonantförbindelser får ett ä-aktigt uttal, 
se t. ex. de olika översikterna i Ross, Norske bygdemål.3  

Den utförliga behandlingen av hand är tydligen motiverad av att 
Gösta Holm vill visa upp hur en norsk omljudslös form kan förklaras 
helt oberoende av den likalydande svenska. Samma linje följer den 
följande argumenteringen. Denna kräver en närmare granskning både 
i huvudlinjer och i detaljer. 

1  De fåtaliga undantagen från regeln torde samtliga ha särförklaringar. 
Spgrrhaukr innehåller en wa-stam med omljud genomgående i böjningen. I 
glnbogi torde förleden återgå på ett alun-, vartill jag återkommer i en ännu 
otryckt uppsats om fvn. nbgrn. Vid lggmaör kan känslan för förledens plurala 
form ha hindrat en anslutning till den feminina sammansättningstypen, jfr de 
talrika sms. på laga-. 

2  För exempel på än i dag bevarad åtskillnad mellan substantivet som 
simplex och som förled, se min avh. s. 151. 

3  Gösta Holm åberopar s. 97 mitt material vid holl som bevis på att ljud-
förbindelsen all bibehålles på östlandet. Formerna på -hall visar emellertid i 
stort sett en helt annan utbredning än de av mig diskuterade -väll-formerna. 
Där direkta jämförelser kan göras, råder ingen motsättning i ljudutvecklingen. 
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Som ovan s. 33 nämnts, menar Gösta Holm att jag i min under-
sökning borde ha skilt mellan de enbart svensk-norska orden och de 
ord som också kan tänkas ha samband åt annat håll. Själv genom-
för han denna uppdelning på följande sätt. På s. 89 f. uppräknas ett 
antal ord kända enbart från Sverige och Norge och det konstateras 
att deras omljudslösa former har ringa utbredning i Norge. Förhål-
landet är föga märkligt, eftersom de åberopade orden huvudsakligen 
är sådana som kan väntas ha ringa spridningsförmåga. Särskild vikt 
lägger Gösta Holm vid att tall har en så blygsam utbredning jämfört 
med (det även danska) gran. Orden är emellertid knappast likvärdiga, 
eftersom tall i stora delar av Norge motsvaras av fura, se Aasen och 
Ross. Gran har vidare i modern tid spritt sig genom timmerhandeln, 
som jag i anslutning till Beito påpekar. Att denna moderna spridning 
väsentligen beror på bokmålet är givetvis också min mening.1  

Med granskningen av dessa ord tycks Gösta Holm anse de enbart 
svensk-norska orden vara färdigbehandlade. Materialet är emellertid 
betydligt större än så. Ej medtagna är de sedermera i artikeln ut-
förligt behandlade formerna trast och vall, ej heller vad, agn och am, 
till vilka också ges specialförklaringar. Fan(n) och flat utelämnas, 
eftersom Gösta Holm vid dessa ord räknar med att omljudet aldrig 
inträtt i Norge, se ovan. De ovan behandlade and och rast vilka jag 
velat återföra till ett en gång existerande språkgeografiskt samman-
hang med svenskt område nämns ej heller. Också formen treskall 
borde knappast ha förbigåtts, inte heller det plurala barn som är 
redan medeltida. Ovan not 2 s. 53 har påpekats att lag- inte kan för-
klaras på det sätt som Holm föreslagit, varför även denna form måste 
inrangeras bland de enbart svensk-norska orden. Slutligen kan man 
fråga sig, om inte former som hamn och sak även de bör rubriceras 
som enbart svensk-norska, eftersom de i konsonantismen skiljer sig 
från motsvarande former i danskan. Man ger knappast en läsare en 
riktig bild av en avhandling, om man som Holm gjort för undan en 
del av materialet, låt vara att han själv vill förklara denna del på 
ett annat sätt än förf. gjort. Till vissa av hans förklaringar återkom-
mer jag senare. 

1  Holms framställning not 4 s. 90 ger således en helt missvisande bild av 
mitt resonemang. 
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Stor vikt lägger Holm vid att de folkliga orden som regel visar 
omljudd form i Norge. Detta förhållande talar inte emot existensen 
av ett svensk-norskt språkgeografiskt samband, se ovan s. 27 f. och 
s. 49. Likaså framhåller han att omljudslösa former uppenbarligen 
kunnat uppstå inom Norge på analogisk väg. Det är en möjlighet 
som också jag ofta räknar med, se vidare ovan s. 53. 

Sin syn på de norska omljudslösa formerna sammanfattar Holm 
på följande sätt (s. 102). De har uppkommit genom »ett komplicerat 
samspel av en mängd faktorer, utjämnande krafter inom det norska 
språksystemet, inflytande från danskan, svenskan och lågtyskan och 
— vill jag tillägga, särskilt för det tidigaste skedets del — från me-
delengelskan. I detta förlopp har alltså svenskan spelat en roll men 
denna har av allt att döma varit långt mindre betydelsefull än som 
görs gällande i denna avhandling». I anslutning till detta omdöme 
söker så Gösta Holm visa upp att också det av honom tidigare ej be-
handlade materialet restlöst låter sig inordnas i någon av kategori-
erna lågtyska (el. holländska), danska, interna norska utvecklingar, 
även svenska, ehuru han endast sällan finner några direkta indicier 
för denna sistnämnda möjlighet. 

Det är uppenbart att Gösta Holm och jag sett på de norska om-
ljudslösa formerna med helt olika ögon. Mitt syfte har varit kon-
struktivt, att ge dem deras rätta plats i språkhistorien. Holms har 
varit väsentligen destruktivt, att slå sönder vad han — visserligen 
felaktigt, se ovan s. 48 — uppfattat som min avhandlings huvudre-
sultat. En kritisk granskning är förvisso värdefull och den är en fakul-
tetsopponents uppgift. Självklart är dock att ju väsentligare problem 
som vid en sådan granskning tas upp, desto högre måste man ställa 
kraven på att kritiken metodiskt är väl genomtänkt. Det är just i 
fråga om metoden som Holms kritik inte förefaller mig riktigt hålla 
måttet. Det gäller i icke ringa grad även om man bortser från att 
han missuppfattat mitt huvudsyfte med avhandlingen. 

Det primära för varje undersökning måste vara materialet. Ju 
större material, desto större möjligheter att dra slutsatser. Ju flera fall 
som visar sig gå in under en och samma förklaring, desto större är 
sannolikheten för att denna förklaring är den riktiga. Det är först i 
ljuset av ett stort material som det enskilda fallet med någon grad 
av säkerhet låter sig tolkas. Denna metodiska grundval har förefallit 
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mig självklar. För Gösta, Holm har den inte varit det. Jag har ovan 
s. 34 f. kritiserat vad jag kallat hans utslagningsmetod. Den utgår från 
att det enskilda fallet kan tolkas oberoende av hur det samlade ma-
terialet ser ut. Orden får passera revy och förses med stämplar: ang-
licismer, germanismer, danismer, interna norska utvecklingar, andra, 
stambildningar, rester från en tid då u-omljudet ännu inte inträtt. 
Defileringen leder fram till konstaterandet att de omljudslösa for-
merna uppkommit genom ett komplicerat samspel av olika faktorer. 
Så vitt jag kan se, får vi emellertid ingenting alls veta om former-
nas uppkomst. Det komplicerade samspelet blir på så sätt en fras 
utan konkret innebörd. 

I många detaljfrågor är jag emellertid helt överens med Gösta 
Holm. I andra är jag det inte. Jag finner det helt orimligt att en 
form som fann, skulle bero på att den aldrig berörts av u-omljudet, 
se ovan s. 45. Jag anser att han i alltför stor utsträckning söker 
komma tillrätta med svårförklarliga former genom att utan betänk-
ligheter göra dem till andra stambildningar. Gösta Holm utnyttjar 
denna förklaring både betr. tram trast am. (se ovan s. 52 f.), vad (s. 105) 
och hamn (s. 119). I det sistnämnda fallet har han möjligen inte ob-
serverat att den omljudda formen är väl styrkt av äldre ortnamns-
skrivningar från hela Norge, möjligen även av ett ännu kvarlevande 
ortnamn. Jag finner att han i vissa fall något lättsinnigt bollar med 
norska dialektformer. Det finns ingen anledning att sammanföra händ 
med fvn. hendi, tälg med fda. twlgh, knappast heller -väll med fvn. 
-velli och allra minst kan en skrivning a -uelli från 1297 anföras som 
bevis för att det nutida uttalet går tillbaka på dativformen (s. 97).1  

1  Jag har i avhandlingen i anslutning till NG själv reserverat mig för möj-
ligheten att ett -vcell i viss utsträckning kan återgå på äldre -velli. Material 
som ställts till mitt förfogande av Norsk Stadnamnarkiv tyder dock snarast 
på att den möjligheten i stort sett är ganska liten. I åtskilliga fall där NG 
uppger -vcell existerar en alternativ uppteckning -vall. Ibland uppges ett ut-
tal -val, där vokalen också måste bedömas som tillhörande a-fonemet. En viss 
tveksamhet kan kvarstå betr. uttalet -vealt. Det bör emellertid observeras att 
vid Folvell i Akershus, där både nutida och äldre skrivningar tyder på ett 
ursprung ur -velli, uttalet är Samma uttal anges alternativt för Levold 
i Sauherad i Telemark, jfr NG:s alternativa uttal -vill. Det är då rimligt, att 
ett uttal -vg/ återger ett -velli, medan veell återger ett -vall. Förekomsten av 
denna form finner jag således väl styrkt. Att jag skulle mena att den funnits 
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Ytterligare en del för sammanhanget dock helt betydelselösa felbe-
dömningar eller missförstånd kunde anföras.1  

Gösta Holm räknar i mycket stor utsträckning med ett danskt in-
flytande på norskan. Han har emellertid knappast gjort klart för sig 
hur detta inflytande varit beskaffat. På s. 121 frågar han — på tal 
om en från 1698 uppgiven dialektform som jag betecknat som genuint 
norsk på grund av dess ålder — om jag verkligen på allvar kan mena 
att norskan inte skulle ha påverkats av danskan förrän efter 1698. 
Frågan är för honom retorisk. Den kräver i själva verket ett betyd-
ligt mera nyanserat svar än han förutsätter. 

Ett danskt inflytande på norskan kan ha varit redan förlitterärt. 
Jag antar emellertid att det inte är detta ev. inflytande som intres-
serat Holm. Han tänker snarare på danskans betydelse från senme-
deltid och framåt, uppkomsten av dansk-norska och bokmål. Om vid-
den av detta inflytande på det talade norska språket i äldre tider 
förefaller han emellertid att ha en alltför överdriven uppfattning. R. 
IVERSEN konstaterar i sin bok Bokmål og talemål i Norge 1560-1630 
I (s. 295): »Talemålet i de overste samfundslag har, hvad lydverket 
angår, i alt vesentlig vxrt norsk. Hver mann har i hovedsaken talt 
sin dialekt.» Att en dialektform från 1600-talets slut skulle kunna 
förklaras som en danism har man så mycket mindre skäl att tro som 
de norska dialekterna in i denna dag visar föga bokmålspåverkan. 
Det är naturligtvis också detta förhållande som förklarar att nynors-
kan kunnat få en grogrund. Former som son och datter är sällsynta 
fåglar i de norska dialekterna, uke likaså, me get torde ingenstans ha 
undanträngt mye, mykkje etc., tru har sällan fått ge vika för tro.2  
»kanske i hela Norge» som Gösta Holm påstår s. 97 är däremot givetvis en 
orimlighet. 

1  Ett fall av homerisk slummer är det väl t. ex. då han på tal om agn 
Xe. 105) säger att »det synes föga troligt att ett ord som detta i det intensivt 
fiskande Norge har rönt stort inflytande utifrån. Pluralen är som förf, på-
pekar mycket frekvent och säkert ger den förklaringen till den norska voka-
lismen.» Jag talar givetvis om det fem. agn (på sädeskorn). Att det neut r. 
agn skulle vara särskilt vanligt i plur., kan i varje fall inte min språkkänsla 
gå med på. — På s. 103 efterlyser Gösta Holm icke utan skäl källan till en 
uppgift jag har att ordet för axel i sydv. Norge är motsvarigheter till fvn. 
her?». Uppgiften härrör från NMA och gäller stora delar av Agder. 

a Till det dansk-norska bokmålet hör uppenbarligen inte begynne som en-
ligt Gösta Holm (s. 87) tillhör alla norska dialekter. Det bör säkert till den 
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Det danska skriftspråk och danskinfluerade talspråk som under 
unionen med Danmark utbildades har tydligen länge varit ett språk 
för de få. De norska stadsmålen har ju t. ex. en klart norsk grund. 
Man har skäl att tro att bokmålets stora erövringar skett först under 
1800-talet i och med att allmän skolplikt infördes och tidningarna 
fick sin stora betydelse. Jfr f. ö. Indrebos framställning i Norsk mål-
soga s. 369 ff. Det betyder givetvis inte att inte dansk-norskan kun-
nat ha en viss inverkan på norska dialekter redan tidigare, men den 
torde huvudsakligen ha inskränkt sig till ord för vilka dialekterna 
saknat begrepp, vidare handelsord och överhuvudtaget sådana ord 
som har en stark förankring i den ämbetsmanna- och borgarkultur, 
där det dansk-norska talspråket utbildades.1  De omljudslösa for-
merna har knappast kunnat komma in i dialekterna på denna väg. 
Däremot är det rimligt, att de under det senaste århundradet vunnit 
terräng via bokmålet, som jag i avhandlingen också antyder (s. 300). 

För min egen utredning av de norska omljudslösa formerna har 
jag lagt ett i princip fullständigt material till grund. Den gemen-
samma nämnaren för större delen av detta är den dialektgeografiska 
anknytningen till östnorden, speciellt Sverige. Gösta Holm har an-
strängt sig att göra detta till en tillfällighet. För mig är det fortfa-
rande en väsentlig upplysning. På s. 101 säger han: »Har inte ord-
spridningen skett från dialekt till dialekt utan t. ex. sjövägen finns 
över huvud taget inget principiellt hinder för att tillskriva danskan 
nästan allt östnordiskt inflytande i Norge.» Något principiellt hinder 
finns förvisso icke. Vad som talar emot tanken på ett ensidigt danskt 
inflytande är materialet. Jag tycker inte man har rätt att så som 
Gösta Holm gjort föra åt sidan det material, där de svenska och 
norska dialekterna överensstämmer. På en väsentlig punkt är vi emel-
lertid överens: omljudslösheten har samband med den utländskt influ-
erade kulturen. Prof. Holm drar därav den slutsatsen att vi inte har 
att göra med  ett dialektgeografiskt spridningsfenomen. Jag vill istället 
stora mängd tyska lånord som under senmedeltiden trängde in i alla de nor-
diska språken. Så betraktas tydligen också ordet av Gösta Holm. Jfr Dahl-
stedt Vilhelminam. 2 s. 236 f. 

1  Ett sådant tidigt danskt lån ser jag i ånd 'ande', eftersom kyrkospråket 
alltsedan reformationen varit danskt. Gösta Holm finner det däremot — nå-
got inkonsekvent kan det förefalla — »uppenbarligen ej så säkert att å-for-
merna är danska» (s. 104). 
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säga att den dialektgeografiska spridningen måste vara ett uttryck 
för en utländskt influerad kultur. En diskussion på bredare bas är 
avsedd att ingå i del II. I slutet av andra kapitlet antyder jag dock 
hur jag tänker mig saken. De omljudslösa formerna — som av skriv-
ningar att döma och även av andra skäl, se min avh. s. 297, kan 
dateras till sen medeltid — har först hört hemma i ett språk som 
haft högt socialt värde, m. a. o. varit ett språk ovanför dialekterna. 
Hur dessa så småningom kom att präglas av detta nya språk, vet vi 
föga om. Självklart är dock att vad som nu ter sig som ett obrutet 
dialektgeografiskt sammanhang inte varit det alltid. Räknar vi inte 
med att de omljudslösa formerna vandrat genom dialekterna utan 
ser på dem som ett resultat av nya samhälls- och kulturformer, måste 
vi samtidigt tänka oss att de kunnat ha åtskilliga spridningscentra 
både i geografisk och social mening. 

Också för mig är de omljudslösa formernas inträngande i norskan 
således minst av allt någon enkel process. Den östnordiska påverkan 
på språket som de är ett uttryck för kan knappast sönderdelas i sina 
olika komponenter. Den är också ett forskningsobjekt som kräver 
åtskilliga undersökningar för att kartläggas. Att väga den svenska 
och danska andelen i denna påverkan har åtminstone tills vidare före-
fallit mig mindre nödvändigt, i all synnerhet som det danska infly-
tandet delvis kan ha kommit via Västsverige. Väsentligt är dock 
det faktum att materialet visar ett så mycket klarare samband Norge-
Sverige än Norge-Danmark. 

Former utan u-omljud i de västnordiska öspråken 

(Kap. III) 

Gösta Holm börjar sin genomgång av kap. III med en kritisk 
granskning av min materialsamling (s. 114 f.). Han efterlyser »en sam-
lad redogörelse för vad som hittills är känt beträffande omljudslösa 
former på Atlantöarna». Kritiken förefaller mig knappast rättvis. 
Betr. färöiskan och språket på Shetland och Orkney är materialsam-
lingen avsedd att vara fullständig i fråga om både medeltida och 
yngre språk. Efterlysningen gäller således, som Gösta Holm också 
framhåller, närmast isländskan. En fullständig registrering av de om- 
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ljudslösa formerna i den medeltida isländskan är emellertid givetvis 
helt ogenomförbar på forskningens nuvarande ståndpunkt. Holm 
medger själv att en genomgång av handskrifterna vore ett jättearbete, 
som rimligtvis inte kan fordras av mig. Jag har följaktligen nöjt mig 
med att ta fram de uppgifter som ges i olika språkliga översikter — 
allmänna sådana av NOREEN, BJÖRN POROLFSSON och JOHANNES J6-
HANNESSON och speciella som berör enskilda handskrifter — samt 
kompletterat detta material med en excerpering av DI. Lexika har 
jag inte systematiskt excerperat, eftersom det visade sig att dessa 
som regel inte förtecknade de omljudslösa formerna. Holm säger att 
jag inte utnyttjat Cleasby—Vigfilsson och Lexicon poeticum och på-
står att »dessa verk innehåller mycket, som inte står att finna på 
annat håll». Påståendet förefaller mig dubiöst, i all synnerhet som 
han inte funnit det mödan värt att på någon punkt komplettera 
mitt material med upplysningar ur dessa källor. Notiser i SEIPS nor-
ska språkhistoria har givetvis inte undgått min uppmärksamhet, som 
Gösta Holm tror, men eftersom de former det gäller, av Seip presen-
teras som rent norska och endast tillfälligtvis inkomna i den is-
ländska handskriften genom en norsk förlaga, har jag inte ansett mig 
ha rätt att ta upp dem i en redogörelse för isländska förhållanden. 

Den springande punkten i vår diskussion om de omljudslösa for-
merna i de nordiska öspråken är snarast av metodisk art. Min under-
sökning har visat att det i stort sett är samma ord som i de olika 
språken har omljudslös form, ett resultat som Gösta Holm betecknar 
som »viktigt och bestående» (s. 115). Denna enhetlighet i materialet 
kan jag inte förklara på annat sätt än som resultatet av en enhetlig 
kulturpåverkan på språken i fråga. Jag bestämmer denna kulturpå-
verkan som norsk och försöker också antyda de vägar den kunnat 
följa. Gösta Holm laborerar däremot med inflytanden från olika håll. 
Han hänvisar till det engelska inflytandet (s. 115) och framhåller 
(not 2 s. 86) att ökningen av antalet omljudslösa former från Island 
till Färöarna, möjligen också från Färöarna till Shetland-Orkney står 
i proportion till närheten till England. Vidare räknar han med ett 
danskt inflytande och menar att detta kan förklara att färöiskan än 
i dag icke har så få fall av omljudslöshet medan de i våra dagars 
isländska nästan helt saknas. Slutligen synes han — om jag förstår 
honom rätt — i viss icke närmare preciserad utsträckning godta min 
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uppfattning att vi har att göra med norska former. Men om de olika 
språken vart och ett för sig utsatts för inflytanden från flera olika 
håll, så måste ju det enhetliga slutresultatet te sig som ett mirakel. 
Hur skall man förklara att de så likformigt varit mottagande ifrån 
tre skilda kulturområden? 

Resonemanget blir inte rimligare om vi skärskådar det i detaljer. 
Att hall, möjligen även hattr och kattr, kan ha lånats direkt från 
England, skall visserligen inte förnekas, jfr ovan s. 55, men var har 
vi de exempel som skulle bevisa det engelska inflytandet därutöver? 
Gösta Holm tänker sig att det skulle kunna avläsas i ett stegrat an-
tal former utan omljud i de språk som ligger England närmast. Nu 
är emellertid att märka att Jakobsen i sin ordbok över språket på 
Shetland för länge sedan har sökt skilja mellan nordiskt och engelskt. 
Vilka av de omljudslösa orden i ordboken skulle vara felaktigt be-
dömda? Eller menar kanske Holm att det engelska inflytandet inte 
varit en ordspridningsföreteelse utan lett till en ljudförändring? I så 
fall är han skyldig att förklara, varför denna ljudförändring upp-
träder så sporadiskt i ordförrådet men samtidigt så likformigt i de 
olika språken. — Med tanke på att den äldsta isländskan enbart visar 
omljudda former, hQll, hQttr, kQttr och mot bakgrunden av det påtag-
liga sambandet med Norge i andra fall förefaller det mig rimligt, att 
de former som är eller kan vara anglicismer, hall,1  hattr, kattr, också 
de i varje fall närmast kommer från Norge. Antagandet går inte att 
bevisa men det kan heller inte motbevisas. 

Antagandet av ett danskt inflytande som förklaring till de om-
ljudslösa formerna i öspråken förefaller mig klart ha gendrivits redan 
i min avhandling. Mina bevis för att vi i princip måste räkna med 
att de kommit från norskan och inte från danskan är följande. 1. De 
flesta orden är sådana som i norska dialekter har en mycket stor ut-
bredning. Gösta Holm invänder att detta kunde förklaras så att det 
danska inflytandet verkat likformigt i både Norge och på öarna. An-
tagandet rimmar emellertid illa med de övriga argumenten. 2. Flera 

1  Assonansen hall — allir i Einar Skidasons dikt Geisli indicerar knappast 
att hall är en gammal form på Island, som Gösta Holm vill göra gällande (s. 
83 f.). Det är visserligen sant att skalden i fråga vanligen rimmar rent ifråga 
om a : Q, men regeln är inte undantagslös, se Benediktsson APhSc 26 s. 17. 
5— 634029 Sv. Landsmål 1963 
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av formerna kan knappast anknytas till danskan: and, fann,' hand, 
ballur, vallur. 3. De omljudslösa orden har en avsevärd ålder. De 
måste i viss utsträckning tillhöra redan 1300-talet,2  har tydligen un-
der en tid tilltagit i antal för att sedermera åter avtaga — samtidigt 
som det danska inflytandet tilltar. 4. Även omljudslösa böjning s-
f ormer uppträder parallellt med de här behandlade omljudslösa 
orden. De har alltid brukat betraktas som norvagismer. 5. Parallellt 
med de omljudslösa orden och formerna uppträder även norvagismer 
av annat slag.2  — Sambandet med Norge förefaller mig således så 
klart man kan begära. Det är en annan fråga — som jag inte i detta 
sammanhang haft skäl att ta upp — om den norska omljudslösa for-
men i sin tur lånats från annat håll. Att det danska inflytandet kan 
ha hjälpt till att på Färöarna konservera former som havn, mark, 
rand, skamm, takk är möjligt men utgör ingen förklaring till deras 
uppkomst. 

Också i fråga om de önordiska språken kräver tydligen formen 
hand en speciell diskussion. Gösta Holm tänker sig att i norskan och 
isländskan (och rimligtvis även i de övriga öspråken?) en parallell 
utveckling skulle ha ägt rum och formen hand således överallt ha 
lösgjorts ur sammansättningarna på hand-. Tanken har redan avvi- 

1  Gösta Holm påstår (s. 116) att jag i ordstudien över fonn inte meddelat 
något som kunde stödja tanken att fann förr haft större utbredning i Norge. 
På s. 41 i avh. meddelar jag dock att /ann numera med säkerhet endast kan 
beläggas i Jämtland men att det uppges av Aasen och även av ett par äldre 
dialektsamlingar och jag konstaterar sammanfattande: »Det är alltså troligt 
att fann undanträngts av andra former.» — Holm gör (s. 133) gällande att 
jag läst Aasens ortsangivelse fel. Osa skulle inte höra till fann utan till Jane. 
Det är möjligt att han har rätt, men fane får i så fall en dubbel ortsangivelse. 
Också Beito (R-boygn. s. 53) antar att Ostl. hänför sig till fann. 

2  Även om man vill betrakta hall, hattr och kattr som mindre bevisande, 
återstår hand. Jfr nedan. 

3  De tre sistnämnda argumenten bygger huvudsakligen på det isländska 
materialet som vi historiskt bäst kan följa. Det färöiska uppvisar emellertid 
samma utvecklingsdrag i den mån några sådana kan skönjas. 1700-talets färö-
iska visar således flera omljudslösa former än det nutida språket. 1500-talets 
omljudslösa jordeboksformer går väl in i mönstret, men Holm tycks inte ha 
observerat (se s. 116) att jag inte alls vågar bygga på dem utan tvärtom av-
visar Hamras försök att på grundval av dem dra vittgående slutsatser om 
1500-talsfäröiskan. 
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sats för norskans del. I fråga om isländskan är den ännu mera verk-
lighetsfrämmande. Ännu i denna dag är där känslan för förledsformen 
vid de feminina orden fullt intakt, jfr en modern sms. som jaröfm-
dingur 'geolog'. Hand kan således inte vara någon på analogisk väg 
uppkommen form.1  

Gösta Holm framhåller som stöd för sin uppfattning att hand bör 
ha en speciell förklaring, att formen uppträder redan i AM 623 kvarto, 
en handskrift som daterats till tiden före 1250. Faktum ger, som 
Holm påpekar, anledning till eftertanke men inte bara i den riktning 
som han tänker sig. Vi finner en helt isolerad form 50-100 år tidigare 
än den börjar dyka upp i de norska handskrifterna. Det är självklart 
att man finner en sådan form ganska misstänkt. Dr. phil. OLE WID - 
DING har haft vänligheten meddela mig att handskriften AM 623 kv. 
helt säkert är feldaterad. Som sannolik tillkomsttid antar han tiden 
1325-1350. Därmed blir dess form hand föga uppseendeväckande. 

Några etymologiska och ljudhistoriska specialproblem2 
Balk, bolk. Gösta Holm framhåller med rätta (s. 120) att jag inte helt 

korrekt citerat ODS, eftersom detta verk betraktar bulk som avljudande 
med balk. I mitt resonemang räknar jag dock med möjligheten av »en 
sammanblandning mellan motsvarigheten till fvn. Mkr och ett med detta 
ord avljudande bulk*. Holm menar att vi har att göra med avljudande 
ord men försummar helt att nämna att jag själv är inne på samma tan-
kegång.3  

Det är ett helt annat fall då man i modern isländska kan höra en till-
fällig böjning med hendi i alla kasus (se Holm s. 88). Böjningen efter in-
stammarna fyller verkligen funktionen att göra paradigmet regelbundnare. 
Ett nybildat hand gör det däremot ännu oregelbundnare. 

2  Avsnittet upptar huvudsakligen men inte hell samma problem som Holm 
behandlar under denna rubrik (s. 117 f.). Orden tas upp i bokstavsordning. 

3  Holm påtalar mitt resonemang i fråga om vissa skånska former bölk 
bylk bulk som jag vill återföra på ett Mkr. »De paralleller med u> ö som 
anförts av Billing anges vara 'för få' för att kunna åberopas. Man undrar 
hur många ord som i dylika fall är minimum. Om så blott ett enda ord visar 
en viss övergång så har det naturligtvis intresse. En annan sak är att sanno-
likheten för en viss ljudlags existens är större ju flera exempel man kan visa 
på.» Min en passant i notform framförda argumentering är starkt förkortad 
och kanske därför missvisande. Detsamma gäller emellertid den framställning 
Holm ger av vad jag sagt. Jag har ju i det löpande resonemanget redan 
hänvisat till dels parallellen örk yrk urk< ork, dels Wigforss' utredning, enligt 



68 GIIN WIDMARK 

Gong. Jag har ingenting emot Gösta Holms förslag att gong i betydel-
sen 'svalgång' är en ombildning av tyskans gang (s. 122 f.). Det är dock 
icke korrekt då han påstår att fvn. gangr inte kan ha konkret betydelse. 
Fritzner uppger en översättning 'Sted, hvor man forretter sin Nodtorft'. 
Ordet är dock i denna betydelse påverkat av tyskan. 

Handsöl. Gösta Holm påstår (a. 106 f.), att jag åberopat ordet i diskus-
sionen om omljudsformerna på svenskt område. Det är felaktigt. Då jag 
inte vågar bygga på vandringsordet öl vågar jag lika litet bygga på det 
därmed associerade handsöl. Holm vänder sig emot den gängse uppfatt-
ningen (se Hellquist, SAOB) att ordet skulle utgå från ett ursprungligen 
pluralt handsgl och menar att vi måste utgå från singularen handsal, 
allenarådande i äldre språk. Nödvändigheten av en sådan omprövning 
av ordets grundform är beroende av hur ofta det förekommer i äldre 
språk. Om exemplen är få, kan det ju bero på en tillfällighet att hand-
söl ej är belagt. I fvn. förekommer både handsal och handsgl med lik-
artad betydelse. Ljudutvecklingen vid handval stöder inte Holms förslag. 

Gröft. De svåra ljudhistoriska problemen vid detta ord behandlar jag 
nog med betydligt större varsamhet än som framgår av Gösta Holms 
framställning (s. 121). Kanske vill jag dock ge honom rätt i att voka-
lismen i ordet inte utgör något oöverstigligt hinder för att sammanställa 
det med grgptr. Den svårförklarade vokalen ö kunde vara en skenbar 
regellöshet av samma slag som jag ovan s. 15 exemplifierat med ordet 
ved/. Försiktigare är emellertid att söka efter en grundform, där stam-
vokalen regelrätt utvecklas till ö. Jag stannar vid att föreslå att ordet 
hör samman med no. grop (kortvokaliskt) 'uthulning' och greypa 'försyne 
med en skure' och finner en sådan sammanställning betydelsemässigt 
tilltalande. Den skulle kunna förklara de starkt växlande betydelserna 
i olika delar av Norden. Gösta Holm tänker speciellt på betydelsen 'kyr-
kogårdsgrav' och invänder att man inte begraver sina döda i vilken ur-
gröpning som helst. En kyrkogårdsgrav kan inte kallas 'håla' eller 
'grop'. Det förefaller mig som om han nära nog skulle begära att finna 
en rotbetydelse 'kyrkogårdsgrav'. Jag kan inte se att det skulle vara så 
uppseendeväckande om ur den allmänna innebörden 'ngt urholkat el. 
urgrävt' den speciella betydelsen kyrkogårdsgrav kunnat framgå. F. ö. 
finns ju den närliggande förklaringen att ett gröft med det av mig an- 

vilken en form *bulk inte kan ligga till grund för de nutida dialektformerna. 
De av Billing anförda exemplen på att —  observera formuleringen —  Åsbo-
målets ø motsvaras av rikssp r. u kan de allra flesta utan vidare avföras ur 
min diskussion. De övriga föreföll mig mot bakgrunden av redan an-
förda fakta för få för att jag skulle behöva ta upp utrymme med en när-
mare utredning. Praktisk arbetsekonomi gör det omöjligt att ge varje detalj 
i en avhandling hälleberget till grundval. — Min principiella syn på bedöm-
ningen av mot ljudlagen avvikande former har givits ovan s. 8. 
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tagna ursprunget och en regelbunden motsvarighet till grgptr kunnat 
sammanblandas. 

Göra. Jag är själv inte övertygad om att mitt förklaringsförsök träffar 
rätt, även om det är bättre underbyggt än som framgår av Gösta Holms 
framställning (s. 127). Att föra ordet tillbaka på ett äldre ggrn förefaller 
mig under alla omständigheter vara en långt mer tilltalande lösning än 
att laborera med en annars okänd övergång a> ö, se ovan s. 23. 

Humma. Gösta Holm menar (s. 118), att man tryggt kan räkna med 
att »en västlig (eller sydlig) omljudsforrn ... kunnat sprida sig ända till 
Finland», en möjlighet som jag avvisat. Mitt avvisande beror inte på, 
som det står hos Gösta Holm, att »verbet uppträder med vokal motsva-
rande omljudsvokal i hela Norden», utan tvärtom på att det icke upp-
träder med en ur g regelrätt utvecklad vokal. Former med u förekommer 
både i Norge, Sverige och Danmark utan att man kan finna en parallell 
utveckling av i fonetiskt likvärdiga ord. Mot den bakgrunden är 
Gösta Holms slutsats enligt min mening oantagbar, se ovan s. 23. 

Knott. Jag identifierar inte som Gösta Holm påstår (s. 126) utan vidare 
det blekingska knott 'smågatsten' med fvn. kngttr, vilket framgår redan 
av ett av honom återgivet citat. Såvitt jag kan se, innehåller artikeln 
om detta ord inget mera än man finner i min egen ordstudie. 

Näsa. Det material vi diskuterar är detsamma som det Markström 
tidigare behandlat (Om utv. av gammalt ä ffr u s. 42 f., jfr s. 99). För 
härjedalska, jämtska och medelpadska former nesa nesa etc. ansätter 
han en utgångsform nasu dock med framhållande av att vokalismen kan 
bero på en överföring av omljudsvokalen i ett äldre ngs. 

Gösta Holm yttrar sig på följande sätt (s. 125 f.): »För min del tror 
jag... att hela det niellannorrländska materialet skulle kunna återföras 
på en plural nasar (nåsecirl osv) som vid den nästan över hela Sverige 
genomförda omvandlingen råkat vilse i systemet och attraherats åt olika 
håll än mot påse, påsa, än mot brasa, brasu». Som förklaring till denna 
attraktion antyder han följande möjligheter. »Att tilljämningsforrnen 
a-a > e-e etc västerifrån kunnat tränga fram i östliga delar av Jämtland 
och i Medelpad vore nog inte så egendomligt. Dessutom torde man kunna 
tänka sig att det sannolikt frekventa dat. plur. *nasum haft tendens till 
den vanliga tilljämningen a> e före u». — Jag tillåter mig att jämföra 
dessa förslag med min egen utredning. 

Jag konstaterar inledningsvis att »en självklar utgångsform för det 
av MARKSTRÖM meddelade materialet är... svår att finna».' Jag finner 
det emellertid rimligt, »att man i första hand prövar att sammanföra 

1  En som det förefaller mig något onödig diskussion för Gösta Holm (s. 
125 not 2) betr. ordet utgångsf orm, som han finner missvisande, eftersom 
nasu för Markström snarast är en slutform. Enligt mitt språkbruk ansätter 
man normalt en utgångsform eller grundform för ett skiftande dialektmaterial. 
Att nasu är en ombildad form är just i detta sammanhang helt irrelevant. 
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formerna med det plurala nasar». Så långt är alltså Holm och jag fullt 
överens. Delvis ger också min prövning ett positivt resultat. Det gäller 
framför allt de härjedalska formerna, där vokalismen i stam och slut-
stavelse är en regelrätt produkt av tilljämningen a-a. Detsamma kan 
gälla de västjämtska formerna, om än tilljämning av denna typ där en-
dast är svagt företrädd. Ett nasa är både för Härjedalen och Västjämt-
land en rimligare utgångsform än det av Markström antagna nasu, efter-
som ljudförbindelsen asu här ger till resultat en vokalism som inte åter-
finns i formerna av näsa. 

Går vi längre österut finner vi emellertid inga spår av att tilljärnningen 
a-a ger till resultat en vokalism som den man finner i de där existerande 
dialektformerna av näsa. Holm menar att man detta till trots kan räkna 
med en tilljämning a-a > e-e ända in i Medelpad. Antagandet är djärvt, 
allra helst som området Uppland till Ångermanland förefaller att ha 
eller ha haft en tilljämning a-a i en annan form, jfr min avh. s. 103. För 
egen del har jag ansett det nödvändigt att pröva andra möjligheter till 
förklaring av formerna. I viss utsträckning kan dessa återföras på en 
utgångsf orm nasu men för stora delar av materialet är även här en sådan 
utgångsform otänkbar. I ett resonemang som Gösta Holm visserligen 
menar vara bortkastad möda framhåller jag, att formerna på -a, nåsa, 
nesa etc. i östligare delar av Jämtland och Medelpad inte gärna kan 
vara ens indirekt utvecklade ur ett nasu, eftersom de i så fall skulle ha 
stannat i den kategori de en gång spårat in i, de vanliga svaga femini-
nerna, typen brasa, brasu. Jag finner således att varken ett nasa eller 
ett nasu är en tilltalande utgångsform för de östligare formerna. I stället 
föreslår jag med stöd av formerna ~borr i Medelpad ocb nssb/od i öst-
ligaste Härjedalen att de utvecklats ur en hybridform *npsar, som sedan 
attraherats till ord av typen påse. 

Både min och Holms framställning är hypotetisk. Motsättningen oss 
emellan är inte heller sakligt särskilt betydande, eftersom min egen för-
klaring befinns vara tänkvärd. Den utförliga redogörelsen för våra reso-
nemang är därför huvudsakligen principiellt metodiskt motiverad. Det 
förefaller mig nämligen som om Gösta Holm skulle visa en viss benägen-
het att skjuta åt sidan en hederligt gjord utredning för att i stället fram-
föra en egen subjektiv uppfattning utan att grunda denna på motsva-
rande genomarbetning av materialet. En fågel i handen är bättre än tio 
i skogen — också inom vetenskapen. 

Plogg. Prof. Holm vill inte tro att detta ord innehåller omljudsvokal 
(s. 108). Själv har jag satt frågetecken för det, vilket han inte tycks ha 
observerat. Han slutar sin utredning: »Jag tror att detta ord, som ju 
bevisligen är ett spridningsord, har fått sin å-vokal i trakter där ljud-
följden agg även annars blir ågg; jfr bågge, någg i mellersta Norrland.» 
Till detta bör sägas, att avgörande för mitt tveksamma ställningstagande 
var den i avh. redovisade undersökningen Av ljudföljden agg i norr- 
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ländska dialekter. Denna visade att någon verklig övergång agg> ågg 
inte kan påvisas. Exemplen är få och delvis sporadiska och jag vill 
därför helst se dem som hyperdialektala former. Samma förklaring kunde 
naturligtvis gälla plogg — därav frågetecknet vid formen — men under 
det att dess utbredning överensstämmer med den vid dogg hogg logg visar 
andra ord med å etc, en långt mindre utbredning. — Att ett omljutt 
plogg skulle saknas i Norge, är felaktigt, jfr min avh. s. 245. Däremot 
har formen där ingen singular funktion. 

Ragg. Jag är Holm stor tack skyldig för en skarpsinnig utredning 
(se s. 95 f.) av ett problem på vilket jag själv nedlagt ett stort och gan-
ska fruktlöst tankearbete. 

Skrock. Gösta Holms förslag (s. 121) att skrock är bildat direkt till 
verbet skrocka är tänkvärt. Det stämmer väl med den annars svårför-
klarliga långa konsonanten i ordet. Å andra sidan stämmer det mindre 
väl med det sörmländska skrok. Kanske har skrgk och skrock kommit 
att sammanblandas. 

Skädda. stäckete. Vokalen ä i dessa och en del andra ord ger mig an-
ledning till en diskussion i avh. av möjligheten att g på västsv. område 
kunnat övergå till ä. En sådan övergång räknar jag dock ingalunda som 
Gösta Holm påstår (s. 127) »som något relativt vanligt i västra Sverige». 
Tvärtom framhålles att de flesta formerna är ovissa. I fråga om skädda 
'dimma' förefaller mig dock den antydda förklaringen vara den bästa 
som framförts. Att skodda och skädda skiljs åt av ett bälte med skadda 
gör inte förklaringen mindre sannolik som Gösta Holm menar. Vi möter 
tvärtom en helt normal fördelning av omljudda och omljudslösa former, 
se min avh. I fråga om stäckete (se s. 128) slår Gösta Holm in öppna 
dörrar. Det har ingalunda undgått mig att stäckot är vanligt i fsv. och 
att västsv. stäckete bör ses i ett större sammanhang. Den sistnämnda 
synpunkten har tillgodosetts genom hänvisningen till ä-formerna i andra 
svenska dialekter. 

Snes. Jag nämner två möjligheter, till förklaring av ordet. Den ena är 
att det utbrutits ur sms. bergsngs. Gösta Holm avvisar (s. 122) denna 
förklaring och hänvisar till att en sådan sms. vore ganska ensamstående. 
Fritzner upptar dock bergsendi. Den andra möjligheten är att det utgör 
ett kontaminerat ngs och snusa, som Torp föreslagit. Gösta Holm upp-
tar Torps törklaring men nämner inte att den också framförts av mig. 

Trast. Gösta Holm diskuterar (s. 123 f.) den över ett stort svensk-
norskt område utbredda formen trost. »För min del tror jag inte det är 
omöjligt att vi i det mellanskandinaviska trost har en gammal avljuds-
form till trast», säger han. Den möjligheten vågar inte heller jag ute-
sluta. Däremot påpekar jag att materialets gruppering med former med 
o och å blandade inte stöder den teorin, som ju långtifrån är ny. Jag 
vågar heller inte påst å, att »sv. dial. trost återgår på en omljudsform 
.prgstr», som Gösta Holm gör gällande. Jag visar däremot upp att denna 
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möjlighet är fullt tänkbar. En övergång >0 är möjlig, eftersom en 
sluten o-kvalitet och överhuvudtaget »långa» vokalkvaliteter existerar i 
hela trost-området just framför st. Något cirkelbevis som bygger enbart 
på formen trost är det således inte fråga om, som prof. Holm påstår. 
Det vore mycket begärt, att man på östnordiskt område skulle finna 
flera exempel just bland omljudsorden.1  

En av förklaringarna till den stora utbredningen av trost ser jag i ett 
dialektgeografiskt förhållande. Formen trast är visserligen riksspråks-
form, men den har en mindre utbredning än de flesta riksspråksord. Jag 
påpekar att trost, söderut avlöses av ett annat ord, kledra, klädra. Då 
Holm opponerar sig mot mitt resonemang med påståendet att trast skulle 
finnas i gränsbältet där kledra och trost möts, så visar det endast att 
han inte studerat materialet. De båda trast-formerna i Östergötland an-
sluter sig till det östliga, mellansvenska trast-området. I Bohuslän till-
hör kledra endast ett obetydligt område mot västgötagränsen. F. ö. möts 
här trast och trost.2  Om trast i Västergötland säger GÖTLIND som jag hän-
visar till, att det i en stor del av landskapet torde vara lånord. I den 
sydvästra delen kan det väl ha gammal hävd — såvida inte både här 
och i s. Bohuslän ordet kommit via Göteborg och riksspråket, en tanke 
som i varje fall inte är orimlig. Såvitt jag kan se, tyder ingenting på att 
formen trast någonsin hört hemma i de genuina götadialekterna. Fort-
farande tycker jag det är rimligt att detta förhållande kunnat ha åt-
minstone en viss betydelse för att den vanliga riksspråksf ormen inte 
trängt undan trost i någon större utsträckning.3  

Hela problemkomplexet vid trast —trost— tråst blir emellertid svårbe-
dömt genom att den ljudlagsenliga utvecklingen kan ha störts genom 
associationer av olika slag och detta redan frän äldsta tid. Jag inser inte 
varför ett sådant konstaterande skulle tolkas så som Gösta Holm gör, 
nämligen att jag skulle mena att trast med variantformer skulle vara ett 
alltigenom nybildat ord på nordiskt område. Redan hänvisningen till 
Hellquist borde väl göra den tolkningen omöjlig. 

Tröskel. Gösta Holm finner det »högst otroligt» att ordet tröskel hör 
med i en diskussion om det östnordiska u-omljudet och hänvisar till suf - 
fixvokalen i feng. Perscold, fhty. driscufli (s. 107).4  Det förra ordet är 

1  Formen kost kunde visserligen vara ett parallellfall, men här kan vokal-
kvaliteten lika gärna bero på en utveckling v>0. 

2  Gränsen följer nu landskapets huvudspråkgräns, den mellan syd- och 
nordbohuslänskan. 

Att trost skulle ha brett ut sig på bekostnad av trast som Holm tän-
ker sig att jag kan mena, kan man väl däremot inte ge skäl till. 

4  I hastigheten hänvisar han också till ett av KLUGE uppgivet fnord. Pres-
coldr »utan omljudsvokal!». Någon sådan form existerar säkert inte. Den fvn. 
böjningen gör det ju alldeles klart att vi har att göra med ett pre8kQl,c1r. Men 
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emellertid knappast vittnesgillt. Han stöder sig i fråga om detta på 
Skeats framställning. I andra etymologiska handböcker betecknas emel-
lertid ordets senare led som ovisst. Partridge föreslår med frågetecken 
att ordet utgör en sms. med hold. Om fhty. driscufli kan belysa de nor-
diska formerna är ovisst. Under alla omständigheter står det fast att en 
form med u i stamsuffixet inte kan styrkas för västnorcliskt område. 
Det finns all anledning att tro att samtliga former där går tillbaka på 
det väl belagda fireskgldr. Detsamma gäller givetvis västsv. träskall. I 
fråga om svenska dialekters tröskul står alltså valet mellan att anknyta 
det till fvn. preslcgldr eller till fhty. driscufli. Även om den senare möj-
ligheten inte kan avvisas, måste dock den förra vara långt mera tillta-
lande på grund av språkens närmare frändskap. Prof. Holm finner det 
anmärkningsvärt, att tröskel »i nutida dialekter långt oftare uppträder 
med labial slutvokal i Sverige än i Norge». Därmed bör emellertid jäm-
föras, att en labial slutvokal också vid fem. form av gamall är vanligare 
i svenska dialekter än i norska. 

Jag kan således knappast se något skäl att utesluta tröskul ur diskus-
sionen om det östnordiska u-omljudet. Då emellertid andra stavelsens 
u kan bero på suffixväxling, har jag försett ordet med ett frågetecken 
vilket ej framgår av Gösta Holms framställning. 

Värld. Det är ingen orimlig tanke, som Gösta Holm framhåller (s. 108), 
att ordet rönt påverkan av feng. weoruld och fsax. werold. För västnor-
diskt område finns dock ingen anledning att anta annan utgångsform 
än det vanliga fvn. vergld, jfr nisl. veröld, fär. verold. Med samma ut-
gångsform låter fsv. värald och väruld väl förena sig. Vi finner därjämte 
visserligen en del avvikande former, väreld, värld, väryld som jag flyk-
tigt berört. Om min förklaring till dessa är riktig, kan endast en under-
sökning på bredare bas visa. I varje fall utgör de knappast ett stöd för 
tanken att ordet utsatts för främmande påverkan. Dock vill jag gärna 
medge, att grundformen för ordet inte behöver ha varit densamma över 
hela Norden och att det kanske därför hade varit rättast att förse ordet 
med ett frågetecken. 

Alla 'stoja'. Gösta Holm påstår (s. 122) att jag prövar möjligheterna 
att sammanställa ålla med öl. Det är missvisande. Sammanställningen 
gäller fvn. ldr, no. dial. older 'stoj'. Kombinationen med dessa ord er-
bjuder inte alls de svåra hinder som Gösta Holm antyder. Att ordet 
detta till trots inte bör anses vittnesgillt i u-omljudsdiskussionen är vi 
överens om. 

Q tecknas som bekant ofta med o. I äldre handskrifter är detta regel i svagton. 
Kluges form kan förklaras på detta sätt — om den inte helt enkelt kan ha 
kommit in genom ett tryckfel, föranlett av det just nämnda feng. fierscolol. 
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Slutord 

I sina slutord på s. 133 säger Gösta Holm om min avhandling: 
»Bokens främsta betydelse synes mig ligga däri, att frågan om u-
'omljudet här grundligare än någonsin tidigare genom de på många 
punkter omfattande materialsamlingarna sätts in i ett vitt nordiskt 
dialektgeografiskt sammanhang.» Låt mig tillägga att just detta va-
rit syftet med min avhandling. Jag hoppas också att det framgått 
av det föregående att tolkningen av detta dialektgeografiska sam-
manhang leder in i intressanta problemställningar. Min uppfattning 
av de dialektgeografiska problem jag ställts inför under arbetet med 
min avhandling har knappast på väsentliga punkter rubbats av att 
konfronteras med en helt annan uppfattning. Konstaterandet inne-
bär ingalunda att jag finner en diskussion sådan som denna menings-
lös. Bortsett från det allmänna värde som det har att problem sätts 
under debatt, kan man inhösta lärdomar av den också på annat 
sätt. Om en person av Gösta Holms kapacitet i så hög grad missför-
står en framställning som han gjort i fråga om min avhandling, så 
måste detta missförstånd i större eller mindre utsträckning återfalla 
på framställningens författare. Min fakultetsopponents viktigaste bi-
drag till min vetenskapliga fostran har varit att han lärt mig vikten 
av att man preciserar problemställning, metod och slutsatser. Jag 
hoppas att denna artikel i någon mån bär vittne om att hans fostran 
avsatt vissa resultat. 

Summary 
In an article in Svenska Landsmål 1960, "Om det nordiska U-omljudet" 

(Concerning the Nordic II-mutation), professor Gösta Holm has reviewed 
at some length my thesis on the same subject. Our conclusions differ 
to a large degree. To some extent though, the views we hold are less 
opposed than the reviewer assumes. My research has not been completed 
and part of the matter ho deals with is to be included in the second 
volume of the thesis. Gösta Holm has also partially misunderstood 
me. Our contrasting views are however essentially due to the fact that 
the theoretical and Enethodical basis of our work differs. 

Our attitudes towards sound changes are different. We define the term 
sound law itself in somewhat different ways. To Gösta Holm sound laws 
are "formulas summing up a number of individual items in the language". 
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I consider such a vague formula to be useless for purposes of scholarship. 
If the term is to be used in the debate, it must be employed to define the 
change undergone by a sound in a speech community (often a dialect) in all 
cases where development has not been disturbed by other internal or 
external linguistic factors. The fact that we do not use the term in 
connection with more incidental sound-changes means only that we have 
no use here for a comprehensive formula, not that we regard these 
changes as essentially different from phonologically normal changes. In 
order Rot to deal with incidental sound changes in a completely arbitrary 
fashion, we are, in my opinion, obliged to give a phonetic motivation 
for their existence. In a couple of cases, Gösta Holm assumes such sound 
changes without any attempt at explaining them. 

Gösta Holm states that a sound change is distributed "in words used 
in context". This staternent implies for him that, outside the central area 
of sound distribution, we ought not to suppose sound-distribution, but 
word-distribution. In practice, this view results in a refusal to recognise 
the existence of regular sound development outside an arbitrarily resolved 
central area, and the assumption of a more or less complete irregularity: 
sounds are distributed by words quite capriciously. In order to make 
possible a dialect-geographical investigation a clarification of the various 
form strata are in my opinion necessary. We must in this connection 
distinguish between word distribution and sound distribution. 

Sound distribution °cours of course through words, but what is introdu-
cc d into a language is not a new word but a new pronunciation. When the 
new pronunciation has been accepted by a speeeh community—a process 
which may take a considerable length of time to be completed—we can 
speak of a regular sound change. The regularity of the change may be 
disturbed later, partly by the attachment of the new sound to different 
phonemes, partly by the fact that the normal forms may be superceded 
by other borrowed forms with different phonemic development. In the 
latter case we are dealing with word-loans, not articulatory changes. 
With regard to the distribution of words we know that this does not 
occur completely irregularly. Words of a cultural nature are distributed 
more easily than popular and provincial vocabulary. If, in one area, we 
Lind one and the same early sound represented by different phonemes, 
the popular and provincial words ought thus to show the normal develop-
ment, while, on the other hand, the words of a cultural nature are 
probably due to word distribution. 
- As Gösta Holm does not distinguish between word- and sound-
distribution, his examination of forms is superficial, lacking any attempt 
to clarify the chronological stratification of the forms. The contrast 
between us is primarily due to the difference in our views concerning 
dialect-geography and its usefulness. My own view is in entire agreement 
with that formulated by Dauzat: "La goSographie lingnistique a pour 
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but essentiel de reconstituer l'histoire des mots . d'apres la r6partition 
des formes et des types actuels." Gösta Holm's view of dialect-geography 
is not elearly expressed in his article. Historical reconstruction does not, 
however, in any way appear to be his alm. His arguments are critical and 
analytical, never construetive. Where I put the various forms in different 
strata, attempting to define the contours of a pattern of some sort, he ana-
lyses eaeh form on its own. With his hypereritical attitude he appears to 
me to find only one object for dialect-geographical research: to seareh for 
the words whieh one can elaim with certainty to have passed from one 
dialect to the other, and to draw conclusions solely or primarily on the 
basis of this material. He completely overlooks the fact that distribution 
from dialect to dialect can play quite a minor role in linguistic history and 
that word distribution issues instead from linguistically influential centres. 
To be able to study influences we must thus not expect any particular assi-
stance from provincial words. One the contrary, it is in the not solely 
provincial words that these influences should be traceable. 

Our contrasting standpoints are evident even in the planning of the 
research. The main ann of my thesis has been to examine conditions in 
Norway, where mutated and non-mutated forms occur side by side. It 
seemed reasonable to me to suppose a priori that the non-mutated 
forms were conneeted with the East Scandinavian area. In an investigation 
on the basis of these premises, each word has been treated in principle 
as equally important. The correctness of the historical construetion is not 
considered to be proved until the various forms can be incorporated in 
it in a natural marmer. Conclusions must be drawn from the material as 
a whole. Prof. Holm claims howewer that I have ignored elementary 
methodical requirements by including in the investigation sueh words 
as also °mur in Low German. I ought possibly also to have excluded 
those with English equivalents. The argument refuses to take into con-
sideration an actually existing dialect-geographical eormection. A common 
Swedish-Norwegian development appears quite likely, while there is 
only a slight possibility, insufficient to give us the right to limit the 
investigation, of an extra-Scandinavian influenee, in particular English. 
An examination of the dialect-geographical connections and boundaries 
forms the basis of my research. Such a dialeet-geographical exposition of the 
material eannot take up all the problems concerning the non-mutated 
forms, and in my thesis I explained that I intended to go into these in 
Part II. Gösta Holm appears to have overlooked the fact that the 
dialect-geographical word-studies in Part I are only intended as a des-
cription. A more detailed examination of the material on a diachronie 
basis is to be included in Part II. 

With regard to u-mutation in the East Scandinavian area, Gösta Holm 
has misunderstood and misrepresented me. My conclusion that mutation 
has occurred in this area as well is not solely based on the existenc e 
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of certain mutated forms in Hälsingland and South Scandinavia, but 
on the fact that the mutation appears so regularly in certain phonetic 
positions. The mutated forms can in consequence not be explained as 
word-loans. As an acklitional reason for supposing that u-mutation has 
existed over the whole of Scandinavia, I now refer to the circumstances 
prevailing in the case of i-mutation. It is reasonable to suppose that 
there may have been a parallel development with regard to the effect 
of the highest front and the highest back vowel on an preceding vowel 
sound. The mutation tendency in the case of i-mutation appears most 
clearly in the language of Gotland, where, in contrast to the rest of 
Scandinavia short-syllabled words also show mutation. It is hardly 
reasonable to suppose that an i but not a u influenced a preceding 
a in Gotlandic. 

Gösta Holm considers that u-mutation from a central area in the 
west could in certain words and certain positions have penetrated east-
wards. It is possible that the mutation has come from the west, but 
this cannot be proved. It would in theory be just as easy to suppose 
that the tendency for a to approach the sound u in front of u arose in 
eastern Sweden and spread from there to different parts of Scandinavia, 
where the new a-quality has, to a greater extent, taken on a phonennic 
function. His further discussion does not give a satisfactory explanation 
of the facts conceming the forms. Why, for example, has the mutation 
reached as far as the East Swedish dialects in flexional forms such as 
gamul while it cannot be traced in numbers of common words in the 
East Scandinavian areal It is not enough to refer to the phonetic posi-
tion. That this played a rola is not in itself an explanation, but is some-
thing which must be elucidated Gösta Holm places the origin of u-
mutation in the west. Inspite of this fact he considers himself able to 
conclude that, in the West Scandinavian island languages, the form fann 
may be a relic of the period before u-mutation. 

With regard to the non-mutated forms in Norwegian, Gösta Holm 
has been led astray by an incorrect formulation in my thesis. He believes 
that as the final result of the whole of my investigation, I have attempted 
to estblish that the Norwegian non-mutated forms forms emanated 
from Sweden not from Denmark. I have tested the hypothesis that the 
forms are East Scandinavian loans and found confirmation of it by 
various methods—with which Gösta Holm has evidently not been 
familiar. In general these forms are connected both with Sweden and 
Denmark. In a number of cases they are only connected with Swedish 
dialects. For the present at least it has however appeared to me to be 
of less importance to estimate the Swedish and the Danish share of the 
East Scandinavian influence on the Norwegian language of which the 
non-mutated forms must be a manifestation. 

Gösta Holm's argument is based in practice on the possibility of inter- 
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preting the individual case, independent of the appearance of the collect-
ed material. The words are grouped under the headings Anglicisms 
Germanisms, Danisms, internal Norwegian developments, other stem-
f ormations, relics of the period before u-mutation. The clear dialect-
geographical connection with the east is in this way made to appear 
ineidental. 

Professor Holm is of the opinion that "the West Germanic languages 
... in some cases at a very early stage influenced the Old West Scandi-
navian system which was founded on alternation betwee,n vowels with 
and without u-mutation in the paradigm". The influence in the flexional 
system would in this ease consist of the word hall, which he certainly 
rightly considers to be an Anglo-Saxon loan-word. The forms hattr and 
kattr, which he also refers to, need not however be loans from West 
Germanic languages, and under no circumstances do they violate any 
system, as they can be incorporated in the a-stem infleetion. The words 
sag and trapp are certainly such late loans that the non-mutated forms 
had then already begun to enter the language. I find it quite unreasonable 
to assume that the West Germanic languages have played any decisive 
part in the dissolution of the Norwegian feminine flexional system. 

Gösta Holm wishes to explain the early appearance of the form hand 
as being due to the separation of the element hand from the many com-
pounds contaimng this element. In my opinion the explanation is un-
reasonable, as the old system demanded a non-mutated form, in the 
first element in compounds, of words with mutation in their simple 
forms. For a new formation to anse as Gösta Holm supposes, it would 
have been necessary for the whole flexional system to have been broken up. 

Gösta Holm supposes a considerable Danish influence on Norwegian. 
Probably he means that this arose from the Dano-Norwegian language, 
formed during the union with Danmark in official and middle-class cir-
cles. He appears, however, to have an exaggerated idea as to the influence 
of this language on the language of the common man in earlier times. 
Even today, common "bokmål" words are more or less completely lacking 
in Norwegian dialects. 

On one irnportant point Gösta Holm and I are in complete å greement: 
the non-mutated forms are connected with the foreign-influenced culture. 
From this he draws the conclusion that we are not concerned with a 
dialect-geographical distribution phenomenon. I would say instead that 
the dialect-geographical distribution must be a manifestation of a culture 
influenced from abroad. 

As regards the non-mutated forms in the West Scandinavian island 
languages, Gösta Holm and I both aasurne an influence from Norwegian, 
but he also from English and Danish. The unitary charaeter of the 
material in all the island languages hardly supports the idea that they 
have been individually influenced from several different directions. Hall, 
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possibly also hattr and kattr could in fact have been loans from Anglo-
Saxon, but the obvious cormection with Norway in other cases makes 
it likely that the w ords come from there. The form hand can as little 
as in Norway be due to its separation from compounds. It is not older 
than the 14th century. The 13th century evidence referred to by Gösta 
Holm is taken from an incorrectly dated manuscript. 



U-omljud och språkgeografi 

Av GÖSTA HOLM 

Litteraturen om Gun Widmarks doktorsavhandling Det nordiska 
u-omljudet börjar bli betydande till omfånget. Redaktionen för 
Svenska landsmål har älskvärt berett mig tillfälle till en omedelbar 
replik på hennes inlägg Ordgeografi och språkhistoria i detta häfte 
av tidskriften. Jag skall försöka att koncentrerat ta upp till gransk-
ning det som syns mig viktigast. Dispositionen blir densamma som i 
min uppsats Om det nordiska u-omljudet i SvLm 1960. 

1. Omljudslöshet i Norge 

Av alla de uppgifter och uttalanden som Gun Widmarks inlägg 
innehåller är det intet som förvånat mig mer än påståendet, att jag 
helt och hållet har missförstått hennes framställning beträffande det 
svenska inflytandet på den norska omljudslösheten. Hon tar på sig 
sin »del av ansvaret» men antyder (s. 48), att jag borde ha förstått, 
att man inte lägger fram ett slutresultat »i en bisats utan en antydan 
till diskussion». Jag ber att få citera ur slutet av avhandlingen: 

Som ett huvudsakligt syfte med denna utredning nämndes i kap. I 
klargörandet av de norska dialekternas omljudslösa former. Deras ställ-
ning i den nordiska språkhistorien torde av det föregående stå klar. Det 
är enligt min mening odisputabelt, att de har samband med och ytterst 
härrör från svenskt område. Där man i sällsynta undantagsfall finner en 
norsk omljudslös form, som inte har motsvarighet på svenskt område, 
kan speciella förhållanden påvisas som förklaring. Ordet har huvudsak-
ligen använts i pluralis eller som förled i sms. och har där regelrätt 
saknat omljud ... I den av Hesselman skisserade nordiska språkutveck-
lingen ... inordnar de norska onaljudslösa formerna sig bland de språk-
förändringar, som ägt rum under senare medeltid [s. 297]. 

Detta skulle vara en bisats utan antydan till diskussion, och man 
skulle böra begripa, att här framläggs inte något resultat. Trots att 
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det talas om det huvudsakliga syftet med utredningen, trots att det 
finns en — om också kortfattad — diskussionssammanfattning och 
trots att det med variationer inskärps, att det är svenskan och alle-
nast svenskan, som är upphovet till sådana norska omljudslösa for-
mer, som icke kan förklaras som interna utvecklingar. Om avhand-
lingens uppläggning får man också besked s. 16 nederst: »Huvud-
syftet [med avhandlingen] har varit att ge ett språkligt bidrag till 
frågan Hur Norge och Sverige mötas». 

Att många fall av omljudslöshet i Norge bör förklaras med öst-
nordisk påverkan, har flera norska dialektologer tidigare framhållit. 
Någon boskillnad mellan danskt och svenskt har man emellertid inte 
givit sig in på. Ett nytt resultat av Gun Widmarks undersökning 
hade just varit, om hon kunnat bevisa, att det är endast svenskan 
och icke alls danskan, som är roten och upphovet. Läsarna har haft 
all anledning räkna med, att Gun Widmark har velat lägga fram nya 
och originella resultat, icke att det hela skulle ända med en lapsus 
calami på en kvarts sida. 

Gun Widmark menar alltså enligt sitt senaste inlägg — liksom jag 
och de flesta andra — att både danskan och svenskan har haft be-
tydelse för uppkomsten av norska omljudslösa former. (»... det är 
självklart, att i de givetvis talrika fall då även Danmark har samma 
omljudslösa form som Sverige och delar av Norge man inte kan skära 
bort det förstnämnda landet ur sambandet» (s. 48)). Nu inträffar det 
överraskande, att hon med skärpa angriper min kritik av bevisen för 
svenskans ensamvälde. Min metod skulle vara felaktig osv. (s. 33 ff.). 

Min kritiska metod — av Gun Widmark s. 35 o. 60 kallad utslag-
ningsmetoden — är enkel, och jag tror den är användbar. Menar 
man, att de norska omljudslösa formerna kommer från Sverige, ej 
från Danmark eller från annat håll — och det var ju den teorin jag 
granskade — så måste givetvis varje enskilt fall undersökas för sig. 
Det är inte mängden som gör'et. Finner man, att de enskilda orden 
vart för sig inte bevisar något beträffande speciell och exklusiv svensk 
påverkan, så gör naturligtvis inte deras samlade massa det heller. 
Självfallet gäller samma krav teorier om danskt, lågtyskt, engelskt 
osv. inflytande. I mitt av Gun Widmark kritiserade inlägg har jag 
varken sagt att det svenska inflytandet skulle vara obefintligt eller 
obetydligt, blott att bevisen för dess allenarådande och dess 
6— 634029 Svenska Landsmål 1963 
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prioritet icke är hållbara. Det har varit min uppgift att under-
söka, om teorin var bärkraftig. Och det var den ju inte, det är ju 
också Gun Widmarks mening, enligt vad hon säger i den senaste 
uppsatsen. Jag kan inte hjälpa, att praktiskt taget alla ord slogs ut 
vid en hård granskning. Patienten dog, för att tala med Gun Wid-
mark (s. 34). Men den undersökning jag grep mig an med — inte den 
Gun Widmark kanske anser att jag borde ha gjort — var genom-
förbar. 

När Gun Widmark klandrar mig för att jag undersöker orden ett 
och ett i stället för att se på mängden (»Väsentligt är dock det faktum 
att materialet visar ett så mycket klarare samband Norge—Sverige än 
Norge—Danmark»), begår hon alltså två fel. För det första är det en 
ganska ringa del av materialet, som endast pekar mot Sverige, ej alls 
mot Danmark. För det andra erkänner hon själv — som sagt — att 
man även bör räkna med danskt inflytande, dvs, just det jag i min 
uppsats har gjort. Gun Widmark ogillar alltså, att jag inte har be-
dömt hela materialet ensidigt utifrån en föga markerad övervikt för 
svenskpåverkan, samtidigt som hon tillåter sig samma sak själv. 

Nu kommer jag in på en verklig principfråga och en fråga som är 
av avgörande betydelse för de hithörande resonemangen. Det gäller 
tolkningen av kartbilder och dialektgeografiska slutsatser i anslut-
ning därtill. 

Jag har (SvLm 1960, s. 101) påpekat »en grundläggande teoretisk 
oklarhet i förf:s syn på förhållandet mellan svenskt och norskt. Å ena 
sidan betonas det dialektgeografiska sambandet med Sverige, vilket 
ju illustreras med en mängd kartor, östlandet hänger hop med 
Värmland—Dalsland, Tröndelag med Jämtland. Å andra sidan fram-
hävs att de expansivaste icke-norska formerna är kulturord, handels-
ord o. d. ... icke sådana folkliga ord som sprids från dialekt till dia-
lekt. Vidare framgår det ... att förf, icke alls räknar med någon in-
tensivare kontakt över riksgränsen ...». Jag konstaterade ytterligare, 
att om det är fråga om högreståndspåverkan, kulturpåverkan o. d. 
[t. ex. sjövägen från ett eller flera utländska centra], så kan Danmark 
lika väl komma ifråga som Sverige; kartorna bleve då mindre bety-
delsefulla. Denna teoretiska oklarhet synes mig i Gun Widmarks 
senaste inlägg vara ännu mer markerad; därom mera strax nedan. 
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Innan jag går vidare måste jag ge ytterligare ett citat. I sitt senaste 
inlägg säger Gun Widmark följande (s. 63): 

De omljudslösa formerna — som av skrivningar att döma och även av 
andra skäl ... kan dateras till sen medeltid — har först hört hemma i ett 
språk som haft högt socialt värde, m. a. o. varit ett språk ovanför dia-
lekterna. Hur dessa så småningom kom att präglas av detta nya språk, 
vet vi föga om. Självklart är dock att vad som nu ter sig som ett obrutet 
dialekt-geografiskt sammanhang inte varit det alltid. Räknar vi inte 
med att de onaljudslösa formerna vandrat genom dialekterna utan ser 
på dem som ett resultat av nya samhälls- och kulturformer, måste vi 
samtidigt tänka oss att de kunnat ha åtskilliga spridningscentra både i 
geografisk och social mening. 

Huvudtanken i det som här sägs, tror jag kan vara riktig. (Den 
bestämda dateringen till sen medeltid tål väl jämkning. Vissa »icke-
genuina» former torde kunna vara eller är bevisligen betydligt tidigare, 
t. ex. hatt, katt, hall.) Men så vitt jag förstår för det resonemanget 
till just den slutsats beträffande förhållandet till kartmaterialet, som 
jag nyss relaterade. Hur var ett språk med högt socialt värde beskaffat 
i senmedeltidens Norge? Ja, det bör väl ha talats av grupper med 
prestige i befolkningscentra och handelscentra — i t. ex. Oslo och 
Trondheim. Dessa grupper bör ha varit påverkade av prestigeägande 
grupper i eller från norra Tyskland, det ledande handelslandet, Dan-
mark — överhuvud i den för det nationellt norska förödande unionen 
sedan 1380 — och Sverige, möjligen alldeles speciellt under unions-
tiden 1319-55. Om det nu från dessa socialt ledande kretsar under 
århundradenas lopp flöt ut en ström av utländskt inspirerade om-
ljudslösa former till bondedialekterna, former som överensstämde med 
de svenska bondedialekternas, så är det ju bara vad man kan vänta 
om den skandinaviska kartbilden visar en mer eller mindre kontinuer-
lig utbredning på ömse sidor om gränsen. Kartbilden sådan den ter sig 
i dag ger alltså inga goda upplysningar om skeendet, den blir »relativt 
betydelselös» för just den historiska rekonstruktionen på denna spe-
ciella punkt.1  Detta är vad jag hävdade i min uppsats 1960, och det 
förefaller, som om Gun Widmark nu är benägen att åtminstone del- 

Vi kan göra tankeexperimentet, att gränstrakterna på kartan vore vita 
fläckar. Den nu vid första ögonkastet naturliga impulsen att tolka kartbilden 
i en viss riktning skulle då nog inte vara så stark. 
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vis instämma, även om det sker under kanonad. Jag vill tillägga, att 
jag aldrig har »ansträngt mig» för att göra »den dialektgeografiska 
anknytningen till östnorden, speciellt Sverige» till en »tillfällighet», 
jag har blott attackerat dess bevisvärde för den åsikt som står citerad 
med borgis ovan s. 80. Överensstämmelserna mellan västgötska och 
östnorska är inte i princip tillfälligheter, men de är inte obetingat 
beviskraftigare än överensstämmelserna mellan senmedeltidens högre- 
stånds- och borgardanska, och östnorska. 

Låt mig tillägga ytterligare några påpekanden. Trots sitt tal (s. 62 
nederst och s. 63, jfr citat ovan) om omljudslöshetens samband med 
»den utländskt influerade kulturen» skriver Gun Widmark (s. 62 
överst): 

Det danska skriftspråk och danskinfluerade talspråk som under unionen 
med Danmark utbildades har tydligen länge varit ett språk för de få ... 
Man har skäl att tro att bokmålets stora erövringar skett först under 
1800-talet ... Det betyder givetvis inte att inte dansk-norskan kunnat ha 
en viss inverkan på norska dialekter redan tidigare, men den torde 
huvudsakligen ha inskränkt sig till ord för vilka dialekterna saknat be-
grepp, vidare handelsord och överhuvudtaget sådana ord som har en 
stark förankring i den ämbetsmanna- och borgarkultur, där det dansk-
norska talspråket utbildades. De omljudslösa formerna har knappast 
kunnat komma in i dialekterna på denna väg [s. 63]. 

Gun Widmark synes rentav — åtminstone momentant — mena, att 
en norsk dialektförm belagd från 1600-talets slut praktiskt taget ej 
alls kan vara danskpåverkad: »Att en dialektform från 1600-talets 
slut skulle kunna förklaras som en danism har man så mycket mindre 
skäl att tro som de norska dialekterna in i denna dag visar föga bok-
målspåverkan» (s. 61). Gun Widmark hänvisar i sammanhanget till 
Ragnvald 'versen, som betr. tiden 1560-1630 sagt att även högre-
ståndsspråket i Norge väsentligen var norskt (varken danskt eller 
svenskt). 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 avläsa detta på dialektkartor i dag. Har resultatet av den ut-
ländska medeltida påverkan försvunnit under tiden 1560-1630 för 
att sedan återkomma och göra sig avläsbar på kartorna? 
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Man undrar överhuvud, hur vill Gun Widmark egentligen ha det? 
De omljudslösa formerna har å ena sidan samband med en utländskt 
influerad kultur och hör hemma i mindre folkliga, kulturpräglade ord 
(s. 54), å den andra sidan kan de inte ha kommit in i de norska 
dialekterna från handels-, ämbetsmanna- och borgarkretsar. I varje 
fall inte danska sådana. Men kanske svenska? Finns det månne några 
bevis för att ett svenskpåverkat prestigeburet senmedeltida norskt 
talspråk har varit ett språk icke blott »för de få»? S. 63 heter det 
emellertid: 

Den östnordiska påverkan på språket som de [omljudslösa formerna] 
är ett uttryck för kan knappast sönderdelas i sina komponenter. Den är 
också ett forskningsobjekt som kräver åtskilliga undersökningar för att 
kartläggas. Att väga den svenska och danska andelen i denna påverkan 
har åtminstone tills vidare förefallit mig mindre nödvändigt ... 

Jag skulle vilja tillägga, att den norska omljudslöshetens förekomst 
överhuvudtaget är svår att helt sönderdela i sina orsakskompo-
nenter. Den har förutsättningar i dansk, tysk, svensk och engelsk 
påverkan liksom i interna norska språkförhållanden. Den beror på 
»ett komplicerat samspel av en mängd faktorer», jag kan inte se, att 
det är något fel att uttrycka det så, även om Gun Widmark finner 
det vara »en fras utan konkret innebörd» (s. 60). 

Man kan sammanfatta: Gun Widmarks ståndpunkt ifråga om den 
norska omljudslösheten framstår efter denna senaste skrift som ännu 
motsägelsefullare och inkonsekventare än den gjorde i doktorsavhand-
lingen. 

2. Det östnordiska u-omljudet 
I samband med min diskussion om u-omljudets genomförande spe-

ciellt på svenskt område har jag (1960, s. 106) uppställt vissa alter-
nativ som exempel på hur man rent teoretiskt kunde tänka sig, att 
det har gått till, men framhållit att alla alternativen förvisso inte 
var lika troliga. Framställningen refereras av Gun Widmark s. 9 och 
behandlas på nytt s. 36, där problemet avfärdas som olösligt. På s. 9 
hade Gun Widmark emellertid — med en karakteristisk inkonsekvens 
— på den väsentliga punkten redan löst det: »Vi kan .... ena oss om 
att en över ett stort område utbredd ljudförändring alltid måste vara 
ett resultat av spridning.» 
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Vi är alltså överens om att u-omljudet är en spridningsföreteelse. 
Jag har (1960, s. 111) åberopat Hesselmans åsikt, att »u-omljudet är 
äldst i väster och har spritt sig åt öster» men jag tillägger för egen 
del: »eventuellt kan det ha uppstått oavhängigt på ett mindre antal 
områden, varav ett kan ha funnits i Danmark». Beträffande de cen-
tralsvenska landskapen har jag fäst särskild vikt vid det — inte minst 
tack vare Gun Wid.marks egna forskningar — uppenbara förhållan-
det, att ord med u-omljud har en i stort sett mycket begränsad före-
komst i dialekter och fornspråk. U-omljudsförhållandena är alltså 
mycket olika i olika delar av Norden. Bevisbördan åvilar enligt min 
mening dem som påstår, att de en gång har varit enhetliga. 

Det är emellertid den allmänna uppfattningen bland dem som 
något utförligare sysslat med hithörande frågor, att u-omljudet har 
varit fullt genomfört i östnorden i alla ställningar. Det stora namnet 
i senare tid är Hesselman, som ju också — inspirerad av Hultman — 
har givit en särskild förklaring till a-formernas förekomst. Gun Wid-
mark är alltså i mycket gott sällskap. En utpräglad tvivlare är Assar 
Janz&l, som i ANF 59: 263 har uttryckt sig mycket bestämt: »Vi rör 
oss här [nämligen i Västergötland] i periferin av verkningsområdet 
för u-omljudstendensen ... Naturligtvis kan en och annan omljudd 
form ha försvunnit [i svenskan], i synnerhet om den hade en svag 
ställning inom paradigmet, men det finns intet som talar för att de 
fornsvenska orden med u-omljud varit så många fler än i de nutida 
dialekterna.» Så kategoriskt skulle jag nog inte vilja uttrycka mig. 
Men det är instruktivt att ställa detta uttalande mot de säkra dekla-
rationerna på den andra kanten. 

Den springande punkten i Gun Widmarks och mina åsiktsdifferen-
ser får en god belysning i följande uttalande av henne (1963 s. 38): 
»Varför skulle ett följande u i vissa fall påverka stamvokalen, i vissa 
fall inte göra det? En företeelse som omljudet måste ju ha verkat 
på ett fonetiskt likartat sätt i hela ordförrådet.» Här har vi nu fått 
en auktoritativ deklaration, att u-omljudet måste ha verkat över-
allt. Tvivlarna skulle alltså bara ha att dra sig tillbaka. 

Men så enkelt är det nog inte. Det är ett faktum, som ingen 
kan komma ifrån — egentligen det enda vi säkert vet i denna fråga 
— att den fonetiska ställningen i vid bemärkelse har den allra största 
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betydelse för stamvokalens utseende, dvs, påverkan av ett ändelse-u 
är till sitt resultat beroende av närstående konsonanter osv. osv. Det 
är mig fullkomligt obegripligt, hur man kan våga deklarera, att inte 
dessa faktorer kunnat reglera u-omljudet överhuvud, ej blott om-
ljudsvokalens utseende. Konkret uttryckt: Ett område med föränd-
ringen (allofoniskt eller fonematiskt) genomförd i de flesta eller alla 
ställningar påverkar språkligt ett annat. I den påverkande dialekten 
har Q olika karaktär i olika omgivningar osv. Följden är att den u-
påverkade vokalen inlånas i den andra dialekten blott i vissa ställ-
ningar, i andra slår den inte igenom. Inte heller i denna dialekt — 
kan vi tänka oss — har den u-påverkade vokalen samma karaktär 
överallt, där den införts, och vid påverkan på ytterligare en tredje 
dialekt uppstår nya förhållanden. Så rullar utvecklingen vidare, så 
att vi till slut har dialekter, vilkas omljudsförhållanden uppvisar ett 
helt annat utseende än dem vi först talade om. Bilden kan kompli-
ceras av att inflytelser från olika spridningscentra korsas.1  Ännu 
andra drag tillkommer genom att enskilda ord vandrar, en ordsprid-
ning som beror på olika faktorer, språkliga eller icke språkliga. Som-
liga dialekter kanske nås av enstaka ord med omljud, ytterligare 
andra kanske förblir oberörda av hela skeendet.2  Min mening är allt-
så, att det är fullt möjligt att tänka sig, att i en långivande dialekt 
gammalt a (Q) framför (gg)w, vid nasal, i svagton, framför kvar-
stående w osv, har haft en särskild karaktär, som gjort att det har 
upptagits i granndialekter, under det att gammalt a (Q) i andra ställ-
ningar har haft en annan karaktär och inte inlånats. En fördel-
ning: omljud i svagton, annars ej omljud, är också teoretiskt fullt 
möjlig. Därmed är vi inne på frågan om östnordiskt u-omljud i svag-
ton. 

Att u-omljudet på å har verkat med full konsekvens i svagton på 
hela det svenska området var ett faktum för Gun Widmark 1959. 
I hennes material förekommer ur östliga texter formerna wäruld, 

På det sättet kan man förstå att ord som inte har spridningsordens karaktär 
kan komma att stå isolerade i en dialekt. 

2  Man har också att ta hänsyn till den möjligheten, att ett ursprungligt 
kärnområde på grund av omvälvningar i de kulturella förhållandena osv, får 
sin roll ändrad och blir mottagande. Därigenom fördunklas de ursprungliga 
omljudsförhållandena. 
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tröskul, handsöl,1  hunclruP (dial. hundro), gamul, f., annur, f.; 1963 
s. 40 tillägger hon fsv. ikkur. I min uppsats 1960 har jag underkänt 
bevisvärdet hos de tre första orden, och jag vågar tro att domen 
står fast.2  Betr. hundruP, hundro anför Gun Widmark själv betänk-
ligheter — och det är ju dessutom i hög grad fråga om ett kulturord.3  
Vad som avses med ikkur är mig okänt; någon dylik fsv. form är 
ej anträffad. Avses ok(k)ur 1. ipur? Återstår så gamul och annur. 

Ordet isl. annarr, Qnnur torde innehålla ett ieur. -ter-suffix. Enl. 
Hesselman Huvudlinjer s. 372 har ett germ. *anPerö utvecklats till 
*anpuru, ett slags omljud alltså verkat av u (efter r), men — troligen 
— tidigare än det vanliga u-omljudet och gällande Med denna 
tolkning, som ju är fullt möjlig, måste annur kopplas bort ur resone-
mangen om u-omljudet på å i svagton. 

Vi har nu endast gamul kvar. Ordet gammal har en helt dunkel 
etymologi. Vilka urg. och urn. ljudkroppar, som ligger till grund för 
isl. gamall, gQmul, fsv. gamal, gamul osv., kan på forskningens nu-
varande stadium inte alls avgöras. Andra stavelsens vokal har t. ex. 
antagits vara urspr. lång. Under sådana förhållandena måste det kon-
stateras, att inte heller gamul är ett pålitligt vittnesbörd om u-omljud 
på svagtonigt å (jfr annur ovan). Ordet är f. ö. starkt misstänkt redan 
av det skälet, att gamul finns på Gotland, ett landskap där t. o. m. 
hugga och hon har a-vokal: hctgge, han. Det är vidare fonetiskt speci-
fikt: u föregås av labialen m. 

1  Jag tar för säkerhets skull med ordet här, trots att Gun Widmark inte 
nämner något om att här skulle föreligga svagtonsutveckling. — 1963, s. 68 
påstår hon att jag felaktigt tillskrivit henne att åberopa ordet handsöl i diskus-
sionen om omljudsformerna i Sverige. Detta är att märka ord. Det väsentliga 
är att Gun Widmark räknar med en till grund liggande omljudd pluralform. 
Då har jag naturligtvis varit skyldig att behandla den. (Skall jag också märka 
ord, kan jag påpeka att jag har uttryckt mig på följande sätt, som lämnar det 
möjligt för Gun Widmark att ställa sig utanför om hon vill: »Beträffande vissa 
ord som har dragits in i omljudsdiskussionen är det diskutabelt eller helt osanno-
likt att de har u-omljud i Sverige. Jag vill nämna handsöl . ..» (1960 s. 106). 
Ytterligare ett påpekande: Jag har aldrig åberopat ljudutvecklingen vid handval 
i sammanhanget. Däremot har jag hänvisat till dagvard. 

2  Jfr betr. wäruld och tröskul reservationer hos Gun Widmark 1963 s. 72 f. 
3  Den fsv. formen hundra]) är endast belagd en gång, i Hälsingelagen. Plur. 

hundraP är mycket vanlig i fsv. T. o. m. Kock misstänker skrivfel i fallet 
h,undruP (Uml. u. Brech. s. 161). 
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Till slut förtjänar det väl påpekas, att Gun Widmark veterligen 
ingenstädes har diskuterat den på många ställen i litteraturen fram-
ställda meningen, att u i annur härrör från ieur. ö. (Se t. ex. Ad. 
Noreen ASG § 165, GNS § 30 s. 72, Boer Oergermaansch handboek 
§ 71, s. 60.) Enl. denna mening har ieur. ej huvudtonigt o kvarstått, 
ej utvecklats till a, inte blott framför m -- vilket ju är en täml. all- 
mänt vedertagen åsikt — utan även för 'labial vokal i följande sta-
velse, alltså *anPorö > *anPorit > *Qnnur. Inte heller enligt denna 
teori skulle vi ha med u-omljud på a att göra. Det kan — f. n. — inte 
sägas vara omöjligt att gamul hör till samma kategori. 

Under alla förhållanden synes det mig betänkligt att på grundval 
av ordet gamul dra slutsatsen, att u-omljud på svagtonigt a har varit 
gen.omfört med full konsekvens över hela det svenska språkområdet. 
Ännu mindre duger — synes det mig — ordet som den klippa, på 
vilken man bygger upp en oemotsäglig tes om ett över hela Norden 
i svagton och starkton likformigt genomfört u-omljud på a. 

De centralsvenska dialekternas förråd av säkra u-omljudsformer 
är som sagt mycket ringa. Detta är känt tidigare och framstår ännu 
klarare genom Gun Widmarks omfattande materialsamlingar. Med 
dialekterna överensstämmer i stort sett fornsvenskan. I runsvenskan 
förekommer ett fåtal former, som har tagits som bevis för att u-om-
ljudet en gång har verkat med full styrka även i Mälarlandskapen. 
Reliktformerna skulle bli vanligare ju längre man kommer tillbaka i 
tiden. Särskilt har nämnts vikinga vauribr på den uppländska Bro-
stenen samt au(n)t 'ande'. 

Om runortografi kan man nu för det första med Bengt Hesselman 
generellt säga, att den är vansklig att bygga på. Som underlag för 
rekonstruktioner, som strider mot litterärt fornmaterial och dialektala 
vittnesbörd, bör runinskrifterna nyttjas med försiktighet. Kan run-
formerna ges särförklaringar, som bringar dem i samklang med annat 
material, måste försiktigheten bli särskilt stor. 

Även om vi godtar vork som en östnordisk variantform, belagd 
från ett eller två ställen, måste man beakta att den fonetiska ställ-
ningen — här som i fallet gamul — är speciell: stamvokalen föregås 
av labiolabialen w, v.1 

I Betr. vikinga vaurpr har jag (1960, s. 109 f.) hänvisat till Askebergs — 
förvisso inte evidenta — mening att här föreligger västnordisk påverkan. 
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Också auml osv. 'ande' har svagheter som bevismaterial. And, ande 
'människosjäl' är inte något bondeord, det är ett missionsord med ett 
sådants möjligheter till spridning. Stamvokalen följes vidare av nasa-
len n, som synes ge möjligheter till specialutvecklingar (jfr hon). 

En väsentlig fråga, som veterligen aldrig har diskuterats, är hur 
man skall tänka sig att den antagna återgången av Q > a i Ostnorden 
har skett. Det måste väl vara fråga om en s. k. ljudlagsenlig för-
ändring och nödvändigtvis om en spridningsföreteelse. Undantagen i 
vissa ord och i skilda fonetiska ställningar måste ju ha en förklaring 
(typerna hon, hugg osv.). Den antagna övergången Q >a skulle tyd-
ligen ha hindrats av ett flertal olika faktorer och i varierande ut-
sträckning i olika delar av språkområdet. Till stora delar av västra 
Norden skulle den antagna återgångsrörelsen aldrig ha nått fram. 
Det synes mig märkligt, att det motsatta antagandet, att det är 
u-omljudet som har verkat olikformigt, skall vara så svårt att accep-
tera ens som en möjlighet. 

För egen del vill jag understryka vad jag sade 1960, nämligen att 
åsikt står mot åsikt, och att det kan ges skäl för bådadera. Ingendera 
torde ha så stora utsikter att slutgiltigt kunna bevisas. Uttryck av 
typen Det enda rimliga är ... Det är orimligt att ... (favoriter i Gun 
Widmarks prosa) syns mig i de här sammanhangen ganska anspråks-
fulla. 

Eftersom jag räknar med möjligheten av ytterst svaga verkningar 
av u-omljud längst i öster i Norden, blir en logisk följd ett anta-
gande om en gräns mellan det västnordiska området (eller områdena) 
med helt genomfört u-omljud och dess östnordiska motpol (eller mot-
poler). Naturligtvis — vågar jag väl säga — kan det inte vara tal om 
en skarp gräns, tvärtom får man väl anta, att det har varit ett mycket 

I varje fall har vikinga vauribr sina enda kända motsvarigheter eller anknyt-
ningar på västnordisk botten. Godtar man Sar var vikinga vaurpr mej) Gauti 
(eller Gmti) som vers kan man dra paralleller med Karlevi-stenen. Wimmer 
(De danske Runemindesm2erker I, 1, s. exxvn f. Karlevi-stenens tillkomstsätt 
är emellertid omstritt) har pekat på möjligheten av att den har två författare, 
en västnordisk skald som står för drottkvättstrofen, och en dansk som stiliserat 
prosan och huggit stenen. Något liknande kunde man tänka sig i fallet Bro. 
Självfallet är dessa överväganden mycket spekulativa; men en ovanlig form 
kan ha en ovanlig förklaring. 
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brett gränsbälte med olika gradationer av u-omljud, resultat av ljud-
spridning och ordspridning av olika slag. Assar Janz6n räknar Värm-
land till gränsbygden, till periferin. Även en forskare som Ingeborg 
Hoff har menat, att Värmland blott har haft partiellt genomfört 
u-omljud. D. A. Seip har gått ett steg längre och vågat anta, att inte 
ens Östnorge har varit alltigenom ett u-omljudsland. 

Jag har anknutit till detta och pekat på några ord, som skulle 
kunna komma ifråga vid en diskussion av förlitterär, icke senmedel-
tida och utländskt inspirerad u-omljudslöshet på Östlandet. Ett ord 
är ra, isl. /Tå, som på Östlandet i våra dagar betecknar en för dessa 
trakter karakteristisk naturföreteelse, en 'stor banke'. Ordet används 
av norska naturforskare och har från norsk facklitteratur kommit in 
i svensk. Det förekommer i ortnamn i — framförallt sydöstra — Norge 
och i Bohuslän—Dalsland, Värmland. De svenska namnen tycks 
innehålla a-vokal. Från Norge är känd en form som widh Raddhene 
1434. Jag skall dock gärna medge, att det torftiga ortnamnsmaterialet 
i huvudsak talar för gamla 9-former. Men å andra sidan är den väst-
liga traditionen i skrivarspråket en faktor att beakta. 

Ett annat ord som jag diskuterat är fann, form, 'snödriva'. Liksom 
ra är det ett naturföreteelseord. Det är i hög grad folkligt, och man 
har ej stor anledning tro, att det är utsatt för särskilt stark påverkan 
av »en utländskt influerad kultur». Därtill är ordet huvudsakligen 
norskt, med ringa utbredning i västra Sverige och en högst osäker 
dylik i Danniark. På Östlandet är a-former rätt utbredda. Det synes 
mig inte så orimligt att räkna med möjligheten, att detta ord av 
någon anledning, kanske fonetisk, kanske av annat slag, har undgått 
att dras in i omljudsmaterialet i sydöstligaste Norge, möjligen också 
på andra håll (jfr fann på Färöarna, Shetland och Orkney). 

Inför dessa överväganden har Gun Widmark inte nog starka ord 
till fördömande. Hon ordar om vetenskaplig bankruttförklaring osv. 
(1963 s. 45). Det skulle vara intressant att veta om t. ex. Ingeborg 
Hoffs teori om. den värmländska partiella u-omljudslösheten faller 
under samma dom. Eller bankruttens gräns kanske sammanfaller 
med riksgränsen mellan Norge och Sverige? 

Trots att de båda åsikter, som jag här har ställt emot varandra, 
verkar helt oförenliga, kanske det ändå finns en brygga. 
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En av experimentalfonetikens senare landvinningar är ju konsta-
terandet, att nära på varandra följande ljud i ljudföljden regelbundet 
påverkar varandras artikulation. Det gäller inte bara vokal + kon-
sonant eller konsonant + vokal utan även — åtminstone i viss mån 
— vokaler i på varandra följande stavelser (genom förmedling av 
konsonanten).1  I ett stabilt system och som regel fonematiseras inte 
dessa variationer. 

Om man hävdar att på det sättet måste u-omljudet en gång ha 
varit genomfört över hela Norden, säger man alltså något av en själv-
klarhet.2  Om det är något dylikt Hesselman menar med sitt yttrande,. 
att den av u påverkade vokalen i Östnorden länge har stått kvar i 
ett omedvetet stadium, som en vokal nära a, tycks inte så mycket 
vara att invända. Men så långt är det givetvis inte heller fråga om 
en spridningsföreteelse utan om något allmänmänskligt. Och inte 
heller bör man — enligt min tanke — ge det ett särnamn och kalla 
det omljud. 

Verkligt omljud kan vi först tala om, när det sker en fonematisering 
av det diskuterade ljudet. När en dylik fonematisering genomförs mer 
eller mindre likformigt på stora områden, bör det röra sig om sprid-
ningsföreteelser. Fonematiseringen kan ske i olika fonetiska ställ-
ningar i skilda områden. 

Enligt den uppfattning, som jag här har skisserat, blir det föga-
meningsfullt, att av förekomsten av ett hundro fem, eller hugga v. 
söka sluta sig till, att u-omljudet en gång har varit genomfört i östra-
Svealand på samma sätt som i Västnorden. Eventuella dialektformer 
i låt oss säga Dalarna blir inga bevis eller ens indicier för ett även i 
Uppland genomfört u-omljud. Även om vi helt och hållet saknade 
omljudsord av typen hon, honom, hugg på östnordiskt område, skulle 
vi ha rätt att räkna med, att det bortfallande resp. kvarstående u, 
under urnordisk tid har påverkat det föregående a. Men språk-
historiskt är en dylik välgrundad vetskap komplett intresselös. 

1  Jag kan hänvisa till S. öhman i Speech Transmission Laboratory, Quar-
terly progress and status report. July 15, 1963. 

2  Det är ju möjligt att en mindre fonemuppsättning i gammal tid har givit 
större latitud åt allofoner. Men då u-omljudet fonematiserades hade ju redan 
a-omljud och i-omljud utökat det urg. foneminventariet högst avsevärd. 
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3. Atlantönordisk omljudslöshet 

Som ett av de viktigaste resultaten i Gun Widmarks doktorsav-
handling framstår påvisandet av att Atlantöarnas -- Islands, Fär-
öarnas, Shetlands och Orkneys — språk visar en avsevärd inbördes 
likhet ifråga om omljudslöshet. Samma ord påträffas i ganska stor 
utsträckning med a-vokal över hela området. Och norska a-ord med 
särskilt stor spridning återfinns också merendels på Atlantöarna. Att 
vi här har att räkna med att norskan har spelat en väsentlig roll som 
spridningskälla, torde Gun Widmark ha gjort högst sannolikt (jfr 
G. Holm 1960 s. 116, r. 11-12). 

Gun Widmark har emellertid hävdat att norskan ensam är upp-
hovet. Jag har en känsla av att diskussion är rätt onyttig; det är 
mest fråga om nyansskillnader i uppfattningarna. Eftersom jag nog 
själv har skuld i att motsättningarna verkar större än de är, skall jag 
emellertid ta upp ämnet. 

Med anledning av mina påpekanden 1960 räknar Gun Widmark nu 
(1963 s. 65) med möjligheten att engelskan har spelat en roll i fråga 
om hall, katt, hatt. Hon efterlyser exempel på ytterligare engelsk på-
verkan, speciellt inom den södra, närmare England belägna delen av 
området. 

Här kan man anknyta till Gun Widmarks egen framställning. Shetl. 
och orkn. dagg är enligt hennes mening (1959, s. 255 not) kommet 
från Skottland. Samma upphov skall shetl. sang ha (ibid. s. 272). Själv 
kan jag bidra med följande fall. På Färöarna men ej på Island före-
kommer ballur 'boll'; jfr eng. ball, meng. balle. 

Gun Widmark menar att den västnordiska u-omljudslöshetens lik-
formighet vore mirakulös, om den vore ett resultat av inflytelser 
från olika håll. Som nyss framgått och som Gun Widmark själv 
tidigare (1959, s. 319) uttryckligen påpekat är likformigheten inte 
fullständig, utan u-omljudslösheten synes tillta mot söder. Tydligen 
bör man hålla möjligheten öppen att detta i viss mån kan samman-
hänga med närheten till de brittiska öarna. 

Att likartade former på olika håll kan bero på skilda inflytelser 
har Gun Widmark själv antagit i fallet shetl. sang, färö. sangur. Det 
förra skall ha skotskt ursprung (jfr ovan), det senare danskt. 

Därmed är jag inne på temat danskt inflytande > kontra norskt i 
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Atlantövärlden. Som ett viktigt argument mot antagandet, att 
danskan skulle ha spelat en roll ifråga om omljudsorden, anför Gun 
Wklmark den omständigheten, att antalet omljudsformer sjunkit, 
samtidigt som det danska inflytandet har ökats. 

I Svabos dansvisematerial från 1700-talet förekommer bl. a. hall, 
strand, tann, navn n. pl., som saknar motsvarighet i nutida färöska. 
Gun Widmark tror, att former som dessa har haft ett visst fäste i 
talspråket (1959, s. 315). Därom vet man emellertid ingenting. 

I en tydligt danskpåverkad visuppteckning från 1633 finner man 
hallina, land, pl., Danmark (Gun Widmark 1959, s. 314). 

Som synes gäller det ett fåtal former, och den norska proveniensen 
är inte alldeles entydig. De kan vara rent litterära, därmed inte sagt 
skriftligt litterära (jfr de danska och norska folkvisorna, av vilka de 
senare i mycket stor utsträckning är påverkade av de förra). Det kan 
så vitt jag förstår inte visas, att färöskan överhuvud och i stort sett 
skulle ha färre a-former nu än under senmedeltiden. Särskilt uppvisar 
modern färöska ett ganska stort antal neutrala pluraler utan omljud. 
Beträffande orden sangur och kvastur räknar Gun Widmark själv 
med danskt inflytande i senare tid. 

Till tretalet norska, danska, engelska kommer också lågtyska. Sag 
'såg' är en lågtysk form, som finns i danska, norska — dit den enligt 
Gun Widmark (1959, s. 127) kan ha kommit från danskan — samt 
färöska. Möjligheten av att vägen gått Tyskland—Danmark—Färöarna 
utan omväg över Norge torde väl inte alldeles kunna bestridas. Det 
lågtyska ordet trapp(e) o. dyl. har a-former i danska, isländska, f är-
öska och shetländska, däremot o-former allmänt i norska. De senare 
bör enl. Gun Widmark (1959, s. 158) med all sannolikhet ha uppstått 
redan på den tid då Q existerade i norskan (en visserligen något 
diskutabel teori). 

Vissa ord nämns av Gun Widmark som instanser mot dansk på-
verkan, därför att danskan har avvikande form: and, fann, hand, 
ballur, vallur. Emellertid är and en vanlig form i forndanskan. Vall 
är praktiskt taget okänt som norskt appellativ, och det kan så vitt 
jag förstår inte visas, att ordet förr har varit vanligare i denna form. 
Däremot finns a-former i forndanskan. Fann har ringa utbredning i 
Norge. Om ballur har jag talat ovan. Återstår hand (varom se s. 99). 

Det finns några ord med vitt utbredd omljudslöshet i norskan, 
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som inte motsvaras av omljudslösa former i atlantöspråken. Dit hör 
kvann 'angelica'. Ordet saknas i danskan. Dit hör också rast 'jord-
rygg, rad, ström'. Ordet saknas i danskan. Trast är en mycket ut-
bredd form i Norge, särskilt i de mot Atlanten vettande delarna. 
Nyisl. har Pröstur. Ordet saknas i danskan. Orden torde vara klent 
belagda i äldre tid och därför av begränsat indicievärde, men onek-
ligen hör de med till bilden. 

Med dessa påpekanden har jag velat något nyansera den bild av 
de diskuterade förhållandena, som Gun Widmark ger. Att norskan, 
som Gun Widmark menar, har spelat en väsentlig roll för språkför-
hållandena på Atlantöarna även efter landnamstiden indiceras ju av 
många omständigheter; inte minst de rent historiska fakta väger 
tungt. 

4. Några specialfrågor 

Jag har i det föregående behandlat huvudpunkterna i Gun Wid-
marks och mina meningsskiljaktigheter. överflödet av detaljer kan 
jag på grund av tids- och utrymmesbrist bara kommentera i begrän-
sad utsträckning.' Jag får inskränka mig till följande: 

Gun Widmark har i sin doktorsavhandling hävdat, att det inte 
finns någon anledning att för isl. PreskQldr 'tröskel' räkna med annat 
än suffixvokalen a, dvs, den urnordiska formen har varit *presk-
walåu el. dyl. Jag har påpekat, att de motsvarande formerna i väst-
germanska språk, feng. Perscold, fhty. driscufli (jfr fsv. tröskul) be-
tämt talar emot tanken på ett gammalt a i nord, språk, och hänvisat 

till Skeat och Kluge. Gun Widmark vill nu (s. 72 f.) försvara sin 
åsikt med att Partridge räknar med att Perscold är en sammansätt-
ning med hold. På vad sätt det kan tala för, att isl. preskQldr innehåller 
u-omljutt a är mig en fullständig gåta.2  Ordet tröskel är rimligtvis 
ett mycket gammalt västgermanskt kulturlån i Norden, och det finns 
all anledning att ta den allra största hänsyn till de västgermanska 

S. 49 citerar Gun Widmark mig på ett ovanligt olyckligt sätt. Ordet alltid 
som är synnerligen väsentligt för sammanhanget har fallit bort: »... ingalunda 
alltid har förf, pekat på någon faktor som ...» 

2  Det kan väl aldrig vara Gun Widmarks mening att de olika germanska 
formerna skulle höra till obesläktade ord? 
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formerna vid behandlingen av ordet. Som jag tidigare har påpekat, 
har ordet i olika språk varit utsatt för omtydningar, så även i isländs-
kan. (I förbigående vill jag kommentera min av Gun Widmark kland-
rade citering av Kluges nord. irrescoldr, som jag har försett med ett 
utropstecken: »utan omljudsvokal»! Det beror inte på, att jag åberopar 
Kluge som auktoritet för den fisl. formens verkliga utseende, utan 
är givetvis avsett att understryka, hur Kluge uppfattar formen ety-
mologiskt.) 

Jag har antagit, att formen hatt(r) i Västnorden är ett engelskt 
lån, och jag hänvisar till den kulturhistoriska bakgrunden. Hattr hör 

bl. a. — rent sakligt — och t. o. m. i rent bokstavlig bemärkelse 
ihop med hekla och ku/l, säkra resp. högst troliga engelska lånord. 

På samma sätt tecknar jag kulturhistoriska bakgrunden ifråga om 
kattr. (Jag vill f. ö. påpeka, att det just utkomna åttonde bandet av 
Kulturhistoriskt lexikon innehåller en utredning, som stöder tanken 
på en tidigmedeltida kontinentaleuropeisk resp. engelsk anknytning.) 
Gun Widmarks invändningar (1963 s. 55) syns mig gå vid sidan om 
saken (att danskan också kan ha haft betydelse ifråga om hatt — 
danskan hatt osv. — har jag själv påpekat). Orden hall, katt och hatt 
har något av en särställning i det västnordiska materialet genom sin 
tidiga förekomst och genom sin utbredning i nutiden (hall är dock 
mycket sparsamt belagt i norska dialekter, holl ej alls). — Gun Wid-
mark säger: »Man frågar sig varför han [dvs. Gösta Holm] helt ute - 
slut er den högst rimliga förklaringen att det västnordiska kattr kom-
mit in via östnorden». Jfr härmed vad jag verkligen säger: »Sannolikt 
kommer alltså det västnordiska kattr från tyskar, friser, fransmän 
eller engelsmän» (1960 s. 85). Jag vill tillägga, att jag har givit en 
bild av norrmännens förbindelser över havet under tidig medeltid. 

Jag har menat, att de nu diskuterade orden visar, att de västger-
manska språken tidigt kan ha satt in en kil i det domvästnorcliska 
böjningssystem som byggde på växling i paradigmet mellan vokaler 
med och utan u-omljud». Gun Widmark finner detta orimligt (1963 
s. 56). Det lönar sig inte mycket att disputera om detta, men jag vill 
påpeka att en växling hattr, hattar — kattr, kattar — hall, hallar bör 
kunna ha haft betydelse för utvecklingen bel& , ballar till ballr, ballar, 
berkr, barkar till barkr, barkar, men, manar till man, manar osv. 

Gun Widmark förebrår mig (1963, s. 23), att jag räknar med att 



II-OMLJUD OCH SPRÅKGEOGRAFI 97 

resultatet av en ljudförändring kan bli något »ganska nyckfullt». Ett 
exempel är hömma, homma, humma 'rygga (om häst)'. Eftersom hon 
särskilt har fäst sig vid detta ord och kritiskt tagit upp det i olika 
sammanhang, skall jag kommentera det något. Jag har givit — goda, 
tror jag — skäl för meningen, att detta ord måste ha haft osedvanligt 
stora möjligheter att sprida sig (1960, s. 118). Jag har anslutit mig 
till meningen, att ordet hör till 119M 'bakdel' (jfr rygga, backa). Ordet 
har starkt varierande vokalism i olika dialekter och företer även 
andra anmärkningsvärda drag. 1 Västerbotten t. ex. uppträder det 
under former som h,ömmi, hömme, hämma, höömm. Jag har själv an-
vänt ordet många gånger, under körslor, i imperativ, i tillrop till 
hästen (h,ömme! 'gå bakåt'). Detta är ordets utan jämförelse vanligaste 
användning. Hömma, humma osv, är alltså speciellt brukat i expres-
siva, ofta affektladdade, sammanhang, en omständighet, som väl 
torde kunna förklara dess anmärkningsvärda morfologi. Någon annan 
acceptabel etymologi än den nu nämnda är f. ö. aldrig framställd. 

Gun Widmark tycker (1963, s. 54 f.), att jag har tappat bort ett 
av hennes viktigaste resultat, nämligen att de omljudslösa formerna 
i Norge i stor utsträckning är icke-folkliga ord, kulturord. Jag skulle 
uttrycka mig som om hon inte observerat denna skillnad. Så är inte 
fallet. Jag har tvärtom påpekat, att förf, framhäver att »de expan-
sivaste icke-norska formerna är kulturord» (1960 s. 101; jfr f. ö. ovan 
s. 82 f.). Eftersom en sammanfattande genomgång av materialet ord 
för ord och en gruppindelning, för mitt ändamål behövlig, saknas i 
Gun Widmarks avhandling, har jag själv företagit en sådan och där-
vid anlagt egna synpunkter. Det är resultatet av den undersökningen, 
som jag formulerar med de av Gun Widmark klandrade orden. 

Jag har (1960, s. 112) kommenterat Gun Widmarks mening att örn 
och öl är kulturord med dylikas expansionsförmåga; ljudgestalten är 
inte den man skulle vänta. Jag har funnit förklaringen trolig men 
ansett det önskvärt med en dokumentering betr. örn, vars »kultur-
funktion» i dialekterna jag inte varit informerad om. Gun Widmark 
hänvisar nu (1963, s. 53 n. 1) till sin utredning 1959, s. 235. Där 
finns emellertid så vitt jag kan se ingen sakuppgift, som kunde 
styrka teorin. En hänvisning till lånordet falk, beteckning för ett in-
hemskt djur som exporterats till sydligare länder, kan kanske ge en 
uppfattning om arten av den utredning som hade bort göras. 
7 — 634029 Svenska Landsmål 1963 
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Karakteristisk för Gun Widmarks senaste skrift är förekomsten av 
långa, ordrika utläggningar om vad jag kan anse i den och den 
frågan med gissningar i olika riktningar och av en tendens att stämpla 
min ståndpunkt som oinitierad och omodern.' Jag finner ingen anled-
ning att fördjupa mig i dessa materier; min personliga mening i diverse 
frågor kan inte vara av större intresse för tidskriftens läsare. Några 
påpekanden måste jag ändå be att få göra. 

Det heter t. ex.: »Gösta Holm skiljer inte ljudspridning från ord-
spridning ... Ordspridning är endast en uttunnad ljudspridning, resul-
tatet av en ljudlag som håller på att ebba ut» (s. 23). Gun Widmark 
kunde ha citerat vad jag säger 1960 s. 113: »För min del håller jag 
det för fullt möjligt, att u-omljudet endast i mindre omfattning — i 
vissa ord och i vissa ställningar — trängt fram till sveabygderna.» 
Hon kunde också ha läst min not 3 s. 112 ff., där jag mycket klart 
i samband med konkreta fall påpekar skillnaden mellan ordspridning 
och ljudspridning. 

Min uppfattning om hur språkförändringar sprider sig har Gun 
Widmark alldeles fått om bakfoten; jag skulle tro, att spridningen 
sker från granne till granne i all oändlighet, inte hoppvis mellan 
betydande orter. Spridning sker uppenbarligen både genom när-
kontakt och fjärrkontakt; nog sagt.2  

Karakteristiskt för Gun Widmarks uppsats är också följande ytt-
rande: »Det är Gösta Holms mening, att ett ord i östra Norge som 
har samma form i västra Sverige men dessutom också visar samma 
skriftform som ett medelengelskt ord av detta skäl inte skulle få bära 
fram sitt vittnesbörd om ett eventuellt svenskt-norskt dialektsam- 

1  Själv hänvisar hon betr. dialektgeografiska frågeställningar till Bloom-
fields Language, ett arbete utkommet för 30 år sedan och författat av en man, 
som veterligen aldrig har skrivit en enda på självständiga forskningar byggande 
rad om dialektgeografi. 

2  Mina åsikter om hur språkförändringar genomförs inom större områden 
har jag bl. a. haft tillfälle att mera utförligt offentligt redogöra för vid ett 
möte i Lund med nordister, germanister och anglister, då Otto Höflers skrift 
Stammbaumtheorie, Wellentheorie, Entfaltungstheorie debatterades i anslut-
ning till ett föredrag av honom själv. Höfler menar som bekant, att ett flertal 
språkförändringar i germansk tid har genomförts så snabbt att man inte kan 
räkna med spridning. Han har därvid förbisett möjligheterna till snabb språng-
vis utbredning, inte minst under folkvandringstiden. 
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band» (s. 34). Någon dylik mening har jag — naturligtvis — ingen-
städes givit uttryck åt. Det finns inte heller i mitt material något 
ord, som har den av Gun Widmark proponerade förekomsten. Det 
medelengelska inflytandet har jag räknat med betr. orden katt och 
hatt, som är allmänt norska, och hall som är inlandsnorskt, i den mån 
det ännu förekommer. Dessutom har jag påpekat att hand finns i 
medelengelskan liksom i lågtyskan (hand är utbrett i stora delar av 
Västlandet). Detta konstaterande gör jag ingen större affär av — det 
finns andra intressanta aspekter på hand' — framförallt naturligtvis 
därför att hand inte är något utpräglat kulturord. (Denna återhållande 
faktor när det gäller att anta främmande inflytande ifråga om hand 
bör ju i lika mån gälla svenska kulturimpulser, och den norska om-
ljudslösheten beror ju enligt Gun Widmark på kulturimpulser.) 

Jag vill passa tillfället att också här göra ett påpekande som inte 
har med den aktuella debatten att göra. De som nyttjar Gun Wid-
marks kartbilaga bör observera att på karta 15 den inlagda gränsen 
för ljudutvecklingen ang > ång är felaktig. Övergången ifråga har in-
träffat i en betydligt större del av Hordaland samt i huvudparten av 
Rogaland; gränsen går öster om Jondal-Kvinnherad-Sauda-Röldal-
Suldal-Hjelmeland-Årdal-Forsand. Även övergångsområdet i Tele-
mark-Buskerud har tecknats för litet; dit hör bl. a. Hoven och syd-
ligaste delen av Ho]. 

1  I min uppsats 1960 har jag pekat på olika av Gun Widmark icke diskute-
rade faktorer som kunnat bidra till den tidiga förekomsten av a-former i hand 
och dessas stora utbredning i nutida dialekter: typen handöx, den fonetiska 
ställningen (jfr and, rand, strand), medellågtyskt, ev. även medelengelskt in-
flytande. Av dessa tar hon nu till bemötande upp endast typen handöx, vars 
värde sätts lika med noll, i varje fall för de fornspråldiga beläggens del (betr. 
dialekterna diskuterar hon ej saken). Att ljud- och böjningssystemet i norskt 
talspråk på 1300-talet över huvud skulle ha förbjudit inflytande från samman-
sättningar på simplex t. o. ni. i för dylik påverkan extremt gynnsamma fall 
får stå för Gun Widmarks räkning. I själva verket bör upplösningen ha varit 
ganska långt gången (jfr t. ex. Seip NSH s. 302 ff.). Men skriften var starkt 
arkaiserande. 
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Slutord 

Min artikel om u-omljudet i SvLm 1960 var ingen recension i egent-
lig mening utan hade i mycket en utpräglad karaktär av debattinlägg, 
därav dess i vissa fall stora summariskhet. Det är glädjande att det 
också har blivit debatt. Gun Widmark har under de förflutna åren 
ägnat mycken tankeverksamhet åt särskilt de mera teoretiska och 
principiella problemen kring u-omljudet och dess genomförande i tid 
och rum. Rörande det som hon 1959 kallade ett huvudsyfte med sin 
avhandling har hon emellertid inte lyckats skapa klarhet ens om sin 
egen ståndpunkt utan förvirrat begreppen ytterligare för sig. Av mina 
åsikter har hon på flera punkter lyckats åstadkomma verkliga vrång-
bilder. Men i vissa fall har diskussionen utan tvivel givit utbyte. 
Trots att våra meningsmotsättningar på många punkter kan verka 
stora, har jag en känsla av att sakligt sett den gemensamma platt-
formen — numera — är tämligen stor. Fortfarande är vi oense i åt- 
skilligt, men det är ju ingen olycka. 

U-Mutation and Linguistic Geography 

This article is a reply to Dr. Gun Widmark's paper, Word Geography 
and History of Lan guage in this number of Svenska Landsmål. 

The absence of mutation in Norway. The author observes that Mrs 
Widmark in her dissertation has very clearly stated her opinion on the 
existence of non-mutated forms in Norway, which are said to be due to 
Swedish influence. She has now, however, modified her views on this 
point, her present opinion being more like the traditional one, which is 
also shared by the author of the article. The absence of u-mutation in 
Norway is essentially due to Danish and Swedish cultural influence du-
ring the latter part of the Middle Äges. In her latest paper, Mrs Wid-
mark is not quite clear on the possibility of Danish cultural influence. 

East Scandinavian u-mutation. The author maintains that u-mu-
tation should be regarded essentially as a dissemination phenomenon 
and that there was probably one centre in Norway, another perhaps in 
Denmark. The vowel coloured by the u-sound in a standard dialect may 
have had different qualities in different positions, which, in the dialects 
influenced by the standard one, may have resulted in different sounds. 
The u-influenced vowel may have spread in certain positions but not 
in others. Owing to such a spread from one dialect to another the origi-
nal conditions may have changed entirely, and the picture on the map 
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may be further complicated by the distribution of words.—There seems 
to be no evidence to prova that the u-mutation of weakly stressed ä was 
carried through in Central Sweden (ann,ur, fem., for instance, can be 
explained differently).—Certain typically Norwegian words of a native 
and colloquial character (ra, `ridge', fann, `snowdrift') are non-mutated 
in Eastern Norway. In the author's opinion these m a y be very ancient 
(pre-literary) peripheral phenomena.—It is of cours° weil known nowa-
days that neighbouring sounds in a word influenee one another; in this 
way allophones anse. An ä in front of a u in the Primitive Scandinavian 
period may have taken a different allophonie shape than in front of an 
a or an i. But aceording to the author this is not a sufficient reason why 
we should use the term 'u-mutated'. 

Absenee of mutation in Iceland, the Faroe Islands, Shetland, and 
the Orkneys. The author makes certain minor observations, for example 
on a possible influence from the British Isles. 

The author discusses some special problems, such as the etymology 
of the word tröskel (Icel. preskQldr, E. threshold) and hämma `move back-
wards' (about a horse), and explains his views—misunderstood by Mrs 
Widmark—about the difference between spread of sounds and spread 
of words and about the relation between the geographical progress and 
mechanism of linguistic dissemination.—Finally the author points out 
that map no. 15 in Mrs Widmark's dissertation is incorreet as far as 
the ang> ång boundary in Norwegian dialeets is concerned. 



Onde Urter 

Traditioner om Gul Okseoje (Chrysanthemum segetum) 

Af V. J. BRONDEGAARD 

»Naar man overhovedet betragter alle slags Ukrud, da ere de vel alle 
Frugter af en forbandet Jord fornaedelst Syndefaldet, hvis Udryddelse 
udpresser Landmandens Sveed, og gior hans Arbeyde ofte forgiwves, 
dog ere de ikke alle lige vanartige ...« skrev Johan Paulli for 200 aar 
siden i sin Dansk Oeconomisk Urte-Bog (1761, s. 143). Men én ukrudts-
plante frygtede man dengang og senere mere end nogen anden: gul okseeje 
(Chrysanthemurn segetum) — hvad man »i Dannemark og andre fleere 
Lande har ... desvaerre i mange Tider erfaret, og endnu hvert Aar med 
Grwmmelse man fornemme dens udbredende Egenskab« (Paulli 1.c.). 

Chrysanthenium segetum (artsnavnet af lat. Beges `sted') er en 1-aarig 
plante med grove, tandede eller fligede, blaagronne blade og store orange-
gule kurvblomster. Den optrwder kim paa dyrket jord, i vaarsd og 
rodfrugter, og formerer sig udelukkende ved fro; en plants af gennem-
snitsstorrelse producerer ca. 5000, kraftige eksemplarer indtil 50.000 fro. 
Spireevnen bevares i flere aar. Froene modnes samtidig med afgroden, 
og denne biologiske synkronisering bidrog forhen ogsaa tu l udbredelsen 
(med urent ssedekorn). Plantens spontane, rot skarpt afgrsensede fore-
komster tyder paa, at frospild paa grostedet nu spiller den storste rolle 
for spredningen og vedligeholdelsen. Hvor den faar fred tu l at swtte og 
kaste fro, optrwder den hurtigt i store mwngder og kan farve hele marken 
gul, kvxlende kulturvksterne med sin frodighed. 

At gul okseoje blev datidens bondeplage nummer et skyldes, at den 
fandt de bedste vrekstbetingelser paa de ofte misrogtede, udrsenede, 
kalktraengende, ikke-brakbehandlede jorder. Bondernes primitive red-
skaber kunne ikke tage kampen op mod dette anmassende ukrudt, som 
derfor gav dem store hosttab paa korn, rter, boghvede og roer. Det 
hedder herom 1759 [1], at gul okseoje »er uden Tvivl den allerskadeligste 
Ukrud, som en Korn-Mark kand blive befengt med: Thi den udsuer Jordens 
Kraft, at Kornet voxer tynd og svang, den gior ogsaa Foeret stinkende, 
at Creaturene ikke uden Hungers Tvang, eller aftvungen Tilvennelse, vil 
tre det». Hoveripligten og ffflllesdriften gjorde sit tu, at den gule okseoje 
san temmelig uforstyrret kunne brede sig i markerne. 
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Gul Okseeje, Chrysantemum aegetum. 
(Efter A. & S. Soldin, Den danske Flora eller naturlige Afbildninger af danske 

Planter, 1807, s. 6.) 
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Som en udpraget nomadevakst dukkede »de onde urter« op snart her 
og snart der for atter at forsvinde og komme tu l syne i en anden egn. 
Uden kendskab tu l plantens formeringsbiologi maatte bonderne faa det 
indtryk, at der var noget diabolsk ved dette ukrudt (jnf. s. 106 f.). Lokale 
masseforekomster blev ofte tydet som plantera forste tilholdssted, hvorfra 
den maatte vare fort tu l andre landsdele — derfor de mange stednavne 
i de folkelige benavnelser (se s. 109 f.) [2]. 

Gul okseoje har nu en nasten kosmopolitisk udbredelse, men dens 
store folsomhed over for frost paa nordlige breddegrader rober en sydligere 
herkomst. Botanikerne mener, at planten enten er hjemmehorende i det 
sydostliga Europa eller i oldtiden kom tu l Europa fra Vestasien [3]. Fre 
er fundet i 3-4000 aarige soltenTede teglsten fra Dashur-pyramiden, og 
planten var rimeligvis et ukrudt allerede i det gamle 2Egypten [4]. 
Arkeeologen Comes mener at kurme genkende den paa pompejianske 
veegmalerier (ca. 70 e. Kr.) [5]. Dioskurides, som levede omtrent samtidig, 
synes i sin De Materia Medica III, 156 at skelne mellem to Chrysanthe-
murn-arter, hvoraf den ene kan vare C. segetum [6]. — Som kulturled-
seger, archwofyt, naaede gul okseoje moget tidligt tu l Vesteuropa, hvor 
fria er fundet i skotske stenalderlevninger [7] og i England i grave fra 
romersk jernalder [8]. Om hjemlige moseundersogelser oplyser dr. phil. 
J. Troels-Smith, at kurvblomsternes pollen er moget vanskelige at ad-
skulle; indtil videre kan kun siges, at gul okseoje pollenanalytisk horer tul 
gruppen med bl. a. Tanacetum (rejnfan) og Achillea (rollike). Meget 
tyder imidlertid paa, at dette ukrudt meget sent er dukket op i Mellem-
og Nordeuropa ... vistnok forst i 1500-tallet indslabt med sadekorn [9]. 
For nyere indvandring taler saaledes, at gul okseoje praktisk taget ingen 
rolle spiller i follKemedicinen, og at den ikke, som tilfaldet er med talrige 
andre ondartede ukrudtsplanter, gav anledning til egentlige natursagn. 
Blandt ca. 90.000 fris af 160 arter, som H. N. Rosenkjeer fandt i koben-
havnske udgravninger, var der kun 12 af Chrysanthemum segetum, og 
de stammede rimeligvis fra renwssancelag [10]. 

Om gul okseojes forste optrieden i Danmark vides intet med sikkerhed. 
Urtebogforfatteren Henrik Smids navn af (gul) okseoje 1546 [11] kan 
vare en oversattelse fra tyske kilder; P. A. Matthioli skriver 1563 i sin 
New Kreuterbuch, at den findes paa marker og ved byer, en anden for-
fatter 1570, at den er almindelig i kornet i Nordtyskland [12] (se videre 
s. 112). Jessen og Lind regner det for mest sandsynligt, at planten blev 
fort fra Holsten tu l Danmark i begyndelsen af 1600-talet [12], og af 
litteraturen ses, at den inden aarhundredets slutning fandtes i store mang-
der mange stoder. Den blev samlet tu l herbarium 1630 og 1656 ved Ny-
kobing F, 1673 ved Kobenhavn [13]. Simon Paulli skriver 1648 i Flora 
Danica, det er dansk Vrtebog, s. 201 f.: 

Denne Vrt veed Bonden langt bedre / huor den voxer / end nogen 
anden som Vrte-Hafuer elske oc dyrcke; thi w-anseet at den ofte udi 
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Hafverne iblant madurter findis / saa blifver den dog aldrig saa ofta af f 
Vrtegaardsmwndene mefnt / som aff Bonden / huis Korn den paa Mareken 
gior stor Skade / i det den sig mangfoldigen formeerer / oc tager Vexten 
fra Kornet; Oc derfor icke uden synderlig aarsag hafue endeel af f Bonderne 
gifuet denne Vrt disse foreskrefne Danske Nafne / huilcke noget efter-
teenckte lettelig kan forstaaes: Den onde Vrt / Fattig Mands Trusel / 
Aagger-vrt 

At Paulli paa det tidspunkt kan anfore tre folkelige ogenavne maa tages 
som bevis for, at planten allerede da var velkendt og frygtet og havde 
~ret det temmelig lwnge. 

Faa aar efter hedder det i Arennt Berntsen's Danmarckis oc Norgis 
Fructbar Herlighed (1656, I, s. 96), at der »findis en anden Vrt med it 
gult Blomster oe langactige mange smaa blade hvor af f naar der ickun 
begynder at voxe it [U] Blomster / den da saaledis tager offverhaand / 
at gantske Agre oc store Dele aff Bymarckerne dermed gantske begrois 
oc Sfflden qvellis Men eftersom samme Vrts skadelige Natur er nu 
fornummet / vide Indbyggeme den skade i tide at forekomme /i det saa 
snart den ringiste deraf i en Äger eller paa en gantske Bymarck fomemrnis 
/ de den da strax med Rod opryeke oc forbrende«. 

Peder Kylling's Viridarium Danicum 1688 nmvner planten som »alt 
for ofverflodig iblant Kornet». Om tilstandene i Jylland skriver Hans 
Mossin 1773 [14]: »Der er intet Ukrud, som jo ved syt Middel lader sig 
fordrive, uden allene et Slags, som kaldes Brandenborger, ikke ulige vore 
Morgenfruer [Calendula]; Bonderne kalde dem onde Urtar, et Navn, de 
ret fortjene; De lade sig ved intet Middel udrydde ...« Efter en omtale af 
plantens sejlivethed og spredning med godning, fortstter han: »Bonden 
indbefatter derfor denne Urt iblandt det Onde, som han beder GUD at 
befri ham for, saa ofta han lseser sit Fadervor«. Peder Rhode oplyser 
1776 i Samlinger til Laalands og Falsters Histerie: »I en Snes Aar 
omtrent ere vi af de Onde gule Urter i vort Korn plagede. Man mener, 
de med fremmed Smdekorn ere hertil forplantede«. 

1790 betegnes den stadig som »vulgatissimum inter frurnenta in Dania« 
[15]. 1802 kendte Thyland den ikke undtagen ved Vestervig [16]. Af 
G. Begtrup's Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark [17] 
primo 1800-tallet fremgaar det, at den er »det vaerste Uland baade i 
vaade og torre Aaringer« (Hjorring amt). Swrlig slemt florede de onde 
urter i Tistrup by under Hogholm gods samt i Vejle amt, medens f. eks. 
Ribe amts vesteregn gik fri. De bredte sig stxrkt paa Holstebro mark og 
Begtrup mener, froene blev indfort med godningen fra fremmed kvwg, 
der blev bragt tu l markedet. 

Morsom og interessant er Ths. Aabye's omtale i Samleren for Landboen 
I, 1789 s. 12 f.: 

Hvor nodvendig det er for Bonden at see sin Eng og Sxd befriet for 
disse nwsvise Giester, behover man ikke at giore nogen vidtloftig Snak om. 
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Det er kuns den dovne Bonde, som ikke kiender disse Snyltegiester, og 
ikke har giort sig Umage for at faae dem til Dors. Den Flittige og Straeb-
somme derimod har ikke holdt op at trxkkes med dem, ferend han har 
faaet dem alle under ~ken. For, imidlertid, som let kan hende sig, 
at disse Herrenawnd med deres brwmmede Klaeder ikke skulle snige sig 
til Swde ved Hoibordet, maa man see at tage Masken af dem. Jeg vil der-
for i Korthed, og saa got som jeg kan, fortmlle hvordan de see ud, hvad 
Klwder de prunke i, hvad de helst gider twret, og endelig hvordan man 
skal handle dem, for at faae dem til at pakke sig og blive reent borta ... 

Leengere fromme fortseetter han: 
Paa de fleste Steder i Fyen veed jeg at man alt for lwrige siden har faaet 

Magten med dem. Paa Bendernes Marker seer man nxsten ingen mere. 
Undertiden prunke Herregaards-Markerne med dem; men det er sielden 
paa andre Steder end der, hvor Herremanden er for magelig til at see selv 
efter sine Ting, og gider hellere kiort paa Stads til Hovedstaden end age 
ud paa Marken. Og da der er nok af saadanne Herremmd, saa er det heller 
ikke saa rart [sjwldent] at finde Herregaards-Markerne overalt vel for-
synede med Ukrud. 

Aabye forteeller, hvordan ubetxriksomme fok kan bidrage til de onde 
arters udbredelse: 

En Kone paa Drejoe kom een Gang for nogle Aar siden til Sehiernin-
balle Bye i Fyen. Ver fik hun at see disse Urter; hun syntes vol om dem, 
thi det vare paa den Tid, da de havde taget deres bedste Klwder paa, 
hun plukkede sig en Urtekost af dem, og forte dem med hiem med sig 
for at fornoie sine Bern. ~ene, kan man sagte ~ke, kastede dem 
rtmdt omkring, og ingen Mennesker twnkte paa at det havde noget i sig, 
men hvad skeede? Sommeren derpaa saae neesten hele Drejoe Bye ud som 
den lysteligste Hauge; og i Stedet for Byg og Havre fik de saa mange af 
disse rare Blomster. Men hvordan de arme Oeboere herved bleve tilmode, 
og hvad Ulykke de siden har maattet doie for at faae dem jagede bort, 
kan vol enhver let tfflnke sig til. 

»De onde Urtar indfinde sig ... i Byg, som saaes efter Rug, hvilket 
erfares pas, Meen« (1759) [18]. Lavsurt (gul okseoje) horte 1777 til det mest 
almindelige ukrudt paa Bornholm [19], og man har her fra gammal tid 
kendt remsan [20]; 

Pilsurt og pengsurt 
og skidt og lort og lavsurt. 

Sagnagtig og helt usandsynlig er en meddelelse til Skattegraveren 
1889 (XII, s. 41): Man siger, at den blev dyrket i gamle dage, som der nu 
dyrkes klover, men den blev odelagt af mergelen, og derfor ses den ikke 
mere saa almindelig. 

Helge Jens Kamp sagde man i Vestjylland, at heksene brugte denne 
urt til at gere fortreed med [21]. Horfre street om ageren vxrnede denne 
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mod baade onde urter og troldtoj (Odsherred) [22]. Et sted i Nordsjalland 
blev afbrandt nagels° over agrene mod bl. a. dette ukrudt [22a]. Om en 
ond frua til Halsted Kloster paa Vestlolland hedder det endnu, at hun 
om natten saaede disse urter paa fastebondernes agre, saa de fik endnu 
mere slid og argrelse. Det lykkedes dog tilsidst at faa dem udryddet [23]. 
Tilsvarende oplyser E. Rostrup fra Jylland, at en kone skal vare blevet 
straffet ved Lysgaard-Hids herredsret, fordi hun om natten havde saaet 
froene i naboernes marker [24]. 

Det er ogsaa usikkert, hvornaar gul okseoje naaede til Sverige. En 
tradition siger, at den skal vare fort med det svenske rytteri, da det fra 
Slesvig over Danmark vendte hjem 1660 [25]. Men planten er snarere 
kommet direkte til Skaane, Halland eller Blekinge med dansk samlekorn. 
Linné navner den fra Småland 1741, Skåne 1745 [26]; i sin Oländska och 
Gothländska resa 1745 fortaller han, hvordan den lyser op i agrene og 
glader vandreren med sine blomster (var altsaa endnu ikke egentligt 
ukrudt), og af hans Skånska Resa 1751 fremgaar det, at planten var 
almindelig i det sydlige og vestlige Skåne samt i det sydlige Halland. 
1784 kaldes den »et ogräs bland kornet i Skåne, kommen med säd från 
Danmark» [27], og A. J. Retzius omtaler den 1806 som »en prydelig växt, 
men et fördärfweligt ogräs» [28]. 

Af litteraturen at domme kom Chrysanthemum segetum forst til 
Halland; det =nes allerede 1756 [29], men indvandringshistorien har 
iovrigt flere versioner. Linn‘, mener, at den var ukendt i Sverige lige til 
1690, da en bonde i Halland Mate jysk sEedekom: »Disse prwgtig lysende 
Blomster kom op i blant Saden, saa herlige i Agrene at alle Bonder 
admirere [beundrede] dem. Nu er den det verste Ugras blant Vaar Skeden» 
[30]. En anden samtidig forfatter skriver, at planten siges at vare kommet 
til Sverige under sidste krig med danskeme, men selv holder han det 
for mere sandsynligt, at den blev indskebt med dansk korn, thi — i 
Danmark har dette ukrudt fordum odelagt en stor del af landet [31]. 
Retzius 1806 regner med, at den kom fra Brandenborg via Jylland til 
Halland, hvorfra den paa mindre end 50 aar spredtes til storsteparten af 
Skaane [28]. Endelig henlagges helt preecist indvandringsaaret til 1624 
(eller 1625). Efter misvaksten det aar lod den navnkundige Holger 
Rosencrantz indfore udenlandsk havre (nogle siger fra Holsten, andre 
fra Danmark) til sit gods Skottorp i Skummeslöf sogn, Halland. Men 
skibet strandede ved Hålabä,ck i Steninge sogn, hvor bymandene straks 
plyndrede lasten og brugte kornet til udsoed — »hvilket [ukrudt] saaledes 
for fadrenes misgerninger blev en straf paa bornebornene« [32]. Gul 
okseoje har nu kun betydning som ukrudt i Halland, hvor den stadig 
kaldes holabäcker (se videre s. 109), i Bohuslän samt dele af Dalsland og 
Västergötland, i Skåne og Blekinge. For 100 aar siden navnes den som 
besvarligt ukrudt saa hojt mod nord som omkring Umeå [33]. 

Til Norge er gul okseoje rimeligvis ogsaa kommet med korn fra Dan- 
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mark [33]. Forste litterfflre naavn er fra 1704— i en fortegnelse over planter 
navnlig fra Trondheims omegn: Bellis lutea [Bauhin's navn] folliis pro-
funde ineisis major. Daniea: Onde Urter, Fattig-Mands Trusler, Aager-
Urt. — Inter segetes ereseit [34]. 1715 tages planten med i Jonas Ramus' 
Treeer og Buske, som voxer af sig selv i Norrige (s. 262), sikkert fundet 
nr forfatterens bopzel i Ringerike. F. C. Sehiibeler's angivelse [35], at 
den medio 1700-tallet fandtes helt op tu l Slidre i Valdres, er forkert; 
han eiterer Danmarks og Norges oekonomiske Magazin III (1759), 149 ff., 
men pastor Herm. Ruge skriver her udtrykkelig, at den ham bekendt 
ikke vokser i Norge. Pastor Hans Strom fortffiller, at »de saa kaldte Onde 
Urter i Damiemark har jeg seet paa en Ekre [ager], hvor den nok var 
kommen ved Dansk Sade-Korn, som her bruges af mange« [36]. I forste 
halvdel af 1800-tallet vandt den gule okseoje almindelig udbredelse i det 
sydlige Norge. »For 30-40 Aar siden [ca. 1850] var den her, fornemlig 
ved den sydvestlige Kyst, meget hyppigere end nu» [35]. M. Blytt skriver 
i ms. til Norges Flora (for 1862), at den i Kristiansands stift er »meget 
almindelig« [37]., I 1841 blev Chrysanthemum segetum fundet paa det 
hidtil nordligste voksested i verden: 700  n.br. Nu kendes den kun langa 
Oslo-fjorden og sporadisk i nogle faa sydvestlige egne. 

Da bonderne saa sig ude af stand tu l at bek~pe de onde urter effek-
tivt, tog de saavel herhjemme som i udlandet »h~« ved at opfinde en 
meengde nedszettende tilnavne. Disse synonymer vidner om, hvor ofte 
og meget landmeendene maatte beskxftige sig med denne vwkst, hvor den 
optraadte meteorisk og i massevis. Ogenavnene kan efter motiv deles i 
tre grupper: 

Den nationalitet, person eller by, som fik skyld for forst at have 
kolporteret froene subs. ladet de gule urter brede sig; 

odelxggende folger paa afgroderne; 
andre navne. 

Chrysanthemum segetum skal vwre indkommet med polakkerne under 
svenskekrigen [38] eller fort tu l Fyn med spaniernes hestefoder 1808 [39]. 
Det s. 105 nwynte og meget udbredte navn brandenborger(e) (1758 ff.) [40] 
gaar tilbage paa den tradition, at disse ukrudtsplanter »ere forst komne 
ind i Landet, da de Brandenborgske Ryttere vare udi Jylland [1658-59], 
eftersom deras Heste-Foder dermed skal have vwret besmittet; og fik 
da disse Urter magt paa de jydske Agre, da de Brandenborgske Rytteres 
Giodskning derpaa blev udspredeto (1759) [41]. At baade dette og andet 
ukrudtsfro blev indslzebt ved den lejlighed, er hojst sandsynligt. Men da 
allerede Simon Paulli 1648 omtaler gul okseoje som et slemt ukrudt, maa 
det vwre naaet tu l Danmark leenge for de nordtyske lejetropper. Det var 
man klar over ogsaa for 200 aar siden: »At disse Urter have vwret i Danne-
mark forend de Brandenborgske Ryttere kom herind, kunde jeg let 
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bevise, dersom jeg her skulde afhandle denne Urts Historie, men jeg har 
og temmelig sikker Grund til at troe, at de for den Tid fandtes paa 
Agrene iblandt Kornet» [42]. 

Med navnet brandenborger forholder det sig snarere saadan, at saaswd 
fra Brandenburg indeholdt fre af gul okseoje. Paa Mors fortxlles, at 
Saltrup prwst skrev til Brandenburg efter graesfro. Han kritiserede dets 
spireevne og fik saa tilsendt en ny portion fra med besked om, at naar 
han saaede dem, ville afgroden aldrig forsvinde — den var nemlig stwrkt 
forurenet med gul okseoje [43]. Noget andet er, at denne plante fik 
srlig gunstige betingelser for at brede sig under og efter krige (og mis-
vkstaar). Men den omstffindighed, at ogsaa andre velkendte ukrudts-
planter, der givetvis ikke er indvandret i historisk tid, blev tillagt 
lignende navne — agerkaal (Brassica campestris) kosaksennep, slange-
hoved (Echium vulgare) svenskere eller skaanske husarer, skvalderkaal 
(Aegopodium podagraria) tysk kyld, tidsel tyske roser, m. fl. — peger i 
retning af, at brandenborger er ment som en satire, en karrikatur af de 
foragtede fremmede soldater [44]. 

Berntsen 1656 (her s. 105) er den forste, som anforer et navn af motiv-
gruppen I indeholdende et stednavn: denne urt er »ickun for faa Aar 
siden forst begynt at groe der i Landet / oe det ved Svendborg, hvor, 
efterdi den udi stor Mwngde hafver taget ofverhaand / har den oc af f 
samme Kiobsted fanget Nafn / saa den kaldis Svendborgs eller den 
Onde Urto. Baade dette navn og Kogeurt (1796 ff.) [45] »har den utvivl-
somt erholdt, fordi den er bleven bragt til Sjw1land og Fyen ved Skibe fra 
Kjoge og Svendborg, formodentlig ved indfort Saalekorn« [46]. Men 
ogsaa paa Sjffilland kan det twnkes, at planten forst viste sig eller tog 
overhas.nd ved Mage, hvor det endnu siges, at man engang de forste 
3-4 dage efter at en ko kolat paa byens marked var bragt hjem omhygge-
ligt samlede godningen; denne blev enten brwndt eller gravet dybt i 
jorden, saa evt. fro destrueredes [47]. Om oprindelsen til Tirstrupurt i 
Djursland [48] skriver E. G. Begtrup (Ny kgl. Sam!. 750), at Tirstrup 
blev meget hjemsogt af de gule urter: »Byen avier kun maadelig ho og 
har ringe Opdreet af Kvwg. Det er blevet til et Ordsprog om denne By, 
at de hwnger genie deres Plejle op ved Kyndelmisse [2 febr.] og taaler 
ej lmnger den Bulder« [49]. Endvidere er optegnet: Holmboleger og 
Stadilboleger (Ringkobing amt) [50], Haekkebolleblomst og Lundeskova 
roser (Fyn) [51]. 

I Sverige resulterede det ovennwvnte (s. 107) indvandringssagn i 
plantenavnene Hålabäkker, Hålabäcka (Halland 1755 ff.), Skummeslöfs-
ört (1806 ff.), Holgersörter (Halland 1858 ff.) >Holgersärter [52]. 

Ogsaa i andre !ande er Chrysanthemum segeturn blevet tillagt en rwkke 
navne af forste motivgruppe: 

ty. [53] Franzosenkraut, -blume (alm.); skal vxre fort til Tyskland med 
franske (napol.) ha,:re 
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Gellersche Blume (Mönsterland, Westfal.); skal vare kommet fra. 
Geldernland 

Schötmarsche Blume (Lippe); anrettede sarlig stor skade i Schötmar 
amt 

Boffzer Blume (Braunschweig); efter Weserdorf Boffzen 
Spessarterblume (Eiffel 1865); i aaret 1832 var planten helt udryddet 

ved Kempenich, men ikke i nabobyen Spessart — herfra bredte 
den sig atter over K.s agre, hvis beboere da dobte den saadan tul 
hines spot 

Samlandpest (Ostpreussen 1939) 
Sachsenblume 
Vekd,erblome; efter St. Vith ved Aachen 
P fälzerblume (fäldseblumme) 
P falzdorfer Blume 
Krans/51d86 Blume Rhenland Berkerblume; egl. Wegbergerblume efter lands- 

byen Wegberg 
Cranenburgerblume (kranenburscheblume) 
Lingerblume; efter landsbyen Lingerhahn 
Auricher Blume (auerker blöme) (Ostfriesl.); optraadte i stor mangde 

ved Aurich 
Hohleborner Hochmut (Thiiringen); sarlig hyppig i Hohleborn — tul 

forklaring siger man, at »die Hohleborner sind hochmiitig ge-
worden, sie haben auf ihren Äekern lauter Blumen« 

Wällerschblimme Westerwäldernes blomst' (Dilltal); skal vare 
kommet fra Westerwald 

fr. [54] fleur de Jalhay; efter byen J. ved Li6ge 
fleur du Saint-Vi; fra byen St. Vith ved Aachen 

it. [55] franceschigni (Bardineto) 
gael. [56] bileach choigreach 'den fremmede' 
USA (Vermont) [57] Rhode Island clover, KelLwp weed tu l Chrys. leuean-

themum »hvid okseoje« 
Det er dog isaer ogenavnene i anden motivgruppe, som rober land-

brugernes magtesloshed, harme og dybe foragt for dette anmassende 
ukrudt. Onde urter (1648 ff.) bruges stadig over det meste af landet [58] 
— i Sonderjylland og Nordslesvig den onde blom', böse blume [59]; det 
samme galder fattigmands trussel (1648 ff.) [60]; dette ukrudt kunne true 
fattige folks marker, der som regel blev vanrogtet; tvivlsom er C. Molbech's 
forklaring (Dansk Ordbog [2] 1859, s. 477): »fordi Stodderne have truet 
med, at dette Ukrud skulde komme i Bondens Sad«. Det lige san gamle 
aagerurt (Paulli 1648 Aagger-Vrt) og senere aagerblomst [61] er rimeligvis 
oversat fra tysk Wucherblume. Moth's utrykte ordbog ca. 1700 omtyder 
det tu l agerurt og anforer desudenLokes havre [62]. Thott 4° (1755), 1507 har 
bondeplage (Sydsjall.?) og fra Bornholm lavsurt luseurt' [63]. Endvidere: 
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troldkierling (Vendsyssel 1787, Jyll. 1943 troldkxlling [64]) 
goldurt (1793) [65] 
skaburt (Sjx11.) [66] 
kokasse (Soroegnen; m. hentydning tu l frospredningen med ekskre- 

menterne?) 
landmandens skrtek (NVFyn). 
Analoge benvnelser i andre lande: 
sv. [67] etterört `edder-, gifturt' (Skaane 1751 ff.) 

fattigm,anstryssel (Skaane 1751 ff., fra dansk) [68] 
ty. [69] Wuch,erblume (1769 ff., alm.) `aager' + 'brede sig'; ogsaa om 

Chrys. leucanth. 
böse Blume (Delmenhorst, Nassau m. fl.) 
Hungerkraut (1793), -blume (Harzen 1808 ff.) 
Kummerblume (1798) — vel fra fr. souci des champs 
Hundeblume (hunneblaume) (Göttingen 1858 ff.); prfix nedswt- 

tende 
Raum-, Ra(h)mland, Landraum, -r(h)am (Westerwald 1862 ff.); ety- 

mologi omstridt: 1. det gule blomsterhav ligger som flode (rahm) 
over ageren, 2. ukrudtet stjwler »floden< 0: det bedste af jorden, 
3. planten rammer (räumt) marken for kulturvwkster, 4. af rnhty. 
ran, rom 'snava, skidt' 

Bankrottblume (Ostpreussen 1882) 
Landverzehrer (landverterer) (Vestpreuss. 1883) 
Teufelsblume (dilwelsblaume) (Windsheim-Minden 1927) 
Allesvertreiber (allverdriev) (Rhinl.) jnf. 

flamsk (Limburg) [70] allverdreef — gror i saa stor mngde paa agrene 
ved L., Kempen, at alle andre vilde planter fordrives 

holl. [71] paardeblom `hesteblomst'; prwfix nedsaettende 
fr. [54] malin4 (1844) — af malin, -igne `drilsk, ond, skadelig' 

metle fleur 
souci 
souci des chanvps, s.d. b169, s. sauvage 

USA (indiansk) [72] ko-hen-tuk'wus 'det tager din mark bort' (ogsaa. 
om andet ukrudt) 

Af danske navne i nrotivgruppe III kan nvnes [73]: kornurt (Moth 
ca. 1700, Thott 40  734 28), korn-okseoje (1793 ff., jnf. ty. Saat-Wucher-
blume), gule urter (1798 ff., paa oerne); mergelrose (SVJy11.) er enten ment 
ironisk eller hentyder til at gul okseoje — en kalktrangsplante — kunne 
udryddes med mergling; morgenfrue (1759 ff., ret alm.) anvendes hyppigst 
om den lignende kurvblomst Calendula officinalis (en haveblomst). Den 
fynske gaardejer Kristen Beck synes at blande de to planter sammen 
digtet »Morgenfrue« [74]; andet vers lyder: 
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Morgenfrue, skont du bagges ode 
af den grumme Vinters Frost og Sne, 
staar du dog hver Vaar op fra de dode, 
spottende selv Bondens skarpe Le. 
Morgenfrue, hvisk det til mig, kaere, 
hvordan du Modgang saa let kan bre. 

I Sverige [75] er noteret bl. a. k0rnr08, -blomma, i Tyskland (Rhinl.) 
[76] Feldhuhnblume `agerhoneblomst', Haferblume. 0old8 neevn.es  i et 
engelsk verk 1523, men er meget aldre, idet det naavnes i lovruller fra 
1300-tallet og i angelsaksiske stednavne: Goldhanger (Essex), Golding 
(Shripshire), Goldor (Oxfordshire) Goltho (Lincolnshire), Gowdall (West 
Riding) [77] (jnf. s. 117 f.). 

I Holland skal man ikke have kendt gul okseoje indtil ca. 1700, da 
den blev indsleebt med urent korn fra Jylland [78]. Tabernaemontanus, 
en af »botanikens fadre«, skriver i sin Neuw Kreuterbuch 1588, s. 366 f., 
at han hele sit liv ikke havde set denne blomst, for han i Westerwald 
maliern Limburg og Hackenburg fandt havremarkerne saa fulde af den, 
som var de saaet med vilje »oder als wann sie mit geelen Tächern bedeckt 
wären«. En masseforekorast iagttoges sammesteds 150 aar senere af den 
kendte naturforsker og lago Joh. Chr. Senckenberg [79] (jnf. s. 110); 
i Nassau-Dillenberg hedder planten endnu Haferblume [80]. Ifolge en 
forfatter 1825 skal den omkr. 1770 vare fort af en sofarende fra Altona 
til oen Föhr med urent sadekorn [81]; 1866 betegnes den som »ein lästiges 
Unkraut« i Holsten [82], og endnu 1913 kaldes den en landeplage i 
Franken, Thäringen og Harzen [83]. 

Til Angel skal die böse Blume vare indslabt af en gaardmand Prediger 
[84]; en anden tradition siger imidlertid, at plantens tilstedevarelse där 
skyldes prasten i Grundhof (Sydslesvig). Herom skriver pastor Ordorff 
ca. 1750, at der til blomstens herkomst knytter sig folgende sagn: En 
preest i den papistiske tid opdagede, at der blev stjaalet af kornet paa 
hans loft og misteenkte husholdersken for hemmeligt at salge af det. 
Men af mangel paa bevis kunne han ikke sige noget. I stedet lod han fra 
Danzig komme en tonde »Wuchersamen«. Nu sendte han husholdersken 
til Flensborg og blandede ukrudtsfroet i seeddyngen. Hun fortsatte intet-
anende med at salge af kornet og kunderne brugte det bl. a. til udswd. 
Naste somrner inspicerede prasten landsbyens marker og fandt paa den 
maade from til halerne. Men siden den tid bredte tuten sig i sognet. 
»So viol ist gewiss, dass selbige nur in einigen wenigen Gemeinden und 
nicht riberall in Ängeln zu finden sei, in den ander° benachbarte durch 
einen. Sechling Strafe fär jede Blume, so bei ihnen gefunden wird, sich 
noch bis Dato davor verwehret und von sich abgehalten« [85]. 

Med saaswd er Chrysanthemum segetum efterhaanden blevet fort til 
Nordamerika, Kaplandet, Azorerne, Algier, Kina, Australien, Ny Zealand 
o. a. st. 
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Det var som naevnt ikke meget, datidens bonder kuruie stue op mod 
de onde urter. Froene blev med stedekornet fort fra egn tu l egn, aflugning 
var et saa godt som haablost arbejde og brak horte tu l sjwldenhederne. 
Dog havde man allerede i 1700-tallet opdaget, at mergling (kalktilforsel) 
var et godt middel. En borger i Stege paa Mon opfandt en maskine til at 
rense kornet med [86], men den vandt saa vidt vides ingen udbredelse. 
De fleste bonder resignerede som Knud Lange i Danmarks og Norges 
Oeconomiske Magaziin III (1759), s. 358: 

— — Jeg holder for, at det gaar med de onde Urter ... som fordum 
med Cananiterne, de gamle Indbyggere i det Forjxttede Land, der aldrig 
fuldkommelig af Israeliterne kunde udryddes, iswr paa visse Steder i 
Landet, at der jo altid nogle bleve tilbage af deres Afkom, jeg meener 
hermed nemlig, at noget deraf altid ligger hemmelig bevart i Jordens 
Skiod, i hvor meget den ved Ploven tumlas og arbeydes, som en skinit 
Fiende, der vel er betagen sin Overmagt, dog ikke gandske udded og 
udryddet, men bier efter Leylighed tu l at reyse Hovedet igien., om det 
kand lykkes, allerhelst i frugtbar Jord. 

Helt passivt kunne man dog ikke se tu, mens afgroderne kvaltes, og saa 
tidligt som 4. august 1616 vedtog menige bonder i Kolding, at naar 
»markmendene blifver tilsagt, at lime [afluge] de onde urter af deris 
korn, och di derudi blifver forsommelig och icke ville samme onde urter 
aflosse, da skal samme markmand, udi hves korn di findes, hafve forbrut 
en half daler, som hand strax skal udlegge eller pantes derfor« [87]. 
Halvandet hundrede aar senere erfarer vi om den samme praksis: 
»Paa nogle Steder, hvor den Urt befrygtes, men ikke endnu har taget 
Overhaand, holde Bye-Mwndene om St. Hans-Dags Tiid noye Besigtigelse 
og sette den Mand i Brede for nogle Skillinger, som lader disse onde Urter 
giore mindste Begyndelse med at indsnige sig « [88]. De mellemslesvigske 
bylove (Flensborg amt) idomte straf for hver blomst [89], enkelte steder 
pas Sydfyn var boden 1 skilling pr. plante, der fandtes paa en bymands 
jord [90]. Thomas Aabye skriver herom i Samleren for Landboen 1789: 

»Forunderligt er det, at Herregaardens Marker, hvortil disse Byer 
[Svanninge og Horne] giore Hoveri, ere stikfulde af dette Ukrud. I 
Sielland har man ikke saadan god Skik som i Fyen, og ikke den rigeste 
Herre vilde vmre formuende tu l med een. Skilling for hver tre at betale 
de Urter, som findes i hans 'kinders Vaarswd.« Vidare fortwller han, at 
samme byers landmrend var meget ngstelige for, at »deres Bester, 
naar de ere tu l Hove, skulle faae noget at wde af Hoet eller Foret paa 
Gaarden«. 

Af G. Begtrup's undersogelser ca. 1800 af landbruget i de fleste danske 
amter [91] fremgaar det, at man paa Als (se nedenfor), Fyn og i marsken 
besigtigede hinandens agre ved midsommertid; de respektive ejere 
maatte betale 2 skilling for hver morgenfrue. D4r nedgravede man 
desuden al godning fra fremmed kvwg. Om Skottrup by i. Vendsyssel 
8 — 634029 Svenska Landsmål 1963 
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hedder det: »Byen har indgaaet den Forening i wldre Tider, at deres Mark 
synes hver Somrner, og hos hvem en Morgenfrue findes, betaler 24 sk. i 
Straf. To Agre i Byen vare ved fremmed Swdekorn befxngte, og Bonden 
var forpligtet til at swlge Sffiden paa Marken til en fremmed By, at Byens 
Mark ej skulde blive befaengt.« 

Om markernes sanering for gul okseoje paa Als skrives 1759 [88]: 
At de er mueligt at udrodde disse onde Urter og holde Swden reen 

derfor, det seer man af de Landmffinds Exemplar paa adskillige Steder, 
paa hvis Agre man siwlden finder de onde Urter iblandt ~en. Paa Oen 
Als, hvor Landet er frugtbar og Jorden gemeenligen bliver vol dyrket, 
er if= et Sogn, hvor Bonderne skal have giort den Vedtagt imellem 
hverandre indbyrdes, at der for hver Morgen-Frue eller ond Urt, som 
findes paa en Mands Ager, skal, naar de samtliga Byemtend paa en vis 
Tid om Sommeren gaae omkring og eftersee Agrene, betales af Eyeren 
to Skilling, hvorudover man ikke gifflrne seer dette Ukrud paa detta 
Sogris Marker. 

Navnet okseurt skal skyldes en kgl. forordning, hvorefter bonder, paa 
hvis jordar der groede smlig mange af disse planter, kunne idommes 
en okse i bode [92]. Der er dog snarere tale om et forklaringssagn til 
plantenavnet. 

De gamle landsbyloves bestemmelser var en dyd af nodvendigheden, 
men kunne sikkert kun lose problemet, naar og saa lwnge der var tale om 
forholdsvis faa plantor. Hvor gul okseoje for alvor invaderede agrene, 
maatte enhver udryddelse med haanden blive uigennemforlig. Alligevel 
kommer en landmand med et saadant forslag [88]; 

Der er i hver Landsbye altid en heel Hob smaa Bern, som ikke have 
Aar og Krwfter nok til at tage Tieneste hos Bonden, og desvfflrre forsomme 
Skolen den meeste Tid om Sommeren for at anvende hela Dagen enten 
paa at gime ondt eller slet intet. Og tor jeg vedde, at jeg ved saadannes 
Hielp, med en saare ringe Bekostning, skulle faae alle de onde Urter 
afplukkede, som findes paa en heel Byes Felled, naar jeg forst havde lffirt 
Bornene at kiende dem, ogsaa vilde love dem for hver Kurv fuld, de 
bragte mig hiem, en Skilling eller to, eller tillade dem at fouragere et 
Oyeblik iblant mine Sukker-Erter, eller opsette anden deslige Belonninger, 
hvorved saadanne smaa lettelig lade sig hyre til det, som gamle Folk 
finde alt for kiedsommeligt for sig at forrette. — 

Paa Alro i Florsens fjord lod bestemmelsen, at alle morgenfruer eller 
frueblomster skulle vmre afluget inden. Sankt Hans dag. Naar oldermanden 
sendte bud (ingen bestemt dato), havde alle bymeend at stille til hest 
paa hans borM. Efter en frokost red de ud to og to over oen og inspicerede 
hver gaards tilliggende for frueblomster. Fandtes der saadanne, maatte 
ejeren bode med 01 og brxndevin, der blev drukket paa stedet. Efter et 
hvil fra kl. 12 til ca. 2 (14) samlades alle gifte folk til »fruegildet«, med-
bringende fortring. Gildet gik paa omgang i gaardene, og det fortsatte 
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nxste dag kl. 2, da alle tjenestefolk modte tu l legestue hos oldermanden, 
fik kaffe og bagvterk, siden mellemmad og dansede tu l midnat. Det var 
deres eneste aarlige fridag. Oldermanden havde pligt tu l at holde de to 
forste dages gilde; trediedagens var derimod frivilligt; man betalte selv 
for musik og fortring. — Fra ca. 1890, da frueblomsten forlwngst var 
trwngt i defensiven, enedes man om, at gildet kun skulle vare en dag og 
vare et onsangsgilde. Skikken bevaredes som den sidste fra fwlleskabets 
tid lige tu l rationeringen i 1917 [93]. 

Syd for graensen maatte myndighederne gribe ind med strenge lov-
bestemmelser for at fan bonderne tu l at tage kampen op mod ukrudtet. 
Foroffininger herom blev givet i bl. a. Hannover, Rheinland, Liibeck, 
Brandenburg [94]; de anfores her i kronologisk orden. 

En »landesherrliche Verordnung« af 3. februar 1688 byder: »Ein jeder 
soll auf dem Seinigen die gelben Wucherblumen ausziehen, so wie auch im 
Dillerburgischen geschiehet, bey 1 Pfenn. Buse för jede, welche sich 
demnächst finden wird« [951. 

Siden blev boderne storre og storre. Fra 11. juli 1707 stammar en 
»Verordnung wegen der Wucherblume« [96]: 

Auf derer zur Besichtigung der Ländereyen, welche mit denen sogen-
nanten Schötmarschen bösen Blunaen inficiret, committirten Leute 
abgestatteten miindlichen Bericht ... wird Namens gnädigster Landes-
herrschaft, Bargermeister und Rath hiesiger Residenzstadt Detmold 
injungiret, ihren Burger hierauf so bald und zwar einen jeden bei 
Strafe von 5 Goldfl. anzubefehlen, dass sie ihre Länderei von solchen ver-
gifteten Blumen innerhalb 14 Tagen säubem und dieselbe ausräuten, 
oder nach Ablauf solcher Zeit gewärtigen solen, dass för jede Blurne 4/ 
Groschen bezahlet und darauf exequiret werden solle. 

En bade paa forst 5 gylden, hvis man havde glemt eller udeladt lug-
ningen, og dernwst 4 groschen pr. siden fundet blomst var mange penge 
dengang. Men landsregeringerne havde ~lapa kun bondernes vol i tan-
kerne; de ~ode sikkert bekymring for, at de »forgiftede« marker skulle 
decimere tiende-indtaegten. Derfor fik sogneprfflsten i Lemgo 1714 paabud 
om fra prxdikestolen at gore opmwrksom paa straffen. 

Et af de saakaldte Willkörsbriefe eller Dorfsbeliebungen fra landsbyen 
Steinberg (Sydslesvig) 1733 paaby der, at hver bonde er forpligtet til to 
gange hver sommer at rense sine kornagre for Wucherblumen; forsomte 
han denne pligt, maatte han betale 3 pf. i bade for hver blomst, der 
fandtes ved besigtigelsen. Hertil bemrerker lwrer 0. C. Nerong 1900: 
gul okseojes sjwldenhed i sognene Steinberg og Bredegatt man ganske 
givet tilskrives denne bestemmelse [97]. 

Cirka 1750 skulle der i hele Corveyer land ved Sankt Hans oplwses en 
forordning fra prwdikestolene, at enhver havde pligt tu l at fjeme den onde 
Boffzer Blume paa sin jord — i modsat fald var boden mindst 6 groschen 
pr. plante ved eftersynet [98]. 
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Dog synes hverken love eller boder at have nyttet ret meget. Bonderne 
brod sig ikke om, at ovrigheden blandede sig i deres anliggende. Desuden 
havde de faaet den opfattelse, at denne plageaand simpelthen ikke lod 
sig udrydde — alle anstrengelser i den retning var paa forhaand haablose, 
derfor Bragte de fleste at unddrage sig. Endelig gik bestemmelseme vel 
efterhaanden i glemmebogen [98a]. 

Hvor foruroligende de onde urter maa have bredt sig, fremgaar af en 
forordning 1759 for Detmold [96]: 

Efter at de saakaldte Wucher- eller Selifitmarsche Blumen i den her-
vwende by Feldmarks jordar gennem aarene har taget i den grad ov er-
haand, at ma,n.ge agre mistede deres sande vrerdi, hosten forringedes og 
tiendeafgifterne ogsaa gik ned saa forordnes herved og gores alle 
bekendt, at enhver indbygger hver uge skal besigtige sina tilsaaede agre, 
saa snart okseojerne skyder op og begynder at blomstre, de den i vwende 
skud vil vxre at optraekke med roden og maa ikke kastes til siden eller i 
furer og veje, men skal bmndes — »so lieb einem jeden ist, die nachbe-
ordnete Strafe zu vermeiden, allermassen dem Herrschaftlichen Richter 
hier in der Stadt Detmold hiemit befohlen wird, alle Jahre auf Margrethen 
Tag [13 juni] ... mit Biirgermeister und Rath zu Detmold die Stadt 
Feldmark in Augenschein zu nehmen, die Ländereien genau zu besehen, 
ob und wieviel Wucherblurnen in jedem Stäck Landes befunden seyn, 
accurat zu annotiren und solehes bei näehstem Gerieht zur gehörigen 
Bestrafung in die Wruge zu bringan ... die beiden ersten Jahre iiberhaupt 
davor eine Geldbusse dictiret, im dritten Jahre aber vor jedwege gefun-
dene Blume 4 pf. im vierten 6 pf., im fiinften 8 pf. zur Strafe und so 
fortan in den folgenden Jahren. ohne Ausnahme ...« 

Heller ikke det hjalp, og myndighederne maatte bruge endnu strengere 
midler. Forordningen af 14. november 1779 sagde bl. a. [95]: »Wo sich 
in einer Gegend noeh Wucher-Blumen finden, hat der Beamte von Zeit 
zu Zeit dieselbe zu besichtigen bey 1 fl. Strafe zu befehlen, dass sie, 
ehe die Blumen in Samen gehen, alle Gemeindsleute bei 5 Albus Gerneinds-
buse auf ihre Aecker befehligen, die Wucher-Blumen samrnt der Wurzel 
auszuziehen, auf einen Haufen werfen und verbrennen lassen, auch so lang 
die Friichte [kornet] solcher noch lejden, nach 14 Tagen wiederholen.« 

Nu var mere erfarne folk imidlertid kommet paa sporet af plantens 
udbredelsesmaade, thi det hedder sammesteds: Der gores opmwrksom 
paa, at der kun maa bruges ren udswd; saaledes og med hyppigt soadskifte, 
avl af klover, kartofler og ka.al  vil ethvert ukrudt efterhaanden blive 
udryddet. En instruks af 24. april 1777 [96] giver sogneprwsterne ordre 
til at kundgore, at alt sedekorn skal renses for Wuchereamen med en 
swlig sigte; der ma,atte ikke stelges korn, straa eller godning fra landsbyer 
med dette ukrudt, og befrengte agre skulle oftere brakkes og tilsaas 
med hor; endelig skulle kontrollen gennemfores af uvildige mwnd fra en 
anden landsby. 



ONDE IIRTER 117 

Som de foregaaende bestemmelser gav heller ikke denne det tilsigtede 
resultat, thi allerede aaret efter hedder det i en regeringsskrivelse: Efter 
hvad vi har bragt i erfaring, skal forordningen af 24 april ... vxre blevet 
meget daarligt fulgt hist og her i landet. 

I Hannover, hvor Chrysanthemum segetum blev en hel landeplage, 
dikterede en lov af 31. maj 1817, at alle korn- og brakmarker skulle 
synes visse dage i juli og forsommelige bonder idommes 2 dalere; de slap 
dog med den halve beide, hvis planterne fandtes i sommersaeden, der var 
swerere at holde helt ren. Mange steder blev skolebornene efter endt 
undervisning kommanderet ud paa markerne for at luge onde urter [99]. 
Ogsaa i Mecklenburg, Niedersachsen og Schleswig-Holstein lugede 
landsbyernes indbyggere i fwllesskab markerne. Det var en kaerkommen 
lejlighed til at holde et afsluttende gilde: Wucherblumenhöst med dans 
eller et Hackeball [100]. I Mecklenburg skulle ejerne af agre, hvori der 
ved kontrollen fandtes Wucherblumen, betale en dreiling (halvanden 
pfennig) pr. eksemplar. De.indkomne boder blev samme dags aften druk-
ket op paa kroen, mens man drillede hinanden [101]. I Weidelbach 
(Hessen) var boden 2 heller til 1 kreuzer. Og her lykkedes det virkelig 
at komme ukrudtet til livs. Havre til udswd fra denne by fandt rivende 
afaxtning og dette ry er bevaret til vore dage [102]. En bestemt dag hvert 
aar omkring 1910, som i forvejen blev meddelt markejerne i Esingen ved 
Pinneberg, foregik det saakaldte »Wucherblumenschau#. Beskikkede 
mwnd undersogte agre og haver og for hver gul okseoje vankede der en 
bode paa 5 pf. Pengene gik til et gilde — wokerblomenköst — med dans 
for hele byens befolkning. Traditionen skal gaa 3-400 aar tilbage, da 
egnen blev hjemsogt af ulumdtet med hungersnod til folge; derfor kaldes 
planten endnu Hungerblume [94]. I Lippe var Bestemmelsen om bodestraf 
i kraft til 1910; en smilig kommission foretog eftersynet — boden var da 
25 pf. for hver blomst [96]. 

Udryddelsepligten er stadig geeldende i Schleswig-Holstein, hvor gul 
okseoje optreeder massevis i flere egne [103]. Den gav ogsaa anledning 
til nogle ogenavne [104]: Batzenkraut (Rhinl. 1862 ff.) Dreigroschenblum,e 
(dreegrotensblome — Niedersachsen 1877), Zwölfgroschenblume (twölf-
grotenblome — Bremen, not. 1919), Hellerblume (Birkenfeld 1920); 
bretekblome (NVTyskl., til bräche `straf, bod'), jnf. holl. pandblom [105]. 

Engelske lovruller fra 1300-tallet krwver, at feestebonderne oprykker 
»en vis urt kaldet gold« (quandam herbam vocatarn gold) [77]. Ogsaa i 
Skotland var det strafbart ikke at udrydde the gools eller golds. Syns-
mfflnd, kaldet gool-riders, blev udpeget til paa en bestemt (hemmelig-
holdt) dato at inspicere markerne. De red t-~s over dem, og bonder, 
som havde gul okseoje paa deres jord, maatte bode med 3 sh 4 d eller et 
veedderfaar (!) for hver planta, i kornet. Henry VI's vicekansler (1400-
tallet) neevnes som den &trate, der indforte denne gool-riding. Kontrollen 
fortsatte lige til 1877, dog efterhaanden under mildere former med boden 
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sat saa lavt som til 6n penny [106]. Navnet sheriff pink til hvid okseoje, 
optegnet i USA (Virginia [57]) kan skyldes skotske nybyggeres minder om 
udryddelsen af den nwrtbeslwgtede plante i hjemlandet. 

Herhjemme greb regeringen ogsaa ind for at komme de betraengte 
bonder til hjaelp, men paa en anden maade. I 1758 udsatte kongen fol-
gende prisopgave (12 dukater) [107]: 

Veed nogen at giore Anviisning paa et vist Middel til at fordrive og 
udrodde af Agerne det Slags gule Blomster, som af nogle kaldes Morgen-
Fruer, men ellers med et almindeligt Navn onde Urter, fordi de frem for 
alt andet Ukrud meget hindre og dfflmpe Kornets Vwxt. Item: Hvad 
Forslag kand der giores til at skaffa Land-Manden reent og got Sffide-
Korn? 

Prisopgaven blev besvaret 1759 af fire navngivne mwnd, nemlig 
&aren Abildgaard, Anviisning paa beste Maade at udrydde af Agerne 

Morgenfruer, Ager-Kaal, Klinte og Heyre (Danmarks og Norges 
Oeconomiske Magaziin III, s. 157-66); 

K. Lange, Forslag grundet paa Forfarenhed til onde Urter, saavelsom 
andet Ukrud at fordrive, samt Sade-Kornet at forbaedre (ibid. s. 355-63); 

Herrn. Ruge, Forslag hvorledes man sikkerst kand udrydde al Ukrud 
af Agerne i swdeleshed De onde Urter eller Morgenfruer (ibid. s. 147-56); 

N. R. With, Ringe Forslag til at fordrive af &eden De guule Blomster, 
som gemeenligen kaldes Morgen-Fruer eller Onde Urter (ibid. s. 263-74) — 
endvidere anonymt: 

Forsog til en Resolution paa det ... Oeconomiske Problemata an- 
gaaende Onde Urter at udrodde af Agoni() (ibid. s. 281-86); Enfoldig 
Efterretning om Ma,aden at udrydde det slags gule Urter, som gemeen-
ligen kaldes Morgenfruer, eller onde Urter (Cluysanthemurn) af Agrene 
(ibid. s. 364-67); Forsog til en Oplosning af det Problema, som er frem-
sat ... (ibid. s. 368-78). 

Tre sar senere afgav pastor Otto Didrik Laken en »Kort Betzenkning 
om de saa kaldede onde Urter eller Morgenfruer« [108]. — Forslagene gik 
ud paa brakbehandling af inficerede jorder, mergling, andet swdskifte 
(vinterszed), destruering af inficeret godning, rensning af udszeden eller 
kob af denne fra ikke befaangte egne, oplugning. Selv om besvarelseme 
var mere vidthaftige end praktiske, gav de dog anvisninger til en mere 
effektiv bektempelse end hidtil. 

Hos os som i uellandet er de onde urters udbredelse aftaget i takt med 
landbrugets rationalisering. Fra midten af 1800-tallet var det engang saa 
berygtede ukrudt ~ten fjernet de fleste steder, og 1880 kunne P. 
Nielsen erkhere i et foredrag [109]: Nu er gul okseoje en rimmet ukrudts-
plante og i mange egne saa sjaalden, at man paa hele bymarker leder 
fOrgazves efter et enkelt eksemplar. — Alligevel blev der endnu 1896 
fundet 440 fro pr. kg byg til udsd fra Nordostsjaelland [110]. 

Som egentlig ukrudtsplante har Chrysa,nthemum segetum i dag snart 
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kim historisk interesse. Den er temmelig almindelig paa Bornholm og 
Langeland, Sydfyri, SVJylland og Sydsjw11and samt i visse nordsjxl-
landske egne, andre steder stwrkt paa retur [111]. Naar den trods alt 
har kunnet hvde sig skyldes det bl. a. mindre konkurrence: de moderne 
hormonmicller dreeber andre ukrudtsplanter, den mere sejlivede gule 
okseoje faar derved mere plads og lys [112]. 
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Resume 
Mauvaises herbes. Traditions du Chrysantemum segetum 

M. V. J. Brodegaard publie une etude sur le nom populaire du Chry-
santemum segetum dans les patois suedois meridional et danois de meme 
que leurs noms correspondants en allemand, neerlandais, anglais, fran-
gais et dans certains oas meme en gaelique, en italien et dans d'autres 
langues. Un grand nombre de ees noms ont im sens pejoratif, etant donne 
que la planta est un.o des plus nuisibles mauvaises herbes des champs 
ou bien, revele la provenanee geographique presumee de la plante. Son 
introduetion dans les lieux est souvent attribuee å des habitants mal 
intentionnes d'une commune voisine, å des cargaisons de cereales prove-
nant de vaisseaux echoues etc. 



Traditioner kring tre skånska naturläkare 
Upptecknade av HELGE ANDERSSON 

Inledning 
Skåne kan uppvisa en lång rad s. k. kloka, såväl män som kvinnor, 

vilka bedrivit praktik som naturläkare och gjort sina hemsocknar 
kända vid omkring. De namnkunnigaste och mest besökta av dessa 
»klåga gobba» och »klåga kvingor» i Skåne torde vara Alsta-Larsen, 
Flädiemannen, Svedalamannen, Åsumspågen, Annelövkvingan,-
Grave-Karnan, Norskan på Råå, Rödde-Hannan och Vinnings-
kvingan. 

Ibland dessa s. k. kloka i Skåne är där tre, som bilda en egen skola, 
och som representera en viss kontinuitet inom detta slags läkekonst, 
vilket torde vara ganska ovanligt. Det är Röde-Hannan, Åsumspågen 
och Svedalamannen, som varit verksamma i nu nämnd ordning. 
De sägas ha lärt läkekonsten av varandra och lära enligt en samstäm-
mig tradition också ha haft samma svartkonstbok, som gått i arv 
från den ene till den andre. 

»Rödde-Hannan», »Klåga-Hanna i Rödde», »Doktor-Hanna i 
Rödde», »Hemmestorpa-Hanna» eller »Doktor-Hanna i Hemmestorp» 
var den längsta tiden verksam i Rödde by i Everlövs sn i Torna hd 
av Malmöhus län. Hennes verkliga namn var Hanna Mårtensdotter, 
och hon var född i Ornehusen i Everlöv 1795 21/1. Föräldrarna voro 
torparen Mårten Svensson och hans hustru Hanna Pehrsdotter. Hon 
var gift med torparen Nils Larsson, som var född i grannsocknen 
Sövde i Färs hd 1800 24/5. »Rödde-Hannan» avled i Everlöv 1873 
10/12. Hennes make hade avlidit i Everlöv redan 1867 7/4. Huset i 
Rödde (Everlöv nr 2), där »Rödde-Hannan» bodde, är numera rivet, 
men på tomten finnas ännu några gamla fruktträd kvar. De gamla i 
Everlöv, som av sina föräldrar hört talas om »Rödde-Hannan», intyga, 
att där har »Rödde-Hannan» eller »Doktor-Hanna i Rödde» bott, 
enligt vad de hört berättas i sin barndom. Innan »Doktor-Hanna» 
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Fig. 1. »Äsumspågen», Lars Mårtensson. 

bosatte sig i Rödde, bodde hon i Hemmestorps by i Everlövs sn, och 
där utpekas ett numera rivet gatuhus invid Hemmestorps skola som 
»Doktor-Hannas» bostad. 

Till »Rödde-Hannan» kommo hjälpsökande inte bara från Everlöv 
och grannsocknarna utan också ifrån avlägsnare bygder. Det har 
fastställts, att man gått till fots från Anderslöv i Skytts hd till Ever-
löv, en sträcka på ca 3 mil. 

I traditionen i Everlöv lever ännu minnet av »Rödde-Hannan». 
En 85-årig kvinna har nyligen berättat, att hennes mor som ung 
tjänade som piga på gården Henriksdal i Everlöv och då fick följa 
med en dotter till husbonden för att söka hjälp hos »Rödde-Hannan», 
ty föräldrarna ville inte själva följa med. En gammal kvinna, född i 
Everlöv 1863 och död där 1956, har berättat, att hon vid tre års ålder 
blev sjuk, och att hon då av sin mor fördes till »Rödde-Hannan» för 
att söka råd, och att hon efter fullföljandet av rådet blev frisk. Ett 
villkor för tillfrisknandet var dock, att hon icke fick se sin mor som lik 
och icke fick närvara vid hennes begravning. Därför vågade hon inte 
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vara hemma, när modern dog. Denna föreställning lever ännu kvar i 
Everlöv och angränsande socknar, och så sent som 1960 har det i 
Everlöv hänt, att barn ej varit närvarande vid föräldrarnas begrav-
ning på grund av att något gammalt råd för sjukdom eller lyte till-
lämpats i barndomen.2  

»Åsumspågen», »Tannapågen» eller »Lars Tann» var verksam i 
Södra Åsums sn i Färs hd av Malmöhus län. Hans verkliga namn var 
Lars Mårtensson, och han var född i Tannhuset i Sövde sn 1852 7/1. 
Föräldrarna voro åbon Mårten Larsson och hans hustru Anna Pehrs-
dotter, vilka 1862 flyttade till Södra Åsum, där de köpt ett hemman. 
Som skolpojke var han under somrarna »vaktepåg» på Elsagården i 
Blentarps sn i Torna hd. Då brukade han gå och hälsa på »Doktor-
Hanna» i Rödde i grannsocknen Everlöv. Hennes man var från Sövde 
och kan tänkas ha stått i vänskapsförhållande till »Åsumspågens» 
föräldrar. Efter konfirmationen sattes »Åsumspågen» i målerilära i 
Lövestads sn i Färs hd, där han stannade några år. När lärotiden var 
slut, återvände han till Södra Åsum och förtjänade sitt uppehälle 
genom att gå omkring till folk och måla möbler och utföra minnes-
tavlor till barndop, bröllop och begravningar. Vägarna förde honom 
ofta till »Rödde-Hannan», som såg hans stora intresse för hennes lä-
kareböcker och invigde honom i läkekonstens hemligheter. »Rödde-
Hannan» var gammal och hade länge tänkt upphöra med sin verk-
samhet. Det överenskoms, att han skulle ta vid, när hon slutade. 
När »Rödde-Hannan» 1873 avlidit, fick »Åsumspågen» övertaga hennes 
böcker, däribland en svartkonstbok, och 1875 började han sin verk-
samhet som naturläkare i Södra Åsum. Ryktet om »den klåge» i Södra 
Åsum flög vida omkring, och »Åsumspågen» blev snart den namnkun-
nigaste av alla s. k. kloka i Skåne. Från alla delar av Skåne, från Små-
land, Halland och Blekinge, ja även från Danmark, kommo hjälp-
sökande till Södra Åsum. I Bjärsjölagård, som var närmaste järnvägs-
station, voro två åkare ständigt sysselsatta med att skjutsa de lång-
väga besökare, som kommo med järnväg, ut till Södra Åsum. Många 
gamla minnas ännu »Åsumspågen.» Med fast och genomträngande 
blick mönstrade han sina patienter, fastställde diagnosen och skrev ut 
ett recept, ofta på latin, på medikamenter, , sop expedierades från 
apoteket i Sjöbo, eller också föreskrev han någon underkur. Det var 
örter, som skulle plockas på bestämd tid och plats, kokas i rinnande 
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Fig. 2. »Svedalamannen», Magnus Lorens Cederholm. 

vatten och intagas före solens uppgång. Det var olika föremål, som 
skulle bäras närmast kroppen en tid och därefter kastas medströms 
eller motströms i en rinnande bäck eller också nedgrävas i jorden på 
ett angivet ställe. Ibland rekommenderades den hjälpsökande att gå 
runt sitt hus i månsken, tre varv åt höger och två varv åt vänster. 

Personligt besök av den sjuke var icke erforderligt. Bud från sjuka, 
som inte själva orkade resa, voro vanliga. Det behövdes bara att man 
hade med sig ett klädesplagg, som den sjuke sovit i under natten. 
Detta mätte »Åsumspågen» med fingrarna, och genom dessa mätningar 
slöt han sig till sjukdomens art och gav sina ordinationer. Varje 
ordination kostade i regel 50 öre. 

»Åsumspågen» hade ett vitt förgrenat arbetsfält. Hans behand-
lingar omfattade också husdjuren. Till Södra Åsum kommo dagligen 
bönder med sjuka hästar och kor, som inte mjölkade. Hade man otur i 
kärlek eller något tjuvgods, som man önskade åter, vände man sig 
också till »Åsumspågen», som visste råd. 

I slutet av 1890-talet upphörde »Åsumspågen» med sin verksamhet, 
sedan såväl provinsialläkaren som kronolänsmannen i Sjöbo inskridit, 
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och han flyttade till ett nyuppfört hus i Sjöbo, kallat Olivelund efter 
hustruns förnamn. Då »Åsumspågen» nu blev upptaxerad för inkomst 
av kapital till ett avsevärt belopp, ansåg han sig förföljd och flyttade 
till Oppmarma sn i Villands hd av Kristianstads län i nordöstra 
Skåne. Här avled han i Mannestad 1903 30/10 och blev begraven på 
Oppmanna kyrkogård. Hustrun Olivia Mårtensson levde till 1923. 

»Svedalamannen» eller »Den klåge i Svedala» var verksam från 
omkring sekelskiftet och fram till sin död 1930. Hans verkliga namn 
var Magnus Lorens Cederholm, och han var född i Serresjö nr 1 
i Gislövs sn i Skytts hd av Malmöhus län 1875 21/12. Föräldrarna voro 
mjölnaren Jöns Månsson och hans hustru Anna Larsdotter. I sin ung-
dom lärde han till smed, men han kom i stället att försörja sig som 
naturläkare med trädgårdsodling och biskötsel som hobby. När 
»Åsumspågen» omkring sekelskiftet slutade med sin verksamhet, tog 

-Magnus Cederholm vid. Han säges ha lärt sina konster av »Åsumspågen» 
och ha fått ärva hans gamla svartkonstbok, som förut tillhört »Rödde-
Hanna», vilket stärkte folks tillit och gav namnet Cederholm en 
magisk klang. Efter några år i Staffanstorp i Nevishögs sn i Bara hd, 
där han var så besökt, att folk satt och låg i långa rader längs vägen 
utanför hans hus, kom han till Sjödiken i Svedala sn i Oxie hd, dit 
strömmen av sjuka och lytta nu vände. Magnus Cederholm var verk-
sam i Sjödiken i Svedala till sin död 1930 18/7. Han blev begraven på 
Oxie kyrkogård. 

»Svedalamannen» hade tagit arv efter »Åsumspågen». Liksom 
»Åsumspågen» kunde också »Svedalamannen» ordinera och bota, om 
han blott fick se ett plagg, som den sjuke sovit i under natten. Det 
kunde t. o. m. räcka med ett snöre, som bundits om en arm eller ett 
ben på den sjuke. Dessa plagg eller snören kunde man skicka till 
»Svedalamannen» med ett bud. I de flesta socknar fannns det någon, 
som ständigt reste med sådana bud till »Svedalamannen». Då de sam-
lat ett antal plagg och snören reste de till Svedala. För sitt besvär fingo 
de en slant av uppdragsgivaren. 

»Svedalamannen» hade inga bestämda mottagningstider. Det var 
inte alltid han hade »kraft» att bota. Så fort han fick »kraft», tog han 
emot, oavsett vilken tid på dygnet det var. Folk fick ibland gå och 
vänta flera dagar »ti denn klåge fick kraft å bota dålliheden». En per-
son, som besökt »Svedalamannen» år 1912, karakteriserar honom som 
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»en rödbrusig, vänlig man med fast, genomträngande blick». Vid 
ifrågavarande tillfälle hade »Svedalamannen» inte tagit emot på ett 
par dagar, och där var ett 20-tal hjälpsökande, som väntade. Besö-
karna fingo skriva sina namn på ett papper, som låg i förstugan och 
ropades in i tur och ordning. Det gällde därför att hålla sig i närheten 
av »Svedalamannens» hus och se, när mottagningen började. På kväl-
len klockan halv nio öppnade »Svedalamannen» mottagningen. Han 
satt vid ett stort bord mitt i rummet och rökte cigarr. Receptet, som 
han skrev ut, löd på malagavin och aspirinpulver. För besöket tog 
»Svedalamannen» 2:— kronor.3  

Vid »Svedalamannens» död 1930 säges den gamla svartkonstboken, 
som tidigare tillhört »Rödde-Hannan» och »Åsumspågen», ha bränts, 
då det inte fanns någon, som ville fortsätta med verksamheten. 

Om dessa s. k. kloka och deras undergörande förmåga berättas 
många sägner och historier. Här återgivas nu några sägner och histo-
rier om »Rödde-Hannan», »Åsumspågen» och »Svedalamannen», vilka 
samtliga upptecknats i Genarps sn i Bara hd under tiden 1948-1961. 
Sägnerna och historierna återgivas på folkmål. Genarp ligger inom det 
sydvästskånska dialektområdet, och målet tillhör dialektgeografiskt 
närmare bestämt den östra gruppen av sydligt Baramål.4  

Uppteckningarna återgivas i grov beteckning, varvid är att märka, 
att a betecknar slutet a (a) i t. ex. mad, och a öppet a (a), långt i t. ex. 
fad och kort i t. ex. katt samt -a i ändelser. En punkt efter vokalen 
utmärker vokallängd i sådana fall, där mellansvenskt eller skånskt 
riksspråksuttal inte har det, t. ex. ka.sta, 0.st. Tecknet å motsvarar i 
allmänhet landsmålsalfabetets a. I orden då och så betecknar å 
alltid landsmålsalfabetets o. Tecknet e i ordet me' (med) läses e, Då 
y är kort motsvarar det vanligen landsmålsalfabetets y, t. ex. glytt, 
barn. Accenten har utsatts, då man särskilt velat utmärka förekomsten 
av grav eller akut accent eller betoningen av sammansatta ord. 

9 — 624029 Svenska Landsmål 1963 



Uppteckningar 

Om »Rödde-Hannan» 

»Rödde-Hannan» och svartkonstboken 
Klåga-Hana i Rydde hadde en svårtkå'nnstbåg, såmm honn 

leste i. Dänn hadde honn fåd åw Hin en to'rsdanatt, nårr de va foll-
måne. Honn va mied rädd åmm bågen å hadde lajjd dänn i en bi'rå-
låda. Injen udan honn fikk lesa i bågen. Så hadde Klåga-Hana fåd en 
pia, å honn hadde stränjelien sajjd ti pian, add hann ännte fikk lesa i 
bågen, fårr då konne de gå rent galed, å honn ble oly'kkeli i hela sitt 
liv. Männ pian va jo fårrvi'dden5  såmm frynnti'mmor e, å honn satte 
si få'rr å ta framm bågen, nårr Klåga-Hana hadde gåd i tjärrkan. 
Å pian sto å så, nårr Klåga-Hana jikk udad väjen å fårrsvant bagåmm 
kny.sten.5  Då to pian framm bågen, männ akkera't nårr honn skolle 
yppna dänn å lesa, sto Klåga-Hana po golled i kammaren å sa: »Va ska 
du po min båg, har ja ännte sajjd, add du ännte får lesa i dänn bågen'?» 

En snok i magen. 
Svänn Ne.lsen i 0.1stårrp arrbä'.ja i Hikkebarja skåw, å en da la 

hann si ti å såva midda i en skåwba'kke. Hann gava når hann såv, 
å så komm darr en snåg7  å kröv inj i mongen po hann å nårr i maven. 
Snågen ringla ronnt i maven, å Svänn Ne.lsen ble så dålli. Så motto 
hann gå ti Klåga-Hana i Rydde, å hann sa j o•såmm de va, add hann 
hadde en snåg i maven. »Ja dänn ska ja nåkk ta d6 po», sa Klåga-Hana, 
å så to honn itt båns å klippte de i nie bida. Så leste honn nåd åw en 
båg å så sa honn: »Du snåg, såmm e i maven po Svänn Ne.lsen i 
0.1stårrp, gå i ha många bida såmm de båned, såmm liggor po mitt 
bor!» Å ve de honn hadde sajjd de, tjännde Svänn Ne.lsen, add snågen 
ble marrOg i maven po hann. Så sa Klåga-Hana: »Gå nu himm, å så 
ska du sjida i en potta, så du kann se når bidana kommor ud. Å når 
darr har kommed nie bida, så e snågen ude.» Å Svänn Ne.lsen jikk 
himm å j ore såmm Klåga-Hana hadde sajjd, å ättor tre da hadde 
alla nie bidana kommed ud. Svänn Ne.lsen ble rent bra, männ hann 
tores allri såva i skåwen mer. 
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Pigan 80772 blev sjuk i Danmark. 

Karna Nejs Påls tjente i ange da po itt ställe ve Kårrsö'r inje i 
Dannemarrk. En maren så hann, udd darr va nåd såmm kröv åppe 
po fodorbored. Å hann skalle jo gå did å se va de konne va, männ 
di a.ndre piorna sa, udd hann skalle la ble. Männ de jore hann ännte, 
udan hann jikk  clid. Å darr syntes ännte nåd, männ ättor en taga ble 
hann så dålli, så di matte bära nu inj. Å hann konne ännte ble bra 
ijänn. Så mied hann åd, spide" hann åpp ijänn. Så reste hann himm 
ti sin mor i Stävesjö. Å hann fikk nu ti å söja hoss Klåga-Hana i 
Rydde. Å ättor itt par da ble hann bra, å hann va allri clålli sin. 

Pojken och de vackra fiskarna. 

Trägårsmässtaren po Tåppela'går hadde en liden påg. Å en 
maren når hann jikk ti skolan, så hann sånna granna fisska i dammen. 
»Se sånna granna fisska!» sa hann. Männ di a.ndre skoleglyttana 
konne ännte se nåd. Så drakk trägårsmässtarens påg åw vanned i 
dammen, fårr hann va tåsst.11  Männ sin ble hann så dålli å konne ännte 
ble bra. Di söjte många fina dokktra bodde här i lanned å udrijes, å 
Benä'tten betalte, fårr trägårsmässtaren va fatti. Männ pågen ble 
ännte bra. Då ville di söja Klåga-Hana i Rydde, männ de fikk di 
ännte fårr Benä'tten. Hann sa: »Karin ännte mina fine dokktra jårra 
pågen bra, så kann ännte dänn tjarringen.» Männ når pågen hadde 
vad dålli i två år, ga Benä'tten me si, å di sjikka bod ättor Klåga-
Hann i Rydde. Å hann tytte jo udd de va rent fårr galed udd pågen 
hadde vad dålli i två år. Når di sa, udd di hadde söjt många dokktra 
så sa hann: »De jårr injen nytta me Benä'ttens dokktra. Då jårr de 
bättor nytta, når ja spyttar12  po golled, fårr då bier de vått. Hällan 
Benä'tten de. Männ ja ska komma ti pågen i maren da.» Å honn komm 
ti Tåppela'går å va hoss pågen. Å ättor nonna da så va pågen bra. Å då 
komm Benä'tten å frågte nu, va hann skalle ha. »Tie rikksda'lor», sa 
Klåga-Hana. Männ då sa Benä'tten: »De e rent fårr lided, här e fämmti 
rikksdalor, å ättor ditta så e de ännte Klåga-Hana, udan Dokktor-
Hann i Rydde.» 

Flickan som fick något i ögat. 
Når Trägårs-Anan po Tåppela'går va tös, så tjena honn po 

Hikkebarja. En da fikk honn nåd 130 de ena yad.13  De va väll nåd honn 



132 HELGE ANDERSSON 

komm få'rr.14  Hann länte en tålsjilling åw en pia å jikk ti Klåga-Hana 
i Rydde å söjte fårr sitt ya. Når honn komna did, sa Klåga-Hana, udd 
hann skalle gå po abbete'ked å tjöva nåd såmm hidde vira m pall-
mom bo mm, å så skalle hann smårra" yad me de. Ana sa ti Klåga-
Hann, udd honn skolle skriva åpp de fårr älla glimmde honn de po 
väjjen himm. »Nä de kommor du i hil,» sa Klåga-Hana. Når Ann 
frågte nu, va hann skolle ha, sa Klåga-Hana: »Du kama jo ji mi tål-
sjillingen du har länt.» Så jikk Ana himmad, männ hann glimmde va 
Klåga-Hana hadde sajjd, udd hann skalle tjöva. Når honn komm 
himm, så frågte jo Anes mor, va Klåga-Hana hadde sajjd, å då sa 
Ana, udd honn hadde sajjd, udd honn skalle gå po abbete'ked å tjöva 
nåd å smårra yad me, männ når hann skolle si ti moren, udd hann 
hadde glimmd, va dänn smårran hidde, såmm Klåga-Hana hadde 
sajjd, udd hann skalle tjöva, så komm hann i hii, udd de va vira m 
pallm om bom m. Når Ana jikk po väjjen va honn ännte männisja ti 
å komma i hal va smårran hidde, männ prasis, nårr hann skalle si de ti 
moren så komm de. 

Flickan som tvättades i okokt brunnsvatten. 
En jårrda" skolle mor Jinns Lars i Pisselt toa" glyttana. Å hann 

skalle toa tösen fysst å di sjitte pågana ti si.st. Männ så va vanned fårr 
hitt ti tösen, å hann jikk  nårr ti brårmen å to en spann vann å slo i 
kared så ble de ännte så hitt. Å så toa honn tösen. Männ hann be-
jynnte via" å ji' si så de va rent ova'rrdet." Å tösen skrä.j20  hela dan 
å hela natten å hela synndan, männ då to Jirms Larsen po' si å jikk ti 
Klåga-Hana i Rydde me tösen å sa såmm de va. Ja de va jo rent galed 
sa Hona, vanned skolle jo hatt vad övor i1en21  fysst, en kann jo ännte 
vidda,22  va såmm kann ha vad i brånnen. Så leste Hann nåd, å sin ble 
glytten rent tyss. 

II 
Om »Åsumspågen» 

Pojkarna med osten. 
De va en mor, såmm sjikka sina två påga ti Åsomspågen me itt 

kläde fårr hann va dålli. Å så hadde honn jo inga pä.nja, så hann 
sjikka en o.st me dåmm, såmm di skalle lämmna hann i ställed fårr 
pä.nja. Männ nårr pågana komm fårrbi en hallmsta'kk, så ble di 
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övorens åmm å jimma23  0.sten i hallmstallken. Sin skolle di ta dänn, 
nån di komm tibaga, å ha å eda nårr di jikk himm. Männ nårr di komm 
ing ti Åsomspågen, så titta hann i kläded, å så sa hann: »Dännda'rra de 
osten, såmm I jimmde i stakken får I gå ättor fysst, sin skal få resä'fft 
ti jär mor. »Å di motte 1ua24  tibaga ijänn å hämmta o.sten. 

När »Asumspå'gen» sattes på prov. 

Lars Bäjntsen i Jyllebo sta' hadde hörd mied åmm dännda'rrade 
Åsomspågen, männ hann tro.de  ännte po hann. Så hann tänjte: »Ja 
ska sätta hann po pråv.» Hann to itt kläde å ba.nt åmm ka'kklons-
bened25  å de fikk sidda darr åmm natten. Så sjikka hann en kvinja 
did me kläded dan ättor å söjte fårr en dålli. Nårr Åsomspågen titta 
i kläded sa hann: »Ta nu himm å hällsa hann, add har hann bårra bra 
me bränne26  å lägga i dänn, så går darr injen nö po dänn. Männ hanns 
påga di bier allri bra i sina ben.» Å de ble di ännte hällor. 

»Asumspågen» och länsmannen. 

Åsomspågen va jo stämmd ti tinjed. Å så komm di tjöranes å 
skolle hämmta hann. Så når di stanna så jikk hann ud p() trappen å 
sto. Så sa hann: »Va ska I?» »Sätt di nu åpp i vöjjnen,27  fårr nu ska du 
fylla me ti tinjed,» sa lännsmannen. Männ då sa Åsomspågen: »Di 
hässtana e rent fårr små. Di kann ännte dra mäj.» Männ då sa länns-
mannen: »Bårra åpp i vöjjnen me di, så ska vi nåkk tjöra.» Å då satte 
Åsomspågen si åpp i vöjjnen, å då bårra sto hässtana marro' å sta.mpa. 
Di jikk ännte åw fläkken. Å då sa lännsmannen: »Ja åw me di ijänn 
då», å så jikk hann åw. Å sin konne hässtana gå. Så sa Åsomspågen: 
»Vill I aga fo.rt älla nätt?» Männ då sa lännsmannen: »Vi ska nåkk 
tjöra såmm vi vill, de rör ännte däj.» Männ når hann hadde sajjd de, 
så flö hässtana framm add väjjen såmm di spra.nt, å di fårrgry'ste 
S.L28  add di bårra ble po väjjen. 

Bot för tandvärk. 

De va itt frynntimmor lant åppad lanned ifrå, såmm söjte 
Åsomspågen fårr tannavarrk. Å honn fikk jo norm sårrts smårra fårr 
varrken, å så reste honn himm ijänn. Männ ättor en tid fikk honn 
mied varre o.nt. Så reste honn ti hann ijänn. Männ då sa Åsomspågen, 
add åmm honn ville juta22  si me hann, så skolle hann bota na rent frå 
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tan.navarrken. Männ de ville honn ännte, så honn reste himm ijänn. 
Når honn komm himm, fikk honn mied vane 0.nt i tännen, så honn 
konne ännte barrja si, å då motte honn resa ti hann ijänn. Männ då sa 
Åsomspågen ijänn, udd åmm honn ville juta si me hann, så skolle 
hann bota tarmavarrken. Å då sa honn: »Ja de får ja väll jårra då», 
å så ble di juta, å honn ble åw me sin tarmavarrk, å honn fikk de farlet 
bra, fårr hann hadde jo gått åmm pä.nja. 

Hästen som blev halt. 
De va en bone, såmm va tjöranes hoss Åsomspågen, fårr hann 

skolle Böja hann, fårr hann va dålli. Nårr hann då va färi å skolle tjöra 
himm, så sa Åsomspågen: Nu ska du ajjta di, nårr du tjör himm. Tjör 
ännte fårrbi de nya hused di byggor, fårr då bier hässten halt, udan 
tjör dänn a.ndre väjjen.» Männ når bonen hadde tjörd Etta, komm 
hann ti sidda i tangka å så glimrade hann va Åsomspågen hadde sajjd 
ännda ti hann komm mittfårr hused de di böjjde. Då komm hann ti 
tä.njka po va Åsomspågen hadde sajjd. Når hann då hadde tjörd litt 
ti, då ble hässten så halt, så hann hadde nära ännte konnad tjöra 
himm me hann. Når hann då komm himm, så skolle hann jo titta 130 
bened po hässten, å då sadd darr itt sto.rt spij i bened. Å hässten 
motte stå i fjo.rtan da injan dänn konne gå ijänn. 

En misslyckad stöld. 
Nelsji'nnsen po Knavrehå'llmen hadde en tös, såmm komm 

få'rr nåd nårre ve På.stma'nnabättjen å ble så dålli i sitt ena ben. Å di 
söjte fårr na hoss Åsomspågen. Å darr va jo mied fållk såmm vanlet, 
å hela gåren va fo.1 åw tjarror å vöjjna. Å nårr di skolle tjöra himmad 
å skolle sätta si åpp i vöjjnen, så di, udd darr va nonn såmm hadde 
stå11ed30  en filt. Å de va en granmor fint, så di ble jo tjea åw' de å jikk 
inj ti Åsomspågen å sa såmm de va, udd darr va nonn såmm hadde 
stålled en fint i vöjjnen. Å då sa Åsomspågen: »Tålla jär bårra litt, 
så ska filten strajjs komma tibaga.» Å ättor en taga32  komm en mann 
inj ti Åsomspågen å sa, udd hann konne ännte tjöra himm, fårr öjen33  
ville ännte gå åw ställed. Då sa Åsomspågen: »Ja då har i väll nåd i 
vöjjnen såmm ännte e järt, ta väl& de, så går de nåkk å tjöra himm!» 
Å mannen jikk ud å to en fint i sin vöjjn å la tibaga i Nelsjinnsens 
vöjjn, fårr de va hann, såmm hadde stålled fillten. Å sin satte hann 
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si åpp å tjörde, å då jikk de så de va rent ova'rrdet. ojen vållrä'nnde,34  
så vöjjnen komm nårr i gråven35  ve vridded.36  Då jikk Åsomspågen ud 
po tra'ppen å sa höjjt: »Po ditta ställed går de ännte å ta nåd, komm 
de i Ini!» 

En som inte trodde på »Asumspågen». 
Jinns Pärs Ne.ls i Nyddabo hadde vad dålli i flere år, å hann ble 

ännte bra. Då tytte di, add hann skalle söja Åsomspågen. »Nä, de jårr 
ja ännte», sa hann, »ja tror ännte po dänn jänoren.»37  Månn hann ble 
bårra sämmor å sämmor, å så reste hann ti Åsomspågen, månn nårr 
hann komm inj ti Åsomspågen, så glade hann po Ne.ls å sa: »Va ska 
du här, du tror jo ännte po en sånn jänor såmm ja?» Å så motte Ne.ls 
resa himm ijänn, å hann ble allri bra. 

Den sönderslagna flaskan. 
Darr va en drä.nj po en går po Hikkebarja goss såmm hadde 

bårred ajjnor,38  å hann hadde fåd en räli udslä'tt33  1)0 benen. Hann 
reste ti Åsomspågen, å harm fikk en flasska me nåd såmm hann skolle 
smårra po' benen. Når Åsomspågen ga hann flasskan, sa hann: »Nu 
får du ajjta di så ännte flasskan me de dyra våtted går Månn når 
drä.njen komm himm ti gåren, så lä darr itt lass bränne ve po.rten, 
å hann snivvlao po en träpi'nj å sia flasskan Så motte hann jo ji 
si åstå ti Åsomspågen ijänn. »Ja va va de ja sa,» sa Åsomspågen, »du 
skolle jo ajjta di så du ännte slo flasskan itti.» Så fikk drä.njen en ny 
flasska, å når hann hadde smord si nonna gånga så va hann  åw me sin 
udslä'tt. 

III 
Om »Svedalamannen» 

Smedgesällen, som fick näsblod. 
I ange da lärde Sedorhållm ti sme i Hyby. En kväll va hann ude 

å jikk me en smejesäll. Så fikk smejesällen neseblo, å de ville ännte 
stämma41  po villko'r. De jore ännte va hann jore. De bårra bloa å 
bloa. Då sa Sedorhållm: »Ta dänn träpi'njen, såmm liggor där å prä.ja42  
åpp dänn i nesan så stämmor de.» »Du snakkar,» sa sme'jesällen. »Jo 
jårr du manns de,» sa Sederhållm, »så får du se.» Å smeijesällen prä.ja 
åpp träpi'njen i nesan såmm Sedorhållm hadde sajjd, å bloed stämmde 
tvarrt. 
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Tvist med en präst. 
Sedorhållm va i onge da i Hyby, månn där fikk hann ännte va 

fårr Hyby prässt, de va väll Araskogen, såmm hadde hört, udd hann 
bota dållihedor å jore kånnstor po alla vis. Så Sederhållm fikk  ännte 
va skreven i Hyby fårr prässten. Månn då jore Sedorhållm så udd 
prässten ännte konne gå åpp po prätjestolen. Fårr a.ltared konne 
hann gå, månn åpp po prätjestolen va hann ännte männisja ti å gå. 
Så motte prässten gå ti Sedorhållm å be åmm fårrlåtelse, å sin konne 
hann gå hår hann ville i tjårrkan. 

En uppbruten koffert. 
De va når Sedorhållm lärde ti sme i Hyby. Så hadde en åw 

sme'jesällorna brydded" åpp Sedorhållms ko'ffort en kväll når hann 
va ude. Månn Sedorhållm komm 130' hann å sa: »De skolle du ännte 
ha jort.» Å ättor en taga ble smelesällen så dålli. 

Ett misslyckat överfall. 
Når Sedorhållm lärde ti sme i Hyby hadde hann bled oko'mm-

panes" me itt par smejesällor, å di skolle pryla hann. Så lå di i väjja-
gråven" en kväll å skolle passa po' Sederhållm. Når då Sedorhållm 
komm gåenes så skalle di jo fara åpp å pryla hann, månn då konne di 
ännte röra si åw fläkken. Då sa Sedorhållm: »Va liggor I här fårr, nu 
åpp me jär!» Å då konne di gå åpp, å sin rörde di allri Sedorhållm mer. 

En knuta på handleden. 
Annors Larsen i Jirmarp hadde fåd en knuda po hånli'dden,46  å 

så en da reste hann ti Longa la.' sarätt. Di konne ännte jårra nåd, ja 
nåd konne di, månn då sa di, udd hann komm ti å ble stiv i hånli'dden, 
å de ville hann jo ännte, så hann reste himm ijänn. Så va darr en 
mann ude i Lyngbi, Martin Svännsen hidde hann, såmm reste me 
sjikkebod ti dänn klåge i Svedåla älla Sedorhållm såmm mannen 
hidde. Martin Svännsen reste ti Svedåla me itt bäinndelbån," såmm 
Annors Larsen hadde hatt åmm hånli'dden övor natten, å ättor de 
konne Sedorhållm årrdine'ra. Dan ättor Martin Svännsen hadde 
vad i Svedåla me bän'ndelbåned, tjännde Annors Larsen hår de isa 
ongor va.nten, når hann sadd po vöjjnen å tjörde, å de bårrja å ränna. 
Når hann to åw va.nten å skolle se, så va knudan väkk. 
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»Svedalamannen» på auktion. 
De va akksjo'n po en går i Lyngbi, å Sedorhållm hadde sajjd, 

udd hann skolle tjöva bina å bihu'sen, Männ hann komm ännte, nån 
akksjo'nen bårrja, å så ble de tid udd di skolle sällja bina, å bonen 
tytte jo de va farlet fårrarjelet, fårr hann hadde jo låwad Sedorhållm, 
udd hann skolle få tjöva bina. Männ darr va jo ännte nåd å jårra. 
Männ prasis når akksjo'nsmannen skolle sällja bina, komm Sedor-
hållm å tjyffte bina, å sin ga hann si åstå ijänn. 

Smärtfri bot för tandvärk. 
En påg "söjte Sedorhållm fårr en farli tarmavarrk. Når pågen 

komm inj ti Sedorhållm, skrev Sedorhållm nåd po en papporslapp, 
såmm hann la över daren." Så sa hann ti pågen, udd hann skolle gå ud 
ijinnom daren. Å sin träffte pågen nonna a.ndra glytta, å di bårrja å 
läja. Når hann sin komm himm, frågte moren hann, hår de va me 
tannavarrken, männ då hadde pågen rent glimmd, udd hann hadde 
hatt tannavarrk. 

Det öppna fönstret. 
Darr va en kvinga såmm söjte Sedorhållm fårr en grisaso, såmm 

va dålli. Sedorhållm bota bodde männisjor å kräj. Grisasoen konne 
ännte stå po sina ben. Så jikk kvingan ti Sedorhållm me itt bån, 
såmm honn hadde bonged åmm bened po soen. Når Sedorhållm fikk 
se båned, sa hann ti kvingan: »Gå himm å stäng fyn'nstored i ysstor, 
så bler soen bra.» De konne hann akkera't vidda, udd darr va itt 
fyn'stor i ysstor å udd de sto ypped. 

»Svedalamannen» och doktorn. 
Do'kktorn i Svedåla ville ännte vidda åw Sedorhållm. Hann 

fårrsöjte po alla vis å få hann väkk å stämmd ti tinged. Männ så ble 
Sedorhållm galen" å hann jore do'kktorn dålli. Å do'kktom konne 
ännte ble bra. Ti si.st  motte do'kktom kryva ti Sedorhållm 130 sina 
bare knä en natt å be hann åmm fårrlåtelse, å po marenen va do'kk-
torn bra. Å ättor dänn betan fikk Sedorhålmm va i fridd fårr do'kk-
torn i Svedåla. 
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Kommentarer 
(Numren avse uppteckningarnas ordning) 

I William Lengertz, En svartkonstbok från Skåne, Malmö 1937, 
återges bl. a. traditionen, att »Åsumspågen» hade erhållit sina insikter 
från »Kloka Hanna», en 80-årig gumma från Everöd i Gärds hd. Det skall 
emellertid vara Everlöv i Torna hd. 

Olstorp, hemman på Häckeberga gods i Genarps sn, Bara hd. 
Korsör, stad på Själlands västkust, Danmark. Stävesjö, by i An-

derslövs sn, Skytts hd. 
Toppeladugård, säteri i Genarps sn, Bara hd. »Benä'tten», majoren, 

friherre Adolf Bermet, som sålde Toppeladugård 1870. 
Häckeberga, säteri i Genarps sn, Bara hd. »Virum palmum bom» 

okänt i farmakopån. 
Pishult, torp på Häckeberga gods i Genarps sn, Bara hd. 

8. Gyllebo stad, en samling hus invid Gyllebo gård på Häckeberga 
gods, Genarps sn, Bara hd. 

Nelsji'nnsen sammandragen form av Nils Jönsson. Knavreholmen, 
äldre namn på hemmanet Lilla Glamberga på Häckeberga gods i Genarps 
sn, Bara hd. Postmarmabäcken, ett vattendrag i grannskapet. 

Nötabo, hemman på Häckeberga gods i Genarps sn, Bara hd. 
Magnus Cederholm lärde smedyrket på 1890-talet hos smedmästare 

N. P. Sandqvist i Hyby sn, Bara hd. 
Anders Araskog, kyrkoherde i Hyby 1883-1927. 

19. Genarp, by och sn i Bara hd. Lyngby, by och sn i Bara hd. Den 
omnämnda sjukvårdsinrättningen är Lunds lasarett. 
Av de här återgivna sägnerna och historierna ha nr 1-6, 12-14, 22 och 23 
upptecknats efter fröken Johanna Andersson, född i Genarp 1879, död 
1955, nr 7-11, 17, 20 och 21 efter banvakten Gösta Andersson, född i 
Genarp 1895 och nr 15, 16, 18 och 19 efter fru Gerda Rosengren, f. Anders-
son, född i Genarp 1901. 
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Andersson, Helge, Sägner och historier från Genarp, Bidrag till Bara 
Härads Beskrivning 14, Lund 1954, sid. 29-31. 

Leeli, G. och Ingers, 1. Skånskt Bygdemål, Sagor, Sägner och Folklivs-
bilder ur Skånska Landsmålsföreningens Samlingar, Lund 1930, sid. 
173 och 174. 

Nilsson, Jöns, Åsumspågen, Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1946, 
sid. 76. 
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Noter 

1  Se vidare Ingemar Ingers, Hanna Jönsdotter eller »Annelövkvingan», En 
undergörerska i förra århundradet i Onsjöbygden, Onsjö Härads Hembygds-
förenings Årsbok 1959, sid. 23. 

2  Enl. medd. till upptecknaren i brev 1961 från kyrkoadjunkt Erik Berglund, 
Everlöv. 

3  Ur Gösta Andersson, Minnen från Häekebergatrakten. Sällskapet Skånsk 
Samlings Årsbok Säasä 1961, sid. 53. 

4  Se vidare Helge Andersson, Folkmålet i Genarps socken, Sällskapet Skånsk 
Samlings Årsbok Säasä 1955, sid. 15. 

Språkförklarande noter till uppteckningarna, 

(utarbetade i samråd med arkivarien vid Landsmålsarkivet i Lund, 
fil. dr Ingemar Ingers) 

5  fårrvidden, »förveten*, nyfiken. 
6  kny.sten, backkrönet. 

snåg, snok. 
8  bån, band. 
9  marrå, med ro, stilla. 

1° spide, spydde. 
tåsst, törstig. 

12  spyttar, spottar. 
33  yad, ögat. 
14  kOmm fä'rr, råkade ut för. 
15  smårra, smörja. 
16  jårrda, lördag. 
17  t0a, tvätta. 
18  via, skrika. 
19 ova'rrdet, eg. ovärdigt, väldigt, orimligt. 
20  skrä.j, skrek. 
21  ilen, elden. 
22  vidda, veta. 
23  jimma, gömma. 
" lua, löpa, springa. 
25  kCilklOnSbened, benet till sättugnen eller biläggarugnen. 
26  bränne, bränsle, ved. 
27 vöjjnen, vagnen. 
29 fårrgry'ste si, förundrade sig. 
29  jute, gifta. 
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30 stålled, stulit. 
31 tje åw (danska ked af), ledsen för. 
32 taga, obestämd tidrymd, stund. 
33 öjen, öken, hästarna. 
34 vållrä'nnde, skenade. 
35 gråven, gropen, diket. 
38 vridded, vredet, vägskälet. 
37 jänoren, kraftord, »djäkelen.» 
38 bårred ajjnor, burit agnar. 
39 udslä'tt, utslag, eksem. 
40 snivvla, snubblade. 
41 stämma, stanna. 
42 prä.ja, »preka», peta. 
43 brydded, brutit. 
44 ok ö'mmpanes, osams. 
45 väjjagråven, vägdiket. 
48 hå'sdi'dden, handleden. 
47 bän'ndelbån, bändelband. 
48 daren, dörren. 
49 galen, förargad. 

Resumé 

M. Helge Andersson publie un essai sur les traditions entourant trois 
mådeeins seaniens de la nature, cet essai est precåde d'un historique et 
suivi de commentaires. Ils ont pratiquå la mådeeine sous le XIX' siåele 
et guåri des maladies faeiles å soigner. Les personnes en question åtaient 
nåes respeetivement en 1795, 1852 et 1875 et avaient håritå les urtes des 
autres de leurs connaissances mådicales. Les texts eomposent les comp-
tes rendus de leurs cures. 



Demonstrativpronomen av särskilt intresse 
i dalmålet 

Av STIG BJöRKLUND 

I övre dalmålet förekomma en rad olika demonstrativa pronomen 
med betydelsen 'den här, den där', vilka i allmänhet te sig rätt ge-
nomskinliga. Utan större svårighet ha de kunnat särskiljas och redo-
visas under sådana etymologiska uppslagsord, som hämtade antingen 
från nusvenskt riksspråk eller från den äldre nysvenskan i någon mån 
direkt tolka de olika bildningsformer man har att göra med. 

I enstaka fall har dock av rent praktiska skäl ett sammanfattande 
nusvenskt ord valts som uppslag i stället för ett mera adekvat hi-
storiskt etymologiskt. Så har exempelvis skett, då under ordet denne 
de två olika dalska former sammanförts, som egentligen härröra 
från äldre hissen och hissen (varom se strax nedan). Läsaren behöver 
dock icke ens här sväva i tvivel om verkliga förhållandet, ty omedel-
bart efter nutidsdialektens växlande uttalsformer följer en tydlig 
uppgift om deras ursprung jämte hänvisning till litteratur, där saken 
närmare utreds och formernas uppkomst och utveckling diskuteras. 

Nämnda efter uppslagsord finner man följande dalska demon-
strativa pronomen (med dialektens uttal representerande formen i 
nom. sg. mask.): 
den- där, uttalat dcgndd r Älvdalen, dck' nnda Våmhus, då' nnda vMora, 

cid 12,nda öMora Ore, dön(n)da Sollerön, d&nda Orsa, n(n)da 
Rättvik, dce nnda(r), dtennda(r) Leksand, dändå' r Bjursås osv., 
'just den, den där', 

den-där-där (na), uttalat dåncladd n och dåndadd vMora, donn-
dadel,' n Soll., dändacid n(s) Rättv. 'den där', 

den - därna, uttalat dandä'n öMora, nan (f. dö' dan) Venjan, 
de nnda, dcld öOrsa etc. 'den där', 

den-här, uttalat denhE r Gagnef, dänkd r Mockfjärd etc. 'den här', 
den-här -härna, uttalat danärjä n (pl. &märg n) Leks. 'den här', 
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denne (med hänvisning hit från uppslagsorden dessen och hessen), 
vartill uttalsvarianterna P‘sin Älvd., P‘sn Våmh. vMora Venj. Soll., 
isi'nn öMora, i'ssn Orsa Ore och drsn Rättv., du' ssn Leks., ditssn 
Nås, ressn Järna 'den här', till vilka man finner motsvarigheter 
såväl i gutamål som i östsvenska dialekter (varom se Got!. Ordb. 
under dessen, dissen, hissen och Vendell och Wessman under dessen, 
och hissen), 

denne-här, uttalat isztjä r Älvd. Ore, äsn,, j'ci' etc. Nås 'den här' samt 
denne - härna, uttalat isnjäng, isnk'n Älvd., isn,,jd'n Mora Sol!., 

isnjå'n Venj., n etc. Orsa, dssnjä'n etc. Rättv., d8sp,ra'n Leks. 
(Siljansnäs) med betydelsen 'den här'. 

Förleden d e n etc. i de här nämnda pronomena ersättes ofta i övre 
dalmålet av han (resp. hon), t. ex. han-där(na), han-här(na) osv. 
med samma betydelse 'den där' resp. 'den här'. På motsvarande sätt 
växlar i dialekten pron. den med han i betydelsen 'den'. 

Ett speciellt undantag från de här nämnda någorlunda genom-
skinliga och därför med hänsyn till olika uppslagsord enkelt grup-
perade dalmålsformerna utgör ett i östra Moraområdet upptecknat 
demonstrativpronomen i nom. sg. mask. dcinnä, fem. dö'nnii samt 
pluralen dä'mmnä med betydelsen 'den där; de där'. Uppteckningarna 
äro gjorda av den för fina skiftningar i språket lyhörde och kritiske 
Anders Nygård under hans långa vistelse i byarna Nusnäs och Färnäs 
vid slutet av 1920-talet. (Möjligen härröra en del av hans iakttagel-
ser även från andra delar av östra Mora.) 

Flera skäl tala för att de egenartade formerna äro fullt korrekta och 
ingalunda några tillfälliga bildningar eller resultat av något missför-
stånd. De återkomma nämligen i olika anteckningsböcker, och varje 
bok rymmer cirka hundra fullskrivna sidor. Exemplen uppträda i föl-
jande uttryck: fra do'nce scbidon (översatt av N.) 'från den där sidan', 
do'nce bo'tsi (oöversatt av N., men betydande) 'den där boken', Kint ce 
int t ddmnce (av N. översatt) 'är det intet i de där (böckerna)' samt 
slutligen (de oöversatta) da'nre po'ktscen 'den där pojken', do'noe IcauVla 
'den där flickan', ddmnce p&kcer, kueliar 'de där pojkarna, flickorna'. 

Bland de sist återgivna exemplen anför N. även ett neutralt de-
monstrativt pronomen i uttrycket ceta'n gla'sce 'det där glaset'. Efter-
leden -an i denna neutralform är uppenbart av annat ursprung än 



DEMONSTRATIVPRONOMEN AV SÄRSKILT INTRESSE I DALMÅLET 143 

efterleden -nce i de föregående maskulin-, feminin- och pluralformerna. 
Den torde härröra från den i dalska demonstrativer vanliga adverb-
efterleden därna, egentligen ett forndalskt, isländskt arna, som i 
sin tur utgör ett med suffixet -na avlett adverb har 'där' (varom se 
närmare hos Hellquist under där och här samt de Vries under Urna 
och arna;  jämför äv. Hellquist under nu). I dalmålet liksom i flera 
andra dialekter assimileras rn i harna till nn (jfr Levander Dalmålet 
II s. 78), och ändelsen reduceras till ä eller bortfaller, särskilt i efter-
ledsställning. På grund härav bör det neutrala demonstrativet ceta'n, 
återgående på ett forndalskt het+ Panta, närmast kunna föras in bland 
formerna under uppslagsordet den - d ärna (se ovan). 

Vad till sist den avvikande ändelsen -nr i maskulin-, feminin- och 
pluralformerna angår, så torde man redan med hänvisning till plural-
formen dcemnce 'de där' kunna fastställa, att den med all sannolikhet 
återgår på det nyss nämnda gamla suffixet -na, vilket här som av-
ledningsändelse lagts till olika former av det demonstrativa prono-
menet den. Alldeles på samma sätt som det uppträder såsom deiktiskt 
avledningssuffix i de ovan relaterade adverben arna och hcerna 
och som det för övrigt förekommer i en rad andra liknande dalska 
ord. Jag nöjer mig med att här bara nämna de båda adverben ditna 
och h itn a. Det förra uttalas dcijn(e) Älvd., d4n(ä) vMora, ckijn(ä) 
Soll., Rättv. etc. i betydelsen '(just) dit' (använt särskilt vid 
direkt utpekande), det senare uttalas jö'n(ä) Mora, jonn,-jecnn, 
Venjan, jå'n(ä) Soll., Rättv., hi'tn(ä) Bjursås, hi'tty, Al Mockfjärd 
etc. i betydelsen '(just) hit'. 

De här citerade formerna visa att vokalen i suffixet -na antingen 
reduceras till ä (e) eller apokoperas, varvid n i en del fall sonantiseras. 
De visa också att utvecklingen av suffixet efter enstavig förled, vare 
sig pronomen eller adverb, väsentligen har givit samma resultat inom 
Moraområdet. 

Stöd för här framförda uppfattning att vi i de demonstrativa 
pronomenformerna da'nce mask., do'nce fem. och dckmnce plur. skulle ha 
ett med suffixet -na avlett dem. pron. den erhålles även av liknande 
bildningar, som anträffats redan i Dalalagen. Vid sin granskning av 
ordförrådet i olika handskrifter av Västmannalagen har Siljestrand 
jämte formerna pcemma, hemma och hcemma i dat. sg. mask, och dat. 
plur. också anträffat de märkliga varianterna pcemna och pemna. 
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(Ordböjn. i Västmannalagen II s. 57 f.). Dessa förekomma i hand-
skrifterna C och D, men synas däremot icke ha påträffats i hand-
skriften B, som lagts till grund för Schlyters textkodex. Siljestrand 
förklarar de egendomliga formerna på -no genom att jämföra dem 
med isländska adverben Urna, arna, vilka i svenska dialekter mot-
svaras av assimilationsformerna h,änna, -e, dänna, -e. Noreen ansluter 
sig till synes oreserverat till Siljestrands mening, när han i Altschw. 
gram. § 509, mom. 3 anm. 6 bland »seltnere nebenformen» refererar 
hans upptäckt och förklaring av na-formerna. Han förbiser dock att 
dessa former uppträda inte bara i mask. dat. singularis utan också 
enligt Siljestrand a. st. i dat. pluralis (jfr Noreen a. st. mom. 3 och 7). 

Att de av Siljestrand iakttagna formerna Poemna, pemna vore re-
sultat av felskrivningar (eller felläsningar) i handskrifterna har 
naturligtvis tidigare icke kunnat helt uteslutas. En stapel i m kan 
ju lätt gå förlorad särskilt som här vid dubbelski ivning. De Ny-
gårdska uppteckningarna efter nutida Moramål måste utgöra ett 
lika intressant som viktigt stöd för riktigheten i Siljestrands läsningar. 

Med hänsyn bland annat till formernas förekomst såväl i medeltida 
dalska källor som i nutida dalmål bör det na-avledda demonstrativ-
pronomenet införas under särskilt uppslagsord den-na i Dalmålsord-
boken efter mönster av de förut kända orden dit -na, där - n a, 
h it - n a, h är - n a m. fl. Att av praktiska eller andra skäl föra formerna 
in under pronomenet denne, vilket innehåller samma förstärknings-
suffix som i gotiska Pannuh, skulle vara historiskt-morfologiskt orik-
tigt (se Hellquist denne), förutom det att en upplysning av bety-
dande vikt och värde skulle undanskymmas. 

Till sist en kommentar av de i Moramålet upptecknade stamfor- 
merna till det här diskuterade demonstrativet på -na. 

Mask. da'ne innehåller den vanliga nominativen av pron. den 
i östra Mora, nämligen dan. I västra Mora motsvaras det av dånn, 
och båda leda sitt ursprung till ackusativen, äldre dalska fiann (jfr 
Dalmålet II s. 214). 

Fem. do'nce innehåller i förleden en nom. ack. dö, som dock icke har 
belagts i ()avledd form i östra Mora. Den i västra Mora brukliga for-
men är dö (Dalmålet a.st.). En form dö bör i Mora återgå på äldre 
dalskt k, belagt i Dalalagen endast i ack. (3 ggr, jämte ja 2 ggr). 
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Ett sådant ursprung har jag tidigare påvisat och diskuterat i sam-
band med min undersökning av Älvdalsmålet i Prytz' Comoedia 1622 
(i Sv. Lm. B 58, 1956, s. 129). En form ke har som Valter Jansson 
visat i sin grundliga utredning av hithörande kasusformer av pro-
nomenet den i fornsvenskan (i festskr. till Elias Wess6n 1956, s. 97 
ff.) redan i yngre fornsvensk tid börjat tränga ut den äldre nom. kön, 
belagd i Dalalagen 7 ggr. 

Möjligheten att östra Moramålets då skulle kunna ha sitt ursprung i 
formen kön är enligt min mening helt utesluten, eftersom kön i sin 
tur härrör från fornsvenska jlaun. Då gammalt au i regel motsvaras 
av o eller å i hela Ovansiljan, endast Orsa undantaget, som har ö 
eller 8 (jfr Dalmålet I s. 204), så finna vi i stället de direkta mot-
svarigheterna till den gamla nom. Pön i formerna dö från västra Mora, 
Venjan och Sollerön samt då resp. då i Älvdalen och Våmhus (Dal-
målet II s. 214). 

Här vill jag tillägga att den från norra Venjan (a. st.) införda for-
men dön knappast kan ha sitt -n från det gamla kön. Detta korta n 
har icke ens bevarats i Älvdalsmålet annat än som en nasalering av 
stamvokalen. Venjansformens n i dön bör bäst kunna härledas ur ett 
na-suffix i äldre do-na (>döti> dön). På samma sätt måste även Näsfor-
men den (a. st.) — de'nn(e) förklaras. Den kan härledas ur äldre 1e-na, 
dvs, just samma ursprungsform som vi ansatt till Moramålets do'ncei. 

Pluralen ddmnoe slutligen är den direkta motsvarigheten till Dala-
lagens peemnce plur. dat., som dock i nutida Moramål brukas även i 
nominativ. Detta överensstämmer med sockenmålets bruk av det 
enkla pron. den, vars ursprungliga nom. plur. der i modern tid undan-
trängts av dat. (ack.) demm, (Jämn (jfr Dalmålet II s. 214 f.). I 
Mora synes den gamla nominativen dock ha existerat ännu vid slutet 
av 1600-talet att döma av vittnesbörd senast hos Eenberg Kort 
proof 1693 (Westinska sam!. 70 i UUB), vari där växlar med diär, 
stundom även med däm. Den gamla nom. plur. är än i dag bruklig 
i Älvdalen i formen Or, motsv. fornis!. peir, jämte dat. ack. emm 
fornisl. Peim. 

i Problematiska, men sannolikt även na-suffigerade äro de märkliga n-for-
merna av äldre dalska hittat i nom. sg. neutr.: ttan Mora (Vinäs) och Sollerön, 
itc4n) Mora (Färnäs) samt n Mora (Garsås); Dalmålet II s. 215 spalt 5 
och not h. 
10 — 824029 Svenska Landsmål 1963 
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Även i Nås i nedre Västerdalarna förekommer jämte plurala de- 
monstrativet denim med betydelsen '(just) de' en variant dv'mmne 
med betydelsen 'de där' enligt anteckningar av Gabriel Jonsson 
(ULMA 467, s. 78). Denna variant bör ha samma ursprung som de i 
östra Mora och i Dalalagen funna pluralerna. 

Utan tillfälle att här gå närmare in på förhållandena vill jag dock 
i förbigående erinra om att pronomen suffigerade med deiktiskt ne, 
sannolikt av äldre na i Par-na, uppträda också i andra mål, exempel-
vis i norska dialekter. Några fall diskuteras redan av Aasen dels i 
Norsk grammatik (1864) s. 185, dels i kort framställning i Norsk ord-
bok (1873) s. 530 a, där ordet ne säges vara »en partikel som fojes tul 
nogle adverbier og pronommer, f. ex. so-ne, daa-ne, endaa-ne (Voss); 
desse-ne (se denne).» 

Resume 

Un pronom Mnonstratif d'un int&gt particulier dans le dialecte daMcarlien 
Par STIG BJöRKLUND 

Il existe dans le dialecte de Mora, de la haute Dal6carlie, un pronom 
d6monstratif form6 par le suffixe deictique na : dd nnä mase., nnä 
f6m. et  dd mmnä plur., dans l'aeception « celui-lä »; eette forme, sujet 

discussion entre autre par rapport å des formes pronominales sem-
blables, existait d6jå au Moyen-åge dans les lois dal6carliennes, å savoir 
le datif masc. sing. et  plur. ficemna, pemna. Comme le suppose Silje-
strand dans son exposé sur La flexion des mots dans la loi du Västman-
naland II (1891), p. 57, ees formes sont d6riv6es avec na comme par 
ex. l'adverbe islandais Urna, arna, les dialeetes su6dois härma, -e. 
Dans le patois dal6carlien moderne le suffixe -na signifiant « la d6signa-
ton directe » est tr6s productif et ceci a 6t6 d6montr6 å l'aide entre 
autre de quelques adverbes partieuliers d'une part et de l'autre avec des 
mots pronominaux ou formes pronominales qui avaient jusque lä pass6s 
inapercus. 



Foto: G. Sundgren 1958 

Natan Lindqvist 
1882-1963 

Professor emeritus Adolf Natanael (Natan) Lindqvist i Uppsala avled 
den 4 april 1963. Han var född i Nässjö den 5 april 1882 och var således 
vid sitt frånfälle jämnt 81 år gammal. Inom dessa åtta decennier rymmes 
en omfattande och betydelsefull forskargärning på den nordiska språk-
forskningens fält, som främst berört reformationstidens svenska språk, 
svenska dialekter och svenska ortnamn. 

Smålänningen blev från skoltiden östgöte för livet. Vid Högre allmänna 
läroverket i Linköping tog han studentexamen 1902 och inskrevs höst- 
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terminen samma år i Östgöta nation vid universitetet i Uppsala, där han 
1908- b1ev fil, kand. och 1912 fil. lic. Liksom många andra vid den tiden 
fängslades han av Adolf Noreens forskarpersonlighet och kom att ge sitt 
huvudintresse åt ämnet nordiska språk. Särskilt var studiet av de 
svenska dialekterna aktuellt vid denna tid, och han ägnade sig snart åt 
uppteckningsarbete vid sidan av sina akademiska studier, främst i 
Östergötland, hans andra hemprovins, men också i flera andra landskap. 

Som ämne för sin blivande doktorsavhandling hade han, inspirerad 
av Otto von Friesen, som åren före 1912, då han utgav Jesu Syrachs bok i 
1541 års bibel, i sin undervisning sysslat med frågan om det äldre ny-
svenska skriftspråkets framväxande, kommit att välja språket i Nya 
testamentet 1526 och den kontroversiella frågan om vem översättaren 
var. Henrik Schfick hade redan 1891 i en undersökning fastslagit, att 
Olavus Petri måste vara den som utfört denna (en åsikt som han ännu i 
tredje uppl. av sin svenska litteraturhistoria 1927—II, s. 23 ff. fasthöll 
vid). Däremot hade Richard Steffen 1893 lika bestämt hävdat, att Lau-
rentius Andreae varit ledaren för översättningsarbetet men att han kunde 
ha haft flera medhjälpare, och då naturligtvis också möjligen Olavus 
Petri. Lindqvist sökte lösa denna tvistefråga med hjälp av en noggrann 
jämförelse mellan språkformerna i Nya testamentet 1526 och dem, som 
man kunde observera i de båda antagna översättarnas autentiska språk-
former i med översättningen samtidiga skriftliga eller tryckta arbeten. 
Dessutom ville han belysa frågan genom att till jämförelse dra in nutida 
dialektmaterial från de bådas förmodade hembygdsspråk. I fallet Olavus 
Petri, smedssonen från Örebro, var ju saken enkel. Däremot gällde det i 
fråga om Laurentius Andreae, vars biografi för ungdomsåren var dunkel, 
att spåra upp hans födelseort och den ort där han fått sin tidiga skolning. 
Detta försök gjorde Lindqvist i en uppsats »Ett bidrag till kännedomen om 
Laurentius Andreaes härkomst och studier» 1917. Det resultat han kom 
till var, att han kunde antas härstamma från östra Västmanland och att 
han gått i skola i Västerås. Följande år kom hans doktorsspecimen, 
»Studier i reformationens bibelsvenska. Språket i Nya testamentet 1526 
i belysning av de svenska reformatorernas språk». Här sökte han visa, 
att Laurentius Andreae varit den språkligt bestämmande kraften under 
bibelöversättningsarbetet, och att språket i vad han kallade »normal-
språket» i översättningen, den form som utmärkte senare delen, från 
Galaterbrevet till Uppenbarelseboken, samt det Allmänna förspråket, 
på de allra flesta punkter överensstämde med Laurentius Andreaes 
språk i dennes egenhändiga manuskript men på lika många punkter 
avvek från Olavus Petris. Åtskilliga karakteristiska drag i den förres 
språk ansåg han dessutom visa överensstämmelser med dialektdrag, som i 
nutiden påträffas i östra Västmanland men inte med målen i Närke. Däre-
mot fann han att ortografien i Nya testamentet, så som den stadgat sig i 
»normalspråket», inte alls stämde med någonderas skrivsätt i deras 
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egenhändiga skrivelser från denna tid. I stället överensstämde den tydligt 
med det skrivsätt som brukats i den medeltida Vadstenasvenskan. 

Avhandlingen väckte genast livligt intresse och följdes av en lång 
diskussion under de följande åren, med inlägg både mot och för hans 
resultat. Ett viktigt resultat av denna diskussion var, att Lindqvist 
kom att i en av sina följdskrifter, »Bibelsvenskans medeltida ursprung» 
1929, följa det spår bakåt i tiden, som ortografien antydde. Han påvisade 
i denna avhandling det starka beroende, vari översättningen av Nya 
testamentet 1526 stod till de fornsvenska bibelöversättningarna (MBI 1 
och MBI 2) också ifråga om ordförråd och uttryckssätt. Denna viktiga 
undersökning klargjorde, hur starkt beroende 1526 års översättning var 
av den medeltida traditionen i det religiösa språket. Den visade också 
att bakom bibelöversättningarnas språkformer utom allt tvivel »ligger en 
medveten och för sin tid förvånansvärt väl genomförd strävan att efter 
äldre mönster uppbygga ett enhetligt svenskt skriftspråk». Även om man 
ännu inte, trots Lindqvists betydelsefulla insats, kan anse att översättare-
'frågan blivit helt klarlagd, får det i varje fall anses fastslaget, att Lau-
rentius Andreae inte bara var initiativtagare till översättningen, utan att 
han också hade direkt inflytande över arbetets fullföljande i evangelisk 
anda, särskilt sedan Richolffs tryckeri i början av år 1526 flyttades från 
Uppsala till Stockholm. Detta resultat har bekräftats också av en kyrko-
historisk undersökning 1936, A. Adells »Nya Testamentet på svenska 
1526». Denne har emellertid gjort troligt, att primäröversättarna varit 
mänga och att således arbetet utförts enligt den tidigast uppgjorda 
planen genom de olika domkapitlen samt dominikanerorden, vilka fått 
enskilda bibelböcker sig anvisade till översättning. Då domkapitlet i 
Strängnäs, till vilket Olavus Petri hörde, på sin lott fick bl. a. Johannes-
evangeliet, torde översättningen av detta ha utförts av honom. Men alla 
de olika översättningarna måste senare ha överarbetats redaktionellt i 
klart evangelisk riktning vad innehållet beträffar, och likaså hyfsats i 
fråga om språkform och ortografi. Och detta måste ha skett under Lau-
rentius Andreaes överinseende, även om han ej själv personligen kan ha 
utfört redaktionsarbetet i detalj utan haft medhjälpare vid överarbet-
ningen av primäröversättningarna såväl som vid korrigeringen. Adell 
underströk således från kyrkohistorisk synpunkt riktigheten av det 
resultat Lindqvist nått genom sin språkliga undersökning, både i fråga 
om Laurentius Andreaes formella inflytande över redigeringen och om 
bibelöversättningens starka beroende av det medeltida svenska bibel-
språket, vilket är förklarligt om primäröversättarna i det flesta fall varit 
den gamla kyrkans män. 

Utom ett flertal inlägg i den ovan nämnda diskussionen om bibel-
svenskan, gjorde Lindqvist senare i samband med bibeljubileet 1941 en 
sammanställning av »Några huvuddrag i Gustav Vasas bibels språk» 
samt utgav »Nya testamentet i Gustav Vasas bibel under jämförelse 
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med texten av år 1526» (1941) med en viktig språklig inledning. För sina 
förtjänster i fråga om utforskandet av reformationstidens bibelspråk 
promoverades han den 31 oktober 1941 till teologie hedersdoktor i Upp-
sala. 

Professor Lindqvist började också tidigt som dialektforskare. Redan 
1906 gjorde han uppteckningar i Östergötland och Småland (i Ulrika-
Nykil, resulterande i en samling om 1600 blad, resp. i Eksjö och Aske-
ryd). I Östergötland fortsatte han sina undersökningar ända fram till 
1930, under de senare åren direkt för Uppsala Landsmålsarkivs räkning. 
Hans viktigaste undersökningar kom att röra Vists socken med an-
gränsande socknar i samband med arbete på den av godsägare Oscar 
Ekman planerade stora beskrivningen av godset Bjärka-Säby, i vilken 
Lindqvist skulle svara för monografier över språket, folkminnena och 
ortnamnen. Av primäruppteckningar från detta arbete har Landsmåls-
arkivet förvärvat 19 volymer samt äger av ur dessa excerperade ordboks-
kort i 8:o omkring 38 000, den största ordsamling arkivet äger rörande 
någon enskild dialekt. Denna ordbok innehåller inte enbart själva ord-
förrådet utan också en rik exempelsamling på ordens betydelser och an-
vändning, på fraseologi och syntax samt dessutom ett omfattande kultur-
historiskt intressant material. Den folkliga kulturen inom denna trakt 
av Östergötland belyses vidare av hans uppteckningar av folkloristiskt 
innehåll, avsedda som stomme i den planerade monografien över Bjärka-
Säbys folkminnen. Samlingen omfattar i renskrivet skick 1 533 blad 4:o 
och innehåller fylliga anteckningar om folksed, folktro och folklig lit-
teratur. Under 1910-talet åstadkom han också en betydande samling av 
ortnamnsmaterial från Bjärka-Säbygodsets område. I detta sammanhang 
kan också erinras om att han vid sidan av denna östgötaundersökning 
också fördjupade sina kunskaper om svenska dialekter på andra håll i 
landet under dessa år, bl. a., i samband med ortnamnsuppteckning och 
granskning av namnmaterialet för den ekonomiska kartan över Stock-
holms län; i Södertörn samt i Frötuna och Länna skeppslag i Uppland 
år 1907. Erfarenheter i ordboksarbete vann han som medarbetare i Svenska 
akademiens ordboksredaktion i Lund åren 1914-16. 

Efter sin disputation 1918 blev Lindqvist hösten samma år utnämnd 
till docent i svenska språket i Uppsala, en befattning som han innehade 
till slutet av år 1930. Under de sex år han innehade docentstipendiet i 
detta ämne sysslade han vid sidan av sin undervisningsskyldighet bl. a. 
med utgivandet av »En isländsk svartkonstbok från 1500-talet» med in-
ledning (1921) samt framför allt med färdigställande och tryckning av sin 
nämnda ortnamnsmonografi från Bjärka-Säby, som påbörjats redan 1916 
men först 1926 förelåg färdig. »Bjärka-Säby ortnamn I» blev en diger 
4:o-volym om inte mindre än 488 sidor och behandlade både bebyggelse-
namn och ägo- och terrängnamn. Av ekonomiska skäl för godsägare 
Ekmans del kom andra volymen av ortnamnsverket aldrig till utförande, 
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och lika litet kunde dialekt- och folkminnesmonografierna utarbetas. 
Under docenttiden i Uppsala publicerade han dessutom — jämte de 
ovan berörda uppsatserna berörande bibelns språk — några uppsatser 
om ortnamn och etymologiska frågor, av vilka några sammanfördes i en 
1927 utgiven volym »Stort och smått i språkets spegel». 

Sedan Lindqvists docentstipendium utlöpt och då Landsmålsarkivet 
i Uppsala från våren 1926 började tilldelas lotterimedel för bedrivande 
av intensivare dialektundersökningar i landet, kunde han från hösten 
1926 anställas som medarbetare vid arkivet med uppdrag att leda den 
av Herman Geijer planerade särskilda östgötaundersökningen. Detta 
uppdrag fullföljde han tills han på senhösten 1930 avflyttade till Lund. 
Under åren på Uppsalaarkivet excerperade han och hans medhjälpare 
framför allt det ovannämnda från Bjärka-Säbygodset, från Vist och dess 
grannsocknar upptecknade dialekt- och folkminnesniaterialet. Vid sidan 
av arkivtjänstgöringen var Lindqvist också sekreterare i Ortnamns-
kommissionen från år 1927, ett uppdrag som han innehade ända till 1940. 

Som nyss nämnts flyttade Natan Lindqvist hösten 1930 till Lund, 
där han tillträdde befattningen som föreståndare för den nyinrättade 
landsmålsinstitutionen där. Den segslitna frågan om organiserandet av 
landsmålsundersökningarna i riket fick sin slutgiltiga lösning vid 1930 
års riksdag. Därmed samlades de sydsvenska landsmålsundersökningarna 
under en gemensam enhetlig ledning, och en ny statsinstitution, Lands-
målsarkivet i Lund, fick möjlighet att planmässigt leda fältundersök-
ningarna i Sydsverige (Skåne, Halland, Bleking och s. Småland) samt 
arkivmässigt tillvarataga och ordna befintliga äldre samlingar. Det var 
således en omfattande organisationsuppgift som lades på den nya in-
stitutionens föreståndare. Genom sina tidigare forskningsarbeten och 
tjänstgöringen vid Landsmålsarkivet i Uppsala var han dock väl för-
beredd för tjänsten. Det gällde först att ordna upp och registrera de 
äldre samlingar, som sammanfördes inom det nya arkivet. Vidare skulle 
en stab av medarbetare för fältundersökningar värvas och instrueras 
för att de förestående undersökningsuppgifterna skulle kunna genom-
föras. Han igångsatte också nästan omedelbart en egen omfattande språk-
geografisk undersökning av de sydsvenska landskapen. Under sin tid 
vid landsmålsinstitutionen i Uppsala hade han blivit starkt intresserad 
för den plan för kartografisk folkrnålsforslming i stil med J. Gilli6rons 
franska språkatlas, som Herman Geijer ända sedan början av 1920-talet 
övervägt. Nu skulle den planen förverkligas för Sydsveriges del, och för 
dess igångsättande valde Lindqvist ut ett antal ord med begränsad 
sydvästsvensk utbredning, som lades till grund för en fyllig frågelista. 
Denna utsändes till talrika ortsmeddelare och andra forskare, både inom 
Lundaarkivets och Uppsalaarkivets områden, för erhållande av bestämda 
uppgifter om de valda ordens spridning och former. På en särskilt upp-
gjord underlagskarta över Sydsverige började han sedan lägga in det 
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inströmmande materialet, som skulle bli grunden till en sydsvensk 
dialektatlas. Själv gjorde han också ett flertal instruktions- och upp-
teckningsresor i Halland, östra Skåne och södra Småland. Han deltog 
vidare med undervisning bl. a. i landsmålskännedom vid Lunds uni-
versitet, där han sedan 1931 var docent i nordiska språk. 

Den språkgeografiska undersökningen av Sydvästsverige hann Lind-
qvist inte under sin tid i Lund fullfölja mer än till en del. Redogörelser 
för vissa av resultaten lämnade han dock i några översiktliga småupp-
satser redan nu. Så kom »Urspårade ord i dialektgeografisk belysning» 
1934, »Ordens vandringsvägar på nordiskt språkområde» 1935 och »Kirtel, 
körtel, krittel» 1936. Sista delen av hans chefstid i Lund kom också att 
upptagas av den långa och rätt upprivande striden om professuren i 
svenska språket i Uppsala, som nog i viss mån märkte både honom och 
hans främste medtävlare, Erik Neuman, för deras återstående liv. 

Striden avgjordes slutligen till Natan Lindqvists förmån, och han ut-
nämndes till professor i Uppsala från den 1 december 1936. I denna tjänst 
kvarstod han tills han 1947 nådde pensionsåldern. Som akademisk lärare 
kom han att utföra en högt skattad insats som hjälpsam och intresserad 
vägledare för sina många elever både på lägre och högre stadier. Exa-
minationsuppgifterna blev allt drygare med åren, då antalet av dem som 
läste nordiska språk snabbt ökades redan vid den tiden. Han fann dock 
tid att också ägna sig åt studentlivet såsom inspektor för Östgöta nation, 
där han redan under sin studenttid varit en uppskattad förste kurator. 
Under sitt tioåriga inspektorat vann han många och trogna vänner både 
inom nationen och inom akademien. Han var också i olika sammanhang 
högt skattad som humoristisk och lysande talare. Han gjorde även insat-
ser utanför det akademiska livet. Bland annat var han under många år 
medlem av styrelsen för stiftelsen Upsala Nya Tidning, där han full-
följde sin gamle vän »Koftans», redaktör Axel Johanssons gamla li-
berala traditioner och tjänstgjorde som ordförande 1950-59. Vidare 
tjänstgjorde han under många år som censor vid studentexamen. Sina 
erfarenheter av abiturienternas kunskaper i modersmålet framlade han i 
en uppsats »Abiturienternas kunskap i svenska språket» 1950. Det kan 
också nämnas att han under några år var en intresserad ledamot av 
Uppsala stads gatunamnskommitt6 

I svensk dialektforskning gjorde han under professorstiden betydelse-
fulla insatser genom att intressera doktorander att ta upp dithörande 
problem. Ett flertal avhandlingar tillkom i samabnd med arbeten för 
den språkliga delen av Atlas över svensk folkkultur, som nedan skall 
beröras, de flesta således med användning av språkgeografisk metod och 
språkkartor. Här bör vidare nämnas, att han under tiden 1/6 1941-30/6 
1947 var ledamot av Landsmåls- och Folkminnesarkivets styrelse. 

Under professorsåren var tiden knapp för hans egna vetenskapliga 
forskningar. Han medhann dock den ovan nämnda utgåvan av Nya 
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testamentet i Gustav Vasas bibel samt en särskild avhandling om språket 
i denna till bibeljubileet 1941. I övrigt fick han ett par uppsatser färdiga 
berörande sina ordgeografiska forskningar i Sydsverige, nämligen »Språk-
geografi» och »Småland — en språkets valplats», båda 1943. Han släppte 
aldrig helt arbetet med sina språkkartor, som han med tillhörande be-
skrivning publicerade 1947 under titeln »Sydväst-Sverige i språkgeo-
grafisk belysning. 1. Text. 2. Kartor»; i kartbandet var 125 kartor med-
tagna av den i början på 30-talet påbörjade kartserien. Ända sedan den 
tiden hade han intagit en framträdande plats bland de svenska forskare, 
som tillämpade kartografiska metoder vid undersökningen av språkliga 
förhållanden. Nu kom han med den första språkliga kartläggningen av en 
större del av vårt land. Ett av huvudresultaten av denna undersökning 
var, att Lindqvist kunde draga upp gränserna för ett språkligt kärnom-
råde, omfattande de sydsvenska landskapen söder och väster om en 
ungefärlig linje från östra Blekinge till norra Dalsland och utmärkt av 
en rad typiska språkegenheter både i ordförråd, ljud- och böjnings-
system. I avhandlingens första del utredde han omfattningen av detta 
sydvästsvenska språkområde, som till stora delar sammanföll med ett 
motsvarande av Sigurd Erixon påvisat etnologiskt egenartat västsvenskt 
kulturområde. I senare delen berördes ordens och ljudföreteelsernas 
spridningsvägar, som i många fall kunde visas sammanfalla med äldre 
tiders trafikstråk från syd- och västkusten upp i landet, där dragen syd-
väst ifrån möter en ström av ord och kulturinflytelser från ett nord-
östligt kulturområde med tyngdpunkt i Mälardalen. Det viktiga var att 
man i det framlagda materialet i detaljer kan följa denna språkliga kamp 
mellan två kulturområden, även om den kortfattade form författaren 
av ekonomiska skäl tvingats använda ibland medfört en alltför schema-
tisk behandling. Man kan därför inte klart urskilja skiktningen av det 
som »västsvenskt» betecknade ordförrådet, som innefattar dels urgamla 
nordiska arvord av västnordisk färg, dels allmänna reliktord i svenska 
dialekter och dels nykomlingar från danskan eller lågtyskan. Av kartorna 
kan man därför inte alla gånger avläsa, om ett ord varit på tillbakagång 
eller på framryckning norrut. Men hans tolkning var inte det viktigaste, 
utan med arbetet ville han ge en tillförlitlig kartläggning av dialektdragen. 
Här fick forskningen för vidare bearbetning ett rikhaltigt kartmaterial, 
till vilket Lindqvists knappa men klara kommentar får ses som en första 
vägledning. Det har allmänt ansetts som ett av de viktigaste bidragen 
till svensk dialektologi, som kommit under de senaste årtiondena. 

Även i ett annat viktigt språkgeografiskt arbete kom Lindqvist att 
göra en betydelsefull insats, nämligen som redaktör för den språkliga 
delen av »Atlas över svensk folkkultur», som sedan början av 1930-talet 
börjat planeras av Herman Geijer, Sigurd Erixon och några andra med-
lemmar av styrelsen för Landsmålsarkivet i Uppsala. Planen vidgades 
när Gustav Adolfs Akademien övertog utgivningsansvaret och lotteri- 
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medel söktes för att ekonomiskt säkerställa företaget. Det första anslaget 
beviljades våren 1939, och i verkets redaktionskommittö insattes utom 
Lindqvist också Sigurd Erixon för den etnologiska och Åke Campbell för 
den folkloristiska delen samt Jöran Sahlgren för ortnamnsdelen. Lind-
qvist igångsatte omedelbart den stora excerperingen av material till 
kartorna enligt en redan tidigare av honom och några av hans blivande 
medarbetare uppgjord plan, som var betydligt vidare än den som blev 
aktuell, då de begärda anslagsbeloppen reducerades till en tredjedel. 
Nu skulle endast 24 definitiva kartor publiceras i atlasdelen, men för att 
få möjlighet att välja de ämnen som visade sig mest givande för ända-
målet, måste excerperingen göras något vidare än vad som skulle be-
hövts för att endast fylla minimiantalet kartor. När från hösten 1939 det 
nya världskriget tidvis hotade att helt stoppa arbetet, då de flesta av 
medarbetarna långa tider låg inkallade i bevakningstjänst, drog utar-
betandet ut på tiden. Flera av medarbetarna blev snart dessutom upp-
tagna av egna uppdrag hemma eller utomlands. Men de flesta definitiva 
kartorna blev så småningom färdiga, fastän besvärliga luckor kvarstod, 
som inte så lätt kunde fyllas. En rad avhandlingar under de följande 
åren kan dock ses som resultat av den stimulans för forskningen som 
atlasarbetet medförde. Men åren gick och huvudredaktören blev själv 
genom olika uppgifter hindrad att fullfölja utgivningsplanen. Ännu under 
sitt sista levnadsår bearbetade han det vid början av 1940-talet excer-
perade ordrnaterialet rörande kollektiva trädnamn i en grupp kartor, för 
vilka han själv skulle svara. Men de tillhörande kartbeskrivningarna fick 
han aldrig färdiga, innan den sista sjukdomen bröt ned hans arbetsför-
måga. 

Bland andra arbeten som under senare år tog hans tid i anspråk kan 
nämnas, att han var huvudredaktör för »Illustrerad svensk ordbok» 
1948-53 samt att han utgav ett flertal smärre uppsatser om dialektför-
hållanden, ortnamn och folklore. Ännu under de sista åren kom han med 
sådana intressanta studier som »Tvenne almanackstermer» 1958 och 
»Hornet i sidan och pålen i köttet» samt »Taga bladet från munnen» 1960. 

Vad vi här har särskild anledning att erinra om är hans förtjänster om 
utforskandet av svensk språkhistoria och svenska folkmål. Han var en 
av våra största upptecknare i fältet, därom vittnar vältaligt hans stora 
ord- och folkrninnessamling från Vist i Östergötland. Han klargjorde ge-
nom sina grundläggande forskningar kring den äldre nysvenskan viktiga 
sidor av dess historiska och lokala ursprung. Och han var dessutom en av 
banbrytarna för användningen av kartan som forskningsinstrument vid 
ordgeografisk follunålsforskning. 

Hans många vänner bland medforskare och lärjungar skall alltid tack-
samt minnas hans goda kamratskap, hans humor och mänskliga för-
ståelse samt hans hjälpsamhet i olika situationer. Svensk språk- och 
kulturforskning har med honom förlorat en av sina trognaste dyrkare. 

Manne Eriksson, 
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Resume 
Natan Lindqvist 1882-1963 

Le professeur Natan Lindqvist d'Upsal, naquit le 5/4 1882 et mou-
rut le 4/4 1963. Il soutint une these de doctorat l'Universite d'Upsal : 

Etudes sur le suedois de la Bible sous la Reforme » (Studier i refor-
mationstidens bibelsvenska) et fut nommk maitre de conferences pour la 
langue suedoise. Pendant les annees 1930-36 il fut chef de Landsmåls-
arkivet å Lund et en 1936-47 il occupa la chaire de suedois Upsal. Il 
a publie des ouvrages importants sur l'histoire de la langue suedoise, la 
geographie linguistique et la science des noms de lieux, de plus il a 
auparavant fait des collections importantes sur les dialectes d'Ostergöt-
land (Ostrogotie). Il avait aussi ete depuis 1939 redacteur, pour la par-
tie linguistique, de l'Atlas de la culture suedoise populaire. 



Efter målning av E. Söderberg 1937 

Nils Dencker 1887-1963 
Några minnesord 

Den 12 augusti 1963 avled i Uppsala fil. dr Nils Dencker, vår främste 
kännare av svenska folkmelodier och sånglekar. Han var född i V. Broby 
i Skåne den 29 april 1887 och son till brandkaptenen i Hälsingborg, 
Sven Dencker och hans maka, f. Hansson. Fadern var en i offentliga upp-
drag mycket anlitad man, vars främsta insats var bildandet av ett flertal 
frivilliga brandkårer. Några djupare musikaliska intressen tycks han ej 
ha haft. Sonen Nils fick dock lära sig spela fiol vid tidiga år. Farfadern 
var klockare, mycket musikalisk och komponerade några små valser. 

Efter studentexamen i Hälsingborg 1906 kom Nils Dencker till Lund, 
där han fem år senare blev fil. kand. i naturvetenskapliga ämnen. Det 
ämne som kanske främst intresserade honom vid denna tid var psykologi, 
vilket han studerade med sedermera professorn och landshövdingen Malte 
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Jacobsson, i vars experiment han aktivt deltog. Hans första utlandsresa 
1914 gällde universitetet i Göttingen för psykologiska studier. 

Efter kortare tjänstgöring vid olika folkhögskolor blev han 1911 lärare 
vid Östergötlands folkhögskola i Lunnevad, varifrån han 1918 sökte sig 
till Södermanlands folkhögskola i Åsa, där han kom att stanna till pen-
sionsåldern, eftersom han blivit starkt engagerad i hembygdsrörelsen i 
länet, såväl spelmansförbundet som hembygdsförbundet, vars sekreterare 
han var under en följd av år. I samband med fester på folkhögskolan 
väcktes nu hans intresse för folkmusiken, som blev till en verklig lidelse 
hos honom. Nu fanns det ingen återvändo, och »huset blev fullt av folk-
musik», som hans maka uttryckte det. Han hade år 1920 ingått äkten-
skap med Majken Janzon, dotter till lektorn i Västerås, Jonas Janzon, 
och hans maka, f. Janzon. 

I Sörmland började han nu uppteckna visor och folkmelodier i sam-
arbete med Landsmåls- och folkrninnesarkivet i Uppsala. Särskilt under 
trettiotalet insamlade han en stor mängd folkmusik dels direkt från 
folket, dels ur gamla notböcker. Allt införlivades med Landsmålsarkivet, 
liksom hans uppteckningar från Östergötland och Småland. En del av 
hans insamlade material ingår i Nils Anderssons Svenska låtar, vars 
sörmlandsdel utan Denckers medverkan skulle ha blivit tämligen mager. 

Att bara samla och samla var för honom ej nog. Han skriver till Johan 
Götlind 8 okt. 1929: »Emellertid har jag nu helt övergått till folkmusik-
forskning. Man gör mer nytta med sådant. Allt insamlingsarbete är ju 
värdefullt, men det bör ju vara metod i det. Sådant finnes ju ej som bekant 
på folkmusikens område, man bara samlar och samlar och ger t. ex. ut 
misshandlade tyska valsmelodier som »200-åriga svenska låtar» ... I 
inget annat land än vårt skulle man kunna utge ett så stort verk som Sven-
ska låtar rent dilettantmässigt.» 

Dock skriver han ett år senare: »Alltmer jag kommit till den åsikten, 
att vi måste ha kvar mycket gammal allmogemusik, fast den är synner-
ligen svår att komma åt, ty en sak finns här och en annan där. Troligen 
kan vår bondmusik från 1600-talet ännu tillvaratagas. Jag dömer av 
följande daldansmelodier »Kör opp i dalen (el. Daloni)», upptecknad 
redan på 1600-talet, lever kvar än i övre Dalarne. En hembygdsmelodi 
som Lagerbring 1745 tryckte i en disputation (mel. kallas Göingevisan 
och är en dansmelodi) fick Nils Andersson i 3 varianter i Skåne ...» 
(29 nov. 1930). 

Med sitt livliga och hurtiga väsen hade han lätt för att vinna och in-
tressera sina meddelare. »Varje söndag får jag hit spelmän med gammal 
musiktradition. Genom deltagandet i sörmländsk spelmansrörelse har 
jag lärt känna spelmännen och de ha ej något emot att komma till mig. 
Då blir upptecknandet bekvämare och genom att ha dem här en 3-4 
söndagar får man så småningom fram allt, vad de erinra sig» »(till Geijer 
11 maj 1934). 



158 HERBERT GUSTAVSON 

Som sekreterare i Södermanlands hembygdsförbund ägnade han ett 
energiskt arbete åt de folkminnesinventeringar, som sattes i gång i 
samarbete med Landsmålsarkivet. Ett hundratal brev till arkivet vittna 
om hans livliga verksamhet för denna sak. 

Men för den skull släppte han ej forskningen. För att studera våra 
polskemelodiers kontinentala ursprung företog han flera utländska resor, 
nästan alltid åtföljd av sin maka. Den första resan i detta syfte företogs 
1928 till Berlin, där han gjorde avskrifter ur den s. k. Tanzsammlung 
Dahlhoff i Preussische Staatsbibliothek. Tre år senare gjorde han en 
längre resa, först genom Lettland, där han i Riga fann en förnämlig 
privatägd gammal notbok, vilken avskrevs i sin helhet, vidare till Kö-
nigsberg, i vars bibliotek han gjorde avskrifter av bröllopsskrifter med 
melodier, vilka han fann vara av synnerligt intresse. »Den som skall 
skriva om våra polskemelodier, kan icke undvara Königsbergsmaterialet», 
skriver han.1  Resan gick även till Polen, där han besökte Warschawa men 
i Krakau fann det viktigaste materialet. Följande år besöktes Danzig, 
där åtskilliga 1700-talsdanser skrevos av ur stadsbibliotekets samlingar.2  
Tobias Norlind, som fick taga del av hans samlingar från dessa resor, 
skriver till honom: »Det är ett i högsta grad imponerande resultat du 
kommit till med en sådan representativ samling. Mig förefaller det vara 
en kollektion av kontinentala mått».3  

Vid en senare resa besöktes även Freiburg med dess folkvisearkiv. 
Givetvis gästade han flitigt våra nordiska grannländer, där han i Köpen-
hamn, Oslo och Åbo hade goda vänner och medforskare. Med särskilt 
anslag ur Längmanska fonden forskade han i Oslo 1950 efter gammal norsk 
folkmusik och lyckades då förvärva en hardangerfela, som han stolt 
demonstrerade. 

I samband med våra gemensamma kommentarer till P. A. Säves Got-
ländska visor skriver han till mig från Köpenhamn i sept. 1951: 

»Hit reste jag för att taga reda på en dansk 1600-talsmelodi, som på de 
äldre trycken av Toras visa (det var en vacker hustru hette Tora)4  upp-
gives som melodi. Dessutom har jag köpt E. T. Kristensens visböcker, 
Schiörrings avhandling och en bok av Gruener Nielsen. På landet måste 
man ha en del litteratur, som inte alltid är lätt att få låna! ... I Lund 
lyckades jag ang. 'Uti vår hage' endast få fram lsta och 5te upplagan av 
Eggelings sångbok, i första upplagan från 1873 fanns den inte men däre-
mot i den 5te år 1898. Denna senare var den första som fru MalM Holm-
ström-Ingers redigerade ... Det kan således tänkas, att fru M. H.-I. 
insatt den i sångboken» .5  

1  ULMA 22291:1, s. 1. 
2  Materialet finnes i Landsmålsarkivet i Uppsala. 
3  Brev 26.2.1932 i Landsmålsarkivet. 
4  Se: P. A. Säve, Gotländska visor (Kungl. Gustav Adolfs Ak.), nr 407. 
5  Se: H. Gustavson, Några folkvisor, i Saga och sed 1955. 
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Slutligen besöktes med anslag ur nämnda fond Leiden och Amsterdam 
1959 för studier rörande folkmelodier och sånglekar, varvid han gjorde 
ett viktigt fynd rörande ursprunget till »den frantzöske melodien Gredd-
lin». 

Dencker hade lätt för att tala och lätt för att skriva. Han var också 
en mycket flitig brevskrivare. Från och med 1927 börjar han utveckla 
ett rikt författarskap inom sitt speciella område. I början framträdde han 
med artiklar i olika stockholms- och göteborgstidningar, skildrande ton-
målningar i folkmusiken, klockklang och vapengny, fågelläten, näcken 
och djävulen m. m., alla livligt och populärt skrivna med nya rön ur egen 
fatabur. Den lätta, populära stilen behöll han även i de rent veten-
skapliga uppsatser, som nu efter hand så,go dagen i olika tidskrifter. Så 
t. ex. behandlade han i Fataburen 1928 sockenboöknamnen i Söderman-
lands län med anförande av äldre källor och egna uppte,ckningar. Han 
visar där hur sådana öknamn bildas på sockennamnet, genom rim eller 
ljudhärmning, stundom också genom motsättning till grannsocknen. 

Det var dock inom våra folkmelodiers historia, som hans författarskap 
mest kom att röra sig. Ur denna synpunkt behandlar han några av våra 
mest kända sånger, främst Du gamla du frias melodihistoria (i Musik-
kultur 1929) där han påvisar dess samband med gamla svenska och tyska 
folkvisemelodier. På samma sätt behandlar han värmlandsvisans melodi 
(I Svensk Tidskrift för Musikforskning 1929). 

I den lärda utredningen om Skålarnas musik (i Fataburen 1932) på-
visar han de lantliga skålstyckenas samband med 1600-talets rundå 
och gamla dryckesvisor. 

I anslutning till Frödings Vallarelåt analyserar han dels bakgrunden till 
själva uttrycket »Vilse i vall», dels en folklig melodi med inflätat eko 
(Svensk Tidskr. f. musikforskn. 1934). 

»Till Österland vill jag fara», som han behandlar i festskriften till 
Sverker Ek 1932, bygger ju till sin huvuddel på Höga visan vilket även 
angives i skillingtrycken, men dess början liknar en holländsk visa »Naa 
Osterland wil ik varen», medan fortsättningen skiljer sig från den svenska 
visan. Genom jämförelse med andra skillingtryck lyckas Dencker med 
stor sannolikhet utpeka författaren. 

För skillingtryck med melodihänvisningar intresserade han sig tidigt. 
Han genomgick på tjugotalet trycken i Kungl. Bibi. och Uppsala Univ.-
bibl., gjorde en förteckning däröver och blev en grundlig kännare av 
dessa efemära, men för vis- och meloditraditionen betydelsefulla alster. 
Sitt vetande härutinnan visade han särskilt i uppsatsen om de karo-
linska koralernas användning till skillingtrycksvisor på 1700-talet 
(Svensk Tidskr. f. musikforskn. 1938), liksom i sina kommentarer till H. & 
E. (Lundells) visor i nionde bandet av Svenska Landsmål och till Fredins 
Gotlandstoner i samma tidskrift (B 29). 

För ett par viktiga och utförliga kommentararbeten togs han i anspråk 
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på 1940-talet, då han bidrog med melodihänvisningar och annan lit-
teratur i de av Kungl. Gustav Adolfs Akademien utgivna P. A. Säve, 
»Gotländska lekar» och »Gotländska visor». Det stora arbetet med genom-
gången av in- och utländsk litteratur och manuskript kunde utföras utan 
alltför stor tidsutdräkt tack vare Denckers samlade anteckningar och 
hans utmärkta minne för hithörande ting. »Ikke mindst henvisningerne 
til melodianalogier, der ofte kan ~e i andre taktarter og fx. i dur, er i 
sandhed originalforskning», skriver Erik Dall, som också framhåller, att 
Dencker borde stått på titelbladet som medutgivare av Säves visor. 
Huvudtitelbladet var dock tryckt redan några år tidigare än sista häftet 
med Denckers stora insats kom ut. 

Stimulerad av arbetet med Säves lekar, kom han alltmer att ägna sig 
åt sånglekarnas historia. I det tillsammans med C.-H. Tillhagen år 1950 
utgivna verket »Svenska folklekar och danser» skrevs partiet »Sånglekar» 
av Dencker. Här gjorde han en systematisk indelning av dessa lekar, 
vilken han ytterligare utvidgade vid utarbetandet av Svenskt Visarkivs 
sångleksregistrant, upptagande alla kända sånglekar med varianter, på 
ej mindre än 5 800 registerkort försedda med lekens titel, första rader, 
källhänvisningar och lokalisering samt med s. k. D-nummer, anknytande 
till nämnda Tillhagen-Denckers arbete. En redogörelse för registranten 
gav han i Arv 1955 med en alfabetisk förteckning över 322 kända sång-
lekar. Grunden är således lagd till de svenska sånglekarnas systematik. 

Ett verkligt detektivarbete utförde han, då han i olika bibliotek spå-
rade uppgifter om den s. k. Wallmans samling av 93 folklekar, som en 
gång skulle ha överlämnats till Östergötlands fornminnesförening, men 
sedan varit förkommen. Med stöd av vissa anteckningar och siffror i 
L. C. Wiedes vismanuskript, uppvisar han vilka sånglekar som måste 
ha ingått i den wallmanska samlingen (Arv 1956).2  

Några uppsatser i Saga och Sed samt i Arv under senare år avhandla 
enskilda lekar såsom Domaredansen och den legendariske Kung Orre. 

Sedan Dencker år 1955 pensionerats, bosatte han sig i Uppsala, där 
han nu fick tillfälle att på Landsmålsarkivet koncentrera sig på ett stort 
sammanfattande verk om Sveriges sånglekar, vari hans samlade vetande 
på detta område skulle komma forskningen och allmänheten till godo. 
På detta verk arbetade han de sista åren oförtrutet, ja, nästan rastlöst, 
tills han bröts ner av en hjärtåkomma och andra svåra åldersförändringar. 

Det stora arbetets första del utkom 1960, andra delen föreligger i 
manuskript och innehåller bl. a. uddalekar och härmlekar. Lekarna 
anföras med viktigare varianter och melodier, varje lek ägnas ett särskilt 
kapitel. Första avdelningen behandlar » sammanparningslekar», vilka 
synas vara egna för Skandinavien, medan »friarlekarna», som behandlas 
i andra avdelningen, delvis ha motsvarigheter på kontinenten. Han spårar 

1  Erik Dal i Danske Studier 1956, s. 138. 
2  Samlingen senare återfunnen av J. Ling (Arv 1960, s. 137 if.). 
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lekarna i äldre källor, hos Bureus, Tsr. Holmström, 01. Rudbeek och 
Linne, försöker lokalisera dem till vissa landskap och tillskriver dem i 
regel enskilda, dock okända författare. I några lekar finna vi fragment 
från folkvisor, i vissa en karakteristisk symbolik. Den äldsta ordalydelsen 
söker han utröna genom att jämföra varianterna och även åt texttolk-
ningen, som inrymmer en hel del gåtfulla uttryck, ägnar han undersök-
ningar. Om också hans slutsatser stundom förefalla ganska djärva, måste 
väl detta verk betecknas som ett banbrytande arbete, varigenom en 
bred grund är lagd för vidare forskningar. 

I motiveringen till det hedersdoktorat, han 1957 erhöll vid Uppsala 
universitet heter det: »Inom hela det svårarbetade fält av folkdiktningen, 
som utgöres av folkliga lekar och ramsor och de med lekarna förbundna 
melodierna behärskar han som ingen nu levande svensk forskare stoffet 
från 1600-talet och fram mot vår egen tid». 

Om Nils Denckers förhållande till sitt vetenskapliga arbete kan man 
med fog använda uttrycket »med liv och lust». Han gladde sig som ett 
barn över de fynd, och de voro mänga, som han under sina forskningar 
gjorde i in- och utländska arkiv och bibliotek. Mitt uppe i sitt forsknings-
arbete var han vid sådana tillfällen glad som en spelman, han gnolade 
och gestikulerade, och hans entusiasm var smittande. Temperamentsfull, 
frispråkig och rättfram, efterlämnar han minnet av en intensivt levande 
personlighet. 

Herbert Gustavson, 

Till Nils Denckers bibliografi 
1926 Fiddlarens fuglar och andra fä. Hur våra allmogespelmän roat 

sig med att imitera djurens läten på fiolen. (Stockholms-Tidn. 7 febr.) 
Näcken och djävulen i folkmusiken. (Stockholms-Tidn. 1 aug.) 

1927 Bing-bång ... Klockklang och vapengny i allmogemusiken. (Sv. 
Dagbl. söndagsbil. 30 jan. 1927.) 
Spelmanstävlingar och spelmansstämmor. (Stockholms-Tidn. 29/7 1927.) 
Tonmålningar i folkmusiken. (Stockholms-Tidn. 27/3 1927.) 
Torshälla tordyvlar och Runtuna rundbukar. (Stockholms-Tidn. 7 aug.) 

1928 Den finländska djävulspolskan i Sverige. (Budkavlen, årg. 7, 
1928, s. 100-103.) 
Bellman hos allmogen. (Stockholms-Tidn. 24/7 1928.) 
Gamla visor till en daldansmelodi. Från Dalarnas hembygdsförbund. 
(Södra Dalarnas Tidn. 27/10 1928.) 
Gamla sjömansvisor. (Göteborgs Handels- o. Sjöfarts-Tidn. 22/9 1928.) 
Sockenboöknamnen i Södermanlands län. Fataburen 1928 s. 117-126. 
11 — 624029 Svenka Landsmål 1962 
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1929 Värmlandsvisans melodi. Svensk Tidskr. f. Musikforskning 11, 
1929, s. 104-115. 
»Du gamla du frias» melodihistoria (i Musikkultur 1929: 1, s. 3-8). Svenskt 
och tyskt i »Du gamla du frias» melodi (i Musikkultur 1929: 2-3, s. 25-28.) 
Melodien till Klippingshandskar. (Studier och uppsatser tillägnade Otto 
Andersson 19 27/4 29, s. 52-66.) 

1930 Gamla bergsmansvisor. Sthlm 1930. Med hammare och fackla II, 
årsbok utg. av St örjens Gille, s. 155-166. 
Musiknotiser i 1600-talets verser (Svensk Tidskr. f. Musikforskn. 1930, 
s. 53-73). 

1931 Om sörmländska folkmelodier. Hembygden utg. av Svenska 
Ungdomsringen för Bygdekultur 1931, Febr. s. 19-20, mars s. 14-16. 
Sörmländska folkmelodier leva ännu ... (Södermanlands Nyheter 6.2. 
1931.) 
Södermanlands spelmansförbund. (Sörmlandsstämman, Malmköping 
21-24 juli 1931. Nyköping, s. 73-75.) 

1932 Skålarnas musik. En sörmländsk brudskålsmelodi med gelikar och 
stamtavla. Nord. Mussets och Skansens årsbok Fataburen 1932, Sthlm 
1932, s. 27-40. 
Sörmländsk slängpolska och polska danser. (Söderm. läns tidn. 9/5 1931.) 
Vår folksång och dess melodi. (Vår sång, årg. 5, 1932, s. 48-50, 83.) 
Folkliga sorgekväden vid Gustav Adolfs död. (Nya Dagl. Alleh. 1.10.1932.) 
Soldatsånger från Gustaf Adolfs tid. (Nya Dagl. Alleh. 1.10.1932.) 

1933 Hänvisningar till annan litteratur beträffande text och melodier 
(till Fredin, Gotlandstoner) Sv. Lm B 29, Sthlm 1933 s. 751-771. 

1934 Vilse i vall. Skogstrollets polska — en litteraturhistorisk folk-
melodi. (Svensk tidskr. f. musikforskn. 16 årg. 1934. s. 99-112. 

1935 [Litteraturhänvisningar (i noter) till] Visor i H. & E. Folkminnen, 
Sv.Lm IX, s. 645-727. 
Nutida sörmländsk folkmusiktradition. (Sörmlandsbygden 1935, s. 
107-117.) 

1936 Folkmusik norr och söder om Mälaren. (Göteb. Hand. o. Sjöfarts 
Tidn. 12 febr.) 
Småländsk folkmusiktradition. (Göteb. Hand. o. Sjöfarts Tidn. 12 dec.) 

Folkvisan i Södermanland. (Södermanlands Läns Tidning 4.7. 1936.) 

1937 »Till österland vill jag fara». Göteborg 1937. Nord. folkminnes-
studier, tillägn. Sverker Ek 1937, s. 58-71. 
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1938 De karolinska koralernas användning till skillingtrycksvisor på 
1700-talet. Sthlm 1938. Svensk Tidskrift för Musikforskning 1938, s. 
131-156. 

1944 Hur vår folksång kom till. Samfundet för unison sång, årsskrift 
1944. Sthlm 1944, s. 7-9. 

1945 Spelmän och melodier i Vingåker. (Vingåkersboken, del 1, s. 207-
226.) 

1948 Anmärkningar och litteraturhänvisningar till melodierna i P. A. 
Säve, Gotl. lekar. (Kungl. Gustav Adolfs Akademien.) 

1949 »På öija ther hafvom vij busa.» öja bussar - ett intressant 
ynglingalag. (Sörmlandsbygden 1949, s. 115-126.) (Nyköping 1949.) 

1950 (Tills.m. C.-H. Tillhagen) Svenska folklekar och danser 1-II. 
Sthlm 1949-50. 

1955 Anmärkningar och litteraturhänvisningar till mel. i P. A. Säve 
Gotl. visor. h3. (Kungl. Gustav Adolfs Akademien.) Upps. 1955. 

1956 Medan man lefwer i wärlden säll. En gammal sånglek. Saga och 
sed 1955. Upps. 1956. S. 32-40. 
Svenskt Visarkivs sångleksregistrant. En kortfattad redogörelse. Upps. 
1956. Arv 11, 1955, s. 109-149. (Även i : Meddelanden från Svenskt 
Visarkiv. 3.) 

1957 Wallmans samling. With a summary in English. Sthlm (tr. i 
Upps.) 1957. Arv. Vol. 12, 1956. s. 129-157. Även i: Meddelanden från 
Svenskt visarkiv. 6. 

1958 Kung Orre skulle till gästabud fara. Sv. Lm 1957, s. 51-74. 
Upps. 1958. Även i: Meddel. fr. Svenskt visarkiv. 8. 
Domaredansen. Arv 13, 1957, s. 31-55. Upps. 1958. Även i Meddel. fr. 
Svenskt visarkiv. 9. 

1959 Vi ska far te Bränne (barfota genom dalar) (D 221). Arv 14, 1958, 
tr. 1959, s. 45-61. 
Nils Andersson och den svenska folkmusiken. Rig 1959, s. 78-84. 

1960 Sveriges sånglekar. Sammanparningslekar och friarlekar. Fal-
köping 1960. (8), 441 s. Skr. utg. genom Landsmåls- och Folkminnes-
arkivet i Uppsala, Ser. B: 9. 
(Tills.m. I. Pio) Sankt Bentes gilde. En uopklaret gammel dansk juleleg. 
(Danske Studier 1960. s. 5-18) Kbhvn 1960. 

1961 Then frantzöske melodien Greddlin i nordisk tradition. Sv. Lm 
1961, s. 131-151. 
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Resume 

Ni18 Dencker, n6 le 29.4. 1897, mort le 12.8. 1963, 6tait notre plus 
grand connaisseur en matiere de folklore, chansons populaires et rondes 
chant6es. Il fut professeur pendant les annees 1918 å 1957 å l'Ecole 
Sup6rieure Populaire de Södermanland. Outre un certain nombre d'ar-
ticles dans diff6rentes revues il a produit un grand travail sur les ron-
des chant6es su6doises (Sveriges sånglekar I, 1960). En 1957 il fut 
nomm6 Docteur Honoris Causa å, l'Universit6 d'Upsal. Une bibliographie 
sur les articles et autres ceuvres de Dencker suit sa biographie comm6-
morative. 



Nils Sjödahl 
1891-1962 

Den 17 november 1962 avled förre lektorn i modersmålet och historia 
vid Falu läroverk, fil. doktor Nils Sjödahl. 

Född i Malung den 26 september 1891 förblev han på mer än ett vis, 
helgjutet och harmoniskt, sina fäders landskap trogen. Han växte upp i en 
av Västerdalarnas största socknar, där redan då det välkända skinn-
skrädderiet börjat anta en sjudande utveckling, och där skinnarpatronerna 
knackade på porten ut mot stora världen. Men där levde samtidigt den 
gamla traditionens anda och föreställningsvärld frisk och varm, upp-
buren dessutom av ett språk, vars egenartade avvikelser i förhållande till 
skolans rikssvenska snart fångade den vakne ynglingens undran och 
samlarintresse. Han greps av en kärlek och lust till dessa gamla ting i sin 
bygd, som kom att bestå livet ut. Genom sina intressen och sin gärning 
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kom han att göra bestående insatser dels som dalsk historiker och språk-
forskare, dels även som hembygdsvårdare och museiman. 

Nils Sj ödahls studiehåg förde honom till gymnasiet i Falun, där han 1911 
avlade studentexamen. Samma är inskrevs han vid Uppsala universitet 
och kunde nu fritt ägna sig åt sina båda huvudintressen historia och 
nordiska språk, som båda ingingo i hans magisterexamen (1916). 

Det torde knappast ha varit tillfälligheter som bestämde den sunde, 
praktiskt klarsynte och vetgirige studenten Nils Sjödahls intresseinrikt-
ning och ämnesval. Osökt finner man hos honom starka band till hans 
goda, gammaldalska uppväxtmiljö, full av särpräglade traditioner och 
historiska minnen, från vilka han sannerligen inte ville slita sig loss. 
Tvärtom önskade han stärka sin samhörighet med dem genom att för-
djupa sina insikter och söka finna orsaker och sammanhang i hembygdens 
arv. 

Ett vittnesbörd bland andra om hans redan tidigt starka intresse-
förankring i sin hembygds folkliv, som i någon mån även förde honom in 
på folklorens och folktrosforskningens vida fält, föreligger i hans 1916 
till Landsmålsarkivet inlämnade språkligt och sakligt kommenterade 
avskrift av Jugas Olof Jonssons svartkonstbok från Nås, tillkommen 
på 1870-talet. Några år senare utgav han i vidare bearbetat och kom-
menterat skick denna märkliga bok, full av råd och ramsor mot ormbett, 
tandvärk, bölder, blodflöde, finnskott, odjur etc. samt för framgång vid 
fiske, frier, vallning av kreatur osv. (i Meddelanden från Dalarnas Forn-
minnesförening IX 1924). 

Sitt alltid varma och levande intresse för Dalarnas historia och då i 
synnerhet dess förhistoriska kultur, bosättning och folk har han framför 
allt dokumenterat i den lilla nyktert kritiska uppsatsen Låg Dalarna 
inom området för stenfolkets verksamhet?, i vilken han till bakgrund för 
sin diskussion av nutida fynd lagt materialet ur frågans livliga debat-
terande på 1860- och 1870-talen. Under den lågmälda tonen i hans kloka 
och varsamma framställning märker man dock en stillsam och försynt 
glädje över att nya fynd under senare år lyckats föra den arkeologiska 
dalaforskningen ett långt stycke framåt och att nytt och klarare ljus 
spritts över tidigare dunkla punkter i landskapet. Och som gammal god 
pedagog slutar han sin uppsats med en högst angelägen vädjan: »... om 
vårt landskap är fattigt på fornminnen, är det av så mycket större vikt, 
att de, som verkligen finnas, vårdas och tillvaratagas så, att de kunna 
komma forskningen helt till godo.» 

Sin ur dalaforskningens synpunkt mest betydande insats gjorde dock 
Sjödahl genom sitt bidrag till undersökningen av övre Dalarnas märkliga 
folkmål. Redan under sina första år i Uppsala drogs han till kretsen av 
lärare och elever i ämnet nordiska språk, som under ledning av den lärde 
och beundrade Adolf Noreen bedrev ett målmedvetet och entusiastiskt 
studium av svensk och nordisk språkhistoria på grundval av i olika byg. 
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der upptecknat dialektmaterial. Sjödahl inspirerades nu att göra in-
samlingar såväl i sin egen hemsocken Malung som i övriga västerdalska 
grannsocknar norr och söder därom. Några prov på sina uppteckningar 
överlämnade han senare till Landsmålsarkivet i form av mönstergillt 
utredigerade, lexikaliskt uppställda ordsamlingar från Nås (1916) och 
från Äppelbo (1922). De utgjorde ett värdefullt västerdalskt bidrag till 
den beskrivning och historia över hela dalmålet, som blott några år 
senare sammanställdes och utgavs av Lars Levander. 

Det kunde måhända te sig förvånande att Sjödahl inte lämnat något 
större lexikaliskt arbete från sin egen hemsocken. Förklaringen är enkel 
och närliggande. Där hade redan 1905 arbetet tagits upp av Ola Bann-
bers, som med tonvikt på målet i Yttermalung tio år senare redovisade 
en samling på i runt tal 8 500 blad. Sjödahl valde därför, klokt och prak-
tiskt, att ägna hela sitt intresse dels åt att fylla tomma fält i landskapet, 
dels åt att klara den synnerligen viktiga uppgiften att grammatiskt och 
ljudhistoriskt analysera och systematisera det insamlade materialet. Med 
resultatet av detta arbete avlade han 1919 sin licentiatexamen och efter 
ytterligare tre års studier kunde han 1922 framlägga sin utmärkta av-
handling om Gammal kort stavelse i västerdalmålen, med vilken han vann 
sin doktorsgrad. 

Efter blott en kort tids verksamhet som lärare vid olika skolor ute i 
landet, bland annat som lektorsvikarie vid folkskoleseminariet i Uppsala, 
återbördades Sjödahl till sitt hemlandskap genom utnämningen till 
lektor i modersmålet och historia vid Falu läroverk 1923, en tjänst som 
han skickligt och troget innehade till sin pensionering 1957. 

Under hela denna tid upprätthöll Sjödahl en levande kontakt med sina 
båda huvudintressen, såväl med nordiska språk och dalsk dialekt som 
med historia och landskapets fornvård. På 1930-talet var han sysselsatt 
med att genomföra en kommenterad tolkning av Dalalagen. Saken blev 
bekant för professorerna Åke Holmbäck och Elias Wessdn, som då 
förberedde ett nytt band av »Svenska Landskapslagar». De föreslogo 
Sjödahl att hans översättning skulle upptagas i serien, och han gick 
beredvilligt med på förslaget. Efter en viss överarbetning och anpassning 
av stil och uttryckssätt efter föregående lagöversättningar, vilket skedde 
under samarbete mellan Sjödahl och Wess6n, utkom översättningen 1936, 
varvid utgivarna i verkets inledning (s. L) med tacksamhet betonade 
Sjödahls »synnerligen värdefulla medverkan». 

Efter Sjödahls bortgång framgick det av hans efterlämnade samlingar, 
att han under sina sista år varit ivrigt sysselsatt med att utarbeta en 
grammatik över Malungsmålet. Manuskriptet är tyvärr ofullbordat. 
Men av sådana delar, som te sig mera definitiva, är det fullt klart att 
Sjödahl under årens lopp i hög grad lyckats att hålla jämna steg med 
forskningen inom ämnet. Ljudhistoriska problem med hänsyn till kvanti-
tet och accent m. m. diskuteras och belysas med rika exempelsamlingar. 
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Han har också gjort ett ganska långt framfört utkast till en kvalitativ 
ljudlära. I manuskriptet ingå ävenledes syntaktiska anteckningar samt 
uppteckningar av ortnamn, gårdsnamn och personnamn. Materialet, 
vars samtliga dialektord utskrivits med landsmålsalfabet, omfattar 
cirka 285 blad i folioformat (A 4), en i sanning imponerande prestation 
av en lektor med i första hand daglig skoltjänst, därnäst även en rad 
ansvarsfulla och tidskrävande uppgifter inom landskapets hembygds-
vård. Hela Nils Sjödahls efterlämnade manuskript har jämte en del 
annat värdefullt dialektmaterial överlämnats till Landsmålsarkivets 
dalmålsundersökning som gåva av hans maka fru Märta Sjödahl och 
hans son fil. mag. Sven Sjödahl. 

Såsom nära granne till residensstadens allmogemuseum, Dala fornsal, 
drogs Sjödahl redan som ung lektor i Falun in i dess mångahanda ar-
betsuppgifter. Han blev snart en synnerligen hängiven samlingsvårdare 
och påtog sig därjämte även den ansvarsfulla sekreterarsysslan i Dalarnas 
fornminnesförening. Efter bildandet av Dalarnas fornmirmes- och hem-
bygdsförbund (1930) utsågs han till dess kassaförvaltare, och som leda-
mot av arbetsutskottet kommo mänga betydelsefulla frågor inom den 
inre museala verksamheten att bringas under hans handläggning. Från 
1934 ända till sin bortgång var han en högt skattad ledamot av styrelsen, 
och under åren 1951-56 fungerade han som dess ordförande, därefter 
som dess vice ordförande. Såsom ett tack för sin mångårigt trofasta 
gärning till fromma för sitt landskap fick han vid årsstämman 1962 
mottaga Dalarnas fornminnes och hembygdsförbunds plakett »för ut-
märkta förtjänster om hembygdsvården i Dalarna». 

Nils Sjödahls arbeten och publikationer 

A. Otryckta arbeten, förvarade i Landsmåls- och Folkrninnesarkivet 
1. Manuskript och anteckningsböcker 

1916: Smärre texter från Nås 26 blad i kvarto. 
Avskrift av Jugas Olof Jonsson i Nås och öfverborg till-

hörig trollbok från åren 1873-1874, med kommentar av 
Sjödahl 47 blad i kvarto. 

Uppteckningar från Nås finnmark 2 blad i kvarto. 
Typordlista från Tyngsjö 1 häfte i oktav. 
Tabellarisk materialsamling av ord till belysning av gammal 

kort stavelse i Västerdalmålen 386 blad i kvarto. 
1922: Svar på Levanders typordlistor från Äppelbo 4 häften i 

oktav. 
Folkloristiska notiser från Äppelbo 10 blad i sedes. 
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1946: Svar å Levanders kompletteringsfrågor för Dalmålsord- 
boken från Malung 2 häften i oktav. 

D:o från Järna 1 häfte i oktav. 
D:o från Nås 1 häfte i oktav. 

1947: Uppteckningar av dialekt från Venjan 1 häfte i oktav. 
1948: Svar å Levanders kompl. frågor för Dalmålsordboken från 

Äppelbo 1 häfte i oktav. 
D:o 23 blad i kvarto och 2 blad i oktav. 

1963: Sjödahls efterlämnade uppteckningar och manuskript; 
gåva av fru Märta Sjödahl och sonen fil. mag. Sven 
Sjödahl: 

Primäranteckningar från Venjan 1946, gjorda med ledning 
av Levander Dalmålet 2 häften i oktav. 

D:o från Vejan och Äppelbo 1946 1 häfte i oktav. 
D:o från Järna och Nås 1946-47 2 häften i oktav. 
D:o från Äppelbo (odaterade) 2 häften i oktav. 
D:o från Malung (odaterade) 1 häfte i oktav. 
Anteckningar om Malungsmålet 2 häften i oktav. 
Typord till belysning av kort stavelse i Västerdalmålen från 

Äppelbo, Järna, Nås, Floda 1 häfte i kvarto. 
D:o från Malung, Lima, Transtrand 1 häfte i kvarto. 
Jämförande excerpter till belysning av kort stavelse (hu-

vudsakl. från Husby) 1 häfte i kvarto. 
D:o (från Mora och Särna) samt förarbeten till studiet av 

kort stavelse i Västerdalm. 1 häfte i kvarto. 
Uppsatser om Malungsmålets ordböjning (Substantiv, ad-

jektiv, räkneord) 29 blad i folio. 
Kvalitativ ljudlära, vokaltillägg, konsonanttillägg i Ma-

lungsmålet 60 blad i folio. 
Förstudier och materialsamling till kvantitet i Malungs-

målet 61 blad i folio. 
Förarbeten till en grammatik över Malungsmålet 1 kapsel i 

folio. 
Manuskript till Malungsmålets grammatik (ofullbordat) i 

folio: Till Malungsmålets syntax 18 blad, Fortis plats 11 bl., 
Accent 18 bl., Substantiv 33 bl., Adjektiv 15 bl., Adverb 
11 bl., Räkneord 3 bl., Pronomen 21 bl., Verb 36 bl., 
Konjunktioner 4 bl., Prepositioner 13 bl., Kvalitativ 
ljudlära: a. Vokaler 44 bl., b. Konsonanter 30 bl., Ort-
namn 6 bl., Gårdsnamn 10 bl., Personnamn 10 bl.; hela 
manuskriptet omfattande cirka 285 bl. 
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2. Lexikaliska samlingar 
1916: Orduppteckningar från Nås 702 blad i sedes. 
1922: Orduppteckningar från Äppelbo 500 blad i sedes. 

Ortnamnsuppteckningar från Äppelbo 11 blad i sedes. 
1963: Excerptsamling med jämförande grammatiska notiser till 

ord från Västerdalarna, området Transtrand—Gagnef, 
stundom även till ord från övriga dalmålsområdet 4 977 
blad i sedes. 

B. Tryckta arbeten 
Dialekt och kulturhistoria 

1922: Gammal kort stavelse i Västerdalmålen (121 s.). Ny uppl. 
1937 (141 s.). I Svenska Landsmål B. 34. 

1924: Jugas Olof Jonssons svartkonstbok, med kommentar. I 
Meddelanden från Dalarnas Fornminnesförening IX. 

1937: Dalarnas Fornminnesförening. Historik. I Dalarnas Hem-
bygdsbok. 

1938: Uppbostenen — Ett beriktigande. I Dalarnas Hembygds-
bok. 

1940: Låg Dalarna inom området för stenfolkets verksamhet? 
En aktuell fråga på 1860- och 1870-talen. I Dalarnas Hem-

bygdsbok. 
Stig Björklund 

Resumé 

Le 17 novembre 1962 disparaissait Nils Sjödahl, docteur ås lettres, 
ancien professeur de suådois et d'histoire au Lycåe de Falun. Il naquit 

Malung le 26 septembre 1891; promu au baccalauråat en 1911 å Falun 
il s'inscrivit la mem° annåe å l'Universitå d'Upsal, il y devint licenciå 
å lettres en 1919 et pråsenta une thåse de doctorat en 1922 qui avait 
pour titre « Les anciennes syllabes courtes dans le patois du Väster-
dal » (Gammal kort stavelse i Västerdalsmålen). A cötå de son travail au 
lycåe de Falun il a apportå une contribution importante dans le domaine 
de la conservation des monuments culturels de sa province comme col-
laborateur du musée. Il a &rit des articles sur l'histoire et l'archåologie 
ainsi que dans son sujet principal : les langues nordiques. Sa traduction 
commentåe de la loi dalåcarlienne incluse dans la gårie de Holmbäck—
Wessån : « Les lois des provinces suådoises » (Svenska landskapslagar) 
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est, elle aussi, une contribution de premier plan. Peu de temps avant 
de mourir il regut une plaquette de la Sociåtå dalkarlienne pour le sou-
venir et la con,servation du passé pour les services remarquables ren-
dus å la Dalkarlie pour la conservation de son passé ». Parmi les col-
lections qu'il a laiss6es se trouvait l'important manuscrit presque achavå 
d'une grammaire du dialecte de Malung. 



Litteratur 

Olav T. Beito, Norske målferetekster. Oslo 1963. xxv, 522 8., 3 kartor. 
(Skrifter frå Norsk nicilforearkiv ved Olav T. Beito, XVIII. Universitets-
forlaget, Oslo.) 

Det har tidigare varit rätt mödosamt för språkforskare och studerande, 
som sökt efter goda, belysande språkprov från norska dialekter, att 
leta upp sådana i den mångfald av lokala språkundersökningar som 
funnits i den norska dialektlitteraturen. I sådana publikationer har dock 
funnits många goda uppteckningar gjorda enligt moderna fonetiska 
metoder och med användning av Johan Storms år 1884 framlagda fonet-
iska skrift, som för norskan haft samma betydelse som Lundells lands-
målsalfabet för svenskan och svenska dialekter. En någorlunda re-
presentativ samling dialektprov från hela Norge har dock endast funnits 
i Aasens redan 1853 utgivna »Prover af Landsmaalet i Norge» med 20 
dialektprov jämte exempel på »landsmaal», ett för sin tid banbrytande 
arbete som senare utgivits på nytt. Arbetet innehöll dock enbart bear-
betade texter i vanlig skrift. 

Det är ett slags utvidgad motsvarighet till Ivar Aasens »Prover», som 
nu för universitetsbruk i Norge utgivits av prof. Olav T. Beito i det 
norska Målforearkivets skriftserie och som likt Aasens arbete är »gen-
nemseede og provede af kyndige Folk». Det har blivit en diger volym på 
över 500 sidor, där texterna direkt reproducerats efter handskrift, eller 
maskinskrift då det gäller grövre beteckning, eftersom det eljest skulle 
ställt sig tekniskt besvärligt och synnerligen dyrbart att framställa 
boken med vanlig typografi. Utg. har således liksom vii Sverige, då det 
gällt mera omfattande texter med invecklad ljudbeteckning (t. ex. Carin 
Pihls »Livet i det gamla Overkalix», Sv. Lm. B. 59), fått tillgripa den 
billigare men mera utrymmeskrävande handskrivna textformen. Läs-
barheten har knappast blivit lidande på den metoden. 

Arbetet är enligt Beitos förord avsett att tjäna som läsebok för norsk-
studerande, men det vänder sig också till andra intresserade. Även för 
svenska dialektforskare har boken mycket av intresse att bjuda på. 
Det säges, att i boken medtagits »noko meir enn det som no utgjer mål-
f orepensum for norsk hovudfag på den språklege lina», och sett från syn-
punkten av vad blivande svensklärare i vårt land brukar bekanta sig 
med av svenska dialekter, förefaller urvalet mycket stort. Alla texter har 
återgivits med Storms alfabet, och ett stort antal av dem dessutom i 
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fonematisk omskrift. Denna har utförts av dr Ingeborg Hoff, som också 
skrivit ett stort antal av texterna i fin ljudskrift. För de tillämpade prin-
ciperna lämnas en redogörelse (se s. 486-493). De allra flesta av de sam-
manlagt 222 texterna har upptecknats efter intalning på ljudband, an-
tingen direkt efter sagesmännen eller av sådana som »läst in» äldre texter 
på band och som vid utskriften kontrollerats av uppläsaren eller andra 
personer från samma bygd. Dessutom har alla texter »friserats» genom 
jämförelser med andra uppteckningar från samma håll i Norsk maal-
forearkiv. Ingeborg Hof f har som sagt haft huvudansvaret för utskriv-
ningen av materialet, vissa västnorska texter har dock assistent Inger 
Froyset svarat för. Själva renskriften är också gjord av dessa båda. 

Innehållsförteckningen ger gott besked om samtliga texters proveniens, 
meddelare, upptecknare och event. tidigare publicering. Listan över 
tidigare publicerade texter, som här »renoverats» och nyutskrivits efter 
uppläsning via ljudband, har det sitt intresse att ta del av. Där möter 
Ivar Aasen med 8 texter från »Prover», resp. »Norske minnestykke», 
Asbjornsen og Moe med 5 »Eventyr», samt vidare Leiv Heggstad med 
35 textprov (från »Eventyr og segner») och vidare prov från Ivar Kleiven, 
Moltke Moe, H. 0. Opedal, Johs Skar och Per Sivle. 

Det är alltså i hög grad »klassiskt» dialektmaterial, som här presenteras. 
Däremot saknas helt det slags material, som i Sverige under senare år 
särskilt uppmärksammats, nämligen uppteckningar efter spontant tal, 
avlyssnat under normala samtalsförhållanden och ofta utan att den av-
lyssnade direkt varit medveten om upptagningen. Det är givet, att 
sådana uppteckningar kommer att sakna det »litterära» värde, som texter 
av den art Beitos bok ger oss äger. Men för den som vill lära känna »vad 
vi verkligen säga», som J. A. Lundell en gång uttryckte saken, är upp-
tagningar och texter av sådan vardaglig och spontan talprosa mer upp-
lysande än de noggrannt förberedda och inlästa texterna, som vi ju inte 
heller i vårt land saknat. 

Som slutord om Beitos »Norske målforetexter» kan sägas, att den 
också för svenska språkforskare har ett stort intresse och säkert för lång 
framtid kommer att anlitas, då man här vill jämföra särskilt västsvenska 
och norska mäl. 

Manne Eriksson 

Schwedische Volkskunde. Quellen — Forschung — Ergebnisse. Fest-
schirift jur Sigfrid Svensson zum sechzigsten Geburtstag am 1. Juni 1961. 
Red. Gösta Berg m. fl. Almqvist ch Wiksell, Uppsala 1961. 511 8. 

En bok som denna tidskrift inte gärna kan undgå att omnämna är 
Schwedische Volkskunde, den ståtliga översikt över svensk folklivsforsk-
nings källor, metoder och resultat, som tillägnades Sigfrid Svensson på 
hans 60-årsdag 1961. Den är som festskrift rätt ovanlig, eftersom den är 
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skriven efter en på förhand uppgjord systematisk plan, där varje för-
fattare fått svara för sitt specialområde så att det hela blivit en allsidig 
översikt över hela forskningsområdet. Då dessutom de 22 författarna i 
allmänhet givit en sammanfattande bibliografi över sitt särområde, har 
boken blivit en oumbärlig handbok för var och en som vill orientera sig 
vidare i det rika ämnet, på vilket forskningsstadium han än må befinna 
sig. Därtill är boken översatt till tyska och utgör så en god presentation av 
svensk folklivsforskning av i dag för utländsk läsekrets. 

På det begränsade utrymme som här står till förfogande kan det inte 
bli fråga om att göra en utförlig anmälan av arbetet. Det blir i stället en 
mer katalogartad översikt över de olika bidragsgivarna och deras ämnen. 
De båda första artiklarna ger den allmänna ramen med en av Gösta Berg 
skriven forskningshistorik från äldsta tid fram till nuet men med tyngd-
punkten i en redogörelse för »Sigurd Erixons tidevarv» och insatserna 
från hans lärjungakrets, samt en översikt över forskningens nuvarande 
ställning av John Granlund, som bl. a. ställer olika metoder under dis-
kussion och nog anser att den geografiska spridningen av företeelserna 
väl ensidigt fångat intresset. Han betonar den bestående växelverkan 
som rått mellan kulturelementen och den sociala strukturen i värt land. 
Folklivsforskningens religions- och kyrkohistoriska bakgrund belyses i 
Hilding Pleijels bidrag, där bl. a. det viktiga sambandet mellan medel-
tidens katolska tradition och våra folkseder understrykes. Vid sidan av 
denna torde arvet av sed och tro från förkristen tid spela en underordnad 
roll. Den socialhistoriska bakgrunden är ämne för Jerker Roséns bidrag, 
där frälsets utveckling från tidigare hövdinga- och storbondeklass be-
röres liksom också 1600-talsfrälsets och skatteköpens traditionspå,ver-
kande betydelse och likaså Karl XI:s reduktion, för både adel och bönder. 
Kulturgränserna inom vårt land och kulturvägarna beröras av Sam 
Owen Jansson. Lokal utveckling och lån av kulturelement, liksom också 
av myndigheter dirigerad propaganda, har alla spelat med i utvecklingen 
av våra lokalkulturer. Hithörande frågor har särskilt i fråga om bygg-
nadsformer undersökts av Sigurd Erixon, som också påpekat den viktiga 
»fäbodgränsen» genom norra Svealand, som åtminstone i viss mån be-
tingats av geografiska faktorer. Andra sidor av kulturspridningen har 
behandlats av Sigfrid Svensson, särskilt i fråga om dräktskicket, av C. 
W. von Sydow ifråga om sagor och sägner m. fl. 

Byar och ägostruktur behandlas av Sigurd Erixon, som särskilt in-
tresserat sig för hur förhållandena har kunnat gestalta sig före den 
centrala dirigering, som utgått från statliga eller feodala intressen. Han 
redogör bl. a. för vissa resultat som vunnits i hans sista stora arbete 
»Svenska byar utan systematisk reglering». I fortsättningen skriver 
Albert Eskeröd om den sociala organisationen, Ragnar Jirlow om åker-
bruket samt Albert Sandldef om boskapsskötseln och Måtyols Szab6 
om hästarna. Jakten behandlas av Sture Lagercrantz, som gör jämförelser 
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med förhållanden på andra ställen i världen, och fisket av Olof Hasslöf. 
Hantverket beskrivas av Bengt Bengtsson och handeln av Börje 

Hanssen. Byggnadssätt, inredning och möblering utredes av Gösta von 
Schoultz, medan klädedräkten och dess utveckling skildras av Anna-
Maja Nylön och kostvanorna av Brita Egardt. 

För årsfester och arbetslivets festligheter samt kalendern redogör 
Jan-öjvind Swahn, medan livets festcykel och dess utforskande skildras 
av Nils-Arvid Bringeus. För folktron och folktroforskningen ger Carl-
Martin Edsman en sakkunnig redogörelse, som också fyller en viktig 
bibliografisk uppgift. Och slutligen redogör Anna Birgitta Rooth för 
sagor och sägner, deras utforskande och de olika teorierna om deras upp-
kornet och spridning, samt Bengt R. Jonsson för våra folkvisor, både 
ballader och andra visor, jul- och majvisor samt kyrkosång, danslekar 
och småvisor. Han redogör också för samlingarna i våra skilda arkiv, 
som han i egenskap av föreståndare för Svenskt visarkiv grundligt lärt 
känna. 

Boken Schwedische Volkskunde är som redan sagts en imponerande 
födelsedagshyllning till en av våra främsta folklivsforskare. Den är sam-
tidigt en uppslagsbok, som ingen forskare i de ämnen som boken be-
handlar, kan undvara om han snabbt skall få önskade besked om forsk-
ningsläget och om dithörande litteratur och andra källor. Det är en bok 
som både festföremålet och redaktörerna kan känna stolthet över. 

Manne Eriksson 

Resume 

M. Manne Eriksson fait le compte rendu d'un recueil de spacirnens 
des dialeetes norvagiens, « Norske målforetekster » adit6 par Olav T. 
Beito (1963) en collaboration avec Ingeborg Hoff et Inger Froyset. Le 
volume camprend en tout 222 spacirnens de textes repr6sentant tous 
les dialectes norvögiens reproduits å l'aide de signes phonatiques detail-
lös et en outre, dans la plupart des eas, en transcription phonömatique. 
L'ouvrage est surtout destinö å servir de livre de lecture aux ötudiants 
des langues nordiques. 

M. Eriksson fait aussi la revue de « Schwedische Volkskunde », pub-
lication comm6morative dödiae, en 1961, au Professeur Sigfrid Svensson 
å Lund pour son 60-åme anniversaire. Le livre contient des articles de 
22 autetws sur des questions intöressant spacialement rötude de l'ethno-
logie et du folklore suadois. Tons ces articles donnent une vue d'ensem-
ble homogåne sur les sourees de ces recherches, leurs möthodes et leurs 
rösultats dans la Suåde actuelle. 



Undersökning av svenska dialekter och folkmin' nen 
1961/62 

Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala 
Årsberättelse för budgetåret 1961/62 

Av DAG STRÖMBÄCK och FOLKE HEDBLOM 

I. Översikt över ekonomi, förvaltning och personal 

Arkivets stat för budgetåret 1961/62 fastställdes genom k. brev den 
2/6 1961. Anslagens belopp och fördelning på skilda poster framgå av 
statsliggaren för nämnda år s. 489 ff. 

Anslaget till avlöningar har höjts med 1 400 kronor. Under ansla-
get omkostnader har delposten till övriga expenser ökats med 400 
kronor. I övrigt ha riksstatsanslagen varit oförändrade. 

Även detta år har Kopparbergs läns landsting lämnat ett anslag av 
6 000 kronor för biträdeshjälp vid redigeringen av Dalmålsordbokens 
tryckmanuskript. För fortsatta undersökningar 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 sedan den 1/7 1961. Vice ordförande har varit 
professor V. JANSSON, skattmästare överbibliotekarien T. KLEBERG och 
sekreterare arkivchefen professor D. STRÖMBÄCK. övriga ledamöter ha 
varit professorerna J. SVENNUNG, C.-A. MOBERG, L. MOBERG och Bo 
WICKMAN. Suppleanter ha varit professorerna V. SVANBERG och E. LÖF-
STEDT. 

Arkivets fasta personal har utgjorts av: 

A. Arkivchef 

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

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 24: docenten fil. dr MANNE ERIKS-
SON intill den 1/3 1962, då han avgick med pension; fil. dr HERBERT 
GUSTAVSON intill den 1/5 1962, då han avgick med pension; fil. dr 
FOLKE HEDBLOM, arkivchef ens ställföreträdare och föreståndare för 
fonogramavdelningen och fil. lic. RicHABD BROBERG, föreståndare för 
folkminnesavdelningen och expeditionen. 

Arkivarier i lönegrad Ae 21: fil. lic. ERIK HOLMKVIST intill den 
1/9 1961, då han avgick med pension; fil. dr STIG BJÖRKLUND och 
fil. lie. ÅSA NYMAN, fr. o. m. den 1/2 1962, då hon enligt Kanslerns 
förordnande efterträdde E. Holmkvist. 

D. övrig icke-ordinarie personal 

Arkivarier i lönegrad Ae 19: fil. lie. ASA NYMAN t. o. m. 31/1 
1962 (se ovan). Partiellt tjänstledig 1/9 1961-31/5 1962. Vikarie: fil. 
kand. ANNIKA BERGGREN. — Fil. lic. GusTEN WIDMARK, partiellt 
tjänstledig 1/9 1961-31/5 1962. Vikarie: fil. kand. RUNE ViisTERLuND 
1/9 1961-28/2 1962 och fil. stud. RAGNI LANTZ 1/3-31/5 1962. 

Amanuens i lönegrad Ae 17 fr. o. m. den 1/3 1962: fil. kand. 
RUNE VÄSTERLUND. 

Kansliskrivare i lönegrad Ae 10: fru DAGMAR HOLMKVIST. 
Kontorist i lönegrad Ae 9: fröken ANNA-LISA BORG. 
Arkivbiträde i lönegrad Ae 7: fröken EVA MASRELIEZ. 
Kontorsbiträde i lönegrad Af 1-Ae 5: fröken YVONNE WALLIN 

1/7-31/12 1961 och fröken INGALILL OB:r.sTribm fr. o. m. 15/1 1962. 
Extra medarbetare: Liksom föregående år har läroverksadjunkten 

fil. dr NILS TIBERG varit ledare för estlandssvenska undersökningen och 
ingeniör TORSTEN ORDÅUS har tjänstgjort som teknisk assistent vid 
fonogramavdelningen. Fru MARGARETH.E NORMAK har fortsatt sin tjänst-
göring inom arkivexpeditionen och referensbiblioteket såsom av Arbets-
marknadsstyrelsen avlönad arkivarbetare. Dr Phil. OSKAR LOORITS, för-
utvarande chef för Estlands folkloristiska arkiv i Dorpat, som sedan 
1944 varit knuten till Landsmåls- och folkrninnesarkivet såsom flykting-
stipendiat, avled den 12/12 1961. Med tacksamhet bevarar institutionen 
minnet av denne hängivne, kunskapsrike och ovanligt produktive for-
skare. 

Förste arkivarierna MANNE ERIKSSON och HERBERT GUSTAVSON ha 
12— 624029 Svenska Landsmål 1962 
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efter sin pensionering i viss utsträckning fortsatt sitt medarbetarskap i 
arkivet, varom se nedan. 

För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institu-
tionens olika avdelningar. 

II. Samlingarnas tillväxt och användning 

Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedan-
stående översikt: 

lexikaliska ordsamlingar 149 bl. fol. och A4, 209 bl. 4:o, 5 041 
bl. 8:o, c:a 87 750 bl. 16:o (därav excerpter för ordregistren, växt- och 
fågelnamnsregistren c:a 24 000 samt I. Mod&rs samling rörande fiske-
terminologi 29 116) och 2 häften. 
texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnes-
uppteckningar 718 bl. fol. och A4, 4 061 bl. 4:o, 55 bl. 8:o, 153 bl. 
16:o och 4 häften och band. 
grammatiska anteckningar 4 bl. A4, 3 bl. 4:o, 4 bl. 16:o, 1 typ-
ordlista och 4 häften. 
primäruppteckningar 44 häften. 
melodier 12 st. 
teckningar och skisser 48 st. och kartor 1 st. (utom de som ingå 
i löpande text). 
fotografier 50 st. och fotostatkopior 616 st. 

Fonogramarkivet har under året tillförts 325 nyinspelade ljudband, 
därav 150 från Amerika-expeditionen. En del av inspelningarna ha över-
förts till 160 st. grammofonskivor (med hastigheterna 78 och 33 1/3 
varv/min.). För kopieserien ha 27 skivor framställts. För utomstående 
institutioner och forskare ha 99 skivor och 16 ljudband framställts. Där-
till komma bandkopior för bruk inom institutionen. 

Referensbiblioteket har under arbetsåret ökat med 430 nummer 
och därjämte c:a 54 oaccederade leveranser av fortsättningsverk (tid-
skrifter, serier, häftesvis utkommande arbeten o. d.). Förvärvet har så-
som tidigare i betydande utsträckning skett genom gåvor från institu-
tioner och enskilda samt genom byten med tidskriften Svenska Lands-
mål och arkivets skriftserier. 

106 band har nybundits eller reparerats. 
Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har 

varit 2 955. 
Lån av handskrifter och böcker inom staden ha beviljats i 28 fall, 

varvid 55 nr utlånats och utom staden i 55 fall, varvid 605 nr utlånats. 
Hela antalet utlånade volymer var således 710. 
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Arkivarbeten och materialbearbetning 

1. Allmän översikt 

Expeditionen har föreståtts av BROBERG. Den närmaste ledningen 
av expeditionens arbete har utövats av fru HOLMKVIST, som därjämte 
ansvarat för den centrala accederingen och registerföringen av allt in-
kommande handskriftsmaterial. Under året ha 370 nya enheter införts i 
accessionskatalogen och antecknats i topografiska registret och person-
registren. 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 maskinskrivning. Fröken OHLSTRÖM, an-
ställd som kontorsbiträde i Af 1 fr. o. m. 15/1 1962, har främst svarat 
för maskinskrivning och stenografering samt utfört allmänna kontors-
göromål. HEDBLOM har varit arkivets kassaförvaltare. Fröken BORG har 
svarat för bokförings- och kassaarbete, medelsrekvisitioner, redovis-
ningar, löne-, skatte- och sjukvårdsärenden. Byrådirektör B. NORDEN-
SKJÖLD har varit sakkunnig medhjälpare vid handläggningen av perso-
nal-, löne- och bokföringsfrågor. — Vid vissa tillfällen har förutvarande 
kontorsbiträdet fru CARIN HEDBLOM deltagit i olika arbeten inom 
expeditionen. 

Referensbiblioteket har omhänderhafts av ERIKSSON och efter dennes 
pensionering fr. o. m. den 1/3 av VÄSTERLUND. Denne har dessutom med 
plastbindningsapparaten »Planatol» inbundit böcker och handskrifter samt 
i övrigt utfört skilda uppgifter inom expeditionen, bl. a. utarbetande av 
tillägg till förteckning över institutionens förvaltningsarkiv. 

Under året ha 1 242 brev och 722 andra försändelser avsänts från 
expeditionen, arkivchefens korrespondens delvis oräknad. 

Om sak - och or dr egist erarbeten. se  nedan under folkminnesavdel-
ningen och landskapsundersökningarna. 

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

Dalarna. BJÖRKLUND har varit ledare för dalmålsundersökningen. 
Dennes verksamhet har i främsta rummet inriktats på den fortsatta 
publiceringen av dalmålsordboken, vars första häfte, omfattande artik-
larna a-barka, utkom av trycket i mars månad. Andra häftet, barka-
bogräs, förelåg då i korrektur och utkom vid årsskiftet. Under våren har 
arbetet med slutredigering av manuskriptet till häfte 3 fortsatts. Redi-
geringsarbetet har i sin helhet utförts av Björklund. Till korrekturläsning 
och granskning av artiklar ha tillfälliga medarbetare anlitats. Sålunda 
har fil. dr ELLA ODSTEDT kontrollerat och kompletterat textila artiklar. 
Doc. S. FRIES har läst ett första korrektur och hämtat vissa komplette-
ringar ur Svenska ortnamnsarkivets samlingar. Fröken TINA PIERCE 
12* - 624029 
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har utfört översättningen av ordbokens riksspråkssynonymer till engel-
ska. Excerpering av kvarvarande fältuppteckningar har utförts av fil. 
mag. GERD OMAN och fru GUN BJÖRKLUND med ett resultat av c:a 
11 000 blad 16:o. De ha också deltagit i granskningen av ordbokens 
första korrektur jämte fil. stud. RAGNI LAbrrz. Hennes huvuduppgift har 
varit att i oktavkortregistret införa hänvisningar till alla under senare 
år tillkomna kompletteringsregister in 16:o. Hon har vidare excerperat 
växtnamn och vissa äldre uppteckningar. Björklund har dessutom hand-
lagt löpande göromål vid undersökningen, såsom granskning av upp-
teckningar och excerpter, korrespondens och besvarande av forskares 
frågor rörande Dalarnas folkmål och etnografi. Hit hör bl. a. en mycket 
detaljerad granskning och kritik av det material ur dalmålssamlingarna, 
som E. 0. Bergfors utnyttjat för sin doktorsavhandling »Tilljämning a> å. 
i dalmål». — Doc. S. Fries har utöver ovannämnda arbeten granskat 
det omfattande ordmaterial som herr I. Norman i Säters sn även detta 
år insänt till arkivet. Sätersamlingen har därigenom under året ökat med 
2 490 bl. 16:o och uppgick vid årets slut till omkring 24 690 bl. 

Dalsland. Skogvaktare N. WIRÉN har under året fullbordat sin ren-
skrivning och komplettering av f. landsantikvarien N. I. Svenssons upp-
teckningar från Vedbo hd. 

Gotland. GusTAvsox har fortsatt manuskriptet till den på M. Klint-
bergs samlingar grundade ordboken över Laumålet från kvarntrut till 
lora, varav partiet t. o. m. klöv renskrivits på maskin. Med stöd av an-
slag från Humanistiska forskningsrådet har Gustavson kunnat fortsätta 
detta sitt ordboksarbete även efter sin pensionering. Han har vidare 
genomgått manuskript och litteratur för den planerade kommentaren 
till P. A. Säves Gotländska sägner (tryckta i Gustav Adolfs Akademiens 
skriftserie). 

Gästrikland. HEDBLOM har under hösten 1961 fortsatt sin utskriv-
ning och kommentering av fonogram från Valbo sn samt granskat in-
kommande uppteckningar. I det senare arbetet har också VÄSTERLUND 
deltagit. Fil. mag. L.-G. Qvism har utskrivit fonogram från Årsunda sn. 

Hälsingland. BERGGREN har fortsatt sin utredigering av de av fru 
Signe Widholm i Bergsjö sn hopbragta, huvudsakligen folkloristiska sam-
lingarna. I samband därmed har hon besökt Bergsjö, se nedan under 
Resor. HEDBLOM och VÄSTERLUND ha granskat uppteckningar och utsatt 
uppslagsord. Fil. stud. L. NÄSSTRÖM har utskrivit fonogram från Arbrå 
sn och fil. kand. KERSTIN ENGWALL-PERSSON har excerperat växt- och 
fågelnamn under ledning av GUSTAVSON. 

H ärj e d al en. STRÖMBÄCK har fortsatt sin utredigering och komplette-
ring av ordsamling från Hede sn i samverkan med en sagesman från byn 
Långå. Fil. stud. MARIANNE ANDERSSON har under GUSTAVSONS ledning 
excerperat växt- och fågelnamn ur samlingarna från landskapet. 
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Jämtland. Doc. N. SimoNssoN har utskrivit, översatt och kommen-
terat fonogram från Offerdals sn. 

Lappland. VÄsTERLIIND har utskrivit fonogram och utredigerat egna 
uppteckningar från Vilhelmina sn, granskat inkomna samlingar och ut-
satt uppslagsord. Fil. stud. C.-0. JONSSON har utskrivit fonogram från 
Lycksele sn i samband med proseminarieuppsats. — Jfr äv. Lapska av-
delningen. 

Medelpad. Rektor A. HELLBOM, Stockholm, har under året fullbor-
dat sin ordbok över Njurundamålet under jämförelse med angränsande 
socknars mål. Han har som gåva till arkivet överlämnat ett exemplar i 
5 maskinskrivna volymer. Under GUSTAVSONS ledning har fil. stud. 
MARIANNE ANDERSSON exeerperat växt- och fågelnamn ur samlingarna 
från landskapet. 

Norrbotten. Fru ANNA RÖNNQVIST har under året fortsatt utredi-
geringen av egna orduppteckningar från Nederkalix sn. WIDMARK och 
VÄSTERLUND ha granskat inkomna samlingar. — Fil. lic. E. WAHLBERG 
har fortsatt sin utskrivning av fonogram på finska språket från Torne-
dalen. 

Närke. Den i fjolårets arbetsberättelse omnämnda undersökningen av 
landskapets folkmål och folkminnen som bedrives med stöd av Örebro 
läns landsting har fortsatts under BROBERGS överinseende och med 
VÄSTERLUND som arbetsledare. Under hans ledning ha fil. stud. MONICA 
JILMSTAD, fil. stud. G. NILSSON och fil. stud. E. ÅstN excerperat fråge-
listsvar och ordlistor i Södermanland-Närkes landsmålsförenings sam-
lingar. För de senare har ett speciellt register upplagts. De gjorda excerp-
tema uppgå till c:a 6 500 bl. 16:o, hänvisningar oräknade. 

S ödermanland. Fil. lie. R. OTTERBJÖRK har fortsatt sin utredigering 
av orduppteckningar från Sorunda m. fl. sur. 

Uppland. ERIKSSON har, särskilt efter sin pensionering den 1 mars, 
kunnat ägna mera tid åt Upplandssamlingarna än tidigare. Han har 
ordnat och låtit binda Undersökningens av Upplands folkmål förvalt-
ningshandlingar och påbörjat ordnandet av den till Upplandsordbokens 
foliomanuskript hörande 16:o-samlingen, varvid uppslagsord utskrivits 
för partiet T-ö. Han har vidare fortsatt utredigeringen av egna äldre 
samlingar från östervåla sn. 

Värmland. Kand. J. JACOBSSON har fortsatt sitt utarbetande av 
manuskript till ordboken över Dalbymålet som förts fram till slutet av 
bokstaven R. Antalet uppslagsord har under året ökat med 2 208 och 
hela antalet uppslagsord uppgick vid årets slut till 14 665. Ordboks-
manuskriptet omfattade då 7 641 bl. 4:o. Fil. stud. T. FORSELL har så-
som proseminarieuppsats transkriberat fonogram från Karlskoga sn. 
Herr 0. OLovssoN har färdigställt en större ordlista över värmlands-
finska från östmarks sn samt i Helsingfors avskrivit och översatt D. 
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Skogmans dagbok år 1865 över en resa i finnskogarna i Värmland och 
de norska gränstrakterna. 

Västerbotten. WinMARK har utredigerat egna uppteckningar, hu-
vudsakligen av dialekt från Skellefteå, Järns och Lövångers snr, samt 
utskrivit fonogram. Ett ordregister för landskapet har under året på-
börjats, varvid fil. kand. LAGE THORNBERG och fil. stud. L. NÄSSTRÖM 
tjänstgjort som excerpister. 

Med den i Umeå verksamma Folkmåls- och folkminnesundersökningen 
för övre Norrland har det nära samarbetet fortsatts. Undersökningen 
har föreståtts av landsantikvarie G. WESTIN med antikvarie P.-U. ÅGREN 
som närmaste medarbetare. Som vetenskaplig rådgivare har doc. K.-H. 
DAHLSTEDT tjänstgjort. I fältarbetena sommaren 1961 samverkade Un-
dersökningen med arkivet, varvid inspelningar gjordes i Lappland, Norr-
botten och Västerbotten med arkivets inspelningsbil förd av ingeniör 
T. ORDÅUS. Se härom nedan under Resor. I aug. gjorde Dahlstedt och 
Ågren inspelningar i Råne älvdal på 15 orter. Vidare ha bl. a. båtbyggeri 
och ortnamn undersökts, de senare särskilt i av vattenregleringar hotade 
områden. Arkivarbetena ha bl. a. omfattat katalogisering av inkomna 
uppteckningar och utskrivning av inspelningar. 

Ångermanland. Under ledning av VÄSTERLUND har fil. stud. L. 
HJELMSTEDT excerperat frågelistsvar och annat material med ett resul-
tat av 1 309 bl. 16:o. Västerlund har vidare fortsatt arbetet på färdig-
ställandet av den av ortsmeddelaren E. J. Dahlberg gjorda stora ord-
samlingen från Högsjö sn. Fil. dr ELLA ODSTEDT har fortsatt sin utredi-
gering av en ordbok över Arnäsmålet. F. lektorn fil. dr T. Bu= har ut-
redigerat egna äldre ordsamlingar från Anundsjö, Mo, Sidensjö och 
Skorpeds snr samt biträtt vid granskningen av inkomna orduppteck-
ningar, särskilt från Gudmundrå sn. HEDBLOM har deltagit i korrespon-
densen med ortsmeddelare. WIDMARK har genomgått vissa sockensam-
lingar för kontroll av uppslagsord m. m. Fil. stud. MARIANNE ANDERS-
SON har under GUSTAVSONS överinseende excerperat växtnamn. 

Östergötland. OUSTAVSON har utredigerat egna uppteckningar, 
granskat inkommet material och fört korrespondens med medarbetare. 

Estland och Gammalsvenskby. Den estlandssvenska undersök-
ningen har fortsatts med TIBERG som ledare och fil. kand. ANNE-MARIE 
CRONSTRÖM som medhjälpare. Registren till Tibergs primäruppteckningar 
samt över ortnamn, personnamn, djur- och växtnamn m. m. har förts 
vidare. Tiberg har granskat och instruerat upptecknare bland estlands-
svenskarna och fört korrespondens. Hans manuskript »Estlandssvenska 
språkdrag» har lämnats till sättning ävensom en uppsats »Ett hem på 
Nargö omkring 1850». 

Folkminnesavdelningen har föreståtts av BROBERG med NYMAN 
som närmaste medarbetare. Hon har under tiden 1/9-31/5 haft ledighet 
för doktorandarbete från 2/3 av tjänsten, med fil. kand. ANNIKA BERG- 
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GREN som vikarie intill den 1/6. Under juni månad har fil. stud. G. ED-
STRÖM varit extra medarbetare vid avdelningen. Tyngdpunkten i avdel-
ningens arbete har under året legat på insamlingsverksamheten, omfat-
tande instruktion av upptecknare, granskning av inkommet material, 
korrespondens med ortsmeddelare och forskare samt handledning av be-
sökande forskare och studerande i ämnet Nordisk folklivsforskning. Där-
vid har huvudparten av hithörande uppgifter åvilat Broberg. Berggren 
har jämte löpande göromål varit sysselsatt med vissa större arbetsupp-
gifter såsom utredigeringen av Signe Widholms samlingar från Bergsjö 
sn i Hälsingland och utarbetande av register till norrlandsforskaren Johan 
Nordlanders anteckningar från Ångermanland, Jämtland och Härje-
dalen. Nyman har huvudsakligen ägnat sin arbetstid åt handledning av 
studerande samt assistens åt in- och utländska forskare jämte korrespon-
dens. — Avdelningen har under året börjat avskriva den vid Örebro läns 
Bildningsförbunds arkiv förda accessionskatalogen över förbundets folk-
minnessamlingar. Avskriften har utförts av fru ULLA BROBERG. 

Årets accession av folkminnesmaterial uppgår till 3 721 bl. 4:o jämte 
teckningar, fotografier m. m. Huvuddelen utgöres av svar på frågelistor. 
I detta material ingå bl. a. avskrifter av bokhandlaren Th. Langers folk-
minnesuppteckningar från Dalsland (928 bl. 4:o), huvudsakligen gjorda 
åren 1904-15. Avskrivningen har utförts av fru Ulla Broberg. 

Fonogramavdelningen har föreståtts av HEDBLOM med ORDEUS 
som teknisk assistent. Ord6us har svarat för vård och drift av inspel-
ningsbilen och all övrig teknisk utrustning, utfört underhålls- och repa-
rationsarbeten, gjort kopieringar och överföringar från och till band och 
skivor, vårdat band- och skivarkivet, katalogiserat inspelningar, skött 
låneverksamheten, lämnat instruktion och råd i inspelningstekniska 
frågor till studerande och forskare samt gjort de flesta resorna i fältet. 
I avdelningens arbete har också VÄSTERLUND deltagit. Under Hedbloms 
och Ord6us resa i Amerika svarade han för avdelningens vård. 

Fältarbetena under tiden juli-februari ha främst gällt landskapen 
Lappland, Uppland, Östergötland, Västergötland och Småland. Se nedan 
under Resor. 

Den 15 mars anträdde Hedblom och Ordeus en resa till Förenta sta-
terna med inspelningsbilen för upptagning av svenska dialekter i svensk-
bygderna i Mellanvästern. Resan bekostades med anslag från Konung 
Gustav VI Adolfs 70-årsfond och Magnus Bergvalls Stiftelse. Ordhus åter-
vände till Uppsala med inspelningsbilen den 1 juli och Hedblom den 19 
juli. Omkring 150 band hade inspelats. En särskild redogörelse för denna 
resa publiceras i årgång 1962 av Svenska Landsmål. 

Arkivarbetet under senhösten och vintern upptog katalogisering, över-
föring av originalinspelningar från band till skivor, framställning av ar-
betskopior för utskrift av text och i samband därmed stående instruktion 
och tekniska arbeten, samt förberedelser för amerikaresan, varvid in- 
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spelningsbilen undergick en omfattande översyn och övrig utrustning 
anskaffades eller lånades. För arkiven i Göteborg och Umeå ha band-
inspelningar överförts till 99 skivor. En föreläsningsserie av prof. B. 
Collinder har inspelats. Utskrivningen av fonogram har fortsatts, till en 
del i form av 3-betygsuppsatser i Nordiska språk, varvid Hedblom givit 
enskild instruktion och handledning. Texter ha bl. a. utskrivits av L.-G. 
Qvist (Gästr.), L. Näsström (Häls.), A. Hellbom (Med.), C.-O. Jonsson 
och N.-E. Hansegård (Lappl.), G. Widmark (Västerb.) och E. Wahlberg 
(Tornedalsfinska). 

Avdelningen har besökts av 14 grupper studerande i Nordiska språk 
och 4 i Nordisk folklivsforskning, varvid apparater, arbetsmetoder och 
fonogram från skilda landskap demonstrerats. 

Lapska avdelningen. Kand. S. SMEDEBY har under året för tryck-
ning färdigställt den musikaliska transkriptionen av melodierna till 
häfte 2 av verket »Lapska sånger», vartill den språkliga texten utarbetats 
av framlidne fil. dr H. Grundström. Med stöd av anslag från K. Vatten-
fallsstyrelsen har nomadskolinspektören doc. I. RIIONG under året på-
börjat en omfattande språkligt—etnologisk undersökning av Jåkkåkaska 
lappby i Jokkmokks sn, vars område beröres av förestående vatten-
regleringar. Den före årets utgång genomförda delen av uppgiften består 
främst i fältarbeten. — Läroverksadjunkten fil. lic. N.-E. HANSEGARD, 
Kiruna, har gjort egna bandupptagningar av jukkasjärvilapska, vilka 
kopierats för arkivet, och därjämte fortsatt sin utskrivning av inspel-
ningar från Jukkasjärvi sn. 

Utgivningsverksamheten. Av tidskriften Svenska Landsmål och 
Svenskt folkliv har utgivits årgång 1961 (h. 279 fr. början, V, 200 s.) 
samt som bilaga till denna årgång M. Erikssons »Svensk ljudskrift 1878-
1960. En översikt över det svenska landsmålsalfabetets utveckling och 
användning huvudsakligen i tidskriften Svenska Landsmål» (h. 280 fr. 
början, VIII, 187 s.). För tryckningen av årgångshäftet beviljade Huma-
nistiska forskningsrådet ett bidrag av 13 000 kronor samt för tryckningen 
av Erikssons arbete ett anslag av 6 700 kronor. 

Av arkivets skriftserier har nummer 72  i serie A, K.-H. Dahlstedts 
»Det svenska Vilhelminamålet 2. Kvantitet. Apokope, A. Text» ännu 
inte rentryckts men föreligger vid arbetsårets slut färdig i korrektur. Av 
serie B har intet utkommit under året. Däremot har av serie C utgivits 
nr 3 Phebe Fjellströms »Lapskt silver. Studier över en föremålsgrupp 
och dess ställning inom lapskt kulturliv. I. Textdel» (Uppe. 1962, 326 s., 
2 pl.) och »2. Föremålskatalog» (Uppe. 1962, 63 s. text, 76 s. pl.). 

Av den nya serie D »Ordbok över folkmålen i övre Dalarna» av L. 
Levander och S. Björklund har under året ett första häfte (A—Barka) 
utkommit (Upps. 1962, 80 s. 4:o) och vid arbetsårets slut förelåg också 
ett andra häfte färdigt på tryckeriet och utgavs omedelbart in på det 
nya arbetsåret (utkom 5/7 1962). 
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Utanför arkivets egna publikationer men huvudsakligen på grundval 
av arkivets samlingar har under året bl. a. följande arbeten publicerats: 
E. 0. Bergfors: »Tilljämning a >å i dalmål.» Upps. 1961. (Skrifter utg. av 
Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 10.) samt R. 
Broberg: »Ett nyupptäckt svar från Värmland på Wilhelm Mannhardts 
frågelista» och D. Strömbäck: »Kölbigk och Hårga I. En sägenhistorisk 
undersökning)», båda i Arv. Tidskrift för nordisk folkminnesforskning. 
Vol. 17, 1961. Upps. 1962. 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet 

STRÖMBÄCK har under läsåret 1961-62 föreläst över »Folkliga års-
fester» (ht 61) och under höstterminen lett det högre seminariets övningar 
över valda folkloristiska och etnologiska problem. Under vårterminen 
har han — på grund av tjänstgöring 15/1-3/3 som visiting professor vid 
University College, London — haft sin undervisning koncentrerad till 
tiden 7/3-11/5 och härvid lett såväl det högre som det lägre seminariets 
alla övningar. Som chef för arkivet har han liksom tidigare planlagt 
och lett institutionens undersökningar inom dess olika verksamhets-
områden. I egenskap av ledamot i FFÖN:s styrelse och arbetsutskott i 
Umeå har han även deltagit i denna organisations planering av fält-
arbeten m. m. och den 8/6-9/6 besökt Umeå. Strömbäck har redigerat 
institutionens tidskrift »Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv» årg. 84, 
1961 samt »Arv. Tidskrift för nordisk folkminnesforskning» vol. 16, 1961. 
Av trycket har han utgivit »Kölbigk och Hårga I. En sägenhistorisk 
undersökning» (i Arv 17, 1961) samt (tillsammans med F. Hedblom) 
»Landsmåls- och Folkminnesarkivets årsberättelse 1959/60» (i Sv. Lm. 
1961). 

ERIKSSON fortsatte intill den 1 jan. 1962 alternerande med Hedblom sin 
tjänstgöring som arkivchefens ställföreträdare och svarade liksom tidi-
gare för vissa ärenden rörande personalens arbetsförhållanden, handledde 
besökande forskare och besvarade frågor rörande arkivets samlingar per 
korrespondens, bl. a. från redaktionen för Svenska Akademiens Ordbok 
i Lund. Vid tre tillfällen under höstterminen demonstrerade han arkivets 
samlingar för grupper av studerande i Nordiska språk. Rörande arkivets 
bibliotek har han lämnat instruktion åt Västerlund, som efterträtt honom 
som institutionens bibliotekarie. Han har vidare övervakat fru Normaks 
arbete med revision av bokbestånd och bokkatalog samt tjänstgjort som 
redaktionssekreterare för tidskriften Svenska Landsmål. 

Eriksson avgick med pension från och med den 1 mars 1962. Även 
efter sitt pensionstagande har han fortsatt sitt medarbetarskap inom 
institutionen, främst vid den uppländska dialektundersökningen (se 
ovan) och i redaktionen för Svenska Landsmål. 

Under tiden 2/5-12/5 höll han den sedvanliga kursen i landsmåls- 
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kännedom vid Stockholms universitet om sammanlagt 10 timmar med 
60 deltagare. Han har under året publicerat skriften »Svensk ljudskrift 
1878-1960» (Sv. Lm. B. 62, 1961) samt »Indexing materials in the In-
stitute for Dialect and Folklore Research at Uppsala, Sweden» (i The 
Folklore and Folk Music Archivist, Vol. IV, Bloomington, Ind. 1961). 
Eriksson har vidare biträtt vid redigeringen av årsboken Uppland årg. 
1961. 

GIISTAVSON har förutom sina ovan under Uppland och Östergötland 
nämnda arbeten fortsatt sina excerperingar av växtnamn (Gästr., Häls., 
Härj., Med. och Äng.) samt ordnat och förtecknat den av arkivet efter 
framlidne professor I. Mod(Ser inlösta stora samlingen av excerpter rö-
rande fiskets terminologi. 

Gustavson avgick med pension den 1 maj, men fortsätter inom insti-
tutionen sitt arbete med utarbetande av ordboken över Laumålet (se 
ovan under Gotland). 

HEDBLOM har utöver sin verksamhet vid Fonogramavdelningen tjänst-
gjort som arkivchefens ställföreträdare, i vilken syssla han tidtals av-
lösts av Eriksson och Broberg. Under tiden för Strömbäcks vistelse i 
England 15/1-3/3 var han av styrelsen förordnad att uppehålla arkiv-
chefstjänsten. Han har dessutom varit arkivets kassaförvaltare och hand-
lagt ärenden rörande tjänstetillsättningar, personal, löner och pensione-
ring, utarbetat ansökningar, petitum, protokoll, redovisningar, årsberät-
telse m. m. Han har granskat uppteckningar och fonogramutskrifter från 
olika landskap samt fört in- och utrikeskorrespondens i skilda ärenden. 

Under tiden 15/3-19/7 reste Hedblom i Amerika för inspelning av 
svenska dialekter. Han erhöll den 2/2 1962 Kungl. Maj:ts tillstånd att 
under tiden för resan få förlägga sin tjänstgöring till Förenta staterna. 
Rörande denna resa hänvisas till särskild redogörelse som tryckes i 
Svenska Landsmål 1962. 

Vid sidan av tjänsten har Hedblom liksom tidigare under höst- och 
vårterminerna vid Uppsala universitet givit en kurs i landsmåls- och 
folleminneskärmedom (30 tim.). Vid Stockholms universitet har han dels 
givit en kurs i landsmålsalfabet (8 tim., Institutet för folklivsforskning) 
och dels lett två proseminarieövningar över dialektologiskt fältarbete 
inom ämnet Fonetik. — Av trycket har han (tillsammans med D. Ström-
bäck) utgivit »Landsmåls- och Folkminnesarkivets årsberättelse 1959/60» 
(i Sv. Lm. 1961) samt tidningsartiklar i samband med inspelningarna i 
Amerika. Vid sidan av tjänsten har han varit redaktör för tidskriften 
»Från Gästrikland», årg. 1961. 

BROBERG har varit föreståndare för Folkmirmesavdelningen och 
expeditionen, varom se ovan. Under tiden för Hedbloms amerikaresa 
har han fr. o. m. 15/3 dessutom tjänstgjort som arkivchefens ställföre-
trädare och som arkivets kassaförvaltare, varvid han handlagt ärenden 
om tjänstetillsättning, personal, ekonomi m. m. Han har också övat till. 
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syn över Närkesundersökningen. — Av trycket har han utgivit »Ett ny-
upptäckt svar från Värmland på Wilhelm Mannhardts frågelista» (i Arv 
17, 1961). 

Om BJORKLUNDS arbete se ovan under Dalarna. — Av trycket har 
han utgivit »Ordbok över Folkmålen i övre Dalarna», h. 1 och 2, samt 
»Dalmålsordboken 1960» (i Dalarnas Hembygdsbok 1961). 

NYMAN förordnades av Kanslern för rikets universitet den 19/1 1962 att 
från den 1 febr. samma år vara arkivarie i Ae 21 vid arkivet. Om hennes 
tjänstgöring vid folkmirmesavdelningen se ovan. Såsom innehavare av 
doktorandstipendium har hon åtnjutit partiell tjänstledighet med C-
avdrag (under 4 dagar pr vecka) tiden 1/9-31/5. Hon har därvid fort-
satt sitt arbete på en avhandling om Färöarnas folksagor. I sept. 1961 
deltog hon i folklivsforskarmötet i Ålborg, Danmark, samt bedrev i an-
slutning därtill studier vid Nordisk Institut for Folkedigtning i Köpen-
hamn. — Av trycket har hon (tillsammans med Annika Berggren) ut-
givit »Folklivsforskningen i Norrland under 1940- och 1950-talen» (i 
Norrlandica V). 

WIDMARK har såsom innehavare av doktorandstipendium åtnjutit 
partiell tjänstledighet med C-avdrag (under 4 dagar pr vecka) under 
tiden 1/9-31/5. Han har därvid fortsatt sitt arbete på en avhandling om 
Pehr Stenbergs ordsamlingar (1804). I anslutning därtill har han be-
drivit fältstudier i Norrland. Om hans arbete i tjänsten se ovan under 
Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland och nedan under Resor. 

VÄSTERLUND, som från den 1/9 och intill den 1/3 varit vikarie för 
Wklmark under dennes partiella tjänstledighet, förordnades av styrelsen 
att från och med sistnämnda datum vara innehavare av den genom 
Nymans befordran till arkivarie i Ae 21 lediga amanuensbefattningen 
(i reglerad befordringsgång). Om hans arbete med ordregister, gransk-
ning och instruktion av upptecknare och excerpister se ovan under Närke, 
Norrbotten, Lappland, Ångermanland m. fl. landskap. Till ledning för 
ordregisterarbetet har han bearbetat och låtit renskriva en av honom 
tidigare utarbetad utförlig promemoria. Under året har han frän Eriks-
son övertagit ansvaret för referensbibliotekets skötsel. Inom expeditionen 
har han bl. a. upprättat förteckning över förvaltningsarkivet och utfört 
inbindning av handskrifter. Han har biträtt Fonogramavdelningen vid 
vissa inspelningar samt under Hedbloms och Ord6us amerikaresa haft 
vården om avdelningen. Vid två tillfällen under vårterminen demon-
strerade han arkivet för grupper av studerande i Nordiska språk. 

Om TIBERGS arbete se ovan under Estland och Gammalsvenskby. 
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IV. Resor och uppteckningsarbeten 

(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.) 
Dalarna. BJÖRKLUND gjorde dialektuppteckningar i övre Dalarna 

under tiden 10/7-23/7 i Järna, Lima, Malungs, Mora, Ore, Orsa, Våmhus 
och Äppelbo snr. Doc. S. FRIES har vid två resor i augusti och november 
instruerat ortsmeddelare i Hedemora och Säter. Herr I. NORMAN har 
fortsatt sina lexikaliska uppteckningar från Säters sn och fil. kand. LENA 
BENGTSON-SÖDERLUND har för en proseminarieuppsats rörande gelb-
gjuteriet gjort uppteckningar i Gustafs sn. 

Dalsland. Skogvaktare N. Wintbr har fortsatt sina orduppteckningar 
från Dals-Eds, Dalskogs, Laxarby, Töftedals, Vårviks och Ärtemarks snr. 

Gotland. Under en resa, som påbörjats den 27/6 1961, gjorde NYMAN 
1/7-9/7 inspelningar och uppteckningar rörande folkminnen i Atlingbo, 
Sanda och Vallstena snr samt i Visby hos en ortsmeddelare för Fide sn. 
Den 2/7-9/7 upptecknade GUSTAVSON folkmål i Alskogs, Lau och Närs 
snr för komplettering av Laumålsordboken och i Visby efter sagesmän 
från olika snr. Herr J. IlsonTEn har bedrivit fortsatta uppteckningar 
om folkliv och folkminnen i Fide sn. 

Gästrikland. HEDBLOM reste den 27/3-29/3 i Ovansjö och Valbo snr 
för besök hos ortsmeddelare och inspelning av dialekt. Fotograf W. ERIKS-
SON har gjort etnologiska uppteckningar från Torsåker och fortsatt arbe-
tet på sin stora ordsamling från samma socken. 

Hälsingland. HEDBLOM besökte den 3/10 f. läroverksadjunkt L. 0. 
HÖGBERG, Enskede, för genomgång av hans samlingar av uppteckningar 
från Hanebo sn. BERGGREN vistades den 20/8-8/9 och 1/12-10/12 hos 
arkivets ortsmeddelare i Bergsjö sn fru Signe Widholm, varvid hon 
genomgick, kompletterade och delvis utredigerade fru Widholms omfat-
tande folkminnessamlingar. 

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

Jämtland. Fil. lic. V. REINHAMMAR har under besök i Ströms sn 
under sommaren 1961 och vid julhelgen 1961-62 fortsatt sin ordsamling 
från socknen. Fröken MÄRTA SANDBERG har gjort folkminnesuppteck-
ningas under resor i ett flertal snr i landskapet. 

Lappland. ORDAUS gjorde i samverkan med Folkmåls- och Folk-
mirmesundersökningen för övre Norrland den 12/7-18/7 en resa i Vil-
helmina sn för inspelning av dialekt och folkminnen, varvid inspelningar 
gjordes i Malgomaj- och Fatmomackeområdena tillsammans med herr 
E. BERGFORS, Dorris, och i Dikanäsområdet tillsammans med VÄSTER-
LUND. Se även nedan under Västerbotten. 

Doc. I. RUONG har under året påbörjat språkligt-etnologiska fält-
undersökningar av Jåkkåkaska lappby i Jokkmokks sn. Han har gjort 
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resor i byns sommarland den 29/6-15/7 och i höstlandet 14/9-19/9 samt 
3/10-21/10. 

Norrbotten. ()Raptus fortsatte sin ovan under Lappland nämnda 
resa med inspelningar av dialekt och folkminnen den 20/7 i Pite lfs till-
sammans med intendent E. WESTERLUND, Skellefteå. Folkskollärare E. 
LUNDBERG har utarbetat frågelistsvar från Norrfjärdens sn och utökat 
sin omfattande ordsamling från samma socken. Fil. lic. NANNY FRÖMAN 
och fru ANNA RÖNNQVIST ha gjort fortsatta orduppteckningar från Råneå 
respektive Nederkalix sn. Se även nedan under Västerbotten. 

Skåne. I samband med en uppteckningsresa i Östergötland (se nedan) 
besökte GUSTAVSON Landsmålsarkivet i Lund den 25/9-26/9 för diskus-
sioner rörande förarbeten till en ordbok över Sveriges folkliga växtnamn. 

Småland. Under tiden 13/9-16/9 gjorde HEDBLOM tillsammans med 
professor G. HEDSTRÖM, Lund, inspelningar av dialekt och folktraditio-
ner i nordöstra delen av landskapet i Bellö, Bäckseda, Fagerhults, Hults, 
Virserums, Åseda och ökna snr samt i Vetlanda stad. Herr G. SKOGS-
MARK har gjort fortsatta uppteckningar av folkminnen med ledning av 
frågelistor i Döderhults och Misterhults snr. 

Södermanland. Under en resa sommaren 1961 har fil. lie. R. OTTER-
BJÖRK gjort uppteckningar för sin ordsamling från Sorunda sn. 

Uppland. Inspelningar av dialekter och folkminnen har gjorts av 
Onntus och fil. stud. W. En-N den 1/9-8/9 i Husby-Ärlinghundra, Jum-
kils, Odensala, Rasbo, Torstuna och Vårfrukyrka snr, den 16/10-29/11 
i Adelsö, Ekerö, Funbo, Hjälsta, Lena, Lillkyrka, Lovö, Munsö, Torstuna 
och Västeråkers snr samt i Enköping, den 14/12 i Håbo-Tibble och Håtuna 
snr tillsammans med kyrkoherde D. NORDIUS, Håtuna, och slutligen den 
31/1-7/2 i Järfälla, Nysätra, Skogstibble, Täby och Vaksala snr samt 
i Stockholm. 

Värmland. BROBERG reste i landskapet den 9/7-13/7, varvid han till-
varatog äldre samlingar hos läroverksadj. A. ERNVIK, Kristinehamn, 
instruerade ortsmeddelare för Färnebo sn, gjorde bandupptagningar i 
Kroppa sn och upptecknade folkminnen i Östmarks sn. Den 9/9-11/9 
företog BROBERG en andra resa för instruktion av upptecknare för Färne-
bo och Töcksmarks snr och överläggningar med läroverksadjunkt A. 
ERNVIK om fortsatt utgivande av dennes samlingar från västra Värm-
land. Skogvaktare N. Wintx har avslutat sin stora ordsamling från 
Färnebo sn samt utredigerat språkligt material från Blomskogs, Holme-
dals, Lysviks, Silleruds, V. Ämterviks och östervallskogs snr i f. lands-
antikvarien N. I. Svenssons primäranteckningar från Dalsland och 
Värmland. 

Västerbotten. I samband med den ovan under Lappland och Norr-
botten omtalade resan gjorde ORDEUS den 21/7 inspelningar av dialekt 
och folkminnen i Byske sn tillsammans med intendent E. WESTERLUND, 
Skellefteå. STRÖMBÄCK besökte Umeå den 8/6-9/6 för deltagande i års-
möte med Folkmåls- och Folkminnesundersökningen för övre Norrland 
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samt deltagande i planläggning av undersökningens arbete. Den 31/5-6/6 
biträdde WIDMAB,K vid en exkursion till Västerbotten, Norrbotten och 
Lappland anordnad av Nordiska seminariet vid Lunds universitet. 

Västergötland. Under tiden 4/7-8/7 företog BROBERG en resa för 
undersökning av den finska bosättningen, insamlande av folkminnen i 
Tiveds och Undenäs snr samt instruktion av ortsmeddelare i Tiveds sn. 
ORDAUS och folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, gjorde den 20/9-28/9 
inspelningar av dialekter och folkminnen, varvid man besökte socknarna 
Acklinga, Borgunda, Essunga, Fristad, Främmestad, Hova, Ledsjö, St 
Mellby, Råda, Strö, N. Ving och Önum, Töreboda kpg samt städerna 
Alingsås, Falköping, Hjo, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tidaholm 
och Trollhättan. Fil. mag. A. LIDARÄNG har fortsatt arbetet på sin ord-
samling från Tvärreds sn. 

Västmanland. Folkskollärare R. SVEDSKOG har upptecknat dialekt, 
folktro och folkminnen m. m. från Medåkers sn. 

Ångermanland. Fil. dr ELLA ODSTEDT har bedrivit fortsatta dialekt-
och folkminnesuppteclmingar i Arnäs sn under juli månad. Vid besök 
hos ortsmeddelaren E. J. DAHLBERG i Högsjö under två veckor sommaren 
1961 genomgick fil. mag. C.-E. ANDERSSON Dahlbergs stora ordsamling 
och gjorde kompletterande uppteckningar. VÄSTERLIIND besökte den 31/12 
i Vilhelmina en ortsmeddelare för Eds sn och meddelade därvid instruk-
tioner samt gjorde kompletterande uppteckningar av Edsmål. 

Östergötland. Under tiden 2/7-8/7 företog ORntus och fil. mag. 
J. STERNER en resa för inspelning av dialekter och folkminnen i Gode-
gårds, Hällestads, Landeryds, Oppeby, Rappestads, Stjärnorps, Tjällmo, 
Tjärstads, Vreta klosters och Vårdnäs snr. GusTAvsox gjorde uppteck-
ningar av folkmål och folkminnen i Ö. Ryds sn den 18/9-23/9 och hade 
därvid även diskussioner i Norrköping med f. lektor F. Tyclån rörande 
dennes arbete med utredigering av egna äldre samlingar. Under en resa 
sommaren 1961 upptecknade fil. mag. J. STERNER dialekt i Kisa m. fl. 
snr i Bobergs, Gullbergs, Kinda, Valkebo, Vifolka och Ydre hdr. Läro-
verksadjunkt P. AGGEMARK har under tiden 4/7-7/7 fortsatt sina språk-
liga uppteckningar i St. Åby och Ödeshögs snr. 

E stlandssvensk arna. Vid sex resor i september och oktober har 
TIBERG besvarat kompletteringsfrågor och gjort uppteckningar av est-
landssvensk dialekt hos estlandssvenskar boende i Stockholm och dess 
omgivningar. 

Compte rendu 
des recherches dirig(Ses par les Arehives d'Uppsala pendant les anrikes 
d'exercice 1961-62. Par DAG STRÖMBÄCK et FOLKE HEDBLOM. I. Orga-
nisation, budget, direction et collaborateurs. II. Accroissements des 
archives et utilisation des collections. III. Travaux dans les archives, 
gaboration des matiSriaux: 1. Aper9u Onkrale; publications de l'Institut. 
2. Travaux des employ6s. IV. Voyages et enquetes dans les provinces. 



Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1961/62 

AV SVEN BENSON 

I. Organisation, ekonomi, förvaltning 

För landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller av 
Kungl. Maj:t d. 4/4 1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse har ut-
gjorts av prof. K. G. LJUNGGREN, ordf., prof. SIGFRID SVENSSON, v. ordf., 
prof. em. ERIK ROOTH, prof. GÖSTA HOLM, överbibliotekarie KRISTER 
GIEROW och arkivehefen SVEN BENSON, sekreterare och skattmästare. 
Suppleanter ha varit proff. ALBERT WIFSTRAND och OLOF ARNGART. 
Styrelsen har under året sammanträtt 3 gånger. 

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

Avlöningar  128 102 kr 
Omkostnader  5 665 » 
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material 23 000 » 

II. Personal och tjänstgöringsförhållanden 
Institutionens fasta personal har under året utgjorts av doc., fil. dr 

SVEN BENSON, arkivchef i Ae 26, 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 fröken MARIANN KRISTIANSSON, skriv-
biträde i Ae 3 (1/7-31/3), resp. kontorsbiträde i Ae 5 (1/4-30/6). 

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 Blekingsk 
ordbok och Blekingska dialektstudier II samt en ny dialektatlas över 
södra Sverige. 

Den 3-6 september besökte Benson Uppsala och Stockholm för över-
läggningar med olika institutionschefer och med utrustningsnämnden 
för universitet och högskolor samt för uppvaktning i ecklesiastikdeparte-
mentet; den 1 febr, besökte han tillsammans med styrelsens ordf., prof. 
Ljunggren Ramsjöstrand för inlösen av f. folkskolläraren Emil Söder-
mans dialektsamlingar; den 21 febr. besökte Benson länslantmäteri- 
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kontoret i Kristianstad; under tiden 8-16 maj reste Benson i Blekinge 
och östra Småland samt på Öland för instruktion av medarbetare och 
inspelning av dialekt, och under tiden 29 maj-6 juni besökte han dels 
olika institutioner i Stockholm, Uppsala och Umeå för överläggningar 
med institutionscheferna, dels olika orter i Västerbotten och Norrbotten 
för inspelning av dialekt i samarbete med institutionen för nordiska 
språk i Lund. 

Vid sidan av arkivchefstjänsten har Benson meddelat akademisk un-
dervisning i svensk språkhistoria och svensk dialektologi (inklusive lands-
målsuppteckning). Vidare har han fortsatt och avslutat det jämlikt sär-
skilt uppdrag bedrivna arbetet med utrustningen av den humanistiska 
institutionen på Helgonabacken. 

Benson har under året publicerat Litteraturkrönika 1960 (ANF 76; 
gemensamt med prof. K. (1. Ljunggren), Skånes Ortnamn, serie A, Be-
byggelsenamn, del 18, Södra Åsbo härad (gemensamt med lektor Bertil 
Svensson) och Johan Ernst Rietz, Svenskt dialektlexikon, Efterskrift. 

INGEIES 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 samt utfört 
vissa registreringsarbeten. Han har vidare deltagit i namnberedningens 
i Lund sammanträden och granskat förslag till namn på vägar och kvar-
tär i Burlövs kommun. För ny uppteckning och för komplettering av 
tidigare uppteckningar har han företagit resor till Ö. Göinge härad 22-28 
juli och till Villands härad 14-21 augusti; dessutom smärre resor till 
orter i närheten av Lund. 

Ingers har under året publicerat Ortnamn i kustlandet mellan Malmö 
och Skanör (i Skånes natur 1962), Ortnamn i Malmö VI, f. d. Södra Sal-
lerups socken (i Malmö fornminnesförenings årsskrift 1962), Hin och 
smålänningen, en gammal sagouppteckning från Osby (i Osby hem-
bygdsförenings årsbok 1962) samt Ordspråk och talesätt från Skällinge 
i Himle härad, upptecknade av Johan Kalän (i Varbergs museum, års-
bok 1962); därtill artiklar av språkligt innehåll i olika dagstidningar. 

VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från Halland, västra 
Småland och delar av Blekinge, handhaft bibliotek och fonogramavdel-
ningen samt utfört registreringsarbeten. Han har i samråd med Riks-
arkivet slutfört omläggningen av ämbetsarkivet och i samband därmed 
upprättat en ny arkivförteckning samt lagt om diarieföringen. Tillsam-
mans med skrivbiträdet har han graverat grammofonskivor. Under tiden 
7/8-18/8 och 21/5-30/5 företog han tjänsteresor till Småland och norra 
Skåne, resp. Småland och Halland för instruktion av meddelare samt 
inspelning av dialekt. Utom arkivtjänsten har han gett 12 timmars kurs 
i landsmålsalfabet och läsning av dialekttexter. 
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Vide har under året publicerat Smålands Minnen (Skr. utg. genom 
Landsmålsarkivet i Lund, 13). Med penna, block och bandspelare bland 
hallänningar (i Halland 1961), Runstavarnas tecken (i Kulturen 1961), 
ree. i Rig samt rec. och artiklar i dagspressen. Han tjänstgjorde som t. f. 
arkivchef 17/7-28/7. 

BRITA AXELSSON har handhaft registrerings-, expeditions- och bok-
föringsarbetet samt kassagöromålen, upprättat avlöningslistor och ex-
cerperat jordeböcker. 

MARIANN KRISTIANSSON har stämplat, räknat och ordnat samlingar, 
biträtt i grammofonarbetet vid gravering och katalogisering samt utfört 
huvuddelen av maskinskrivningsarbetet. 

Tillfälliga medarbetare. Fru AMY RUBORN, som under året inne-
haft arvodesbefattning med halvtidstjänstgöring, har ordnat, räknat och 
stämplat visst inkommande material, satt stickord på nya samlingar 
samt utfört olika slag av excerperingsarbete. Kyrkoskrivare HELGE 
ANDERSSON har fortsatt excerperingen av ortnamn ur lantmäterihand-
lingar från Kristianstads län, fil. mag. JÖRGEN ERICSON har excerperat 
äldre jordeböcker från Kristianstads län och fru BRITA VIDE har excer-
parat och kopierat blekingska samlingar. Fil. lic. BENGT PAMP har besökt 
olika orter i Bjäre härad för kontroll av ortnamnsuppteckningar. 

III. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård 

Handskriftssamlingarna har under året utökats med följande 
material: 1 h. 12:o, 1 bl. fol., 1 742 bl. 4:o (Bl. 380, Hall. 322, Sk. 205, 
Sm. 828, öl. 7), 64 847 bl. 16:o (Bl. 4 874, Hall. 2 090, Sk. 46 091, Sm. 
6 143, öl. 27, blekingska kopieserien 5 622), 22 bl. A4, 1 teckning och 
8 fotografier. Av detta material utgöres 20 936 bl. 16:o av ortnamns-
excerpter och 4 bl. 4:o (Sm.) samt 910 bl. 16:o (Bl. 36, Hall. 12, Sk. 795, 
Sm. 67) av dialektala ortnamnsformer. Manuskriptbestä,ndet utgör nu 
1 bd. fol., 17 h. fol., 51 h. A4, 93 h. 4:o, 263 h. 8:o, 41 h. 12:0, 10 h. 16:o 
och 20 h. i växlande format samt 3 895 bl. fol., 83 920 bl. 4:o, 4 899 bl. 
8:o, c:a 2 955 500 bl. 16:o, 7 660 bl. A4 och 109 bl. i växlande format. 

F ono gr amav delningen har under året utökats med 225 original-
skivor samt 95 band och omfattar nu 2 952 originalskivor, 1 050 kopia-
skivor och 95 band. 

Inspelningar har gjorts av Benson i Asarum, Bl., i Frödinge, Hovman-
torp och Kalvsvik, Sm., i Lövånger, Bygdeå och Skellefteå sn, Väster-
botten samt Norrfjärden, Norrbotten; av Ingers i Limhamn, Sk.; av Vide 
i Sibbarp, Värö och ölmevalla, Hl., i örkened, Sk. samt i Agunnaryd, 
Asa, Bergunda, Drev, Dänningelanda, Hallaryd, Hamneda, Lenhovda, 
Nottebäck, Sjösås, Söraby och Vederslöv, Sm. Dessutom har inspelningar 
ställts till förfogande för kopiering av fil. lic. Bengt Sigurd, Lund, förf. 
Thore Brogårdh, Hallaryd, lantbr. Inge Pettersson, Frödinge och folk- 
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skollärare Lennart Åslid, Frödinge. Samtliga dessa inspeln. har gjorts 
med bandspelare och därefter förts över till grammofonskivor. 

En särskild katalog över arkiverade bandinspelningar har lagts upp. 
Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, 

dels genom gåvor från följande personer och institutioner: arkivchef 
Sven Benson, Lund, professor Staffan Björck, Lund, docent Nils-Arvid 
Bring6us, Lund, professor Sven Dahl, Göteborg, stiftsbibliotekarie Eric 
Eilert, Växjö, professor Ragnar Hemmer, Helsingfors, professor 0. A. 
Höeg, Oslo, arkivarie Ingemar Ingers, Lund, herr Gust. Johansson, Göte-
borg, professor Karl Gustav Ljunggren, Lund, professor Ivar Lundahl, 
Uppsala, arkivarie Sten-Bertil Vide, Lund; Institutionerna för nordiska 
språk i Lund och Uppsala, Hallands naturskyddsförening, Limhamns 
museiförening, C. W. K. Gleerups Bokförlag, Lund. Bytesförbindelser 
har upptagits med Västerbottens läns hembygdsförening. 

Mikr of ilmavdelnin gen. Den föregående år tillkomna mikrofilm-
avdelningen har under året utökats med 3 st. 35 mm:s filmrullar genom 
fotografering av jordeböcker för Järrestads och Ingelstads härader. Av-
delningen omfattar nu 28 st. 35 mm:s och 61 st. 16 mm:s rullar. 

Besök. Antalet antecknade besök på arkivet har under året uppgått 
till 1 080. Besökande forskare har handletts av arkivchefen och arkiva-
rierna, vilka även besvarat skriftliga förfrågningar. 

IV. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning 

Allt inkommande material har granskats av Benson, Ingers eller Vide. 
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 excer-
pering och kopiering av nytillkommet material. 

Sammanslagningen av de småländska sockensamlingarna till härads-
samlingar har fortsatts. 

Beträffande skrifter, som under året publicerats av arkivets tjänste-
män, hänvisas till mom. 2. 

Följande arbeten pågick vid årets slut: lektor HUGO ÄRESKOUG Studier 
över sydöstskånska folkmål II, arkivchef SVEN BENSON Blekingska dia-
lektstudier 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 
sydsvenska fiskartemas folkliga benämningar, fil. lic. BENGT PAMP Ort-
namnen i Bjäre härad, arkivarie STEN-BERTIL VIDE A. J. Krögers dia-
lekttexter, Sydsvenska växtnamn. 
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V. Insamlingsarbetet 1961/62 

I nedanstående översikt över fältarbetet anges först upptecknaren, 
därpå uppteckningsorten och slutligen antalet manuskriptblad. För fler-
talet orter har arbetet avsett komplettering ur olika synpunkter av tidi-
gare undersökningar. översikten upptar jämväl excerpter från gram-
mofonskivor och äldre uppteckningar, som utredigerats under året samt 
visst äldre material, som tidigare icke accederats. 

Blekinge 

Bräkne hd. Manfred Magnusson, Asarum 2 336 bl. 16:o. 
Listers hd. Henry Johnsson, Jämshög 270 bl. 4:o. 
Medelstads hd. Sven Andersson, Tving 14 bl. 4:o. 
Östra hd. Teodor Olsson, Torhamn 95 bl. 4:o. 

Halland 

Faurås hd. Hanna Bernhardsson, Morup 66 bl. 4:o; E. Johansson, 
Sibbarp 8 bl. 4:o. 

Fjäre hd. Lydia Höög, öhnevalla 12 bl. 4:o; Algot Jonz6n, Lindome 
20 bl. 4:o, 520 bl. 16:o. 

Halmstads hd. Olga Persson, Vapnö 173 bl. 4:o. 
Himle hd. Axel Landin, Stamnared 1 003 bl. 16:o. 
Viske hd. Ivar Johansson, Värö 105 bl. 4:o, 359 bl. 16:o. 
Årstads hd. Johan Andersson, Eftra 111 bl. 4:o. 

Skåne 

Albo hd. Ola Carlberg, Fågeltofta 354 bl. 16:0; V. Welander, Andra-
rum 3 bl. 16:o, Brösarp 5 bl. 16:o, Eljaröd 26 bl. 16:o, S. Mellby 2 bl. 16:o. 

Bara hd. Helge Andersson, Genarp 7 bl. A4; I. Ingers, Burlöv 30 bl. 
16:o, Esarp 5 bl. 16:o, Kyrkheddinge 2 bl. 16:o, Lomma 1 bl. 16:o, 
Tottarp 648 bl. 16:o, Uppåkra 3 bl. 16:o, div. s:nar 48 bl. 4:o. 

Bjäre hd. V. Welander, Barkåkra 7 bl. 16:o, Hjärnarp 258 bl. 16:o. 
Frosta hd. I. Ingers, Skeglinge 40 bl. 16:0; V. Welander, Harlösa 2 

bl. 16:o, Skarhult 1 bl. 16:o. 
Färs hd. I. Ingers, Ilstorp 62 bl. 16:o, ()ved 33 bl. 16:0; V. Welan-

der, Lövestad 34 bl. 16:o. 
Gärds hd. I. Ingers, Maglehem 3 bl. 16:o, Skepparslöv 38 bl. 16:o, 

div. s:nar 7 bl. 16:o; V. Welander, Maglehem 319 bl. 16:o. 
V. Göinge hd. I. Ingers, div. s:nar 4 bl. 16:0; Alfred Svensson, V. 

Torup 13 bl. A4. 
Ö. Göinge hd. I. Ingers, Gryt 768 bl. 16:o, Hjärsås 12 bl. 16:o, Knis-

linge 1 363 bl. 16:o, Kviinge 419 bl. 16:o, div. s:nar 11 bl. 16:o; Bror 
Jeppsson, örkened 6 bl. 16:o. 

Harj agers hd. I. Ingers, V. Sallerup 14 bl. 16:o. 
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Herrestads hd. H. Areskoug, Hedeskoga 8 457 bl. 16:o, öja 154 bl. 
16:0; I. Ingers, Ystad 21 bl. 16:o. 

Ingelstads hd. H. Areskoug, Borrby 67 bl. 16:o, Löderup 4 bl. 16:o, 
Smedstorp 68 bl. 16:o, Ö. Hoby 1 bl. 16:o; I. Ingers, Ö. Ingelstad 6 bl. 
16:o, övraby 23 bl. 16:o. 

Järrestads hd. H. Areskoug, ö. Tommarp 4 bl. 16:o; I. Ingers, 
Simris 4 bl. 16:o, Hilda Larsson, Simris 15 bl. 16:o. 

Luggude hd. L. J. Larsson, Frillestad 3 bl. 16:o; V. Welander, 
Väsby 2 bl. 16:o. 

Onsj ö hd. I. Ingers, Reslöv 53 bl. 16:0; V. Welander, Konga 1 bl. 
16:o, Röstånga 2 bl. 16:o. 

Oxie hd. H. Andersson, S. Sallerup 31 bl. 16:o; I. Ingers, Limhamn 
413 bl. 16:o, Malmö 39 bl. 16:o, V. Skrävlinge 1 bl. 16:o. 

Rönnebergs hd. L Ingers, Asmundtorp 185 bl. 16:o, Sireköpinge 
6 bl. 16:o. 

Skytts hd. V. Welander, Falsterbo 1 bl. 16:o. 
Torna hd. I. Ingers, Lund 1 001 bl. 16:o, St. Råby 16 bl. 16:o, S. 

Sandby 13 bl. 16:o; V. Welander, Blentarp 2 bl. 16:o, Dalby 1 bl. 16:o. 
Vemmenhögs hd. I. Ingers, Grönby 4 bl. 16:o. 
Villands hd. Fr. Ose. Eskilsson, Näsum 142 bl. 4:o; I. Ingers, Fjälke-

stad 3 bl. 16:o, Fjälkinge 19 bl. 16:o, Oppmanna 1 095 bl. 16:o, Vånga 
175 bl. 16:o, Åhus 8 bl. 16:o, österslöv 102 bl. 16:o; V. Welander, Kiaby 
264 bl. 16:o, Åhus 153 bl. 16:o. 

N. Åsbo hd. V. Welander, Tosjö 1 bl. 16:o. 
Småland 

Allbo hd. Annie Johansson, Virestad 26 bl. 4:o, 41 bl. 16:o. 
Kinnevalds hd. Nils Sjöstrand, Kalvsvik 1 h. 12:o. 
Konga hd. Karin Johansson, ö. Torsås 31 bl. 4:o; Tor Krantz, Hov- 

mantorp 61 bl. 4:o, 101 bl. 16:o; Erik Nygren, Nöbbele 104 bl. 4:o. 
Mo hd. Gustav Andersson, Valdshult 203 bl. 16:0; Olga Andersson, 

Åsenhöga 149 bl. 4:o. 
N. Möre hd. Elsa Mattsson, Dörby 114 bl. 4:o. 
Norrvidinge hd. Selma Karlsson, Berg 22 bl. 4:o. 
N. Tjusts hd. Annie Andersson, Dalhem 43 bl. 4:o. 
Tveta hd. Oskar Erlandsson, Bankeryd 69 bl. 4:o, 277 bl. 16:o. 
S. Vedbo hd. Edit Nilsson, Hässleby 16 bl. 4:o, 212 bl. 16:o; Maria 

Samuelsson, Ingatorp 34 bl. 4:o. 
Vista hd. Oskar Erlandsson, Skärstad 22 bl. 16:o. 
Västbo hd. Oskar Erlandsson, Gnosjö 233 bl. 16:o; Gösta Linder, 

Långaryd 19 bl. 4:o; Allan Nilsson, Jälluntofta 8 bl. 4:o, 17 bl. 16:0; 
Anna Nilsson, S. Hestra 252 bl. 16:o. 

Västra hd. Gustav Arvidsson, Bringetofta 481 bl. 16:o; Leif Eeg- 
Olofsson, Nydala 30 bl. 4:o. 

Östra hd. Rudolf Elofsson, Karlstorp 144 bl. 16:o. 
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Öland 

Runstens hd. Elsa Mattsson, Runsten 5 bl. 4:o. 
Åkerbo hd. Elsa Mattsson, Högby 1 bl. 4:o. 

Compte rendu 

des recherehes dirig6es par les Archives de Lund pendant les annees 
d'exereice 1961-62. Par SVEN BENSON. 1. Organisation, budget et ad-
ministration. 2. Employ6s et eonditions du travail. 3. Accroissements 
des collections et leur maintien. 4. Travaux dans les archives, utilisation 
des collections; publications de l'Institut. 5. Voyages et enquåtes dans les 
provinces. 

13— 624029 Svenska Landsmål 1963 



Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialektforsk-
ning i Göteborg 1961/62 

Av VERNER EKENVALL 

1. Organisation och personal 

Institutets styrelse har under arbetsåret utgjorts av professor H. 
FRISK, ordf., professor T. JOHANNISSON, vice ordf., bankdirektören fil. 
dr Ta. BENGTSSON, skattmästare, professor T. DAHLBERG och docent 
B. HOLMBERG, utsedda av humanistiska fakulteten, lektor D. PALM, ut-
sedd av styrelsen, samt lektor V. EKENVALL, sekreterare och undersök-
ningsledare. Professor K. MIOHAkI.SSON har under året avlidit. Professor 
F. BEHRE hade undanbett sig återval. 

Arbetsutskottet har bestått av hrr Ekenvall, Holmberg, Johannisson 
och Palm. 

Som assistent på arkivet har fil. mag. H. KARLSSON tjänstgjort. Ar-
betstiden har varit ca 25 timmar per månad. 

Under arbetsåret har tre styrelsesammanträden och flera samman-
träden inom arbetsutskottet hållits. 

Till revisorer för budgetåret 1961/62 har humanistiska fakulteten valt 
professor A. ArrmAN och bankdirektör T. MANNHEIMER med prof. K. G. 
IZIKOWITZ och dispaschör K. PINNES som suppleanter. 

II. Ekonomi 

I enlighet med beslut av 1962 års riksdag skall Institutet för ortnamns-
och dialektforskning från och med den 1/7 1962 förstatligas och anslutas 
till Institutionen för nordiska språk vid Göteborgs universitet. Det skall 
benämnas Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs 
universitet. 

III. Institutets arkiv 
Dialektsamlingarna på sedeslappar har under året ökats med uppteck-

ningar från Klädesholmen (100 lappar), utförda av herr ERIK LARSSON, 
från Kungshamn (1827 lappar), utförda av fil. stud. THOMAS GÖRLING. 
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Gåvor i form av manuskript har överlämnats av fil. stud. STURE BERG, 
fil. stud. GUNN DAHLÅN och fil. Stud. MARY-ANNE KJELLBERG. 

Herr ERIK LARSSON har under året företagit två inspelningsresor till 
bl. a. Härryda, Råda, Klädesholmen, Stala, Långelanda, Myckleby, Torp, 
Hede, Krokstad, Sanne, Högås, Dragsmark och Gullholmen, vilka resul-
terat i 22 stycken tonband (ca 11 timmars speltid). 

Institutets samling av grammofonskivor har under året genom över-
spelning från tonband ökats med 32 stycken och omfattar nu samman-
lagt 818 skivor. 

Trycksamlingen har under året ökats med 87 volymer, erhållna dels 
genom byte eller köp, dels såsom gåva. 

IV. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan 

Bearbetningen av C. S. Lindstams manuskript till OGB 12: 1, Lane 
härad, socknarna Bäve och Lane-Ryr samt Uddevalla stad, har påbör-
jats. OGB 8, Orust V. härad, beräknas utkomma under 1962. Bearbet-
ningen av materialet till OGB 6, Inlands Nordre härad (prof. A. JANZÅN) 
samt OGB 7, Tjörns härad (lektor V. EKENVALL) har fortsatt. Lektor 
G. DROUGGE har under juli 1961 och juni 1962 företagit kompletterande 
fältundersökningar till OGB 17, Sörbygdens härad. 

Herr ERIK LARSSON har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska dialekt-
ordboken, partiet ha—hj 

Compte rendu 

de l'Institut des reeherches toponymiques et dialeetologiques l'Uni-
versit6 de Gothembourg pendant les ann6es d'exereice 1961-62. Par 
VERNER EKENVALL. 1. Organisation et employ6s. 2. Budget. 3. Archives 
de l'Institut. 4. Travaux ex6eut6s par l'Institut. 



Årsberättelse från Institutet för folkminnesforskning 
i Göteborg 1961/62 

Av O.-M. BERG-STRAND 

Institutets styrelse har bestått av professorerna HJALMAR FRISK och 
TURE JOHANNISSON, utsedda av filosofiska fakulteten vid Göteborgs 
universitet, arkivarie C.-M. BERGSTRAND och docent FOLKE STRöm, ut-
sedda av Västsvenska folkminnesföreningen, samt professor K. G. IZIKO-
WITZ, lektor ERIK NORBERG och akademiräntmästare ÅKE GUSTAFSSON. 
Herr Frisk har fungerat som ordförande, herr Ström som vice ordförande, 
herr Bergstrand som sekreterare och föreståndare för arkivet och herr 
Gustafsson som skattmästare. 

Institutets arbetsutskott har bestått av herrar Ström, Bergstrand och 
Izikowitz. 

Styrelsen sammanträdde den 25 oktober 1961. 
Institutet har under året åtnjutit statsanslag med 29 000 kronor. 
Institutet har från och med den 1 juli 1962 överförts till universitetet 

i Göteborg och anknutits till dess etnografiska institution och dess arkiv 
benämnes från och med nämnda dag Institutionen för folkminnesforsk-
ning vid Göteborgs universitet. Fil. lie. C.-M. Bergstrand har utnämnts 
till dess arkivarie. 

Arkivarien har under 14 dagar arbetat som upptecknare. Han har in-
lämnat 162 sidor uppteckningar från Bohuslän. Västergötland och Hal-
land. 

Förre kyrkoherden IVAN MARKENDAHL har för institutets räkning ut-
fört uppteclmingsarbete i Dalsland och insänt 92 sid. uppteckningar från 
Torps och ödeborgs socknar. 

Som bygdemeddelare har fru SONJA HENNINGSSON bidragit med 454 
sidor av vilka 251 härröra från Gällared och 50 från Ullared i Halland. 
Hennes övriga uppteckningar representera ett tiotal socknar i Halland 
och Västergötland. Fru SIGNE BENJOUR har insänt 105 sid. från Bro i 
Bohuslän och Herr GUSTAV LARSSON 79 sid. från örby i Västergötland. 

Övriga upptecknare ha varit fru M. BENNHEDEN, Morup, och herr A. 
JONZEN, Lindome, båda i Halland, fru RUTH LARSSON, Torsby i Bohus-
län, och herr ERIK JOHANSSON, Säsestad i Västergötland. 
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Arkivarien har renskrivit uppteckningar, gjorda av framlidne bygde-
meddelaren Adolf Carlsson, Lilla Edet, varefter 83 sidor från Fuxerria 
och närliggande socknar i Västergötland katalogiserats. 

Samlingarna ha under året ökats med 1 106 sidor. De institutet till-
höriga samlingarna uppgingo den 30 juni 1962 till i runt tal 179 300 
sidor. Härtill kommer den s. k. Liungmanssamlingen med 5 436 sidor. 
Västsvenska folkminnesföreningens samlingar, vilkas vård jämväl hand-
has av institutets arkiv, uppgå till omkring 44 000 sidor. 

Ur samlingarna ha under året 9 408 sidor utlånats. Bland låntagarna 
märkas Kungl. Biblioteket samt Nordiska museets bibliotek, Stockholm, 
Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Landsmålsarkivet i Lund, 
Lunds universitets folklivsarkiv, Norsk Folkenauseurn i Oslo, Stifts- och 
läroverksbiblioteket i Karlstad och stadsbiblioteket i Mölndal. Avskrif-
ter ha gjorts för forskare vid tyska och finska universitet. 

Realkatalogen över institutets samlingarna har förts fram t. o. m. acc. 
nummer 6 123. Den geografiska katalogen samt katalogen över upp-
tecknarna har förts fram t. o. m. sista accessionsnumret 6 133. 

Docent Ström har under året utgivit av trycket »Nordisk hedendom. 
Tro och sed i förkristen tid.» 

Arkivarie Bergstrand has utgivit »Gammalt från Orust. Folkminnen 
från Orust med närliggande öar.» 

Arkivet har alltjämt haft förmånen av expeditions- och arkivlokaler 
på Gamla stadsbiblioteket. Till Göteborgs drätselkammare frambär sty-
relsen sitt tack härför. 

Compte rendu 

des recherches dirig6es par l'Institut de Folklore å l'Universit6 de Go-
thembourg pendant les ann6es d'exercice 1961-62. Par C.-M. BERGSTRAND. 
Direction, budget et employ6s. Travaux executes par l'Institut. Publi-
cations. 



Insänd litteratur 

1 /1  1963-"/„ 1963 

Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae. T. 11: fasc. 
3-4; T. 12. Budapest 1962-63. - Acta Philologica Scandinavica. Bd 26: 
1-3. Kbh 1963. - Acta Universitatis Szegediensis. Sectio ethnographica 
et linguistica. Nåprajz és nyelvtudomåny. Volkskunde und Sprach-
wissenschaft. V-VI. Szeged 1962. - The American-Swedish Institute. 
Bulletin. Autumn 1963. Vol. 18: no 2. Minnesota 1963. - Anales del 
Instituto de lingiiistica. Tomo 8. Mendoza 1962. (Universidad nacional 
de Cuyo, Facultad de filosofia y letras.) - Annales Academiae regiae 
scientiarum Upsaliensis 6 (1962). Sthm 1962. - Arts et traditions popu-
laires, Ann& 9: no 3, 1961. Saverne 1963. - Bayerisches Jahrbuch fik 
Volkskunde 1962. Volkach vor Wiirzburg 1962. - Beiträge zur Geschichte 
der deutschen Sprache und Literatur. Bd 82. Halle 1960-61; Sonderband. 
Elisabet Karg-Gasterstädt zum 75. Geburtstag am 9. Februar 1961 
gewidmet. Halte 1961; Bd 83-85: 1. Halle 1961-63. - Blekingeboken. 
Arg. 41 (1963). Karlskrona 1963. - Bohusläns hembygdsförbunds års-
skrift 1963. Uddevalla 1963. - Bromma hembygdsförenings årsskrift. 
Arg. 34 (1963). Lund 1963. - Budstikken. Arbog for Dansk Folke-
museum og Frilandsmuseet 1963. Kbh 1963. - Bulletin of the Institute 
of Ethnology, Academia Sinica. Nr 13-14, 1962. Nankang, Taipei. - 
By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1962. Bd 16. Oslo 1963. - 
Bygd och Natur. Arg. 43 (1962): nr 4 - årg. 44 (1963). Malmö 1962-63. 
- öasopis nårodniho muzea oddil våd spoleåenslg'rch. Roånik 131 (1962): 
3-4 - roånik 132 (1963): 1-2. Praha 1962-63. - Ce fastu? Rivista della 
Societä, Filologica Friulana. A. 38, gennaio-dicembre 1962, n. 1-6. Udine 
1963. - Dalarnas hembygdsbok 1963. Utg. av Dalarnas fornminnes och 
hembygdsförbund. Industrisamhälle och folkrörelser i Dalarna. Falun 
1963. - Danske studier. Udg. af Aa. Hansen og Erik Dal. Bd 58 (1963). 
Kbh 1963. - Deutsches Jahrbuch fur Volkskunde. Bd 9. Jahrg. 1963. 
Berlin 1963. - Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Fr. R. Kreutzwaldi nim. 
Kirjandusmuuseurn: Rahvapärimuste koguja, 3. Tartu 1962; E. Karhu, 
Den finska litteraturen och Ryssland 1800-1850. Tallinn 1962. - Ethno-
graphia, se Orszågos Nåprajzi Muzeum. - Ethnographica, se Museum 
Moraviae Brunense. - L'Ethnographie. Nouv. Sår., no 56. Annåe 1962. 
Paris 1962. - Falbygden. Utg. av Falbygdens Hembygds- och Forn-
minnesförening. H. 18. Falköping 1963. - Fataburen. Nordiska Museets 
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och Skansens årsbok 1963. Sthm 1963. - F F Communications. Edited 
for the Folklore Fellows. Vol. 77: 1. No 186: A. B. Rooth, The raven and 
the carcass. An investigation of a motif in the deluge myth in Europe, 
Asia and North America. Hki 1962; Vol. 77: 2. No 187: S. Hummel & 
P. G. Brewster, Games of the Tibetans. Hki 1963; Vol. 78. No 188: 
S. Ö Stilleabhåin & R. Th. Christiansen, The types of the Trish folktale. 
Hki 1963; Vol. 79: 1. No 189: M. Haavio, Heilige Haine in Ingermanland. 
(Studia Ingrica.) Hki 1963. - Finnbygden. Tidskrift för Värmlands finn-
bygder. 1963: -nr 1-4. Säffle 1963. - Finnisch-ugrische Forschungen. 
Bd 34: h. 2-3. Hki 1962. Finskt museum. 67 (1960). Hfors 1962. - 
Folklore. Vol. 74, Spring 1963. London 1963. - The Folklore and Folk 
Music Archivist. Vol. 1-5 (1958-63). Bloomington. - Fornvännen. Tid-
skrift för svensk antikvarisk forskning. 1962: 4- 1963: 1. Upps 1962-63. 

Forskningsnytt fra Norges alnienvitenskapelige forskningsråd. Arg. 
8/9 (1963): 1-4. Oslo 1963. - Fra Ribe Amt. Udg. af Historisk Samfund 
for Ribe Amt. 1963. Bd 15: 4. Esbjerg 1963. - Fr6öskaparrit. Annales 
Societatis Scientiarurn Faeroensis. B6k 11. Törshavn 1962. - Från 
Bergslag och Bondebygd. Örebro läns hembygdsförbunds årsbok. Arg. 
17 (1962). (Meddelanden 28.) Örebro 1962. - Från Borås och de sju 
häraderna. Arg. 18 (1963). Borås 1963. - Från Gästrikland. Gästriklands 
Kulturhistoriska Förenings meddelanden 1963. Gävle 1963. - Fynske 
Aarbeger. Udg. af Historisk Samfund for Fyns Stift. 8: 2. Odense 1963. 

Fölisön. Fölisöstiftelsens publikation 1963. Hfors 1963. - Germani-
sches National-Museum, Niirnberg: Bilder aus deutscher Vergangenheit. 
Bibliothek ... zur deutschen Kunst- und Kulturgeschichte hrsg. von L. 
Grote. Bd 20/21: G. Schöne, Tausend Jahre deutsches Theater 914-1914. 
Mönchen 1962. - Globen. Utg. av Generalstabens litografiska anstalt. 
Arg. 41 (1962): nr 3; nov. 1963. Sthm 1962-63. - Gotländskt arkiv. 
Meddelanden från Föreningen Gotlands fornvänner 35 (1963). Visby 1963. 

Glossaire des patois de la Suisse romande. 63' rapport annuel de la 
redaction et bibliographie linguistique 1961. Neuchåtel 1962. - Gränge 
1963. Årsskrift för hembygdsintresserade i Grangärde kommun. Örebro 
1963. - Göteborgs historiska museum. Årstryck 1963. Berättelse för 
1960-1962. Gbg 1963. - Halmstads Stadsbibliotek med Tollska Biblio-
teket (Centralbibliotek för Hallands län). Årsberättelse för år 1962. 
Halmstad 1963. - Helsingin yliopiston suomen kielen laitos: Castrenia-
num - suomen kielen tutkimuksen keskuspaikka (ur: Äidinkielen opet-
tajain liiton vuosikirja X 1962-63). Hki 1963. Suomen kielen nauhoite-
arkiston toiminta v. 1962. (Stenc.) -Hembygden. Tidning för Hembygds-
vård och ideell ungdomsrörelse. Arg. 42 (1963): nr 4. Karlstad 1963. - 
Hembygden. Utg. av Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund 1963. 
Vänersborg 1963. - Hessische Blätter för Volkskunde. Bd 53-54 (1962-
63). Giessen 1962-63. - Historisk årbog for Thisted amt. Udg. af Histo-
risk Samfund for Thy og Hanherred 1963. Thisted 1963. - Kungl. Hu- 
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manistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsberättelse 1962-63. Lund 
1963. - Hyht5n-Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hem-
bygdsvård årsbok (Kronobergsboken). 1962-63. Växjö 1963. - Håloyg-
minne. Utgj. av Hålogaland Historielag. Arg. 44 (1963). Bd 11: h. 1-3. 
Svorkmo 1963. - I Köla. Skrifter utg. av Köla sockens arkiv- och folk-
minneskomrnitt6. Del 4. Arvika 1963. - Index ethnographicus, se Or-
szågos Neprajzi Muzeum. - Indiana University Folklore Series nr 17: 
Studies in Japanese folklore, ed. R. M. Dorson. Bloomington 1963; nr 
18: Merle E. Simmons, A bibliography of the romance and related forms 
in Spanish America. Bloomington 1963. - Institut Grand-Dueal, Luxem-
burg: Sagenschatz des Luxemburger Landes gesamrnelt von Dr. N. Gredt. 
Bd 1. Neubearbeitet in der Sprachwissenschaftlichen Sektion des Gross-
herzoglichen Instituts. Esch-Alzette 1963. - Instituttet for sammen-
lignende kulturforskning. Serie B: Skrifter. 17: 5. Nielsen, K. & Nesheixn, 
A., Lappisk ordbok. Bd 5. Supplement. Oslo 1962. - International direc-
tory of folk music record archives. Compiled by the International Folk 
Music Council (ur: Recorded Sound, nos. 10/11, Jan.-July, 1963). Lon-
don & Exeter 1963. - Journal of English and Germanie philology. Index 
by subject and title volumes I-L. Special supplement to vol. 61, no 4, 
1962. Urbana, Ill. 1962; Vol. 61(1962): no 3/4 - Vol. 62 (1963): no 1-2. 
Urbana, Ill. 1962-63. - Journal de la Societå finno-ougrienne 63. Hki 
1962. - Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet. Arg. 49 (1963). 
Upps 1963. - Jämten. Heimbygdas årsbok. Arg. 56 (1962). Östersund 
1962. - Kalevalaseuran vuosikirja 43 (1963). Hki 1963. - Kulturen 
1962. Lund 1963. - Kulturhistoriska Museet Murberget. Friluftsmuseets 
byggnader. En kort vägledning. Härnösand 1962. - Kustbon. Organ för 
estlandssvenskarna i Sverige. Arg. 19 (1962): 3-4; årg. 20 (1963): 1, 3-4. 
Härnösand 1962-63. - Lautbibliothek der deutschen Mundarten. Hrsg. 
vom Deutschen Spracharchiv. H. 29: A. Glitter, Lauterbach, Kaiserwald. 
Göttingen 1963; H. 30: A. Glitter, Graslitz, Westsudetenland. Göttingen 
1963. - Leuvense Bij dragen. Tijdschrift voor moderne filologie. Jaarg. 
51(1962): afl. 4; jaarg. 52 (1963): afl. 1-2. Leuven 1962-63. - Literatura 
Ludowa. Kurpie. Warszawa 1961. (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. 
Rok V, nr 4-6.) - A magyar nepmesekatal6gus flizetei, se Orszågos 
N6prajzi Muzeum. - Man. A monthly record of anthropological science. 
Vol. 63, Art. 1-266. Jan.-Dec., 1963. - Meddelanden från Jönköpings 
läns hembygdsförbund. 36. Småländska kulturbilder. Jönköping 1963. - 
Meddelanden från Svenskt visarkiv. 17: Smärre bidrag till folkviseforsk-
ningen 1-3 (ur: Danske studier 1963). Odense 1963. - M6moires de la 
Soci6t6 finno-ougrienne. 126: E. Lagercrantz, Lappische Volksdichtung 
VI. Hki 1963; 127: M. Liimola, Zur historischen Formenlehre des Wogu-
lischen. 1. Flexion der Nomina. Hki 1963. - Midwest Folklore. Publ. by 
Indiana University. Vol. 12: no 3, Fall, 1962 - vol. 13: no 1, Spring, 1963. 
Bloomington 1962-63. - Museum Moraviae Brunense: Ethnographica 
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III-IV (1961/62). Brno 1962. - Muzeum w Lublinie. Studia i Mate-
rialy Lubelskie. Etnografia 1. Lublin 1962. - Neprajzi dolgozatok och 
Neprajzi közlemenyek, se Orszågos Neprajzi Muzeum. - Niederdeutsches 
Wort. Kleine Beiträge zur niederdeutschen Mundart- und Namenkmide 
hrsg. von W. Foerste Bd 3: H. 1. 1963. Minister 1963. - Nordisk Institut 
for Folkedigtning. Seminar i Valdres 2.-9. august 1962. U. o. o. å. 
(Stena.) - Nordiska Museets handlingar. 58: Sven B. Ek, Väderkvarnar 
och vattemnöllor. Sthm 1962; 59: Ernst Fischer, Flamskvävnader i Skåne. 
Lund 1962. Nordiska museet: Wollin, Nils G., Äggkoppar, äggställare 
och äggställ. Sthm 1962. - Norrbotten. Norrbottens läns hembygds-
förenings årsbok 1963. Luleå 1963. - Norrbottens Museum: Isaksson, 
Britt, Norrbottenskonstnärer. Luleå 1963. - Norsk etnologisk gransking. 
[Emnelisterd Nr 93. Barn i skolealderen fram till konfirmasjonen; Nr 94. 
Muntlig tradisjon om hendelser i årene omkring 1814; Nr 95. Heiman-
fylgje og bryllaupsgåver; Nr 96. Ildbönner, karebönner og annen tradi-
sjon om ilden; Nr 98, tillegg tu l nr 88, Mötestaden; Nr 99. Tillegg till nr 
90, Praktisk misjonsarbeid; Nr 100. Om en sykdom på husdyr; Nr 101. 
Matstova. Bygdöy 1963. (Stenc.) - Norsk folkeminnelags skrifter. 89: 
E. Seim, Ordtekje og herme II. Oslo 1962; 90: Aagot Noss, Högtider og 
samkomer. Oslo 1963. - Det kgl. norske videnskabers selskab. For-
handlinger bd 35 (1962). Trondheim 1963; Skrifter 1961-1962. Trond-
heim 1963; Museet, Årbok 1962. Tr 1962. - Norveg. Tidsskrift for folke-
livsgransking 6-10. Oslo 1958-63. - Nysvenska studier. Tidskrift för 
svensk stil- och språkforskning. Arg. 42 (1962). Upps 1963. - Skrifter 
utg. av Nämnden för svensk språkvård. 26: G. Bergman, Rätt och fel i 
språket. Sthm 1962; 27: Markusevangeliet. Ny översättning med anmärk-
ningar av Joh. Lindblom. Sthm 1963. Nämnden för svensk språkvård. 
Årsberättelse för 1962. Sthm 1963. - Ockelbo Hembygdsförening, Påls-
gården Arg. 23 (1963). Ockelbo 1963. - Odense Bys Museer: Danmarks 
folkelige broderier. Folkelige broderier fra Fyns stift. Mentergården, 
Odense, 22.-30. september 1962. Odense 1962. Odense Bys Museer. 
Beretning 1961-62 ved Svend Larsen. Odense 1962. - Oland. Hembygds-
bok utg. av Olands kommtn. Upps 1961. - Onoma. Bibliographical and 
information bulletin. Vol. 9 (1960/61), 1-2. Louvain 1962. - Orbis. 
Bulletin international de Documentation linguistique. T. 11, no 2, 1962: 
Melanges de linguistique et de dialectologie. 2. Louvain 1962; T. 12, no 1, 
1963. Louvain 1963. - Ordbok över Sveriges medeltida personnamn. 
Utg. av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Person-
namnskomrnitte. Provhäfte. Upps 1961. - Orszågos Neprajzi Muzeum, 
Budapest: Ethnographia. A magyar neprajzi tårsasåg foly6irata. Zeit-
schrift der Ungarischen ethnographischen Gesellschaft. vf. 72: sz. 3/4 - 

vf. 74: sz. 3, 1961-63. Index ethnographicus 1959-1960. 1vf. 4-5: sz. 1. 
Budapest. A magyar nepmesekatalegus filzetei 2. Domokos Såmuel, 
Mehkereki nephagyomånyok. Vasile Gurzitu Mes6i. 1963. Neprajzi dolgo- 
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zatok. 9. Bålint Såndor, A szegedi tanyavilåg ben6pesed6se helyneveinek 
tiikr6ben. Szeged 1963; 10. Szab6 Ferenc, Adatok a söpriicirok n6prajzå-
hoz oroshåza körny6k6röl. Szeged 1963; 11. Katona Imre, Kubikosås6 
az ås6zås. Szeged 1963. N6prajzi közlem6nyek. Évf. 4: sz. 4- 7: 
sz. 2, 1959-63. rtmutat6 filzetek a neprajzi adatgyfijt6shez. 6. Morvay 
Judit, N6pi tåphilkozå,s, 1962. Magyar n6pi eser6ped6nyek kiållitåsa a 
N6prajzi Mtizeumban, 1961. Ausstellung ungarischer Bauerntöpferei im 
Ethnographischen Museum Budapest, 1961. (Killönlenyomat a n6prajzi 
ertesit8 1961 XLIII. evfolyametb61); Magyar nepmfiv6szet. A n6prajzi 
mtizeum kiållitåsa. Miicsarnok 1963. Ausstellung der ungarischen Volks-
kunst, 1963. - Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 8. Ortnamnen i 
Orusts västra härad av D. Palm. Lund 1963. - Ortnamnen i Skaraborgs 
län. D. 8. Kållands härad. Territoriella namn av I. Lundahl. Upps 1963; 
D. 9: Laske härad. Territoriella namn av I. Lundahl. Upps 1962. - The 
Polar Record. A journal of arctic and antaretic research. Issued by the 
Scott Polar Research Institute, Cambridge. Vol. 11: nos 73-75, jan.-sept. 
1963. - Polskie towarzystwo ludoznawcze. Oskar Kolberg. Dziela 
wszystkie. T. 1. Pieåni ludu polskiego; T. 2. Sandomierskie; T. 3-4. Ku-
jawy 1-2; T. 5-8. Krakowskie 1-4; T. 9-15. W. Ks. Poznariskie 1-7; T. 16-
17. Lubelskie 1-2; T. 24-26. Mazowsze 1-3; T. 29-32. Pokucie 1-4. 
Wroclaw 1961-63. - Recorded Sound. The Journal of the British Insti-
tute of Recorded Sound. Vol. 2, no. 12, October 1963. London and Exeter. 
- Rijksmuseum. voor Volkskunde, »Het Nederlands Openluchtmuseum»: 
Bijdragen en Mededelingen. Jaarg. 24-25 (1961-62). Arnhem 1961-62; 
Verslag van de direeteur over het jaar 1960. 's-Gravenhage 1962. - Riks-
antikvarieämbetet. Fornminnesavdelningens verksamhet år 1960. D. 1-3. 
Sthm 1961. (Stenc.) - Riksdagsbiblioteket Förteckning över nyförvärv 
år 1962. Sthm 1963. - Rättvik. Utg. av Rättviks socken. D. 4. Rättvik 
i dikt och konst. Av Aron Borelius. Västerås 1963. - Sanastaja. Aika-
kauslehti sanatietoja ja -tiedusteluja varten. No 84-85. Vaasa 1963. - 
Scandinavian Studies. Vol. 35: nr 1-4. Febr.-Nov., 1963. - Schweizeri-
schas Archiv fiir Volkskunde. Jalu.g. 58: H. 4. Basel 1962. - Scottish 
Studies. Vol. 7: p. 1 (1963). Edinburgh 1963. - Scripta Ethnologica. 
Turun Yliopiston Kansatieteen Laitoksen julkaisuja. 13: Hertta Saari-
kivi, Littoisten verkatehtaan työoloista vv. 1880-1920. Referat: rber 
die Arbeitsverhältnisse an der Tuchfabrik in Littoinen 1880-1920. Turku 
1963; 14: I. Talve, Suomalainen kansatiede. Summary: Finnish ethnology. 
Turku 1963. - Selskab for nordisk filologi. Ärsberetning for 1961-1962. 
Kbh 1963. - Skansvakten. Elfdalens Hembygdsförenings midsommar-
tidning. 1963. Nr 48. Älvdalen 1963. - Skrifter frå Norsk Målforearkiv 
ved Olav T. Beito. 18. 0. T. Beito, Norske Målforetekster. Oslo 1963. - 
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, utg. genom Sällskapet Folkkultur. 
Nr 5: A. Hörl6n, Knyppling och knypplerskor Lund 1962; Nr 6: N.-A. 
Bring6us, Brännodling. En historisk-etnologisk undersökning. Lund 1963. 
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- Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Lund. 14. Joäl Wangö, Ord-
bok över Knäredsmålet. Lund 1963. - Smithsonian Institution, Bureau 
of American Ethnology, Washington. Bulletin 181: Elsie C. Parsons, 
Isleta paintings, 1962; Bulletin 184: L. A. White, The Pueblo of Sia, 
New Mexico, 1962; 185: River basin surveys papers. Inter-agency ar-
cheological salvage program. Nrs 26-32,1963; 188: W. Y. Adams; Shonto, 
A study of the role of the trader in a modern Navaho eommunity, 1963; 
Seventy-ninth annual report of the Bureau of American ethnology to the 
secretary of the Smithsonian Institution 1961-1962, 1963. - Smålands 
museum. Medlemsblad nr 1, årg. 2,1963. Växjö 1963. - Sprog og kultur. 
Bd 23: h. 3-4. Aarhus 1963. - Ströms hembygdsförenings årspublikation 
1962. Strömsboken. D. 2: 2: h. 19. Av L. Trangius. Strömsund 1963. - 
Studia ethnographiea Upsaliensia. 18. B. Anell, Hunting and trapping 
methods in Australia and Oeeania. Sthm 1960; 19. J. Hilberth, Les Gbaya. 
Sthm 1962. - Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Suomi 110: 1. T. Itko-
nen, Keidas. Erään maastotermin vaiheita. Hki 1962; 110: 2. Irja-Leena 
Evijärvi, Kaarle Krohn. Elämä ja toiminta. Hki 1963. Tietolipas. 2. A. 
Anttila, Elias Lönnrot. Hki 1962; 29. Aino Linnove, Suomalaiset nyplätyt 
pitsit. Hki 1963; 30. A. Raun, Johdatusta strukturaalikielitieteeseen. Hki 
1963. - Suomen museo. 69 (1962). Hki 1962. - Svenska folkskolans 
vänner. Kalender 1963. Årg. 78. Hfors 1963. - Skrifter utg. av Svenska 
Litteratursällskapet i Finland. 372: 2. Samlade skrifter av J. L. Rune-
berg. Under red. av 0. Ahlbäck och G. Tideström. D. 4: 2. Lyriska över-
sättningar utg. av S. Rinman. Hfors 1962; 395: Samlade dikter av J. J. 
Weeksell med inledning och kommentar av Karin Allardt Ekelund. Hfors 
1962; 396: Studier i nordisk filologi bd 52. Hfors 1962; 397: I. Lundän 
Cronström, Herrar till hatt och värja. Hfors 1963; 398: 0. Mustelin, 
Euterpe. Tidskriften och kretsen kring den. Hfors 1963; 399: Historiska 
och litteraturhistoriska studier 38. Hfors 1963; 401: Studier i nordisk 
filologi utg. genom R. Pipping. Bd 53. Hfors 1963. Svenska Litteratur-
sällskapet i Finland. Årsberättelse för år 1962. Hfors 1963. - Svenska 
turistföreningens årsskrift 1963. Sthm 1963; Tidning, Turist. Årg. 31 
(1963). Sthm 1963. - Svenskbygden. Tidskrift för finlandssvenskt kultur-
liv. Årg. 41: nr 9-10 (1962). Hfors 1962; Årg. 42: nr 1-8 (1963). Hfors 1963. 
- Sörmlandsbygden. Södermanlands hembygds- och museiförbunds års-
bok. Ärg. 32 (1963). Nyköping 1963. - Tromsö museum. Årsberetning 
1962. Flisa 1963. Tromsö museums skrifter. Vol. 7: 3. Simonsen, P., 
Varanger-funnene 3. Pund og udgravninger i Pasvikdalen og ved den 
östlige fjordstrand. Tromsö/Oslo 1963. Ottan Populfflre småskrifter fra 
Tromsö museum. 32-33. Simonsen, P., Nord-Norges bosetningshistorie i 
oldtiden. Tromsö 1962; 34-35. »Glött fra Tromsö museum» 13-14. Tromsö 
1962-1963; 36. Brox, 0., Tradisjonell vinterforing i Nord-Norge. Tromsö 
1963; 37. Simonsen, P., Bosetningen i historisk tid nord for polarsirkelen. 
Tromsö 1963. - Udvalget for samfundsforskning i Grenland. 7. Befolk- 
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ningssituationen i Vestgronland. Bebyggelsespolitik og befolkningsudvik-
ling. Kbh 1963; 8. Uddannelsessituationen i Vestgronland. 3. De unges 
valg af erhverv. Kbh 1963; 9. Samarbejdsproblemer mellem gronlwndere 
og danskere i Vestgronland. Kbh 1963. - Universitetet i Bergen: Årbok 
for Universitetet i Bergen. Humanistisk serie. 1961: 1-2. (No 1-6.) Ber-
gen 1963. Årsmelding 1961-62. Bergen 1962. - Uppland. Årsbok för 
medlemmarna i Upplands Fornminnesförening 1962. Upps 1962. - Upp-
lands fornminnesförenings tidskrift 48: 2-3. Jansson, E. Alfr., Singö. En 
roslagssockens krönika. Upps 1962. - trtmutat6 filzetek a niSprajzi adat-
gyiljtoSshez, se Orszkigos N(Sprajzi Muzeum. - Valagsko. Ro5nik 8.1959-
1961. Vsetin. - Varbergs museum. Årsbok 1963. Årg. 14. Festskrift till 
Albert Sanclklef den 13 maj 1963. Varberg 1963. Varbergs museum i slottet 
och fästningen. Varberg 1963. - Western Folklore. Issued by the Cali-
fornia Folklore Society. Vol. 22: 2-4 (1963). Berkeley and Los Angeles. - 
Vetenskaps-societeten i Lund. Årsbok 1963. Lund 1963. - Värmland 
förr och nu. Meddelanden från Värmlands fornminnes- och musei-
förening. Årg. 61 (1963). Upps 1963. - Västerbotten. Västerbottens läns 
hembygdsförenings årsbok. Årg. 44 (1963). Umeå 1963. - Västergötlands 
fornminnesförenings tidskrift. D. 6: h. 3-4. Lidköping 1963. - Ånger- 
manland 8. Utg. av Ångermanlands hembygdsförbund. Örnsköldsvik 
1962. - Aarboger for nordisk Oldkynclighed og Historie udg. af  Det kgl. 
nordiske Oldskriftselskab 1961. Kbh 1962. - Århus stifts årberger. Udg. 
af Historisk samfund for Århus stift. Bd 55. Århus 1962. - övre Bonde - 
stad. Utg. av bystämman 1961-62. (Stenc.) 

BERG, G., Broddhalsen. Några randanteckningar (ur: Varbergs Mu-
seum. Årsbok 1963. Varberg 1963). - BERGSTRAND, C.-M., Livet i Mark 
på 1700-talet. D. 2. Gbg 1963. - BERGSTRÖM, S., Yttrandefrihet i radio 
och skydd för enskilda intressen. (Acta Univ. Ups. Studia Iuridica Upsa-
liensia 4. Upps 1963.) - BLomQvisT, R. & MÅRTENSSON, A. W., Thule-
grävningen 1961. En berättelse om vad grävningarna för Thulehuset i 
Lund avslöjade. Lund 1963. (Archaeologica Lundensia. Investigationes 
de antiqvitatibus urbis Lundae 2.) - BRINGåUS, N.-A., Järnplogen som 
innovation. Lund 1962. (Stud. utg. av K. Hum. Vetensk.-samf. i Lund 
1960-61: 3.) - BUCHT, T., Tre ångermanländska sockennamn (ur: Ånger-
manland 8. Utg. av Ångermanlands hembygdsförbund. Örnsköldsvik 
1962). - DAHLSTEDT, K.-H., Trois termes exprimant la parent6 Étude 
ethno-soknantique des relations su6do-laponnes (ur: Orbis, Torne 12, no 1, 
1963). - EDSMAN, C.-M., Svartkonstböcker i sägen och historia (ur: Saga 
och sed 1959. Upps 1960). - DENS., Literatur, Sage und Geschichte. 
Ein quellengeschichtlicher Beitrag (ur: The supernatural owners of nature. 
Acta Univ. Stockh. Stockholm studies in comparative religion. 1. Sthm 
1961). - DENS., Bear rites among the Scandinavian Lapps (ur: Proceed-
ings of the IXth international congress for the history of religions, Tokyo 
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and Kyoto 1958. Tokyo 1960). - DENS., Världsskapelse och livsförnyelse. 
Kosmogoniska myters rituella funktion. Upps 1963. (Skrifter utg. av 
Religionshist. inst. i Uppsala. 1. Ur: Ny Kyrklig Tidskrift 1963, h. 1-2). 
- DENS., Volksglaube (ur: Schwedische Volkskunde. Upps 1961). - 
DENS., Studentnationer och universitet (ur: Landsmannahälsning, Norrl. 
nat., nr 20, 1963). - ERIXON, S., Folk-life research in our time. From a 
Swedish point of view (ur: Gwerin, Vol. III: 6, 1962). - FALK, P., 
L'appellation »compere» du fra/nås compare-loriot et l'allemand Pirol 
'loriot' ont-ils la m6me origine grecque? (Acta Univ. Ups., Acta Societatis 
Linguisticae Upsaliensis, Nova Series 1: 2, 1963). - FENTON, A., Ropes 
and rope-making in Scotland (ur: Gwerin, Vol. 3, no 3 & 4, 1961. Den-
bigh 1961). - FJERMEDAL, A., Målet i Iveland (ur: Iveland II. Kristian-
sand 1962). - FOERSTE, W., Zur Geschichte des Wortes Dorf (ur: Stu-
dium Generale, Jalirg. 16, 8, 1963). - FoRurN, ALFHILD, Om insamling 
av folkmelodier i Svenskfinland under hundra år (ur: Suomen Musiikin 
Vuosikirja 1961-62). - FORSSBERG, E., Carl Emil Andersson. En tids-
bild från 1800-talets Revsund (ur: Jämten. Arg. 56. Östersund 1962). - 
GJERDMAN, 0. & LJUNGBERG, E., The language of the Swedish Copper-
smith Gipsy Johan Dimitri Taikon. Grammar, texts, vocabulary and 
English word-index. Upps 1963. (Acta Acad. reg. Gust. Ad. 40). - 
GUSTAVSON, H., Ortnamn och ortnamnssägner i Hablingbo (ur: Gotl. 
arkiv 1963. Visby 1963). - HEDBLOM, F., The Swedish speech recording 
expedition in the Midclle West 1962 (ur: The Swed. Pioneer Hist. Quar-
terly, April 1963. Vol. 14: 2). - Holm, G., Mundarten- und Ortsnamen-
forschung in Schweden (ur: Magyar nyelvjäräsok 8, 1962). Debrecen 1962. 
- HORMIA, 0., Gananderin sanakirjan lähteet. Turku 1961. (Suomal. 
Kirjallisuuden Seuran toimituksia 271.) - INGERS, 1., Ortnamn i Lund. 
1. Stadsområdet före inkorporeringarna. Lund 1962. (Det gamla Lund. 
Fören. Det gamla Lund. Arsskr. 44, 1962.) - JERNUDD, B. & JOHANS-
SON, T., Preliminär rapport över språkligt-social undersökning. (A socio-
linguistic field study.) Solna 1963. (Stenc.) (PRAL 2. Univ. of Stockholm. 
Just, of Applied Linguistics.) - JOHANSSON, C., Nomadliv (ur: Sv. Tu-
ristf:s årsskr. 1963. Sthm 1963). - JOKI, AuLis J., Der wandernde Apfel 
(ur: Studia orientalia 28). Hki 1963. - DENS., Uralte Lehnwörter oder 
Zufälle? (ur: Congressus internationalis fenno-ugristaruni Budapestini 
habitus 20-24. IX. 1960). Budapest 1963. - JONSSON, B. R., Levande 
medeltid (ur: Ord och Bild, årg. 71. Sthm 1962). - KERKKONEN, Gus-von, 
Varjakka-namn och -orter i norra Fenno-Skandia (ur: Finskt Museum 68, 
1961). - KNUDSEN, T., Phases of style and language in the works of 
Henrik Ibsen (ur: Scandinavica, Vol. 2, 1963). - LANGENFELT, G., I 
östra Blekinges skärgård (ur: Blekingeboken 1962). - LANNERGÅRD, S., 
Hökhuvud. Bygd och människor. Några data ur socknens historia, 
bebyggelse och folkliv. Gimo 1956. - LFNDESKOG, R., En bok om Östra 
Ed. Minnen och anteckningar. Västervik 1962. - LJUNGMAN, S., Av 
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docent W. Ljungman utgivna böcker och skrifter. Sthm 1963. - LJUNG-
MAN, W., Sveriges sägner i ord och bild 4-5. Sthm 1961-62. - LJUNG-
GREN, K. G., Bråån - Hia. En flodnamnsnotis (ur: Sydsv. ortnamns-
sällsk:s årsskrift 1961-1962. Lund 1962). - DENS., Namnet Veddige (ur: 
Varbergs museum. Årsbok 1963. Varberg 1963). - DENS., Om ortnamns-
elementet hester's utbredning (ur: NoB, årg. 50. Lund 1963). - DENS., 
Edwin Berger (ur: Vetenskaps-Societetens i Lund årsbok 1963. Lund 
1963). - LJUNGGREN, K. G., BENSON, S. & LOMAN, B., Litteraturkrönika 
1962 (ur: ANF 78. Lund 1963). - LUNDMAN, B., The racial history of 
Scandinavia. An outline (ur: The Mankind Quarterly. Vol. 3: 2. New 
York 1962). - DENS., Sozialanthropologische Beobachtungen in Schwe-
den (ur: Die Akten des 18. Internat. Soziologenkongresses, Niirnberg, 10. 
bis 17. Sept. 1958. Bd 4). Meisenheim. - MALM, A., Folkdiktning från 
Vemmenhögs härad. Meddelad av I. Ingers (ur: Säasä 1962-1963. Malmö 
1963). - MANGA, J., Die Harfner der Plattenseegegend (ur: Acta Ethno-
graphica Academiae Scientiarum Hungaricae, T. 11, fasc. 1-2. Budapest 
1962). - MIETTINEN, E., Zum mundartlichen Fortleben mhd.-mnd. Lehn-
wortgutes romanischer Herkunft. Eine semantische Untersuchung. Hki 
1962. (Annales Acad. Scient. fennicae. Ser. B. 126.) - MONTELIUS, S., 
Säfsnäsbrukens arbetskraft och försörjning 1600-1865. Studier i en 
mellansvensk bruksbygd. Falun 1962. (Geographica. Skr. fr. Upps. univ. 
geogr. inst. 37.) - NORDIN-GRIP, IMBER, Ett hjuls väg genom 1500 år. 
Katrineholm 1962. - ORGÅRD, P. L., I människovärdens tjänst. Anteck-
ningar ur Gävleborgs läns landstings historia med en kvartssekelkrönika 
och redogörelser för dess olika institutioners verksamhet. Ljusdal 1962. 

RASMUSSEN, H., Litteratur 1962. Odense 1963 (ur: Arv og Eje 1963). 
ROSANDER, G., »Bryggerikullorna. Några anteckningar om säsong-

mässiga arbetsvandringar (ur: Sv. Bryggeritidskrift nr 10, 1962). - 
SAHLGREN, J., Natan Lindqvist (ur: Ortnamnssällsk:s i Upps. årsskr. 
1962. Lund 1963). - DENS., Landskapsnamnet Skåne (ur: Ortnamns-
sällsk:s i Upps. årsskr. 1962. Lund 1963). - DENS., Lunden Barre i 
Skirnismål (ur: NoB 1962). - DENS., Mollögat (ur: NoB 1962). - DENS., 
Saltavaskan. (ur: NoB 1962). - SANDKLEF, A., Hypocaustmn i Varbergs 
slott (ur: Varbergs Mus. Årsbok 1960. Varberg 1960). - SANDRED, K. I., 
English place-names in -stead. Upps 1963. (Stud. Anglistica Upsaliensia 
2.) - SrmoNssox, N., Sockenmålet (ur: En bok om Offerdal, d. 2. Öster-
sund 1962). - SJÖBERG, 5., Professor Karl Ivar Mod(Sers tryckta skrifter 
(ur: Annales Acad. reg. scient. Ups. 6/1962. Sthm 1962)..- SOLDERS, S., 
Älvdalens sockens historia. D. 6: 2. Rättelser. Källor. Namnregister. 
Sthm 1963. (Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbunds skrifter 13:2.) 

STEENSBERG, A., Dagligliv i Danmark i det nittende og tyvende år-
hundrede. Bd 1. Kbh 1963. - THuN, N., Reduplicative words in English. 
A study of formations of the types tick-tick, hurly-burly and shilly-shally. 
Upps 1963. -- TIBERG, N., Ett nargöhem för bortåt 100 år sen (ur: Svio- 
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Estonica vol. 16. Lund 1962). - TILANDER, G., Dancus rex. Guillelmus 
falconarius. Gerardus falconarius. Les plus anciens traites de fauconnerie 
de l'Occident publi6s d'apres tous les manuscrits connus. Lund 1963. 
(Cynegetica IX.) - TILLHAGEN, C.-H., Zigenarna och de statliga hjälp-
åtgärderna (i: Svenska socialvårdsförbundets tidskrift, årg. 56, h. 6, 1962. 
Sthm 1962). - DENS., Zigeunerforschung in Skandinavien (ur: Schweiz. 
Archiv fiir Volkskunde Bd 59, 1963). - DENS., Das skandinavische 
Sagenmaterial und dessen Katalogisierung (ur: Volkskunde). - DENS., 
Der internationale Sagenkatalog. (Särtr.) U. o. o. å. - DENS., Magisk 
mat (ur: Gastronomisk kalender 1964). - DENS., Magisk dryck (ur: 
Gastronomisk kalender 1963). - TILLHAGEN, C.-H., SnuoNsu uktr, L. & 
BODKER, L., Traditionsbäraren. Inledning, diskussion (ur: Nord. sem. i 
folkedigtn. 1, Ålborg 10.-11. sept. 1961. Kbh 1962). - TOLLENAERE, 
F. DE, Nieuwe wegen in de lexicologie. Amsterdam 1963. (Verhandel. 
der K. Nederl. Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. N. R., 
D. LXX - No. 1.) - TURESON, G., Värmländska kulturtraditioner. 1. 
Äldsta dikten och musiken. Sthm 1960. 2. Säterlivets arbetssånger. 
Ritualdanser. Jämförande europeiska lockrop. Sthm 1963. - WIDDING, 
0. & BEKKER-NIELSEN, H., Low German influence on late Icelandie 
hagiography (ur: The Germanic Review, Nov. 1962, Columbia Univ.). - 
WIDMARK, G., Hornborgasjön (ur: NoB. Årg. 49, 1961. Upps 1962). - 
VIRRANKOSKI, P., Myyntiä varten harioitettu kotiteollisuus Suomessa 
autonomian ajan alkupuolella (1809 - noin 1865). Summary: Finnish 
domestic handicrafts producing for the market in the early part of the 
period of autonomy. Hki 1963. - VIRTARANTA, P., Karjalan kielen 
sanakirjatyön vaiheita (ur: Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja X 
1962-63). Hki 1963. - DENS., Cher die Sicherstellung von Sprach-
material aus dem Finnischen und den verwandten Sprachen in jiingster 
Zeit (ur: Congressus internationalis fenno-ugristarum Budapestini habitus 
20-24. IX. 1960). Budapest 1963. - DENS., "Ober die Partikeln auf -ii in 
den ostseefi. Sprachen (ur: Mem. de la Soc. finno-ougrienne 125. Comrnen-
tationes fenno-ugricae in honorem Paavo Ravila). Hki 1962. - DENS., 
Eräs vuodevaatteen nimitys ja sen asiataustaa. Eine Bettuchbenennung 
und ihr sachlicher Hintergrund (ur: Nimi ja asia). U. o. o. å. - Wrr-
TING, C., A method of evaluating listeners' transcriptions of intonation 
on the basis of instrumental data (ur: Language and speech, vol. 5, part 
3, July-Sept. 1962). - VÄGSLM, E., Stadnamntydingar 1. Bergen 1963. 
- ÅSTRÖM, E., Folktro och folkliv i Östergötland. Uppteckningar. Upps 
1962. (Acta Acad. Gust. Ad. 39.) - ÖSTERGREN, 0., Nusvensk ordbok. 
H. 103 (Trumpen-Träll); H. 104 (Träl'-Tura(s)2). Sthm 1962-63. 



INTERNATIONELL 
DIALEKTFORSKARKONGRESS 

Under tiden 4-9 september 1965 hålles den Andra Interna-
tionella Dialektologkongressen i universitetsstaden Marburg 
an der Lahn (Väst-Tyskland). Intresserade ombedes notera 
detta datum .Inbjudningar kommer att utsändas under första 
hälften av 1964. Preliminära upplysningar tillhandahålles av: 

Prof. Dr. A. J. VAN WINDEKENS, 

Directeur du Centre International 
de Dialectologie Generale, 
Leuven 
Ravenstraat 46 
Belgien 

Prof. Dr. L. E. SCHMITT, 

Direktor des Forschungsinstituts fiir deutsche 
Sprache, 
355 Marburg (Lahn) 
Kaffweg 3 
Väst-Tyskland 

eller 

Dozent Dr. JAN GOOSSENS, ibid. 





SVENSKA LANDSMÅL 
OCH SVENSKT FOLKLIV ÅRG. 1963 

Innehåll I Table des matUres 

Gun Widmark, Ordgeografi och språkhistoria 1 

Gösta Holm, U-omljud och språkgeografi 80 

V. J. Brondegaard, Onde Urter (Chrysanthemum segetum) 102 

Helge Andersson, Traditioner kring tre skånska naturläkare 124 

Stig Björklund, Demonstrativpronomen av särskilt intresse i dalmålet 141 

Manne Eriksson, Natan Lindqvist 1882-1963 147 

Herbert Gustavson, Nils Dencker 1887-1963 156 

Stig Björklund, Nils Sjödahl 1891-1962 165 

Litteratur. Av M. Eriksson 172 

Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 1961/62 

Av D. Strömbäck, F. Hedblom, S. Benson, V. Ekenvall och C.-M. 
Bergstrand 176 

Insänd litteratur 202 

Internationell dialektforskarkongress 1965 212 

Bilaga 1963: Finska folkmålstexter från Tornedalen, utgivna av 

Erik Wahlberg, B. 64 (H. 284) 

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

professor Dag Strömbäck, Landsmålsarkivet, Uppsala, 
eller till redaktionssekreteraren 

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

Pris för årgång 25 kr. 

ALMQVIST & WIKSELL 624029 


