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Fiirord

Niir professor KarI Gustav Ljunggren den 6 december 1956 fyllde 50 &r,
iiverld,mnades tiII honom en handskriven festskrift frri,n vd,nner och med-
arbetare vid rnstitutionen fcir nordiska spr6,k och Landsm&lsarkivet i
Lund. Det redaktionella arbetet hade orrbesiirjts av undertecknad Ejder.
Sedan <inskemf,l framfcirts fr6,n olika hflll, att uppsatserna skulle publi-
ceras i en och s&mma volym, stjktes tryckningsbidrag hos llumanistiska
fonden, som viilvilligt beviljade begilrda medel. Vissa av uppsatserna ha
fiire tryckningen blivit civerarbetade av resp. ftirfattare, och det nuv&-
rande bidraget s. 166-182 ersd,tter en uppsats som ingick i den ursprung-
liga versionen men sedan publicerats i Namn och bygd.

Lund i mars 1958.

Suen Benson Bertil Ejder
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IVAR, LINDQUIST

Poesien i inskrifterna pfl Hiillestad-stenarna

Texterna pfl de 3 stenarna iir allmdnt kii,nda' Jag ordnar dem f<ir

mitt slte tiversiktligt. Drirvid blir den vanliga nummerf<iljden iindrad.
En och &nnan nyhet i sjri,Iva renskriften skall bli behandlad ldngre fram.

Qskautr : ristpi : stin : pansi : ll : iftin : airu : br(u)pur : sin : ian : ll :
saR : uas : him : [iki : tuka : nu : ll : skal : stat4 : stin : 4 : biarki :

fsgdtr ris(t)pi stin punnsi ultia ,!4ruu, brddur sinn, ann sd,n uas

himpegi, T6ka.

N& skul, stand,a stinn d bi,argi,.

(a) : askil : sati : sl,in : pansi : iftifn :] li : tuka : kurms : sun : saR :

hulan : ll trutin : san : flu : aigi : at : ub : ll : salum
(b) satu : trikan : iftin : sin : bru[fur :] ll stin : 4 : biarki : stupan :

runum: pin
(c) kurms : tuka: kiku: nistin

(a) Bskall, satt'i, stin punnsi efti,n T6ka, Gdrms sun, sdn holl,an d,r6ttin.

Bda fl6 igi at UPPsalum. -(b) Sgttu d,roeng(i)an ufti,a s[,nn brddur
stdn d biargi, studdan rrinum,
pi,nl'nl (c) G6rm,s-T6ka gingu ncbsti,n.

TilI jilmftirelse med den senare av dessa tv6, frfln Hii,llestad - dnnu

en dr kdnd, en tredje - skall jag, sA, som andra har gjort fcire mig, anfiira
inskriften pil Sjdrup-stenen, vilken ocks& har ett versifierat slutstycke:

fsa]ksi : sati : sti[n] : pasi : huftin : qlslhiurn : sin : filaga ll tukafs :

sun :l ll san : flu : aki : altlub : salfu]m : an : ua : map : an : u ll abn :

afpi.

Bari satt'i, stin penns'i, (h)oftia fsbi,grn, sinn"fdlaga, T6lca sun.



Ivar Lindquist

Sd,n fl6 dgi a,t []ppsalum,
G%n ud, d, med(an) 'an'n ud,pn 'l,fpi.

Stilistiska fcirbindelseld,nkar g&r mellan dessa nd,mnda tre inskrifter.
Enklast oeh minst betydande iir den likheten, att kompositionen visar
riverensstdmmelse, ndmligen fiirst en prosaingress av vanlig lydelse,
formeln med 'satte denna sten', och sedan ett stycke pA, vers. Men dfrrncist
6r dE[r tv6, verkligt sii,gande likheter: den fcirsta inskriften fijrenad med
den andra genom det versifierade talet om stenens uppstri,llning pfl en
hdjd, )d bi,argi,>; den andra fcirenad med den tredje genom ett gemensamt
rrersp&r: >Sdn 116 egi I at Uppsalum>>. Slutligen d,r alla tre omisskdnnligt
fcirenad.e genom talet om en viss T6ki, s6,som det tycks med samhrills-
btiillning som dominerande och ledare, eller med citat fr6,n en av in-
skrifterna: drdttinn, d. ci. herre tjver en hird.

Som ett yttre fcireningsband kommer ddrtill, att alla tre fcireter i
stort sett s&mma runtyper, stavning och beteckning fcir ordd,tskillnad.
Hd,remot vriger det alls ingenting, att, anbringandet av inskrifterna
fiiljer olika mtinster, ty alla tre dr gri,ngse efter den tidens och det om-
rf,dets runstensskick. De ci,r fcir civrigt prriglade av manlig, kd,rv enkelhet
i det yttre utftjrandet och hflllna i en stil utan kristna emblem. Allt sorn
allt: den gamla slutsatsen, som har uttalats av Ludv. Wimmer, att dessa
runstenar d,r samhiiriga, st6r sig infiir en ing&ende granskning, som inte
fiister ijyerdrivet ayseende vid s6,dana diskrepanser, som kan fcirklaras
genom antagandet av olika skrivare (variation i fr6,ga om zz-typerna: S
och f, dialektala differenser: ultin - hafti,n, dgi - dgi).

Inskriften pi, den fjri,rde runstenen, Wimmers nr 3 frfln Hdllestad,
inordnar sig villigt i denna samling:

: Qsbiurn : him : paki : tuka : sati : stin ll : pasi : iftin : tuka : brulur :
sin :

fsbigrn, hurnpegi, T6lca, satti stin poennsi, eltia T6lca, brhdur sinn:

Den tvekan, man hzir kan hysa angd,ende den rdtta uppfattningen av
fdrhA,llandet mellan den i biirjan och den i slutet nfrmnde T6ki, fcirsvinner
vid ett inordnande i det nyss framstci,llda sammanhanget: det d,r frf,ga
om en och densamme. - Som man ser, awiker denna fr&,n de iiwriga
tre i stilistiskt hrinseende dd,rigenom, att den saknar ett versifierat tilkigg.
Men detta cir naturligtvis ingenting viisentligt. Den elr fr6,n samma tid
och miljii och styrker slutsatsen i det frireg6,ende.



Foesien i inskrifterna p& Hii,llestad-stenarna I
Annu n6,gra anmti,rkningar av fiirberedande karaktci,r: I frf,ga om en

detalj i min renskrift har jag fdljt Erik Brate och frf,ngfrtt Wimmer -Lis Jacobsen - Erik Moltke. Det gdller utld,sningen av d-en lzi,ngre

inskriftens sista sats (Hii,llestad I, enligt vedertagen numrering, De
danske runemindesmrerker; Danmarks runeindskrifter), p6, tivergA,ngen

b-c, ovan. Man finner i Runverser, undersiikning af Sveriges metriska
runinskrifter af E. Brate och S. Bugge, Sth. 18911, s. 285; jag citerar
den av Brate redigerade renskriften, avdelningen med vers: Sattu d,rungaa

wftia sinn br6d(u)r stwin d biargi, stddan G)rilnum. beinn6) Gorms T6ka
gengu nrbstia. Det ord som iir fcirsett med notsiffran 5 5r kommenterat i
en ld,ngre not, vars fiirra d.el, som gdller utld,sningen av runan R i plr[,

kan f<irbig&s, men v&rs senare del ger den upplysningen, att pin d"r att
frjrstfi, sori peir er pfl isltindska, i enlighet, med en fciregd,ngate, jag citerar:
riRosenberg, Nordboernes Aandsliv, I, I09 cifversdtter: >de som naest

ginge Gorms Toker. Jfr prof. Bugges anm.D Lika litet som Brate ger

Bugge nfl,gon egentlig motivering, ndr han ytfuar (s. 286 anf. arb.):
rStenen har pia (n() ikke pim. Jeg antager, at d.en med. pin begyndende
sretning er syrrtaktisk ikke und.erordnet og at pin skal forstaaes som
puia, ei som pa'ia'a.> Rosenberg och Brate nA,r en helgjuten period.-

bildning, som nA,got fritt kan fltergivas pfl svenska sA,: 'De hurtiga mdn,
som gingo Toke Gormsson ndrmast (nii,ml. i striden at Uppsal,um), ha
rest, stenen pf, hcijden o. s. v.' Det ii,r att miirka, att sfldan anslutning
av en ncidvdndig relativsats p6, slutet &v en period :ir kci,nd dels frf,n
den fornvii,stnordiska poesien (Vgluspri, 7: H'ittoz oesir d, Idaaelli, peir er

hgrg ok hof fui; ti,mbrod,o; o. likn.), dels fre,n runinskriften pfi, den stcirre
Jrellinge-stenen (Harald,r konunga bad, garua lcum,bl' pdsi' alt G6rm, ladur
stnn, ok ult burud, m6dur s'ina, sd, Harald'r es sAR uann Danmgrk alla ok

Norueg ok d,ani gard'i lrdstna). Den elaborerade komplexa periodbild-
ningen i Jrellinge-inskriften torde vara en litterd,r vidareutbildning av
s6,dan enkel poetisk utbyggnad, som den Htillestad I efter aII sannolikhet,
ger ett exempel p6,. Man f6,r ju genom denna en viktig upplysning om
stenens resare. Lflter man deiremot denna upplysning kommd- sorn en
sjrilvstri,ndig sats, r&kar man i strid med en stilistiskt och ceremoniellt
betingad regel, som shiger att en avslutande huvudsats inledd med ana-
foriskt pronomen (sd,, hann, pei,r) std'dse talar om den d.tid"e, inte sten-
resaren. Jag behciver bara pflminna om inskrifter som denna. Wimmers
Krageholm-stenen, Jacobsen-Moltkes Sijvestad 2: Tonna satti, stdru

punnsi cefti,n Bram, b6nd,a stnn, ok Asgdtr, sunn hd,ns.

Hdnn uaa bwztr bdmanna
olc mi,ld,q,str mataa.

1 -Antikvarisk tidskrift for Sverige. I0.
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Diirtill kan jag foga den av mig reviderade (ej publicerade) textlydelsen

pA, Ga,rdst6,nga-stenen 2: -usti olc Gunnarr lsptt)w stina pdsi' afti'a Kn--'
itt ---Uf,rn, fdlaga sinfal. bin d,rung(i)an u6nu uelgni'a unlisi'a i'

ui,kinqu.L Den sats, diiri eftermii,let och tilltigget tar sig uttryck, dr en

illustration till det sagda, i det att pdn syttm pfl, de tvfl d<ide. En stilistisk

betraktelse understtider allts6, kraftigt Rosenbergs och Brates antagande.

Att i samma kontext ld,sa ut stupan som studd,an, vilket jag civersatter

i sammanhanget sfi: 'stcidd, stElrkt medels runor" awiker fr6r,n den av

Bugge fiireslagna tydningen stddan (meddelad. i Runverser, jfr ovan

notsiffran 4) och vill fijrbii,ttra lydelsen genom ankny"tning till forn-

vdstnordiskans stgdia, vb., dversatt till svenska 'stcidja, fiirstd,rka"

det, senare poetiskt2; dessutom fflr den instrumentala dativen genom

anknytningen till ett passivit particip en mera tilltalande funktion

5n den oformliga sammanJcisningen med ett adjektiv (nyisI. studur,

nyno. stolitl). Man iakttager nu, att det genom synkoperingen (*-d'id)

uppkomna dd, lecknat p, ri,nnu icke har blivit till det d,il, vi kdnner frfln

de litter:tra fornsprf,ken; fiister man sig vid kortstavigheten (stud,-),

strid.er antagand et inte mot Tryggevdde-st'enens 111f,ip: | 6d'd'i' n'

Ehuru det ligger utom det egentliga dmnet, Iliillestad-stenarna, vill
jag ocksf, siiga ett ord om mitt forslag till renskrift av sjiirup-stenen,

""rti"t 
i biirjan. AlIa har hrir lti,st ut ian : ua : map : an ! uabn: afpi s&,:

en ad, medan (eI. med hann) tsd,pn hald,i,. Eirr man frilja Brate i Runverser,

s. 2g2, skall s& mycket som e% ud, vara en r2-stafvig YersD parad med det

dti,rpfl, fciljande (med h,ann ad,pn hafdi, betecknat med den sieYersska

sigeln c I). I s&mma arbete ger Bugge en annan versindelning, som

likaledes ger intrycket av na,gonting metriskt abnormt,: uTrods det

logiske X'orhold antager jeg at Verslinjerne bor deles:

en ad,, mail (h)ann C 3

aapn (h)afdi,

Jeg formoder, at uabn her; modsat det sredvanlige x'orhold hos norrone

skatde, maa tankes udtalt ad,pr3,n (2 stavelses), saa at verslinjen bliver

at betegne som A 1 r Alternativt tiinkte Brate sig mcijligheten >att

samman-fcira dessa bf,da verser till en, ehuru dess byggnad blefve nflgot

fri: a D l, utv[idgat] v[ers]s[ut].u - Jag vill i stiillet lesonera s6,. Det

intonerade versmflttet ii,r ju fornyrdislag, sadant som det behandlas pi,

Hii,llestad-stenarna, det vilI sdga metriskt oklanderligt. Det ii,r d6, i sig

sjiilvt mycket otroligt, att den episka poetiska stilen skulle i en slutfas

r Ailitereringen uegm,i,r - 
uLkingu iir tillfii,llig, s& vida inte man inte vill antaga

haltande versbildning, d&ir blott i, u4k'ingu d,r regelrd'tt'
2 Ex. finns i Grimnism6l (I5) och Vglsap6,ttr (l'aukum' stud'd'r)'



Poesien i inskrifterna p6, Heillestad-stenarna 1l

vilxlas in pf, ett oparigt versmett (Brates oyan angivna alternativ), som
skulle giva oss en okdnd metrisk bitd. A andra sidan vill man inte sl6,
sig till ro med nf,gon av de fcireslagna tudelningarna, som sflrar iirat pA,

andra vis. Var vill man finna ett sidostycke till wn ori>? Rigspulas egen-
domliga lotr hryggr (i str. S) rir tindA, >zweihebip, och detta och liknand.e
enstaka undantag beyisar ingenting, om m&n iiverhuvud skall lzimna
sfldant oemenderat. Bugges tveksamma och illa stridda fcirslag miss-
kdnner, tycks det mig, principen fcir en yers b5rggnad i harmoni med
det naturliga talets moduleringar; kan heller inte komma i fr6,ga. X'rir
att ffl fram vacker vers, behcivs bara ett antagande: att ua: d,r en frir-
enklad skrivning fcir ua: a:, och det av en skrivare som gcir ett indivi-
duellt fel som tukas : sun fcir tuka : sun, frirljaktligen inte hijr till de
vrilskolades skara, han skriver ocksA, huftin fcir uftin, afli fcir hafpi, och
efter min tro drirjri,mte map : an fcir mapan: an, dii,rvid skrivningen d,r
ftirenklad. Nu vet vi, att medan kan fcirstdrkas med ett o ,alltid, hela
tiden', ex. pat nunl @ ugtpi, medan gld, lifir, Vgluspri 16. En biform till
@ r.at i islEindskan ri, s6,lunda finner man variantskrivningar i hand-
skrifterna till X'iglsvinnzmhl 17 och 18: olc hl,aupi inn d medan peir eta;
jfr trfeggstad, ob., under d adv. 'alltid', d,medan:medan. Jag fattar
sfllunda s6,som parallelliserade uttryck fb tbgi, (at Uppsalum) ochudd;
i det fd,rra uttrycket iir ri-gi, uppkommet av d{-gi. De texter som
stammar fr6,n Hd,Ilestad och Sj6rup, finner jag det cinskvdrt att konso-
lidera ur alla upptd,nkliga sS.npunkter, och ett led i denna strilvan dr min
reviderade ldsning av den poetiska textens tilkigg pfl Sjcirup-stenen.

Hdrefter d,r det fullt ut miijligt att skrinja ett sjcilva personern& &v-
seende sammanhang, som kan frarnhri,vas i en resonerande uppstrillning
av fdljande lydelse.
G6rma, ndmnd 2 gilnger som fader till stenarnas hjri,lte T6ki.
Tdltd, G6rms son, nilmnd inte mindre dn E g6,nger; f6,r 2 kenotafier;

har stupat vid Uppsala (d. v. s. Gamla U.), ddr mdn gingo honom
ndrmast; det heter gengu, vilket mA,ste fijrstfr,s si,, att krigarna i
truppformation har gf,,tt upp frA,n skepp i den A, som nu heter X'yris-
A,n och nalkats den heliga tempelorten, Adam av Bremens Obsola,
nf,gonstrides pf, den omgivande skitten (Fyrisvallarna), frirmodligen
med landningsstillle nedanom fshndsfallet inom det nuvarande
Uppsala, dd,r motst&nd kunde bcirja resas inftir ett civerrasknings-
anfall.

,!Dslcull,, och
.lsbigrn QAsbigrn), bflda nilmnda var sin gf,ng, som kcittsliga brcider

till T6ki (ingressformeln dr iiver Iag kri,nd fijr sina precisa sldkts-
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angivelser, fader, broder o. s. v.) Yardera siit't'ande en runsten till
deines minne (Iliillest. t och 3). Den frirre av dem, tydligen den

d1dre, talar om sig som en av dem som lgingo T6ki nd'rmastl, och

den andre skall d&,, suppleringsvis, rdknas med i denna flock av

krigsdeltagare, i det att man fijrst med det antagandet begriper det

faktiska fdrh&Itandet, att redogijrelsen pa,bcirjas i ental: Eskel satte,

och fortsiltts i flertal: driingar satte: Med detta ord d,rwngan eller

d,roongian,' 'ungefd,r liktydigt,med. 'hurtige mdn' eller 'bussar', har

allts&, a,syftats ,iEskdl och .{sbigrn. f tre versioner, v&rav de tv6'

fcirsta p& en och samma sten:

-lEskell satte d.enna sten >Drri,ngarl satte Asbiorn satte denna sten

denna sten

T6kis fdljsamme under- de drdngar som T6kishuskarl(inskt.hdm-
lydand.e (reversen av sdn gingo T6ki ndr- pegi 'som tager emot hus

hollan d,rdttin) mast och hem')

eftir T6ki G6rmsson efter sin broder efter sin broder T6ki

Ytterligare en m&n blir firad med minnesv6,rd, kenotafium, eft'er

slaget vid. uppsala; kenotafiet rir sjorup-stenen. I det att jag fullftiljer
min uppstiillning, fogar jag hEi,r till:

f sbigrn, (faktiskt en .{sbigrn nr 2, ilr ovan), en son till T6ki G6rmsson,

stupad i slaget vid Uppsala, ddr han stridde till sista andetaget.

Son kii,mpad.e vid fader.

Detta iir patetiskt, och det dr uppenbatt, at'b hii,r, i frflga om den unge,

bestfi,s det fylligaste, allra vackraste eftermiilet. - Att denne -{sbigrn
var T6ki Gormssons son, antog redan wimmer.l Fijrmodan iivergf,r till
visshet, ty hur skulle &nnars portrdttlikheten fcirklaras?2

ser man nu till den geografiska bekigenheten av 6, ena sidan H€i,lle-

stads kyrka och 6, den andra Sjiirups, kan denna uttryckas s&. Stfr'llena

ligger rygg mot rygg med gamla storskogar (som Skrylleskog mellan

Hiillestad och Dalby) och vdldiga skogklddda hojddrag, Romeleflsen,

emellan sig. De vetter med sin rippna sidor 6,t vart sitt hf,ll: Hzillestad

6,t norr, med naturligt samband med Liid'de fl och dess breda dal, som

gflr ut i Sundet ett stycke norr om Lund och Bjfr,rred, och Sjiirup med

btirdiga, lugnt btiljande kullar vettande flt srider: man fi,ngar glimten av

Ostersjiin fr6,n Sjiirups kyrka. I va,rbrytningen, nti,r det har g:illt att
sdtta ut de nytjdrade skeppen, har vikingatidens sjrifarande krigare och

1 De d.anske Runernindesmrerker, T 2, De historiske Runeminesm., s. 99.
2 Om Dportretteringarna)), sorn mnstensstiliserarna f6,r fram, mer ld,ngre fram.
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handelsmdn stjkt den ene et Sk&nes vd,stkust, den andre it Skines syd-
kust, l6,tit folket staka b&tarna nedJijr fi,ar och vattendrag till primitiva
hamnar, och ro fcirbi dem, ut p6, sjtin. Asbjorn T6kasons skeppsdel:igare -
Irilagi, - med namnet, Saxi har haft srite och vikingbcile i sin sydliga
storbygd och dEi,r fcirmodligen berett hemvist A,t sil kompanjon, hciv-
dingesonen fr6,n det inre av land.et: Sari, satti afti,a flsbigrn, si,nn frbl,aga,
heter det ju.

I bataljm6,J:ringen fr6,n Uppsalatemplets omgivnirg - den framkallas
av runstenarnas brutna berdttelser och antydningar - urskiljer man df,
detta, som hdr fiiljer:

Mot svearna, som vrirjer sin huvudhelgedom, stormar en dansk k igs-
hdr fram. Nd,r detta kan tdnkas ha skett, skall ldngre fram berciras.

PA, slagfiiltet ligger stupade frdmst skfrningar, en fader och en son, T6ki
G6rmson och Asbiorn T6kason, och de har bflda intagit en s6,,dan plats - i
spetsen fcir hdren - at't de bliver besjungna. Den ftjrste tir en d,rdtt'inn, en

hd,rskare, den andre en fdlagi. Av fler sk&nska krigare, som d,r fallna,
kan man troligtvis ndmna en till vid namn, niimligen .frrra - ett egenar-
tat mansnamn, som pA,minner om det isldndska adjektivet errinn'strids-
lysten', men eljes inte dr kiint - ; att han var med., kan man sluta av de

omstdndigheterna, att han y&r en av T6kis huskarlar och att han har
ff,tt sin minnesvA,rd i nd,rheten av husbondens.

Vidare tycker man sig kunna urskilja en viktig sak i hdndelseftjr-
loppet; det hdnger samman med poesien och firrutsiitter hos forskaren
en fijrstii,rkt lyhcirdhet f<ir de poetiska ordens ijvertoner. Den gamla
hederskodexens bud, betygat frdmst i Biarkamdl, att en huskarl eller
hirdman skall f<ilja sin herre i ddden, sfl som Bjarke gjorde det i Leire
pfl, folkvandringstiden, kommer hrir till sJrnes. Det skall slfis fast, att en

huskarls och en sons trohet in i diiden ii,r i full <iverensstdmmelse med
hederns bud, det, gammalgermanska pliktbegreppet.

Dessa flydde ej. Men nu kommer den iidesdigra fr&gan: har d6, de, som

d,r rdddade, efter att de >gingo hiivdingen ndrmastD, fly4t? Har de rdddat
sig hem fr&,n slagfdltet f<ir att diir eviggdra sina och de stupades namn
i runor pfl stenar? Detta kan omiijligt vara meningen. Hur skall samman-
hanget fcirst6,s? Av inre grund.er iir det uteslutet, att n6,gon av de nilmnda
skulle ha flytt. Tvfr, brijder - k<ittsliga brijder - och en vapenbrod.er
till h6vdingen T6ki vittnar hemkomna om de i fjiirran drides bragder
och ristar en antydan om dessa - en kort berdttelse i sten. X'<irklaringen
kan bara v&ra en: Hiillestad.- och Sjiirup-stenarna dr segermonument.
Hdr mflste vara friga om ett slag vid Uppsala, som slutade med seger

fiir daner, med nederlag ftir svear. De stupade m&ste ha blivit hdmnade
pfl fliicken. Ty s6, kan ock hederslagens bud fullbordas.
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Vi uttrycker detta sammanfattande. Svearnas huvudhelgedom, Adam
av Bremens guldskimrande, skrilckomvd,rvda Uppsala, har blivit intagen
av hedniska daner - sfldana som inte riiknade detta ftir ett korstflg, ty
aa n*au nog korset kommit till synes pfl, de stupades minnesmdrken -;
och av dem som ijverlevde kampen har,iEskpll och Asbiorn G6rmssiiner
samt Saxi, en trofast fdagi, gjort de stupade den andra plikten, efter
hdmndens frirsta, att sjunga f,t dem vad latinaren kallar nen'ias, greken
elt Lnrc&.gwv pr,6).0c, ett sorgekvdde, och lovorda deras hed.er - alltsammans
har bragts till det yttersta genom inristningen i sten.

Skemata civer dokumenterade fdrhf,llanden.

a) De pfl, Hiillestad- och Sjtirup-stenarna hedrade; t dr tecken ftir
fallen vid Uppsala.

G6rmn
3 sdner: t T6ki, hiivding i llii,Ilestad; ,!EskrelI, 4ibigrn;
I sonson: t.{sbigrn, T6kis son;
I oskyld: f .Erra broder till en dsgaut.

b) R,esarna av vA,rdarna (kenotafierna)

Bskull, Hiillestad, reser v6rd iiver T6ki, sin broder, dels i sitt eget,
dels i fleras n&mn.

flsbigrn, Htillestad, reser vA,rd tiver T6ki, sin broder.
Sara, Sjiirup, reser vflrd civer T6kis son -{sbigrn.l
fsgdtr, Hiillestad, reser vflrd ijver sin broder .Nrra, T6kis soldendr.

c) Soldendrer (himpegan) hos hiivdingen T6ki G6rmsson
' flskull,, en Smgre broder till T6ki,

fsb'i,grn, d:o,
.lfrrra, en broder till vA,rdresaren .{sg6tr (denne -{. sannolikt icke

soldendr hos T6ki, men kanske krigsdeltagande, dock detta
ovisst).

Jag skall nu giira ett ftirstik att stii,lla in texterna i ett stijrre litterdrt
sammanhang med utnyttjande av den fornvdstnordiska poesien.

Man h6r ej s&ngen, ty allt vad. melodi heter dr fdrklunget, men m&n
tycker sig fiirnimma ld,ppar riira sig, och tunga; och deras rtjrelser dr
ntidtorftigt tecknade i runskrift. Denna kan tydas av oss, s5, att kviid-
sk4p framtrdder, rnycket lik den vi kilnner fr6,n fsland.

1 Att s6, forhfi,ller sig, beror p6, slutsats:
stad, se ovan s. 12 (med not).

T6ki, Sjorup, identisk med T6ki, Htille-
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l. Nf skal standa st6nn 6, biargi.

Sri,n f16 6gi at Uppsalum. 
-Sgttu drrengian reftin sinn br6dur

st6n ri biargi studdan rfnuffi,
p6n[(e)n] G6rms-T6ka g6ngo n6stin.

Sd,n fl6 a6gi at Uppsalum,
renn a6, 6, med[an] hann ud,pn hafdi.

Som sagt, 6r detta genomfiirt fornyrdislag. Jag kan beteckna vers-
bildningen sfl:

15

q
2.

oo.

1. , x , x
g\./rt
Lt . ./\

t \,/ , \,/_ ./\ _ ./\

, \,/ , \,//\ - ./\

x(x)--
3.xt/x

a\X , X -X

, \./ t \././\ _ ./\

x /uxll
\,/Vttv',/\ /\ -

l\,/r\/- ,/\

x,x,x
\./ / \ \,/
./\ 

- 

v ./\

\./ t , \././\

Versbildningen dr fullkomligt jiimn och regelrd,tt och kan jrimfriras
exempelvis med Rrikstenens fornyrdislagstrof (Ruid pi,audrikn o. s. v.)
eller med det biista som vi finner i fornvd,stnordisk kvii,dskap.

Kvd,dskap, bundet ftiredrag, rir f<irhrijd stil. Det som sd,gs i kvddskapen
skiljer sig frfln det obundna, genom att vara buret av kii,nsla, Det lyfter
tjver det f<irstA,ndsmd,ssiga, tiver det exakta meddelandet. Det rir h<igstrimt.

Somligt 96,r ut pf, ordmagi. S5, skall stenvA,rden bliva bestA,ndande
ddrfdr, att ord uttalas <iver den och ordbildande runor ristas pd, den.
Med orden Nil skal, stand,a stdnn d bi,argi oc}a Sgttu ---stdn d bi,argi studdan
rdnum skall jrimfriras de analoga orden pfl en gotliindsk runsten, Ilaug-
gran (el. Hogrdn)-stenen:

Hier mun stand,a , sta,i,nn at merlc,i,

biertr, d, biergi, i,n br6 fyria.

(modern avbildning hos Sune Lindqvist, Gotlands Bildsteine,I, planschen
145, med tydning av Otto von Friesen, s.77; se f<ir iivrigt utom Bugge-
Brate Runyerser, s. 287, Ad. Noreen, Altschwedische Grammatik,
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Anhang nr II; Er1and Hjii,rne, Saga och sed 1945, s' 43')1 - Vikten

ligger pfl stanil,a,, 'stfr,, best&'.

Jag vdnd.er mig nu till det i inskrifternas kvii,dskap, som kan be-

tecknas som sjSlvstii,ndigt,, icke schablonmd,ssigt, nri,mligen Sda ll,6 igi-
styckena. Dessa kan knappast ha kommit till oberoende av varandta.

Qen ordliga likheten rir tilt stor d.el komplett. Stycket pf, sjiirup-run-

stenen fijrefaller i sin harmoniska fyllighet och avrundning som det

ursprungligt diktad.e. Jag vill hilrav snarast, sluta, att det korta stycket

uo* *ol"r pfi, runstenen i norr iir ett litterii,rt I6,n, ett ofullstilndigt
citat. x'aderns sten har dfl, riint inflytande fr&,n sonens, sfr miirkvti,rdigt

detta iin kan l6,ta. Mitt fijrsok till bestiimning ii,r givet under betingelse,

att det icke, Yid en - for iivrigt av myndigheter p&tiinkt - renovering

av'den fijrndmsta Hiillestad-stenen med uttagning ur kyrkans Srttermur,
visar sig, att runstenen bjuder pf, mer text, nu frirdold, eventuellt i
bund.en form.

I varje fall f<jrhaller det sig sa,, att den tillagd.a versifierade raden

srin 116 i,gi, at tlppsalwm Lh,ter pfr nf,got siltt stympad ftir den som sdtter

sig in i tidens poesi; den verkar fiir kort,, lti,mnar ld,saren otillfredsstiilld.

Det som har kvii,dits personligt om de tva, dcide, T6ki och {sbigrn
T6kason, kan mycket vdl vara ur ett lii,ngre dcidskvride, som har gii,lt

dem b&d.a. vi vet f<ir litet om sfldant f<ir att kunna uttala oss med sdker-

het.
Men ndr poesi ofdrmedlat framgflr av prosa, vill man gd,rna ftjrklara

1 Eftersom A,tskilligt av Ilauggran-stenens inskrift kan studeras som ett got-

lEi,ndskt motstycke till de sk6,nska, m& hd,r en renskrift bifogas, n&got tillrii,ttalagd

av mig med avseende p& luckor i den poetiska delen'

Signtund,r ldt ra'isa sta'in eltinbrtidr sina auk brd g'ierua, eltia Sigbiern -
Santa-M4kal hi'ellpi' sCal, h)ans! -

auk at Bdtra'if auk at Sograil aulc at A'ib'iern, ladur pa'ina aldrat

aulc b'i'ggui, hdnn 4 b1i atxnnarst-

Gai,aui,itn l,eggiti orm<ilua, NCm,a'innt'i !a. -
Si,grnund,r luild,'il sl,Llru umnit kum,bl;

kar(1,)rnannwrn pet aa llturnbl,l dkunn(t).
H'ier rnun stand,a sta'i,nn at mwk'i,
bi,e(r)tr, d, b'iergi, 'in brd fYria.
RiPb'iern risti, runan Pess'i

- 
Gai,alai,fn aulttlrR -, 

aa garl,a kann.

Frir att p6, en punkt tillgodose kravet p& god vers in-fdr iag dkunn, neut.; jfr Guta

sagas nf ok nijar uari, e oc e; saymansii,ttning som isl. e,imuni, adj. Jag bygger p&

Carl Savos avskrift ekun. TlotrrLen utan neutrum-, iir grammatiskt ftirklarlig
(Noreon, Gram.). Andras redaktioner i fr&ga om dessa 4 versrader vill jag inte

htir kommentera.
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det, med ett antagande, att ett hedersamt d<idskvride blir halvt citerat,
se som i fciljande fall: Kdpu-Suuinn ruist,i stuin punna wltin B6sa, sun
si,nm,

d,roeng gddan pann es d,repinn uard
t orrostw at Utloengiu.

(Ur en ins. fr. Ny Larsker, Bornholm)

Efter innehf,llet lyser d.cir hirdmanspoesi fram, eller krigarepoesi, s6,

som man ock kan finna av den nya lydelse jag ger 6,t ett av G6,rdst&nga-
stenarnas eftermd,len, jfr nyss fd,rut.

X'rir iivrigt f6,r jag hilnvisa tili en <iversiktlig artikel om >Rytmisk
formr> i det lSaglexikonr, som ing6,r i Lis Jacobsens och Erik Moltkes
kompendicisa arbete Danmarks runeindskrifter (Text, 1942, spalten
983 o. f.), dri,ri man sdrskilt, i samband. med Hrillestad-Sjcirup, kan ld,gga
mri,rke tilI Ars-stenens (Jutland) formelvers, vilken blev sammanhA,llen
redan av Ludv-. W'immer med Hallestad-stenarna.

Jag skall nu, innan jag ki,mnar temat om poesien, komma in pA, en
iakttagelse, som ligger till grund fcir mina utlei,ggningar. Jag tror, att
den kan bidraga till en bzittre upplysning av >116 egi,>-motivet. Jag tar
detta rratt icke fly vid Uppsala> efter orden, ser det icke som ett litotetiskt
fcirstd,rkningsuttryck, s6,som Lis Jacobsen har fdreslagit (i tidskriften
Skandia, Lund, 1932, s. 127 f.); konkret uttryckt ilr hennes mening den:
rT6ki var mycket tapper vid u.r, detta att jrimfcira med skaldesprflkets
epitet sorr >>fl6ttstyggr> o. likn. Just att frasen fcirenas med rumsbestdm-
ningen at Uppsalunx gq beviset frir att den gamla tolkningen, den som
Wimmer hyllade, var den riktiga. Ty ett omdcime, sA,som islilndskans
lldttstyggr (fl,ugartraudr o. s. v.) ri,r dock inte logiskt liktydigt med den
temporalt utfcirda frasen sd 116 dgi at Uppsalum: tempus preteritum ger
oss en begrrinsning till en viss tidpunkt, den i allas tankar levande,
aktuella kampen vid uppsala; denna ii,r att ansla, som ett historiskt
faktum. Deir cir en stilistisk grundskillnad, som ftirst pf,pekades fcir mig
av dr. phil. Stanislaw Sawicky vid ett tillfrille fcir m6,nga f,,r sed.an, d&
vi tillsammans stod framfijr Hd,llestad-stenarna i sri,llskap med S,tskilliga
sprflkligt intresserade och Lis Jacobsens in}igg var nytt. Jag gcir sa,lunda
sawickys skarpsinniga inpass till mitt och vill i det fciljande taga denna
uppfattning av texten till grundval fijr min vidare litterrira betraktelse.

vad jag dnlrnd,st skulle vilja framhfllla, iir att fcir samtid.en dessa smd,
runskrivna kvd,den i sjrilva sina ordalag 'flydde ej' har anspelat p6, lit-
terri,rt danskt allmd,ngods, sfllunda att vi f6,r fciruts:itta den en g&,ng
stora danska fornvitterheten present i de sk&nska hirdmanna- och
2
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hiivdingekretsarna. Htir iir frA,ga om anspelning, A,terklang: anspelning

p6, ett ganska best6mt, som vi skulle stiga litteriirt motiv termen

Iitterd,r iir ju att taga cum grano salis: det som levde i mdnniskornas

sinnen var utantill inliirt stoff, det jag vill kalla f6r vitterhet i vid be-

mdrkelse (sf,lunda ej bundet lilll,ittera, bokstav, skrift).
Det iir fr&ga om tv& sAdana vittra xtiillehr.
F<ir det fcirsta har vi den Iivligt uppskattade berdttelsen om Rolf

krakes upptrii,dande, som var sant hj:i,ltemodigt, i samma Uppsala

som det som ndmns pfl stenarna. Efter iski,nningarnas berilttelse i Snorra-

Eddas Skr{,ldskaparmri,l (kap. 55), en bertittelse som med all sannolikhet

stammar frfln Danmark, skall RoIf krake, folkvandringstidens store

danske mdnsterkonung, hava yttrat' till sveakungen Adils' miln i sin

moders hatl i Uppsala, nilr dessa h6,nade honom och hans danska bdr-

sdrkar fiir feg rddsla fijr eldarna i hallen, som sve&Ina gjorde allt st<irre,

s6, att de svedde danernas kld,der:

Aulcum enm el,ila, at Adi,ls htisum!
I@r-a sd eld,, er Ylir hleYPr.

('Lflt oss dn mer ijka eldarna i Adils' hus! Ej flyr den eld, som hoppar

civer.') - och i d.et samma kastade han sin breda sk<ild- p6, elden och

hoppade p& den ijver. SA, gjorde sedan alla hans mdn, och de kom sig

si, ut i det fria. Den danska nationald,ran stod f6, spel, likavdl som vid
den episod strax efterflt, dfl danerna flydde till hilst, men Rolf i flykten
rrsvintrijder sin ftirftiljare sveadrotten.

X'tir det andra finner vi uttrycket i Biarkamil, som var et't' gammalt
danskt, kvii,de av stor ber<immelse. Bertittelsen flr hii,r ocksfl, knuten
till Rol-f krake, men scenen d,r i det forntida kungasiitet Leire (mitt p6,

sjillland.), danskarnas motsvarighet till Garnla uppsala. Hiir pflminns

det i ooh med ordalagen sjdlva, som tyvdrr inte 6r riktigt klara eller

fcirutsii,tter ett ii,Idre ord.skick, att de tilltalade kd,mparna, som blir
viickta bittida, dr Adils' exkombattanter (rAdils of sinnarr) - f<ire

x'yrisvallslaget had.e den hiindelsen passera,t, att sveakungen had.e haft
d"anakungens biirsilrkar i sin sold; att de inte hade fa,tt ut solden av

den snflle Adils, hiir ocks6, med till saga,n. Tvdl vackra strofer ti,r bevarade

av den begynnande uppmaningssflngen. Jag citerar dem fcir att man

skall htira, att tanken f6r ett iigonblick 96,r till uppsala, och framfdr

aIIt frir det uttrycks skull, som kommer runstenarna vid'

Dagr er upp kominn: dynia hanafiadrar.
Mril er vilmggom at vinna erfidi.
Vaki, ok re vaki, vina haufud,
alLfu enfu 6zt'o, Adils of sinnar!



Poesien i inskrifterna p6, Hellestad-stenarna l g

Hfarr enn hardgreipi! Hr6olfr enn ski6thendi!
menn rettomg6dir, peir'r eigi f I oia!
Vekka ydr at vini, nd at vffs rf.nom,
heldr vekk ydr at hgrdom Hildar leiki.

('Dag har brri,ckt, hanevingar baska. Det iir tid fiir trrilar att ttriilha
sina sysslor. Vakna rrare - 

ja, alltid vakna - kri,mpars hcivdingar, alla
de ypperste, Adils' fciljesvenner. - II6ar den hd,rdhrinte! Rolf den
handflinke! ii,ttegoda mdn, de som icke fly! Eder vdcker jag icke till
vinfrrijder eller till vivs samspr6,k; utan jag vdcker eder till Hilds hA,rda
lek'.)

Hdr i den isldndska versionen - i Saxos latinska mciter inte samma
gammalnordiska kd,rvhet och korthuggenhet - d,r var versrad mii,ttad
med innehill, fulld,ndat formulerad som huggen i sten. fngenting dr
betydelselrist, flven de instr<idda &sson&nserna har sitt bud: d,ynia hana,

fiadrar, mdl, a[,lmggom,, ui-g,i, fl6ia; somksa fdrbinder verspar inbcirdes:
dpstw Api,sl^s, H6arr Hr6ol,fr, aini r&nom, heldr Hi,ld,ar. Denna smyckning
med inrimmets akustiska verkningar sJrns mig tillika med m6,nga andra
tecken borga f<ir versionens hiiga fllder. Jag har varit inne p&,liknande i
mina Religicisa runtexter 2 (s. 167). Se mflste vi tillerkdnna raden peir,r
eigi fldi,a fullviktig innebrird. Den d,r insatt just med tanke p6, danaprin-
sens beteende i Adils' g&rd. Det manade till efterfriljd. Traditionellt,
redan i saga och s6,ng, som stammar 6nda frfln den tid i Norden, som dr
motsvarigheten till kontinentens folkyandringstid, har dessa danska ord
genljudit. Detta var gammalt och fornt och vrilkd,nt f6r mdnnen i Sven
tjugeskri,ggs och hans son Knut den stores Danmark, - allts&, fcir run-
stensristarna i Sjrirup och Hri,llestad.

Och diirmed iir jag inne p& fr6,gan om stenarnas rri,tta tillkomsttid,
dessa historieftirtd,ljande urkunders samhcirighet eller icke samhcirighet
med den kri,nda historien.

Hdr iir nu ett id6ernas slagfd,lt, drir positioner har befd,sts och mflst
uppgivas. Gamle Ludv. Wimmer, som efter ett 33-6,rigt noggrant studium
av alla Danmarks runinskrifter kunde inordna Hri,llestad- och Sjcirup-
stenarna i ett kronologiskt skema, td,nkte sig tvekkist en anknytning till
iskinningarnas sagohistoriska uppgifter om ett slag p& x'yrisvallarna pd,
Ilarald blS,tands, Gormssons, tid. Kri,llorna ri,r: Knytlinga saga, kap. 2;
X'lateyjarb6k, Dri,ttr Styrbiarnar sviakappa. Sedan har dr. phil. Lis
Jacobsen bestritt denna mcijlighet till tidsbestd,mning, dels genom sin
uppsats i Scandia, tidskrift frir historisk forskning, 1932: Vikingetidens
lhistoriskeri danske runeindskrifter, dels i sitt och Erik Moltkes s&mman-
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fattande storverk, Danmarks runeindskrifter. Lis Jacobsen har ddrmed
ffltt hela d.en historiska opinionen att, v:i,nda sig, ingen historiker tror
numera p5, Wimmer, vars anseende ocksfl som runolog, inte bara his-
torieforskare, dr rd"trl skamfilat.

fnte heller jag kan, som runolog, tro pfl, lVimmer. Men dtirmed ti,r

inte sagt, att jag hyllar Lis Jacobsens radikala uppbrytande av vikinga-
tidens runstenskronologi. I{ennes tanke gfrr ut p6, att nflgon eller nfl,gra

egentliga fixpunkter inte finns mellan tv6, fixpunkter, som dr sd,kra, A,

ena sidan, kung Gorms Jrellinge-sten och kung Haralds Jrellinge-sten
(med tillliigg arr en samhcirig jyllti,ndsk runsten som talar om kung
Harald. rden godes> hustru) och fl, andra sidan drottning Gunhilds val-
rosstands-kors (i Nationalmusreet,) med det enda ordet Gunnhi,ld,, skrivet
i runor (avbild. runyerkets flig. 1022), - detta senare historiskt daterbart
till Sven Estridssons tid; hon var en tid hans maka, omkring 1050.

MeIIan dessa fixpunkter, eller uttryckt i ungefdriiga 6,rtal9B0 och 1050,

har man ingen m<ijlighet till ann&n fixering iln den som en relativ krono-
logi ger. Hdllestad-gmppen med sina stungna xunor, g i aigi, Iilaga, och

flera andra moment mdjliga att inordna i ett relativt tidsskema, faller
nu inom denna ganska lSnga period, kallad av Lis Jacobsen-Erik Moltke
med sekundii,r indelning rPeriode 2 Vikingetidr och ddrinom tertiii,rt:
>Efter-Jelling-typer. Indelningen i tidsavsnitt dr sA, till vida grund.-

sd,ker, som gruppen i fr&,ga faller utom Harald Gormssons tid; den fiir-
svinner ur synfii,Itet f<ir isliinningarnas bestirimning av X'yrisvall-slaget,
som fcirlii,ggs till Harald. Gormssons tid.

Det slag, som 6,sftas som allmdnt kd,nt rlat Uppsalum>, kan si,lunda
sdkert icke vara slaget vid X'yrisvallarna. Detta skall ftir civrigt ha be-
nci,mnts Fyris-elta av de segerrika syearna enligt isldnningarna, och i
min tanke std,mmer denna en smula dvermodiga bendmning heller inte
med de skA,nska steninskrifternas segertor, - segermonument dr de,

s6, som jag hii,r fcirut har fcjrscikt att visa genom en litterdr, en rent
miinsklig analys.

Emellertid tror jag det iir miijligt att bestiimma deras tidsstiillning
nflgot bdttre, varigenom de gdrs till subsidiiira dokument fcir historien
om Englands-Danmarkskungarna Sven tjugesknlgg och Knut den store.

X'cir bevisningen fordras nu ett runmonument s5, beskaffat, att det
d.els stilmmer typlogiskt iiverens med Hd,llestad-gruppen, dels tillflter
en ankn;rtning till historiens fasta tidsskema. Efter min tanke finns ett
sfldant, nilmligen den s. k. Danevirkestenen. Denna runsten, som dr
uppstiilld i Tyskland ndra den gamla sydnordgiend.e landsviigen i
Slesvig-trakten, var 'W'immer en tidspelare, i det den talar om en lSven
konungr, som skall vara Sven tjugeskii,gg, och i det den visar stungna
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rnnor; men den har blivit alldeles degraderad frrfln denna position av
Lis Jacobsen, som i den nyssndmnda uppsatsen giir gd,llande, att lSven
konungr lika vril, efter runtyplogien, kan f,sfta Sven Estridsson (vilken
levde omkr. 1020-1076[?]). Efter slaget vid Nissan (1043) blev denne
konung, sflledes vid fi,rhundradets mitt. fnskriften lyder s6,:

Sudnn lconungn satt,; stdn oltia Blcarda, s[,nn hdm,pega, es llas farinn,
uestr, oenn, nu uard d,6dr q,t Hed,ab{.

Lis Jacobsen yttrar hii,rtill: >Den eneste historiske Oplysning, Danevirke-
stenen giver, er da, at Kong Svends Ilirdmand har vreret paa Englands-
togt og er draget tilbage til Danmark, men et saadant Togt, kan have
fundet, sted. saavel under Svend Tveskreg som under Svend Estridson;
vi kan d.erfor ikke ad historisk Vej tidsfreste Stenen nrermere end til en a{
disse Kongers Regeringstid.r (Scandia 1932, s. ll50f.). H{irtill m6, sA,

kort som m<ijligt anfiiras, att denna steninskrift dn ganska enastA,ende,
i det att den ger bilden av en kung som sdtter ett runminne civer en sin
undersflte. Jag menar, att den fr6,gan kan uppkastas, om vi med vrir
kii,nnedom om dessa tvfl, kungars karaktflr kan attribuera den till
endera. Det iir att mdrka, att bercimmelsemotivet p6l stenen d,r samman-
satt; det ei,r icke bara att Skarde rir dtid, fi,tervrind hem (s6, L. J.); utan
att han rir d6d som pliktuppfyllande hirdman, eller med just samma
ord som det vi finner p6, Hd,llestad-stenarna: him,pegi. Hri,r rir en nimbus
rjyer hederstalet, som hcir samman med den gammaldanska besjungna
troskapen. Drirmed ii,r ju i sjii,lva verket ett kungligt portrdtt givet, och
det stdmmer till punkt och pricka med Sven tjugeskri,ggs bild i historien.
Det eir inte den Sven, utgA,ngen ur engelsk-nordisk uppfostran, som det
mest gick illa f<jr i samband med krig och slag; han blev ju slagen av sin
medkonung Magnus, slagen vid Nissan av Harald hA,rdrride, slagen i
England tv6, gA,nger och vid de tiilfeillena sviken frirst a'v brodern Esbjiirn
och andra gf,ngen av Hakon jarl, tydligen i saknad som han var arr en
hjdltekonungs g6,va att binda vid sig landets bd,ste och dugligaste mein.
A andra sidan stflr den rildre Sven, den namnkristne men till verket hed-
nisksinnade vikingah<ivdingen, Englandsercivraren, Olov Tryggyessons
baneman 

- 
den Sven som, fallen i fiendehand, Danmarks kvinnor gav

sina smycken fcir i lcisesumma, sfl som en vriltalig srigen vill ha det. Man
kan inte undg6, att bliva frapperad av portrtittlikheten: runstenens
Suinn lrcnungn har skattat en huskarls bragd och trohet utomordentligt
hcigt och han har varit storslagen nog attr Liigga det f,daga p6, en minnes-
sten. Det ilr Sven tjugeskrigg. 

- Sflsom avgtirande moment kommer sd,

runt54psbestflndet till, silrskilt dr en runa vittnesgill: under det 4 formades

N pd, Sven tjugeskiiggs tid, formades det d pd, Sven Estridssons; det
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sen&re framgflr arr en kollationering med runm)mten (tanorum 'Dano-
rum').

Wimmer hade d6, till dels rdtt. Danevirke-stenen bestfr,r som tids-
pelare. De runstenar, som stdmmer civerens med den, hijr snarast till
Sven tjugeskdggs tid. Hii,llestad-stenarna awiker i sfr mf,tto, att de

visar en yngre m-typ: Danevirke (p, men Hilllestad I och 3 f, Hiillestad
2 Y. De rir dri,rfcir senare dn den fcirra, hur mycket, kan man inte ftjr
nd,rvarand.e sii,ga. Det finns diirfrir en mtijlighet frir att de faller i Knut
den stores tid. -Atst<iltigt har vi[I hEi,nt i de tiderna, sii,rskilt i det iistskandinaviska
omr6rdet, som inte har kommit, pA, historiens blad. Det skulle vii,l ge

ni,gonting att tii,nka pf,, att Knut den store lii,t, prti,gla denna legend. pfl
nfl,gra av sina mynt: reu sue(onum). Yad, diirmed har menats, har ingen
historiker kunnat sii,ga.



PIER,RE NAEB,T

Fiir en finare fonetisk transkription av fiirOiskan

Les langues dont l'aspect est le
Ius singulier soirt celles des petits

groupes sociaux. 
Meillet

Den ljudskrift, som J. Jakobsen, Drned bistand af cand. mag. O. Jes-
persen og prof. Y. Thomsenr (Frerosk Anthologi I, s. 439) skapade ftir
frirtjiskan iir i starkt behov av en revision och framfcir allt en komplette-
ring. Detta framg6,r red.an, ehuru ej explicit, av det fonetiska kapitlet i
Lockwood, An Introduction to Modern Faroese (1955). Denna skrift
kan, om man sA, vill, behf,llas som grcivre transkription i publikationer
som inte rikta sig till fonetiker, men d,r ur stf,nd att f,terge de olika fii,r.
iiiska m6,Iens oerhcirt skiftande fonetik. Inte ens fcir T6rshavn-dialekten
frr den tillfyllest.

De anteckningar som f<ilja giira inte ansprf,k pf, att vara uttdmmande.
De dro gr,undade huvudsakligen p6, iakttagelser av m6,len i Eidi och vid
Gj6gv (Nordureysturoy; sommaren 1956), p6, St6ra Dimun (likaledes
sommaren 1956) och pfl Suduroy (i flera repriser med suduroyrngar fl
annan ort). Det finns silkert fler ljud att tilkigga det jakobsenska sy-
stemet dn de som hilr meddelas och det dr min frirhoppning att jag i en
ej fiir avlei,gsen framtid kommer att kunna fortsiitta mina undersiikningar
av den fdrijiska fonetiken pfi ort och stdlle.

I mina zi,ndringar och tillii,gg har jag friljt friljand.e principer:
fcke iindra J:s tecken endast av utseendeskdl.
I tillSggen s6, mycket som mtijligt frilja stilen i den jakobsenska tran-

skriptionen och vd,lja s6, enkla tecken som miijligt; helst sfldana som
fltminstone delvis kunna skrivas p6, maskin och som kunna vd,ntas
finnas pi i,tminstone en del tryckerier.

Nii,r ej annat anges ske hdnvisningar till J. Jakobsen efter X'rerosk
Anthologi f, s. 439 ff., ej efter M. A. Jacobsen-Matras, X'oroysk Orda-
b6k, s. 470 ff ., dd,r endast de ljud som fdrekomma i T6rshavn-dialekten
ei,ro medtagna.
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Nd,r jakobsenska tecken ej omtalas betyder det att jag anser dem vara
berdttigade och riktigt de{inierade.

n'<ir att underldtta jcimfdrelsen an-fiir jag ljuden s6, mycket som miijligt
i samma ordning som J. Jakobsen.

Lockwood:lv. B. Lockwood, An fntroduction to Modern X'aroese:
X'aroensia Vol. IV, Hafniae 1955.

tr'T:finare transkription.

f. Vokalerna

1. Oppet i och slutet e

Den enda sdkra skillnad.en mellan iippet ri och slutet e enJigl de trans-
sliriptionssystem som jag krinner till ii,r att cippet i, rir ett slappt medan
slutet e tu ett' spii,nt ljud. Om det dessutom finns en dppningsskillnad -som giir att man kunde vdnta sig att finna spti,nda iippna d och slappa
slutna e - d,r en fr&ga som borde underscikas. Sfr, ld,nge detta inte flr
gjort kcir man gd,ng p6, g6,ng huvudet i en mur ndr det gti,ller att avgrira
om man skall skriva cippet o [r] eller slutet e [e] i ftirtiiskan. Detta gdller
framfcir allt transkriptionen av de olika uttalen av fvn. (:skriftens)
obetonat o. Bortsett fr6,n de und.er 2 och 10 omtalade uttalen hiir man
tydligt flera kvaliteter, som fcirefalla att, bero lika mycket p&, <ippnings-

som pf, spiinningsskillnader: [r] och [e] med var sin riitt vida variations-
latitud. Det traditionella regelbundna &tergivandet med endast [r] tir
alltsf, fullstiindigt missvisande. Dessutom fcirekommer cippet uttal av
skriftens d i betonad stiillning ocks&: i Sudurstreymoy har jag antecknat

[t6l] (eller [til]?) och [h6n] (eller lhinl?):6';1, hin. Att' [e] fdrekommer
rkun som forkortelse af eat> ti,r s&Iunda felaktigt.

2. Mellantungs-a

Ett s&dant ri - ungefii,r:ryskans or - har jag hcirt i praktiskt taget
alla m&l som uttal av skriftens a och u efter labialer i ej huvud.tonig
std,llning: lomaigi, -a; hom,bi,lclt; onxrnu. Detta ljud b6r givetvis ffl sitt
tecken, fcirslagsvis [i] (och [t] om man kan p6,visa <ippningsskillnader)
efter den finsk-ugriska transkriptionen. Jfr 4.

3. l'l
Detta ljud - ett mellanljud mellan [e] och [a] - figurerar inte i den

jakobsenska listan. Jag har h6rt, det, endast som l&ngt, p6, Nordurey-
sturoy som uttal av den reducerade diftongen i skriftens -aga, -ada, osv.;

s6,lunda vid Gj6gv ldreal:ilvoga. Dett'a flr redan iakttaget av Lockwood,
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s. 9 och 12, och parallellt med 7. Dessutom iir det, snafare detta ljud -
mera, exa,kt dess slappa uttal: fiirslagsvis [e] om m&n vill markera det
sd,rskilt - d,n [e] som man hijr som andra kompone4t i di{tongen:
skriftens e: [veera], eller [veera]t:uera.

4. Mellantungs-[e]

Ljudet [g] har jag antecknat i ordet amen lainmgnl efter kyrkvii,rden i
kyrkan vid Gj6gv. Dfl, det dven finns ett mellantungs-ri (nr 2), mri,ste

man rdkna med miijligheten av ett mellantungs-fe], fdr vilket tecknet
givetvis blir [9].

5. aJjuden

Mot Jakobsens enda d (:b nedan) har jag hiirb tre:
a) Ett frdmre, [re]-aktigt o, ungefri,r &v s&mma kvalitet som danskt

lA,ngt frii,mre o, som senare led i diftongen skriven a, u (om denna diftong
se vidare Il), eller som uttal av dessa a, r-irll,b"I drir de inte ri,ro di{tong-
erade. X'T [a]: [rea, ri,].

b) [a] ungefdr som i sv. riksspr. katt. I de flesta mf,l endast kort, i
nfl,gra nordfblrijiska d,ven l6,ngt, d6, som uttal av ej diftongiskt ri: fb6,trlrl:
bdtur.

o) I de md,I som ha diftongiskt uttal av d tiycker jag mig hcira ett
n6,got mera bakd,tskjutet, men ej rundat, uttal: [6,o]. Detta [o] frirekom-
mer ii,ven som uttal av kort o i vissa mfll i vissa stdllningar eller vissa ord.
S6lunda Eidi fkosta):kasta, vid Gj6gv fsoilli]:6a2niliga. Som l6,ngt
torde den dven fcirekomrla som uttal av ej diftongerat ci: [botrir], vbix-
lande med [betrir] i Eidi. Skill:raden mellan 1n6", ab", nl och [6,o, ao, o]
(eventuellt lh,a, e-a, el) h<ir man tydligt i ord som innehd,lla b6,da ljuden,
l. ex. haalabd,tur.

6. u- oc}n o-ljuden

J:s beteckning av'den korta vokalen:ej frirltlngt fvn. a i tryckstark
stii,Ilning med o (bukt lboktl, buld,ur [boldor], etc.) ii,r misslyckad. Ljudet
i fr6,ga iir visserligen n6,got mera cippet Ei,n ltrl (fiirkingt fvn. u) i exv.
bul,ur lbnlor), burdur fbirorl, men ligger denna vokal avgjort, n:d,rmare

ri,n [6] i boda lbdal, froda [frda], etc. (nii,r dessa ord inte uttalas fbfla,
frtral, vilket de ofta giira) eller [o] i diftongen loel (bod [boe], etc.). Den
bcir tecknas med [u], eventuellt med hjti,lpteckpet ,, sii,rskilt om man
kan pf,visa en skillnad i dppning mellan olika mA,l eller fonetiska om-
givningar. Detsamma geiller fcirsta komponenten i diftongen: skriftens
i,, !; se nedan I3.
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Stamvokalen i boda har jag i mina anteckningar beskrivit som ett
rlite mer iippet oJjud iin sv. [o]r.

Se vidare 10.

7. [c]

Detta ljud, som ligger mellan [o] och [6,], kinner J. uvresentlig kun i
diftongen cu>>. Det dr emellertid oftast det - i detta fall lflngt
man har i stdllet fdr [6,o] nii,r fvn. d, sl6'r, resp. kommit att stfl, framfijr o:

lfral:fd, lrcol:v66o. Parallellt med 3 och redan iakttaget av Lock-
wood, s. 9. Se tiven 10 f.

8. Ett g-ljud

. I{flgot y-Ijud omnii,mner J. bara i samband med [o], som ibland uttalas
>noget n&rmere ved dansk y>. Det'ta gtir inte rdttvisa 6,t de faktiska
ftirhd,llandena. Det finns ett otvetydigt <ippet y-ljud: FT [y], antecknat
i Eidi bl. a. i ldryrfl:d,ril,gf, ffrynml:frilnn'i, och frf,n Suduroy i di;yg-

$tirrl:fuisv6zr, [syhka] : saklca, ltrydll:troll och [gylv] : gdl,u.

L Ett sdrskilt d-ljud

Utdver J:s [o] och [ii] har jag antecknat, om dn bara i ett ord, ett
,d,-akbigt d-ljud, nilrmare bestiimt ett o med bakre tungartikulation -
X'T fiirslagsvis [i,] -: [vr'kygg*lf:uidhaarf. Samma, eller ungefiirs&mma,
ljud har jag observerat i diftongen oA i uttalet av ortnamnet Hoyu[,k

lheiv[ik] hos en till T6rshavn inflyttad Kalbak-bo, samt p6, St6ra
Dlmun i ordet loyna llil,inaf.

10. Olika uttal av obetonat 'i och u

D6, dessa ljud i alla mfll mer eller mindre fcirvdxlas respektive s&mm&n-

fallit i ettd"era, iir det lii,mpligast att hEir omndmna i ett sammanhang
de olika uttal som jag antecknat fcir dem.

a) [r]; se r.
b) [e]; se I. Variationslatitud till (slappt) [e].
c) [i] eller [1]; se 2.

d) [e], ett slappt fe]Jjud med d-klang.
e) Ett tippet fu]-ljutl med y-klang, f<irslagsvis [ti].
f) Nflgon gi,ng [c] (se 7), nii,mligen i ii,ndelsen -um.
g) Ett iippet [u]-ljud med d-klang, dven det stirskilt i dndelsen -zrez.

X'T f<irslagsvis [ri].
h) Ungefiir nisl. z: ett n6,got <ippet bakre [o]. Kan tecknas [o].
i) Ungefiir sv. a, ljudet i rikssv. gubbemed, ej fiir <ippet uttal. X'T [n].
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Som vi sb dro vi ld,ngt frf,n Jakobsens tvenne ljud: z och ri! Sista tecknet,
som definieras pfr, ett mycket svdvande sdtt (s. 441), brir helst iiverges.

Denna lista A,terspeglar emellertid endast det akustiska intrycket. D6,
obetonade vokaler alltid torde uttalas mer eller mindre slappt, kunna
dessa ljud emellertid i stor utstrii,ckning betraktas som slappa varianter
av betonade yokaler, och en noggr&nn undersiikning av fdrhflllandet
mellan iippning och spd,nning skulle kanske leda till en fcirenkling och
systematisering av beteckningssdttet.

Il. Diftongett a, @

Skriftens a och e uttalas, n6r de inte d,ro {iirkortad.e, som en dif-
tong: [ei] (se 5a) etc., utom i de nordliga mf,len. Om [a]-et i denna
diftong skriver J. (s. 440): ri diftongen oea noget mere f,ben [niirnl. tin
i da. hest, prustf>>. Detta mfl vara, men jag har antecknat den motsatta
ftireteelsen, nilmligen ett mera slutet uttal, t. ex. [medvrir], eller t. o. m.
[mea,vrir],: madur, det sista fr6,n Suduroy.

12. Dfitongen d
Se 5c.
Sprflkhistorisk anmilrkning: Det nordfiirijiska ej diftongiska uttalet

av ri torde av mf,nga betraktas som det ursprungliga uttalet. S6, tir
sii,kert inte fallet, utan det odift6l*u"*de a-et dEir iir antingen resultat
av en sekunddr monoftongering av [flo] eller en utveckling av [6,], det
fvn. uttalet av d. Detta framgS,r av uttalet av fcirkortat, d: pl som i de
andra dialekterna. Ett odiftongerat lilngt a kan inte frirkortas till [e],
ddremot kunna bAde [e] och [&o] det.

Detsamma griller det odiftongerade uttalet av os. Vid fiirkortning f6,r
man [a], som &v gammalt, ej f<irkingt koft a. Detta mflste vara ftjr-
kortning av [rea] (elIer av [5,] som oe f6rst skulle ha iivergA,tt till?).

13. Diftongen [,, rt

Det moderna ftir. uttalet av frm. i,, ! tecknas av J. oi, resp. rii, lmed
sideformer som ad og cd (norderoerne)1. Beteckningen o,i, dr, A,tminstone
f6r de flesta dialekternas vidkommande, lika misslyckad som det enkla
tecknet o (se ovan 6) och drl biir kasseras samtidigt med det enkla r)

(se ovan l0). I sjiilva verket ha vi en uttalslatitud mellan [ui] och [rli],
och, vad betrdffar fcirsta komponenten, frf,n bakre [u-[] till frd,mre

lu-nl (tg-gl) eller t. o. m. bakre ti-rl (t-tl) eller ti-Il. Det d,r, i
frirbigiende sagt, i ett sfldant [!i] (antecknat flera gA,nger p6, St6ra
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Dlmun) som man f&r se mellanstadief mellan de forna uttalen ([i] och

[y]) och det allmiinnaste moderna, grovt betecknat [ui].
Niir fcirsta komponenten dr ett [u]-ljud, d,r den sen&re mer eller mindre

labialiserad (jfrLockwood, s. l0och I2), vilket dock inte behciver markeras.

14. Diftongen d

Som uttal av d.enna vokal, som, utom vid frirkortning, numera inte
ftirekommer odiftongerad nfrgonstans pd, X'drdarna, kdnner J. c,u, ceu,,

6w oc}a d,u (au). Pe Eidi lfl,ter denna diftong pfl ett sd,tt som J. kanske
avsett med du, men fcir yilket detta tecken inte passar: f<irsta delen dr
mindre iippen och, som det fcjrefaller, mindre framskjuten rin [<i], och
audra delen ilr mera 6ppen ri,n [u]. X'drsta delen kan karakteriseras som
ett mindre iippet tAl (nr 9) 

- 
X'T [c]. X'cir att inte giira skriften fcir

komplicerad kan man avstfl, fr&n att markera andra delens iippning och
skriva endast [cu].

Samman-fattningsvis och med infcirande av de jakobsenska tecken sorn
jag behflller, samt arr [g] och [a] som sdkert ftjrekomma som uttalslatitud,
f5, vi fiiljande skema (diftongerna ej upptagna; de erhA,llas genom sam-
mansdttning av enkla vokalljud):

vouu

X'<irklaring av nflgra diakritiska tecken (hjiilptecken) och flera som
kunna anvdndas frir att 6,terge finare nyanser (en del av dessa tecken
gd,Ila dven fiir konsonanterna): .:<ippning, ^:slutning, ":slappt
uttal, :spdnt uttal, , :frdmre artikulation, . :bakre artikulation,
.:mellantungsartikulation,':halvlei,ngd (helkingd betecknas fort-
farande med -), rfcire en stavelse:huvudtryck, , ftire en stavelse:
bitryck (btittre och lzittare att anbringa efter6,t, ri,n J:s rprickan).

ff. Konsonanterna

(Om dessa finns mindre att sii,ga.)

l. Tonldsa b, d,, g, d,E

I alla fiirijiska m6,I torde slutljudande b, d, !1, il,E vzira tonldsa (jfr
Lockwood, o. 14 f. och l7). Dessutom har i md,nga m6,l inljudande p, f,

i yu i 11

I y ti l U
eo I g o

o

e z ? g c

n o 3, e

e a o
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It,tdblivittonkisab,d,g,d,i. l.ktinnerendastentranskriptionb, d,,g,d,[,,
som allts6, tir i och frir sig missvisande. Den ilr iiven tvetydig, eftersom
tonande b, d, g, d,E finnas ocksd, i spr6,ket. De tonlcisa brira markeras
sdrskilt, Id,mpligast med l[, +, g, +U].

2. lp, t, k, t5l>[b, d, g, dLf i uddljud i tryckldsa smd,ord

Denna fcirsvagning jag inte observerat markerad i transkri-
berade frirriiska texter - iir mycket vanlig. Jag har antecknat tdre(e)l:
tait, ldnfi)l : t&, lgft)ussirf : tu11 uu tu.

3. Parasitiska,{- och l-ljtd
J. kd,nner ett enda .i-ljud, resultatet av fvn. sj-, skj- eller sfu-flen

vokal, samt sfi- i yissa fall. Han fcirklarar detta ljud vara Dmouilleret,
omtrent ,{ir, vilket iir alldeles riktigt. Det finns emellertid ett annat
.(-ljud, ej muljerat utan tvd,rtom nd,rmast supradentalt: [i], och som
upptrd,der, troligen i alla dialekter, som parasitljud mellan [r] och de
tonkisa klusilerna. Jag har antecknat det i Eidi bl. a. i fvreg5pa]:
aerpa, [syag5tir]:suartur, [mjii;dka]:mjarka, tmj6;$t$rl:ru,jartci,.
Samma uttal fflr man vida omkring om s std,r mellan ljuden i frfr,ga.
Mina sagesmrin i Eidi hade ingen skillnad mellan t. ex. barst oc]n bart,
berst ochbert.

Mellan [r] och de tonande klusilerna upptrdder, men ej i samma
utstriickning, den tonand.e motsvarigheten till detta ljud: [{]. Negot
J-ljud finns det annars i fdrriiskan endast i affrikatan [dz], diir det ii,r
muljerat. Jag har antecknat li|ilderiinrnl:fl,srr6r, dci,remot ej i tder$l:
d,org; endasl med tvekan i [huir(Z)d[rf:hilrd,ur, och inte alls i farbnijr]:
arbeidi,.

Lockwood, s. 2l f., kdnner inget [Z], och [E] endast som uttal av fcir-
bindelsen rs, vilket iir felaktigt (man torde alltid ha d,tminstone ett
rudiment av r i detta fall.

4. Ett z'Jjud

J. krinner ett rz-ljud endast som glidljud mellan vissa diftonger och
fciljande vokal. Annars skriver han alltid l*vnaf:spna, lhavnl:hat1n,
etc. Detta d,r den mest pi,fallande bristen i hans transkription. N6,got
[v] i ord av denna typ har jag aldrig hijrt. De uttalas alltid med [g]
(snarare d,n med ffi) (redan iakttaget av Lockwood, s. 2t) eller, nflgon
gd,ng, med bilabialt o: [b]. Dessa tecken brira infijras.
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5. Ett frikativt la

Ett h med tydlig friktion (ach-Iitd) har jag flera g&,nger och i olika

bygder antecknat i ordet heilt :ulttalat med emfas. Tecken fiirslagsvis []g].

6. Geminatornas uttal

De gamla tonande geminerad.e klusilernas uttal i fii,rtiiskan iir inget

problem: de uttalas fortfarande som geminator, narmast som de s. k.

,Urrg, geminatornar i <istersjiifinska spr6,k, dvs. med halvl&'ng fdrsta

komponent: fugr. transkription tgg]. D6, denna kvantitet undergflr

reduktion (tilt kort geminata: [[g]) end.ast i mindre betonad stilllning,

iir det oftast oniidigt att markera den sii,rskilt.

vad betrdffar de gamla tonlijsa geminerade klusilerna, ei,r d.eras

uttal diiremot ett intrikat problem. J. betecknar det med ' (rct svagt

pust foran en klusil, som i isl[andsk]r)fenkel klusil. HSrtiIl iir att sti,ga

att ,rpustenr i fr&ga dr genomsnittligt mycket kortare och otydligare iln

i isldndskan. ofta htjr man den inte alts (jfr Lockwood, s. 7 f.), utan

uppfattar i stii,llet en kort och slapp artikulation av den f<iljande klusilen

e[er endast en >liis anslutningrr av denna klusil till den fiiregfl,ende vo-

kalen. Den efterfiiljande klusilen fijrefaller ofta att vara halvlfl,ng, utan

att d.et synes miijtigt fiir 6rat att avgiira om den genomskd,rs av stavelse-

grilnsen eller ej. Den s5mes iilen ibland. vara uttalad med stiirre energi

e, 
"r, 

kort klusil. om man, fiir tydlighets skull infiir [h, n] i sttillet fiir
., och " fiir att beteckna den kisa anslutningen, fir man fiiljande typer,

med skiftande liingd. pfl, ftirsta komponenten: fdmhta, drhta, dm'ta,

dretta, d.reEia, dm"ia, dretia, undantagsvis dret'ta, tlrei'ta1' AIlt detta

borde undersiikas experimentellt.
Ett fall av sekundd,r gemination har jag observerat i ord som slcera,

feril. Diir 6,r r-et otvivelaktigt fiirliingt, och det ser ut som om detta

hade skett via en assimilation av den fiiregi,ende vokalens (diftongens)

sista del. Jag har antecknat fseerra] (hiir s.31 (spr&kprov r0)); ffeeil,

[fei, fri].

7. Tonlijsa l, nx, n, r

Dessa tecknas av J. '1,, '17, 'n,'r' Detta beteckningssdtt dr missvisande

- det ser ut som om tonande l, !rL, rL, r fciregingos av aspiration. Diirfdr
fijreslfrr jag rivergd,ng till en beteckning [], ,"tt, B, f,], dven om det' iir
miijligt ,ti i oi**, strillningar luftstrijmmens intensitet 6kas nfl,got under

sjdlva ljudens i frflga arbikulation'
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Som prov pfl denna reviderade och ut<ikade transkription ger jag till
slut texten till J. Jakobsens >Lydskr,iftproyeb> i x'rerosk Anthologi r,
s. 445-447 (f<irsta avsnittet), efter en bandinspelning med frrjken Erica
Poulsen, Eidi, i juli 1956. X'riiken Poulsen var endast sjutton f,r, men
Eidi-ma,let flr dnnu s6, stabilt att hennes dialekt inte skilde sig frfln de
alldstas i byn, annat iin p6, rent indiyiduella punkter.

D6, mitt syfte hti,r endast 6,r att belysa sjiilva ljuden, avst&r jag fr6,n
att markera satsbetoningen och rytmen.

r texten med vanlig ortografi har jag normaliserat till o J:s trimligen
regellcisa vilxling mellan a och b.

l. A,lboaslred, o &{t5rmannasf,rg 5a6 vsayIl maht ja4t.
Albogaslag og e,i,nltiumannasorg, tad uerdur mett jaunt.

2. badm dtrr kyi;Bt5e at hgva re{la lA,ina.
Barnid d,ugi,r huorki, at ljdgaa el,l,a logna.

3. drerivrir dretrr av dE"jr.
Dagur d,ettur au ilmgi.

4. dryt6 er taei" ui dryipiir.
Drilgt er tad i,d d,r$pur.

5. 6in kan lflija flksan at 6,nne mren triddZri ff,a han itEe a drrehfa.
Ein hann le,ida oran at dnni, men ttggju tda ltann i,khi at d,relclca.

6. fl,fdZrn 
"er. 

flr'gredmal g6,ht at lred,ra.
Ei,ngi,n er ougamal, gott at lu,ra.

7 - $'l,di,r. veerftr hd,4drir tui at han stjeelor utian tgi at han dir itHr at
stjmala.
Ei,ngi,n ueritrur hongd,ur, tdat hann stjelur, uttan tiat hann d,ugir ikki, at
stjala.

8. feht v,'6,r a f&ldone frynm veir lyrikt vred,l vrear tcri it5r vad,r slgikt.
Id,,tt aar d fold,i,ni,, lrdnni aar l,[,Ict; Dcel, uar, t6 ikkd uar slikt.

9. fiovfr kan 6,iht ba{n at f,ija.
Xdur kann e,itt barn at e,i,ga.

10. fra hdddrnrin skaltu kyred,hn Seerra.
Ird haad,inum skaltti haal,in skera.

ll. fram t$e€mar han ui hcrilia feer.
Iramm lcemur hann,,id h6ul,iga fer.

12. hara ui kynna 6,ijrr 96,4911r hmrilanrin nastrir.
Hann, id kd,nna eigir, gongur halanum nustur.

13. huridrlr vflit hysbrindans vrija.
Hund,ur aeit hilsbind,ans ui,lia.

14. itHe treks krgv av kriulaistin m&nne.
Ikld, telcst lulga aa lcdleysum manni.
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I5. {t ear at lreara gamlan hund uppr a srta'

Ilt er at lura gamlan hund, uppi at sita'

I6. rlt e' baddoemrl a kasta.
Ilt er barnd,wni, at kasta.

I T. tlt ngitrst reav brarreasr srejr lfltt5e han skuldr faar rettr skuirnavatrre

rnren ko"m itse attrfr frren dzrentan stcri bruuvir o ta sprltr han

vatnr ui dflrintln.
,tllt nytst a,u bradrus,it>, segdi Loltki, hann slruld'i lara eltir shi'rnaruatni.

nten kom ikki aftur, lyry enn gentan st6rl brild,ur, og tit spilti harut

uatnid i clurunum.
Is. ldn skreal ko'ma liandr antir.

Ld,n skal koma luand,i aftur.

1{}" luitil mreavir he"vi.r fifta sttilHt ja;Sta'

Li,til madur heaur olta st6rt hiarta'
2tl. mrenmSan ahtlar maen harrrn rreavrir'

Menni,skian utlar, men harritt' ruilur'
2i. m6,4g e gA,itrn reararr luik.

Mong er geitin ad,rari li,k.

21. nrei dZe'r nreasadZarvan.

){ eyrl ger nasailiaraan -

23. nregv vrl m6,ira haeava.

N6gu uil meira haua.

2-1. nuu e dZii;5t sum clZci;$t eer sreijr d'Zija hon skfit r da4srn'

){ti er giart, sum giart er, segdi Gid'ia, hon slcei't i' d'anlin'

25. ngddZrr kyA,Htar scriPa brest.

N{ggir kaastrar s6Pa best-

2ti. 5flId.an e tradhir !r trreitrin gcrivir'
Sjatd,an er trullur i, treytum g6dur'

27. 56,1bojrn treanasta veerrir A,fta aftrirritErn'

Sidlubodin tunasta aerilur olta afturriki'n'
2$. so" rootSrr mreavrir vuivr sum han roet5rr knuivrn'

8o rskir mariur ui,ui,il, sum hann rskir ltni'ain'

29. taj muusrn e mpht, e mjoeh bA'ikst'

Td id' mtisin er mett, er miolid' beiskt'

30. tpi e mre4gir lfrikir gi l&,4gr1n talve'
Tad' er lllangur lei,kur i, longum talai'

31. tred e rr{t ui itHe luivrr mA,ira ren gisland lgivr fiirjrln'
Tad er iingt, id ilcki ti,uir meira, enn island l['uir ?aroyu'm'

, ;i1-ett mellanljud mellan [n] och [d]: dental ocklusion och ej fullstiindig

stiingning av gomseglet.
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32. trilja skredi kroet6a trei ui gcflviir krcikiir skadl vebra.
Ttdl,i,ga skal lcralcia tad, dd gditrur krdkur skal, aera.

33. imrs e ma+srns redna.
Ym'i,s er mansins eyd,na.

34. it5e veera lunnar lagdrr undrr han.
Ikki, aerda l,unnar l,agil,i,r und,ir hann.

35. tgreA, t6,$nar siiddtr svuim4gar.
Tru tognar sogd,u sai,noyi,ngar.

36. mcrivrir sum mahkir. /
M6dur sum madkur.

37. sngriprn sum slA,ikt grreitasnA,is.
Brwpin sum sleikt greytasne,i,s.

38. stund[n a sprf,4d o stundrin a svfl4d.
Btund,um d sprongil, og stund,um d suongd,.

39. tred, tleemflr gae a,htrr a+sperre.
Tad lcemur go eftir and,sperri,.

40. veera ui upprseetre sum goomil lambukka.
Vera i, ugtpi,setri sum gomul lnnd,buklca.
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Ett anonymt prelathrev- frfln Sturetiden

En filologisk fdrfattarbestiimning av aktstyeket nr 1613 i Sturearkivetl

Sturearkivet innehA,ller ett litet aktstycke, nr 1613 (i forts. SA 1613 el.

endast A), av stort historiskt intresse men ocksfl av problematisk karak-
tflr, vilket und.er senaste tiden stA,tt i forskningens brdnnpunkt. Det har
fiiljande lydelse:

Ar lhet sa rikesens forstandare giir nogoth golh lhet som lydher til
fridh och rofligheth inb]yrdis i rikith til almen nyttho thef skriffs idher
werdigheth til loff och werdigheth / med'h i dre i-hans dageliga fcilghe /
Sker och a%n&rss. tha ii,r thet ingets skull wtan idhers sighie mange / dn
thy i izghin skull ther i haffwe lThet 6r oppinbarth
ath nagre d,ra som arbeidha om twed.reckth mellaz
oc}n her Ture Jensson for hans ldn skuli / och for

e her Ture et enskylth ordh loffuar
,han skall bether hallath . ri,n naghre
Her erik Trolle han dr bequem och

rstandare f och t.er nielss bossoz /
Lhet w&re owe
ring fortrcisth
man th gud k
rdda wara wil
oss nogoth i genscriffwa til warss aldherhetzs hugswalilsse om tesse och
flere d,iendhe bidhie wij gansth gerne / I alle thy i wilie lyta til oss . skule
i fynna oss weluiliogh wtj Valete - Etcetera

1 Ilppsatsen f<ireligger hei,r i ett, avsevd,rl, rnera utvidgat skick ii,n i den harrcl-

skrivna festskriften till professor I(arl Gustav Ljunggren den 6 december 1956.

Detta beror dels pfi hiinsynstagande tiII den livliga debatten kring dokumentet
efter denna tidpunkt,, dels p6, en mera allsidig och fcirdjupad undersokning ddrav
fr6,n rnin sida.

I uppsatsen anvd,ndes vissa speciella forkortningar:
A :aktstycket nr I6I3 i Sturearkivet (SA 1613)

IIG-IIemming Gadh
JU:Jakob I]Ivsson
PJ :Peder Jakotrsson Sunnanvd,der
X -den av G. Westin supponerade f<irlagan fcir A, forfattad av JU.
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Gottfrid carlsson, som fdr tre decennier sedan (i scandia 1929 s. t2b,f.)
faste forskarnas uppmdrksamhet pd, det intressanta dokumentet, gjorde
den betydelsefulla iakttagelsen, att det nedskrivits av en av d.en senare
sturetidens ledande md,n, prelaten och politikern Hemming Gadh (i
forts- HG). Rimligt nog antog han, att rrG d,ven var fiirfatt,aren,
varefter det ndstan gav sig sjd,Ivt, att adressaten, den mycket inflyterse-
rike personen i riksfcirestendarens >dagliga fciljerr, vr" si"r, sture d.y.:s
kansler, Peder Jakobsson sunnanvd,der (i forts. pJ). sjrirva aktstycket
uppfattade carlsson tidigare, om dn med tvekan, .o- Ltt fragment av
(ev. ett postskriptum till) ett i 6wigt fcirlorat brev men har senare
bedcimt det som en frista,ende biljett, vilken HG skulle ha avfattat pi,
sitt flkindska ld,nsslott Kastellholm i srutet av ir ISI4 eller bcirjan av
t 515.1

sA 1613 har emellertid varit en stcitesten frir nd,stan alla andra his-
toriker, som under senaste tiden sysslat med sten stures d.y.:s historia.
Drirvid har flera forskare godtagit carlssons fcjrfattarattribution men rest
invrindningar mot andra av dennes antaganden.

Rune stensson fcirva,nar sig civer att pJ skulle vara brevmottagaren.
I frA,ga om tonen finner han f<iga gemensamt mellan det anonyma doku_
mentet och de bevarade breven fr6,n HG til sten sture d.y.:s kansler.
Dessa utmdrkes av en rburresk pa, kamratrig intimitet tydande stib.
Ej minst den stela, vcirdnadsfulla tituraturen >idher werdighethr frire-
faller tiverraskande. Nd,got alternativt fcirslag ser stensson sig dock ej i
st6,nd att framstnlllaz.

sven rrlric Palme ifrd,gasd,tter carrssons datering; det synes honom
sannolikast, att A tillkommit redan p6, v6ren eref frirsommaren lElB.
vidare hrivdar han med skd,rpa, att A iir s6, spra,krigt oklart och sd, md,ng-
tydigt, att det ej bcir nyttjas som historisk kd,lla,. Aven Greta wiese[rJr
finner det sv6,rtolkata.

P6, sistone har emellertid en annan fcirgrundsgestalt fr6,n Sturetid.en,
ndmligen nirkebiskopen Jakob ulvsson (i forts. Ju), utpekats som auktorn.
Detta 6r Gunnar T. Westins sensationella teori, *oro br."rus pf,, s6,vd,I
diplomatariska som inre grunder. A'saknad av adress, hdrsningsfras,

1 For detta refera,t hii,nvisas till G. carlsson: sten sture d.y. (scandia z (rg2g)
s. 125f.; Peder Jakobsson sunnanvtider (r(ungl. Hum. vet,.-samfu,dets i Luncl
6,rsber- 1948-49 s. 46 ff.); NA,gra probrern i sturetidens historia (Hist. ticrskrift
1949 s' 233 ff.) och Sakkunnigutl. fcir t'illsui,ttn. av professuren i historia vid Stock-
holms hdgskola 1957 s. 58 ff.

2 R. Stensson, Peder Jakotrsson Sunnanvd,der (f g47) s. 170 ff.3 S. U. Palme, Riksfrirestd,ndarvalet tSlZ (tg4g) s. 408 ff.a G. Wieselgren, Sten Sttrre d.y. (1949) s. 4l f.



36 Gust'af Lindblad

d.atering, namnteckning och sigillering skulle giira tydligt, att A icke iir

ett sjiilvsttindigt, brev, och avsaknad' av anknyt'ningsord, t"ex' ritem>'

jrimti avslutningsformel av typen riterum valeter att det ej d'r e1t av

HG avfattat postsknptum. D&, A pfl grund av sin proveniens, sture-

arkivet,, icke kan vara ett koncept av HG:s hand, flterst&r enligt westin

end.ast, miijligheten, att d.et ilr ren av Hemming Gadh verksttilld avskrift

i nfl,gon to** ,o en till honom riktad. skrivelse}. Avskriften skulle ha ftjre-

tagiis fijr riksfrirestflndarens rEi,kning och vidarebefordrats i brev till
de]nne.l PA, huvudsakligen innehA,llsliga grund.er, auktorns hrinvisning

till sin hiiga frId.er - JU f6dd. troligen ca 1435 och ca 15 &r iildre d,n HG2 -
och allmiinna politiska attityd, utpekas diirefter Ju sflsom upphovsman

tiII d.et supponerade originalet (i forts. X)' Med bestdmdhet hdvdas' at't

X hiirr<jr fr6,n ma,naderna kring 6,rsskiftet ].5l3ll4. Frf,gan om Ture

J6nssons kin och om med,ling av Erik Trolle mellan riksf<iresta,ndaren

och Nils Bosson skulle endast da, ha varit samtidigt aktuella. vid den

tidpunkten skulle f.6. PJ ej riitteligen ha titulerats ridher werdigheth>.

Tidigast inemot frret I514:s slut, dfi, han utsetts till dekan i vdsterris,

oorJd"rrr* titulatur tilliimptig p6, honom; ftjr HG va,r den vid ndmnda

i,rsskifte naturlig.3
Hur avskrivand.et av X skulle ha fiirsigg&tt, bertir westin ej nii,r-

mare.Tv6,alternativharemellertid'syhtshonommdjliga:1)attXfiire-
tegat pfr, modersmfr,Iet, i vilket fall A vore en avskrift (i detta ords egentliga

uJ*e-rL"I.e);2) att X varit avfa!,tat pfl latin, i vilket fa]l A skulle vara

en &Y HG utfijrd ijversiit,t,ning. Westin har, ma,h6nda under intryck av

denspra,kligadiskussionenomd'okumentet(jfrnedan),stannatfiirdet
."rr"J, docl med. den modifikationen, att A ej synes ordagrant frterge

X utan utgdra rcn ijversilttning i utdrag av visst parti eller vissa partieru'a

Westins teori har riint betydand'e uppskattnings utan at't dock ha

allmii,nt accepterats. carlsson, som vid ett par tillfii,llen tagit st5llning

till och bemott densamma, anser sig ej ha anledning att fra,ngfr sin upp-

1 SA 1613 ii,r vikt p6, ott sddant siitt, att d.et kan fcirefalla nat'urligt, att det

legat inuti ett annat, trrev. Se Stensson, a'a' s' I70 not 1'
-2 

Om JU:s &Ider se G. Ilellorman, Jakob ulvsson 1 s. 9; orn IIG:S se carlsson,

Hemming Gadh s. 4.
, Den-frirruimliga hed.erstitulaturen >Edor vii,rd'ighetr s;mes ha tillkommit de

f6rnd,rnsta prii,sterna till och mod dekanen, riksftiresta,ndare och vii,rldsliga stormiin

i riksr6det sarnt, innehavare av doktorsgrad'
a westin, Riksf<irest6,nd.aren och makten (1957) s. 552ff.; citat fr&n s' 563' 564'

- West,in har dock redan wid Nordiska historikermdtet i Griteborg 1951 framlagt

sins;,np6SA1613(seBer.fr&nNord'.hist.-mtitetiGdteborg(1952)s.69.
u h*-r. S. Bolin, Sju svenska historiker, Scandia 22,h. 2 (1953-54) s. 216.
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fattning: >Det finns i det hela ingen kii,nd eller vederbdrligen styrkt om-
steindighet, som ej Fi,r frirenlig med uppfattningen, att Ifemming Gadh
dr aktstyckets verklige auktor liksom att Peder Jakobsson dr dess adressat
och att biljetten utskrivits p& Kastellholm> i slutet av rbl4 eller brirjan
av 1515.1

I den tidigare debatten om SA t6t3 har sprd,kliga synpunkter inga-
lunda saknats. Texten har, delvis eller i sin helhet, analyserats av de
tidigare.ld,mnda historikerna; i synnerhet Palme har anlagt d.enna
aspekt. Aven ett par frirs<ik att fr6,n rent filologisk utgd,ngspunkt belysa
fiirfattarproblemet har gjorts. r en artikel rom Hemming Gadhs spra,kr
i ANX' 65 (195I) fd,ste jag s. 222-225 uppmdrksamheten pA, en del sprA,k-
liga (mest'ortografiska) olikheter mellan A och HG:s litterrira kvarliten-
skap. Dessa avvikelser fr6,n HG:s normala sprflk- och skriwanor ans&g
jag vara s6, pass m&nga och av den karaktdren, att de bestd,mt talade
mot teorien om HG:s f<irfattarskap, varigenom Westins A,sikt skulle ha
bestyrkts.

Hei,remot vdnde sig carlsson i ett anJcirande vid historikermijte i
Giiteborg 1951.2 Av d.e anjrirda awikelserna frA,n HG:s sprflk i A vore
nf,gra endast skenbara och borde utmdnstras, medan de civriga skule
sakna bevisvdrde ftjr frirfattarbestri,mningen. Men vidare pd,pekar carlsson
en ganska l6,ng rad sprflkliga likheter mellan A och iiwiga dokument,
med vilka HG pe ett eller annat sri,tt haft att gcira. x'lera av ijverens-
stdmmelserna skulle drirtill ej i,terfinnas i JU:s bevarade litterrira pro-
duktion. Hans konklusion blir den, att det ur qprflk och skrivskick i A
kan hcimtas bevis fijr att HG dr auktorn. 36, stod d,ven i den sprd,kliga
diskussionen om A 6,sikt mot 6,sikt.

Emellertid har frirfattarskapsproblemet hittills inte blivit grundligt
och allsidigt penetrerat ur filologisk synvinkel. Icke ens allt material,
som behiivs ftir ett ni,gorlunda sii,kert bedcimande ddrav, har dnnu fram-
dragits. Visserligen har carlsson anJiirt a,tskilliga - utan tvivel betydelse-
fulla - spri,kliga detaljlikheter mellan A och IfG samt jag fitskilliga -till en del mera problematiska - olikheter dd,remellan, men man saknar

1 Carlsson, Ber. fr6,n Nord. hist.-mritet (19b2) s. 70; Sakkunnigutl. (lgd?) s. EB ff.;
citat fr6n sistnd,mnda arb. s. 55.

2 se Ber. fr6,n Nord. hist.-m6tet i Griteborg (rgd2) s. T0 (sammandrag). Anf<iran-
det iir hittills ej publicerat in extonso, rnen professor Carlsson har icke blott haft
vdmligheten att d,terge dot fdr mig i brev, t3/g lg5l, utan Ei,ven generrist rnedgivi:t
att jag utnyttjar det ftir de,rura artikel. Jag st&r dii,rfdr i stor tacksamhetsskuld
till honom,
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material frfln en liknande konfrontation av A med JU samt fre,n en ndr-
mare stilistisk jrimfiirelse mellan A, HG och JU.

Under nuvarande frirhillanden, dfl man pf, historisk vii,g ej synes kunna
nfl, enighet, frirefaller det motiverat atl gfl, vidare p6, den spri,kliga linjen
och dEirvid fciretaga en mera ingS,ende och metodiskt nS,gorlunda till-
fredsstrillande f drf attarbestiimning av det gA,tfulla anonym& dokumentet.

Vid en dylik tir man s6, till vida lyckligt lottad, som valet, stflr mellan
endast tvfl personer, Hemming Gadh och Jakob Ulvsson. I den livliga
och djuplodande diskussion om SA 1613, i vilken ett flertal historiker
deltagit, har inga andra alternativ ens antytts.

En fcirdel d,r ocks6,, att de bf,da prelaternas sprd,k ooh stil fcireter be-
tydande olikheter. HG:s, vilket varit fcirem6,1 ftir flera forskares upp-
md,rksamhel, d,r i h<ig grad liyfullt, personligt szrirprti,glat och i synnerhet,
betriiffande syntax pA,fallande lmoderntl.l JU:s, vilket ej nd,rmare under-
scikts, ii,r mera konventionellt, stilistiskt mera likartat, allvarligt och i
fr6,ga om exv. syntax d,lderdomligare. De tillhtir ii,ven tv6, ganska vd,l

f,tskilda dialektomrflden. JU d,r uppki,nning2, medan HG siikerligen hii,r-
stammar frA,n syddstra Sverige: Kalmartrakten eller miijligen vti,stra
0sterg<itland.3

Vidare existerar ett relativt stort och med. A n&gorlunda likvEi,rdigt
sprA,kmaterial frA,n s6,viil HG soin JU, vilket d,r eh grundfiirutsiittning
fcjr l6sandet av denna uppgift.

IIG efterlilmnar inemot 120 pfr, svenska avfattade aktstycken. Ca 105

av dessa utgcires av diplom, utfdrdade av denne: et't 45-tal egenhdndigt
nedskrivna och d,terstoden efter HG:s diktamen (de allra flesta i original).
Vd,rdefullt f<ir fiirfattarbestdmningen dr, att 4 brev till PJ finns kvar.
f ett l0-tal fall flterfinnes HG:s piktur i koncept till brev eller officiella
skrivelser frir riksftjrest&ndarnas eller riksrA,dets reikning. De bevarade
dokumenten spdnner, bortsett frA,n ett tidigt koncept fr&,n 12 mars 1479,

civer tidrymden 1498-1520.4 Hdnsyn har vid min undersdkning tagits

x Se sii,rsk. Carlsson, Ilemming Gadh s. 327 ff. passim; S. Gustafson, Ilemming
Garihs spr&k I s. 156 ff.; G. Lindblad i ANX' 67 s. 70.

Iluvudverket for v6,r kunskap om Gadhs spr&k, Gustafsons avhandling rl{emming
Gaclhs sprA,krr I-2 (senare delen glossar till Gadhs egenhd,ndiga alster), betecknas
i fort's. Gustafson resp. Gloss.

! I(ellerman, a.a. I s. l
3 Senast Gustafson s. l7l f. och Lindblad i ANF 65 s. 24lff.
{ Se Gustafson s. 8, 12ff.; Lindblad i ANn' 65 s.220 f. 

- 
Gustafson uppger

ll5 bevarade dokument rnen har d6, ej medriiknat I koncept frir biskop Ilenrik
lfidemanssons rd,kning a,v l2l3 1479 samt forbisett en biljett till PJ fr6,n 1l/2 1509

(Styffe, BSII 5 s. 347 not) och en privilegieurkund f<ir staden Viborg, utfii,rdad
av IIG f 0/I I 1520 (I{ausen, Finlands rnedeltidsurkunder 8 nr 6015). - Samtliga
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till HG:s hela produktion, vilken p6, ett par dokument nei,r fiireligger
tryckt.l

JU:s litterdra kvarlfltenskap pfl modersm6,let, hiven den huvudsakligen
i brevform, torde i omf6,ng icke st& HG:s efter men iir fcir nri,rvarande
nfi,got sv6,riiversk6,dlig, df, en betydande del dEi,rav vd,ntar pfl publicering.
Av de aktstycken, som befordrats till tryck, d,r en civervdldigande
majoritet samlad i de stora urkundspublikationerna Stflfe, Bidrag till
Skandinaviens historia ( : BSII) 4-5; Handlingar riirande Skandinaviens
historia (:HSH) 18-20, 24; Grcinblad, Nya ktillor till X'inlands medel-

tidshistoria I (:X'M) (jfr llausen, X'inlands medeltidsurkunder 6-8),och
Sjridin, Arvid Siggessons brewdxling (:ASB). De av ii,rkebiskopen

ensam utfri,rdade diplomen qppgflr hdr till ca 80. Drygt hii,lften, ca 45,

6r original, nedskrivna av ett ganska stort antal personer - dock ej i
ni,got fall av JU sjii,lv.2

Min undersiikning grundar sig i fdrsta hand pA, de htir t'ryckla original-
breven fr&n tiden 1500-1520, vilka uppg&,r till ett 40-tal. De torde
representera d,tminstone ett dussintal olika skrivare, av vilka mig veter-
ligen endast, en 5r kii,nd till na1nnet,, nilmligen drkebiskopens kansler,
kaniken Jon Eriksson.s I andra hand, ftir vissa delar av sprf,ket (i sht
ord-f<irr6d och syntax), har dven utn5rttjats avskrifter av JU:s diplom
fr6n samma tid, bevarade i Svante Nilssons och Sten Sture d..y.:s kopie-
btjcker (tryckta i HSH 19-20, 24). Rent undantagsvis har iiven publi-
cerade I400-talsdiplom (i BSH 4 och HSII 18) samt 4 opublicerade brev
av Jon Erikssons hand.a r&dfrf,gats. Detta material torde ge en nf,gor-

rx.an upptagna skrivelser innefattas uncler beteckningen r>I{G:s litteriira produk-
tionr el. dyl.

1 Gustafson s. 10.
2 Denna omstiindighet liksom det faktum, att JU d,tminstone 1520 knappast

varit, i st&nd till att nedskriva sitt eget namn (se BSH 5 s. 643), gdr oss obend,gna

att, rd,kna rrred at't JU sjelv skulle ha nedskrivit X.
3 X'yra aw de excerperade originalbrevens piktur avsldj an:, a'tt Jon Eriksson,

'JU:s betrodde kansler och senare liven d,rkebiskop Gustav TroIIes handgfi,ngne man.
nedtecknat dern: ASB s. I5I (13/8 r50I), FM s. 200 (8/8 1504), ASB s. 226 (2118

fi06), BSH 5 s. 531 (8/6 l5l3). Forteckning p6, av Jon Eriksson nedskrivna doku-
rnent i Sjddin, ASB s. 588 not 3.

I diplomen fr6,n den f<ir f<irfattarbestd,mningen rnest aktuella tiden, l5I0-I516.
tror jag mig kunna urskilja 5 olika hiinder, bortsett fr6,n Jon Eriksson. En siir-

1:riiglad stii m<iter i BSH 5 nt 299 (1510), ib. nr 368 (151I), ib. nr 421 (I5I3) och

FII nr 280 (151I); en annan i BSH 5 nr 373 (f511), ib. nr 412 (1512ll och ib. nr 4I3
(1512) osv.

a SA nr 1434 (1I/8 1505), SA 1437 (8/1r 1506), SA 1438 (23111 1506), SA 1440

(19/6 f507). Jfr skrivelse till abbedissan i Sko 14/4 l52I i rStrtidda hist. handl.r.
vol. 3 i R,A. Jfr Sjddin, ASB s. 588 not' 3.
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'lunda representativ bild av sprflket och stilen i JU:s epistoldra produk-

tion.

Betydande sva,righeter existerar emellertid ocks6, vid ett fijrs<ik till
fijrfattarbestdmning av SA 1613.

En olti,genhet d,r, att den understjkta texten iir sfl, kort. Den uppt'ar

endast 14 rad.er i urkunden och utg<ires av blott 210 ord.

Vidare 6i,r uppgiften pA, grund av det egenartade problemlFi'get synner-

ligen intrikat. skulle JIJ vara den verklige auktorn, har man att, rii,kna

med att A 5r antingen en avskrift av ett svenskt original eller en 6ver-

siittning av ett latinskt. Detta innebti,r, att HG, Sven om han icke dr

fdrfattaren, dock i hiig grad kan ha satt, sin prtigel pA, sprA'ket i A'
Mest pf,taglig biir denna priigel v&ra, om A d,r en tiversdttning aY en

latinsk fcirlaga. Dfl f<irefaller det rimligt, att ortografi, Ijudliira, formld,ra

och ordfijrr&,d alltigenom samt, s5rntax och stildrag frtminstone delvis d,r

typiskt Gadhska. sprakvanor, karakteristiska fiir Ju (dvs. frir dennes

svenska, fiirfattarskap), torde vid d.etta alternativ d,ven i bdsta fall sv6,r-

ligen kunna urskiljas i A; det skulle i sa, fall vara inom syntax eller

stilistik. Ett stijd fcir civersii,ttningsteorien YoIe emellertid fcirekomsten

av latinismer.
Om A ti,r en regelrfltt avskrift, bcir en sprA,klig analys v&r& mera givande

fiir fdrfattarbestd,mningen. Det kan visserligen fiirvdntas, att den ur-

sprungliga stavningen (ljudki,ran) och ordbrijningen i stcirre eller mindre

utstrdckning modifierats efter avskriYarens spr&kvanor, men sannolik-

heten talar fiir att sflviil ordskatten som syntaxen och framfiir allt stilen

(tonerr) nd,mligen troget flterspeglar ftirlagans.l Eftersom det anonyma

dokumentet ti,r s6, kort, kan man dock icke ens under gynnsamma om-

stiindigheter vdnta sig att finna mera dn relativt ffl spr6,kdrag, som pekar

direkt pe Ju eller nfl,gon av hans skrivare. Avskrivningsalternativet
innebti,r nii,mligen rimligtvis, att tre personer stf,r bakom spra'k och

skriwanor i A, fastii,n spfiren av den ursprunglige ned.skrivaren kan

antagas ha mer eller mindre grundligt utplA,nat's av avskrivaren'z

1 Se stirsk. E. Noreen, FrA,n Birgitta till Piraten s. 30; I. Mod6er, utl&tande
om proff. E. 'W'ellanders och T. Johannissons utredn. rdr. frirfattarskapet till vissa

anonym& brev s. 27 ff.
2 0m d.en hyl0tetiske nodskrivaren av X icke varit verksam i na,got av de

bevarade ti,rkebiskopsbreven och haft ett fr6,n de tivriga skrivarna sii,rprii,glat spr6,k

(ortografi, ljud.lii,ra, forml6ra), av vilket sp&r kvarsta,r i A, kompliceras f6rfattar-
bestEi,rnningen ytterligare. Det 5r emellertid troligt, att JU fdr nedtecknandet av

ett brev med s& grannlaga inneh&ll som A skulle ha nyttjat n&gon av sina mest

f<irtrogrra skrivare, exv. sin kansler.
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Ytterligare svA,righeter sammanhdnger med jdmftirelsematerialet,
freimst den omstci,ndigheten, att HG efterldmnar s&, fA, Iitterdra alster
fr6,n de sista 10 fl,ren, endast 9. Av dessa hiinfcir sig I till A,r 1512, 3 till
1514 och 5 till 1520, det sista levnadsiret. Det med A d.irekt jzimfiirbara
materialet frin denna tid, av HG sjii,lv utfri,rdade och nedtecknade brev,
uppg6,r blott till 4, 2 frb,n 1514 och likaledes 2 friu L520.L Detta fdr-
hflllande - i f<irening med iakttagelsen att, IIG:s sprA,k undergA,tt vissa
fcirii,ndringar under hans sista decennium2 - mflste skdnkas tillb<irligt
beaktande.

En nackdel, fast p6, ett annat plan, ci,r att, HG:s och JU:s littertira
kvarlfltenskap ej ftireligger samlade och i filologiskt fullt tillfredsstd,llande
utgA,vor (med angivande av uppldsta fiirkortningar o.dyl.). Detta frr
besvdrande siirskilt ifrfl,ga om JIJ:s diplom; ord-fcirrfrdet i IIG:s allra flesta
egenhd,ndiga skrivelser finns mcinstergillt registrerat i Gustafsons Glos-
sarium. Beklagligt d,r slutligen ocksfl, att det ej finns nflgra und.erscik-

ningar av JU:s sprf,k och stil att stcid.ja sig pfl.

En sprfi,klig frirfattarbestti,mning kan under sA,dana omstri,ndigheter
icke a priori viintas leda till definitiva resultat, i all sSrnnerhet icke om
man har att vrilja mellan teorien, att A dr Gadh.original, och att A tir
ijversdttning av latinskt original, avfattat av JU. Trots det mindre gynn-
samm& utgfl,ngskiget skall emellertid i det fdljande en dylik fiiretagas,
dA, problemet dr av ett betydande historiskt och spri,kligt metodologiskt
intresse.

Den egentliga f<irfattarbestiimningen baseras pA, en ingiende konfronta-
tion av SA l6f B med det Gadhska resp. I)lvssonska litteriira materialet.
Betrii,ffande ordfdrr&d, syntax och stil tages hela detta (jfr ovan s. 39)

i betraktande, betriiffande stavning, ljudliirhflllanden och ordbrijning
endast HG:s egenhdndiga brev och JU:s originalbrev, varvid sdrskilt bcir
beaktas, att de sen&re flr nedtecknade av ett flertal personer med vdxlande
skriv- och sprflkvanor. I frflga om dessa sidor av sprflket gtiller alltsi,
jiimfiirelsen HG och JU:s enskilda skrivare.

Vid j:i,mfiirelsen mellan SA t6l3:s och HG:s resp. JU:s sprA,k iir det av
vikt att finna sS,viil likheterna som olikheterna.s Samtliga awikelser och

1 So Gustafson s. 15 f.; jfr ovan s. 38.

' Lindblad i ANF 65 e.227-30.
3 Att rned absolut visshet fastsl&, om HG resp. JU 6ver huvud taget nyttjar

ett visst spr6kdrag eller icke, ?i,r knappast m6jligt. Y6,r bed<imning vilar ju enbart
p6 bevarade texter av icke alltfdr stort omfBng och icke alltf<ir stor stilistisk
spiinnvidd, vilka icke kan f<irutsd,ttas holt &terspegla fcirfattarens ordJtirr&d och
spr&kvanor dver huvud. Man rn6,ste allts6, botd,nka, att jii,mfdrelsen gdller tv6,
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ijverensstdmmelser iir docl< icke relevanta fiir fcirfattarfrd,gan. Verkligt
betydelsefulla i detta sammanhang kan endast sd,dana sprflkdrag i A
vdntas vara, vilka ilr utmdrkande fcir HG men ej frir JU och vice versa.
Ju frekventare ett sprA,kdrag d,r, desto bestalmdare vittnesmA;l kan det
avgiva.

I det fiiljande kommer frirst en sprfl,klig detaljundersiikning, ddr spr&,k-
f<ireteelser i A, vilka d,terfinnes hos HG men saknas hos JU och vice versa,
registreras. Dd,refter grires ett fcirsiik att utifrf,n A:s allmdnna stilkaraktiir
och ton bestilmma fcirfattaren.

Spr&kdrag i SA 1613, vilka d,r mer eller mindre vd,l representerade
i IIG:s litterd,ra produktion men helt, eller ndstan helt saknas i
JIJ:s (resp. i en eller flera JU-skrivares diplom), utgtir en lA,ng rad och
berijr skilda sidor av spr6,ket. X'iiljande har s;mts mig mest icigon{alland.e:

t. ,I- skrivning av rotvokalen i iilherlid,har och ai,l,ia

Det pers. pronominet id,her (obj.-form tiil 1) mciter i A Ig, Teclc,i,s id,her,

och det, possessiva id,har 2 ggr, id,her werd,igheth, id,hers. Detta iiverens-
stdmmer med bruket i HG:s dvriga egenhii,ndiga skrivelser (se Gustafson
s. 29, Gloss s. 49, 51) men skiljer sig frf,n det i JU:s originalbrev. Endast
i 4 tidiga diplom, X'M nr 65, 86, 201 o. 202 fub"n 1500-08, pfr,trliffas
enstaka ex. pi, id,er vid sidan av vanligare ed,er.

Verbet ai,lia dr i A belagt under formen wilie, 2 pI. pres. ind. Att rot-
vokalen betecknas med d, innebd,r anslutning till HG:s andra autografer,
ddr pres. pl.-formerna av detta hrigfrekventa yerb stavas med r 57 men
med e blott 7 ggr (Gustafson s. 28, Gloss s. ll9), medan e (wele) dominerar
i samma former hos JU, t.ex. ASB s. 26 (150f ), BSH 5 nr 9 (1504), ib.
nr 226 (1508), ib. nr 304 (1510), X'M nr 334 (1513) och ib. nr 366 (1516).

Strink{all med. c-skrivning har antecknats endast frf,,n nri,gra ffi brev frfln
1504-ll, exv. BSH 5 nr 9 (1504) och FM nr 234 (1509).

2. Infinitiv p&, -o

A uppvisar 5 infinitiver, samtliga med slutvokalen a: wara, hal,lath
(inf.f suff. pron.), genscriffwa, l,yta, fynna. Enl. Gustafson s. 125 ilndas
denna verbform hos HG >i allmzinhet pit -a>; bel:iggsamlingen innehflller
ca 300 bel. p6, typen linna mob ca 25 pit, finne. I JU-breven dr propor-
tionen mellan de b&da typernas frekvens ungefdr densamma men till
e-t54pens favrir. Tre representativa diplom, BSII 5 nr 9 (1504), ib. m 226

(1508) o. ib. nr 421 (1513), fcireter tillsammans e-form 29 g#, benal,e,

gi,lfue, skikke etc., men o-form blott 3 ggr, wq,rq,2 bel., l,id,ha lbe7.iru 226.

Ilers(lners skrif tsprek,
bre,vmaterial"

sfl,dant detta foreligger i ett jd,mforelser.is tregrei,nsat
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X'cir civrigt gd,ller, att svastonigt o, bortsett frd,n adjektiven, i regel
kvarstflr i A: d,agel,i,gq,, a,nna,rss, rcid,and,is osv. Samma uil-ri,rrru tendens
karakteriserar HG:s sprflk (se Gustafson s. 4E ff., 90 ff., I2I), med.an
Ju:s oftast visat e, exv. behcind,eti,geBsE s s. 10, aTLners ib. s. 310, gamel,
ib. s. 517 och frwlctend,i,s Lb. s. 4Bt.

(Gustafson s. 121), medan den senare markant frired.rar e-form. r l0
representativa JU-diploml antrd,ff&s sa,mma pret. pl.-form med e ca 20 ggr
rnen med o blott I g.,lotho BSH 5 s. 431.

A har dditill 2 ex. p6, d,ndelse-o hos svaga femininer, nyttho, kirlo,iona,
inget p6, f<irsvagning. Liksom i fciregiende fall innebrir detta strjrst civerens-
stdmmelse med HG, som vacklar mellan o- och e-skrivning i ursprungliga
z-kasus, varvid o torde ha nflgon civervikt i obestri,mda former; mot
nyttho 2 bel. st6,r nytthe l bel. osv. (Gustafson s. 92, 94; jfr Gloss). JU ger
ett eftertryckligt friretriide d,t e-stavning. r ovannd,mnda urval av brev
har antecknats ett dussintal -e, nl,esse, motte, rese, siid,he, niiruare osv.,
mot 2 -o, reso, resor BSH E s. El7, ElS.

4. K-skrivning i rilce och Erik
Kort ft-ljud betecknas i A mycket ofta med bokstaven k. Av intresse

i detta sammanhang d,r sdrskilt orden rike och Erik.
subst. rilce, vilket i A rir representerab b ggr, ritcith 2 ggr o. r,ikesens

3 gg", stavas d,ven i andra skrivelser av HG:s hand und.antagsldst med ft
(Gloss s. 8rf.). Hos JU, dilr rilce tir beragt i drygt hri,rften rv dipl"-"r,
mrjter lika konsekvent g-skrivning (Suerigi,s rig,is, riges,i,ns osv.), exv. X'M
nr 86 (1504), BSH 5 nr 266 (1808), SAB s. 86Z (r5rr), BSH 5 nr 4lB
(1512), x'M nr 329 (1813) och ib. nr 866 (1516). rsolerad. i Ju:s produk.
tion stA,r skrivningen ri,ketBSH E nr 285 (1809).

Det vanliga personnamnet Eri,tc antrd,ffas I g i A, skrivet Er,ilc.samma
stavning mdter i iivriga aktstycken, drir rrG ftirt pennan, inalles Ig ex.
(Gloss s. 20), medan Ju:s brev aldrig betecknar srutkonsonanten med ft
utan med ch ellet c: E*ich, exv. BSH E nr g (1504), ib. nr 24d (IEOS),
x'Mnr 260 (1510), BSH b nr 424 (rsr3) ochib. nr bl4 (rb20); Eric,t.ex.
ASB s. 151 (1501) och x'M nr 284 (tb09). Genitiven skriver HG konsekvent
Erilcs, JU Eri,(c)r, exv. BSIf E nr 299 (t5l0) och ib. nt 42t (1513).

1 ASB s. l5t (1501), BSH b nr g

ib. nr 259 (1509), ib. rff Z8E (1509),
413 (I512) o. ib. nr 421 (tbIB).

(1504), ASB s. 226 (1506), BSH 5 nr I8Z (tb08),
ib. nr 335 (l5lI), ASB s. 307 (I5tl), BSH b nr
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5. Skrivningen och'et, etiarn'
Konj. och adv. fsv. ok &terges i A genomgflende, 12 ggr, tted. och.

Detta ri,r karakteristiskt fiir IIG (ett 1000-tal bel. enl. Gloss s. 751),

medan 35 av JU:s originalbrev uteslutande anvdnder skrivningen oc.

f 4 vdxlar oc med" ocfr,, BSH 5 nr 34 (1505), ib. nr 240 (1508), X'M nr 327

o. 334 (bA,da fr&n 1513 o. samme skrivare), i t, X'M nr 336 (I5f 6), ok (-kl)
rmed och; slutligen dr och ensamt nyttjat i BSH 5 ru 271 (1509).

6. Iclce'non'
P6, satsnegation finns det I ex. i A, ndmligen,i,cke. Exakt samma form

uppvisar HG:s dvriga egenhdndiga skrivelser (se Gloss s. 123). Den
I)lvssonska diplomsamlingen favoriserar ddremot den Ei,ldre vdxelformen,
fsv. iiltke, vilken hos JU intill I5tI stavas eklae men diirefter ircgel eclrc-

I den frirutndmnde Jon Erikssons brev mtiter dock normalt i-form: i ASB
s. 226, SA 1437; jfr brev L4l4 L52t till Sko; ecke d,r belagt I g i BSII 5
s. 531. Aven ett par andra skrivare vacklar; i-form vid sidan av e-form
har s6,lunda noterats frin 3 diplom, X'M nr 243 (1509), BSH 5 nr 413

(1512) och ib. nr 5I4 (1520).
7. Ba'sil'
Fsv. sao 'sfl,, sfld.an' upptriider i A under formen sa, 2 fall. Denna iir

iiven den ensamt mdtande i IIG:s tivriga autografer (Gloss s. 97 f.), medan
den icke antrdffas i JU-breven. Drir dominerar flldre srza; dtirtill finns
adverbet konsekvent fltergivet soa (med 2 a-leckenl) av skrivaren i BSH
5nr 299 (15f0), ib. nr 368 (1511) och X'M nr 280 (1511). Ett enstaka soo

vid sidan ay swa har antecknats frfln X'M nr 334 (1513).

8. Drepelig'drflplig'
Esv. d,rapl,ig 'drf,plig' uppvisar en siillsynt vdxelform, d,rri,p(e)li,g (jfr

lrr.lt il,rapl,ik: d,repel,ih). Den senare, som 6r belagd i A, d,repel,i,ge swa,re

ed,her, anfiii,ffas 6,tminstone 8 ggr i HG:s iivriga litterd,ra kvarlA,tenskap,
5 ggr med rotvokalen tecknad e och 3 ggr tecknad ri, varvid. det med A
direkt jii,mfdrbara spri,kmaterialet, de egenhii,ndiga d.iplomen, 4 ggr upp-
visar e, aldrig ai.2 Normalformen upptrtider i HG:s egenhiindiga skrivelser
endast I g, ddrvid med den egendomliga stavningen il,ropl,'i'9a3, BSII 5
s. 73, i <ivriga skrivelser ett par ggr, exv. d,rapeli,g BSII 5 s. 140.

1 I HG:s tv& sista brev, BSII 5 s. 645 resp. 647, ddr nya star.'ningstendenser'
iakttages, v6,xlar dockoch med oc; tidigare 3 ggr ok och 1 g oc. Se Gloss s. 75 f.

2 Frir belti,ggen frA,n llG-autograferna so Gloss s. 18. Fr&n rivriga aktstycken har
jag noterat f<ilja,nde beliigg: drtipel'ig bis BSH 5 s. 178, d,riipel,'ig ib. s. 191, d,replegi,t

ib. s. 626. 
- 

Jft d,rapel,i'gelref i proklamation fr6,n I(alrnar stad med omnejd 3/5
1507, fcir vars ordalag och argurnentering IIG sii,kerligen varit ansva,rig, BSII 5

s. 176 (Carlsson, Ilemrning Gadh s. 165).
3 Det 5r tii,nkbart, att d,ropl,'iga, som st6,r i koncept till en officiell skrivelse,
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Hos JU p&traiffas aldrig orddubletten il,rd,p(e)l,ig. Normarformen dri,r-
emot har noterats i 3 fall: d,rapelig ldrlalBSH 5 s.220 (1509), d,rapelihe
tirend,e ib. s. 486 (1511) och d,rapeli,gh tirende X'M s. 608 (I513).1

9. Ganst(h) 'mycket'
Det anonyma dokumentet har t bel. pf, gansth ,mycket,: bid,hie wij

gansth gerne. Detta adverb med samma innebtjrd rir vdlbekant frfln
HG:s iivriga litterilra alster, bAde frfln de egenhdndiga (27 ex. enl. Gloss
s. 34) och de icke egenhrindiga (fl,tminstone 2d ex.). Hos JU saknas d.et
helt; i stflllet fcirekommer gcnnsze, ganzcke el. liknande tva,stavig form,
t.ex. ASB s. 367, BSI{ 5 s. 324 och ib. s. 398.2

10. Mellan
Under uppslagsordet miillom (jfu i m,rillom) i Sdw 2 s. 80 (jfr I s. d82)

finner man' f,tskilliga former upptagna: md,l,lum, mril,l,an, mellin etc., &v
vilka flera har nyttjats vid medeltidens slut.

SA f 613 har 2 fall av an-form: mellan och i mellan Samma anvd,nder
HG i sina andra egenhiindiga skrivelser (ca 25 ggr enl. Gloss s. EZ, 70)
liksom i de rivriga, t.ex. BSH b s. 144, 16Z, 169 och 171. Form pf,, -zz
(mell,om o.dyl.) mciter blott i avskrifter av HG-brev (stundom vid sidan
av form pil -n), t.ex. HSH 20 s. 30 samt Ifauseri, a.a. 7 s.294ff.

r Ju:s originaldiplom dr typen mellanokdnd. Diir antrd,ffas uteslutande
form pA, -m: ,i, mell,em BSII 5 s. 325 (1508), (e)melleru, 3 ggr X'M s. 486 f .

(1510), mel,lem BSH 5 s. 518 (L5t2), (e)mell,om 3 ggr X'M s. 60df. (tbl3).
Aven i ayskrifter av rirkebiskopens diplom upptriider ocksfr p6, ett undan-
tag niir form p6, -m, t,.ex. HSI{ tg s. 14, ib Ig s. It2, ib 20 s. 292 och ib.
24 s. 53 ff.; undantaget iili mel,lan HSH IS s. 129 (1400-talsbel.).

lL. An thy'fastd,n, dven om'
SA 16f 3 har I bel. p6, koncessiv konj., neimligen tin thy i meningen

tha cir thet ingens skul,l wtan ,id,hers, si,ghi,e m,ange, iin thy i i,nghin skull
ther i, haffute, dd,r konj. av de flesta uppfattas som konditionalt kon-
cessiv 'd.tren om'.3 I civriga brey av HG:s hand flterfinnes rin thy d ggr,
med antingen innebijrden'illven om'el. 'fastdn', t.ex. All alle \d,myulcth
tackar jach id,her lor al,th thet i milc send,hen, d,n thy jach lik ther i,nte afl
BSH 5 s. l3l. An thy dr vidare HG:s ndra nog enda koncessiva konjunk-
tion; vid dess sida upptrdder blott I g annan dylik, ndmligen d,n tha:

Eir stilistiskt betingat. HG har p6, grund av aktstyckets karaktdr tillgripit den
obetingat va,nligare formen, vilken han 

- 
p6, grund av obekantskap 

- 
stavat p6

ett f<ir honom sH,reget, slitt: eldre limgb a tecknas f.6. hos HG a (Gustafson s. 2d ff.).
1 G. carlsson p&pekar i brev 13/9 1951, att drepeh,g iir ron f<ir Gadh typisk glosa>.
2 G. carlsson h&ivdar i anf. brev, a,tL >>gansth ti,r dverhuvud ett mycket wanligt

ord hos IIG men saknas helt hos JUu.
8 Se Steneson, &.a. s. 170 o. Carlsson i Hist. tidskr. Ig49 s. 2Bg not l.
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Tcirulcer ther al,uarliga t'i,l, iin tha wi,i ey til' iire, her nw waga halsen BSIJ
5 s. 332. Konj. ri,nthy ilr noterad. dven fra,n icke egenhiindiga HG-skriYelser,
t.ex. BSI{ 5 s. 144 f . och IISII 20 s. 30.

Varken rin, thy eller iin thu forekommer i JU:s litterdra kvarla,tenskap.
Pfl 2 undantag ndr nyttjas dd,r som koncessiv koni. d'n togh (at), i regel
med bet. 'fastci,n, oaktat,', l.ex. ty wii, nti'ppelighe lrunne red,hel,ige wtfaa

thet wi,i, hallue skol,e, d,n togh the hallwe swa latiid, fdrstad,t oss teris armot

BSH 5 s. 431. 0vriga beltigg: ASB s. 368, X'M s.444f., HSH 18 s. 50, 65 f.,
126,ib.19 s. 139, ib. 20 s.292,1b.24 s. 53, 57' X'.6. t bel. pf, koncessivt

eehurw n'M s. 606 och I p& om enHSH 20 s. 280.1

12. Konstr. aiilai,li,og uti
Det anonyma dokumentets avslutningsfras lyder: I al,le thy i, wi,lie

lyta tit oss, skul,e i, lynna oss wel,uiliogh wti. Att adjektivet ad,l,ui,l,iog '(fuilt)
villig' fiirbindes med prep. frir befintlighet, uti el. likn', tycks vara sdll-

synt.. Normalt fciljes det av tit (jfr Sdw 2 s. 1036 f .)' Aven for diplomens

stereot;rpa avslutningsfraser, ddr konstruktionsurspd,ringar ldtt intrd,ffar,

gd,Iler detta. Hos HG finns emellertid ex. p&, konstr. med 'i lg, I tesse

iirend,e och all, anner warilnad,e ... scole 'i oss f'inne welwelige BSII 5 s. 369

(f509), och med uti, lg (egenhdndigl): al,t thet tilbdrli,gith d,r, slcule i' mik

linna wel, wi,li,ogh wti nar wi,i koma ti,l talss och ord,ha Gustafson s. 18 f'
(trol. dec. 1505). Adjektivet ifub.ga kommer ytterligare 2 ggr till anvii,nd-

ning i avslutningsfras i HG-brev, varvid det i ena fallet ej fdrbindes med

prep., BSII 5 s. 360 (1509), i det andra med prep. ti,l, DGAA 4 s. 3I8
(150a; avskrift).

I JU:s ]itterdra produktion &terfinnes icke konstruktionen arilui,li,og

uti, (el. z). I de ffl och iildre faII, ddr en fras med d.etta adjektivavslutar
en skrivelse, frirbindes det med til, t.ex. Wilia wii lathe lynne oss uel,uilioge

ti,l, alth thet sweri,gi,s riche ... kan lcomma til nytte HSH 18 s. 153. Jfr ib.
s. 151 och 156.2

13. Frasen bid,hia gansth gerna

Ndst sista meningen i A avslutas med satsen bid,hi,e wii gansth gerne.

Denna fras har direkt motsvarighet a,tminstone 2 ggr i det Gadhska
jiimfcirelsematerialet: bail,e iak ed,er ganst gern&, at i, wi,l,le werd,es wara

mit bod,h BSH 5 s. 123 ocb.bad,e iach ganss gerna, thetta tag matte all stillas

ib. s. 220. Detta bijr sii,ttas i samband med att HG i regel utbildar verbet
bid,hia med en sammansatt ad.verbiell bestii,mning, gansth 6d,mi,ukeliga,

1 Som ex. p5, frireteelser i A med >goda spr6,kliga parallellerr i IIG:s ovriga brer-

anfor Carlsson i ovan anf. brev anren tiitt thq etc.D.
2 BetrSffancle s6,vd,l detta sprd,kdrag som de under l3-15 anforda har G. Carlsson

i brev 13/9 1951 framh6,llit, aLt de finns hos HG men saknas hos JU, och anf<irt

exempel fr&n IIG, vilka jag 6,beropar.
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ga%st ltdrl;iga, ganst ger%a, el. dyl. Beliiggstelen hii,rf<ir utciver oyan ndmnd a,

ii,r BSII 5 s. l4I, 145, 147,190, 201, 371, Gustafson s. 16, 19 osv. Annu
intensivare uttryck p&trriffas i ett diplom (i avskrift) fri,;r_ 1506: bed,er
iach ed,er ganske t)d,miwlcelige gerne och ,iach bed,er eder ganslce lcerl,ige gerne
HSH 20 s. 59.

Hos JU d,terfinnes ej frasen bid,hiu gansthfgansze (el. dyl.) gerna, vilket
sammanhflnger med att Ju endast brukar utbilda bid,hiu med ett ensamt,
adverb, oftast karl,iga (-gen) (exv. bid,i,e wii ed,er lcerl,ige BSII S s. 398),
nA,gon g6,ng gerna, exv. bad,e wi,j gernd, thet ,i wele si,efifue betenki,e IJSIJ
19 s., It7. Det frjr HG karakteristiska bestdmningsordet till gerna,
lcarl,i,ga etc. saknas sfllunda.

14. Pleonastiskt personligt pronomen
I SA t6f3:s centralparti mciter meningen Her Erilc Trolle han cir

bequem och thro med,lare i mellan ri,kesens forstand,are och her Ni,etss Bosson.
Pleonastiskt pronomen av denna typ pfltrri,ffas ri,tminstone g ggr i det
Gadhska jri,mfdrelsematerialet (8 ggr i egenhrindiga brev) men sakm.as
helt i det I]lvssonska. X'cireteelsen behandlas ndrmare nedan s. bg f.

15. Efterstrilld anfriringssats av typen sighia rna%ge

I meningen Sker och o,nnarss, tha dr thet ingens skul,l wtan ,id,hers,

si,ghie mange p6,trd,ffas en efterstd,lld, ndra nog parentetisk anfiiringssats,
innehfrllande verbet si,ghia. Detta dr en icke alltfrjr ovanlig fcireteelse i
HG:s ledigare, brev, t.ex. Al,le hans (dvs. prostens i Ljungby) howor, gull,
si,l,ll, peni,ngha och inged,1mer haffd,he han lati,th lcoma til Kalmarna, sigher
myn logotte lor mi,k BSH 5 s. I15, Jdns Holghersson l,igger wi,st norilan
1l,andz with med,h u,i,j skep, thet sad,e m,i,h progwsten alf M6l,stad,ass ib. s. 210
och Follcith (dvs. krigsfolket i Kalmar) forl,iki,s wcil,l,, sigher Jon Nielsson,
wtan somme rire slcalka och gdra bull,er ib. s. 234. Jfu Thet wore th6m en stor
skensell, theress rettha herre oc lt(onurry) l,eggi,a i borgaraleger . . . Sa sad,he all,e
BSH 5 s. 646. I JU:s diplom tord.e en dylik meningsbyggnad icke exi-
stera:

Det kan anmdrkas, att framfijrstrillning av anfiiring (inkl. frf,gebisats)
d,r avsevdrt vanligare i HG:s rin i JU:s sprek. Frfln den fcirre kan anfciras
Hwad, ,i, sanningen rir, jafu elcke weth BSH 5 s. 140 och Hwad, al,mogens tal,
rir och theras ,i stad,hen d,re, weth Brems eil,er und,erwisa ib. s. 178; frd,n den
senare Huad,ther anil,er rir wethewij eklceIJSIJ 18 s.43.1

De sprA,kliga frireteelser i SA 1613, vilka flterf innes i det Ulvssonska
men saknas i det Gadhska jd,mftirelsematerialet,, rir fA,. Ett par bercir

I Det ii,i i de nord. fornspr6,ken ganska srills5mt, att anfriringssats friijer efter
anf<iringen. Se Nygaard, Norrdn s5mtax s. 387; Wess6n, Sv. spr6,khist, B s, 2g5;
Mikkelsen, Dansk ordf6jningsl&ire s. 680 (jfr s. 676).
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ortografi-skrivskick, ett d,r

matiskt.
1. Obest. art,. et 'ett'

Gustaf Lindblad

av lexikografisk-stilistisk art men proble-

Enda exemplet p& obestd,md artikel i A stavas ef. Neutrum-formen

tecknas i iiwiga brev av HG:s hand. undantagsliist efft, (alltsfl med digrafen

Jft,), inalles gi f*U, bl.a. i ett, ungefiir samtidigt diplom, BSII 5 s' 541

(febr. 1514). Se Gloss s. 19.

I de excerperade JU-diplomen 6,r eth forhiirskande; flera r0-ta1 belii,gg

har noterats. skrivningen tir emellertid icke enarfldande. En av JU:s

mest fdrtrogna skrivare, iirkebiskopskanslern Jon Eriksson, stavar

niimligenko-nsekventet:ASBs.226(1506),SA1437(1506),SA1440
(1507) och brev till Sko (1521).

'Eftersom skrivningen et iir rf,ycket siillsynt i diplommaterialet frfin

I500-talets biirjan - i den stora urkund.ssamlingen BSII 5 endast noterat

fra,n ett enda brev (s. 7I f .) - dr dverensstdmmelsen mellan A:s ortografi

och JU-kanslerns av betydande intresse'

2. Stavningen scriflwa utan abbreviatur ftjr rd

' Verbet, slcri,aa stavas i A suiffwa, med varje ljud betecknat med

minst en bokstav. Att fijrbind.elsen skr'its-, i skriua, skrioelse, skriaare,

tecknas utan fijrkortning fot ri, ii,r i iivriga Gadh-diplom en stor sdll-

synthet.AvGlosss.8g(med.hiinv.)framg6'r,attgentemotnalaettl00-
tl,l 

"*"mp"I 
med abbreviatur f6r ri stflr endast 2 utan dyltk: scrillwa

carlsson, Ilemming Gadh s. 350 (1500) och sorillwarez BSIr 5 s. 272

( r508).
Den i A miitande stavningen 5r ddremot en vanlig f<ireteelse hos JU.

Atminstone ett par av hans huvudskrivare frfln 1510-talet nyttjar nei'stan

konsekvent denna, nd,mligen handen i diplomen ASB s' 367 (I5I1)'

BSII s. 471 (151r), iu. s. sro (1512) och ib. s. 517 (1512) samt hand'en i
diplomen FM 327 o. 334 (1513). Jon Eriksson fcirsma,r att fijrkorta subst'

,"il,yyuttr" (exv. ASB s. 22G) men synes alltid anvii,nda abbreviatur f6r

-r'j- i verbel skriaa.

sA 1613 fcireter sri,lund.a i detta avseende en civerensstammelse med

flera av d.e skrivare, som JU anlitade under 1510-talet'

3. Pluralis majestatis
Det, anonyma aktstyckets ftjrfattare talar i pluralis majestatis: Tecld,s

id,her ... off nogoth i, genscri,ffwa ti'l warss a'lil'herhetzs hugat;alilsse "'
biil,hie wi,i gansth gerne. I atle thy i' wi'li'e lyta ti'l oss' skule i lynna oss

welui,li,oghwtj.IlrilligtG.Carlsson(Hist.tidskr.t949s.236)skulledetta
uttryckssiitt, mijta annu tidigare i brevet, ndmligen i meningerr Had'e

wi,j lortr0sth oss oppa bond,hi hylti,sth octt, T,ene nl,cln,lmd,e wii lort1rnath

etc.
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Denna fcireteelse, typisk fcir episkopal brevstil p6L denna tid, nyttjad.e

Ju konsekvent, sedan han 1470 blivit zi,rkebiskop, dYen efter det att

han 1514 ldmnat sitt htiga e\mbete.

HG:s bruk av pluralis majestatis tillhcjr - 
att dijma av det bevarade

kiillmaterialet - 
dels d.en tid, de han var utvald biskop, relectus>, i

Linkripings stift, I50l-(bcirjan av) I513, dels de sista ma,naderna av hans

Iiv, okt.-d.ec. 1520, da, han verkad.e som konung Kristian II:s ubefull-

mdktigad.e szi,ndebud. fcir Finlandu och f.ci. ocksa upptog electus-titein'

Detta innebd,r, att det frin mellanliggande skede, ja t.o.m. zinda fra,n

gl4 t':r]I tiII l0/1i 1520, icke finns n6,got enda exempel p5, att HG anvd,nt

pluralt pronomen om sig sjtilv vid korrespondens'1

Ar det dA, sannolikt, att trIG i privatbrev till Peder Jakobsson fr6,n

clenna mellanperiod (ca 1514) skulle ha nyttjat detta stildrag? FrA,gan dr

av stcirsta bei5rdelse fcir fcirfattarbestdmningen men ingalunda ld'tt

besvarad.
En bestalmt negativ insteillning bibringas rnan vid ett ndrmare studiu.m

av HG:s anvd,ndning av pluralis majestatis under electustiden. Givetvis

aterfinnes det konsekvent i kyrkligt-officiella aktstycken, som IIG ut-

ftirdat 5, sitt ei,mbetes viignar2, men i 6vriga (veisentligen) svensha

diplom av HG:s egen hand a,terfinnes det aldrig p5, ett undantag

r,,ar., I de icke egenhri,ndiga breven deiremot nyttjas under de

frjrsta eleatusaren, 1501 1503, rTHstan konsekvent pluralt pronomenr

t)i, oss, uart, orn avsd,ndaren. sfl t.ex. i ett Jcrev till den gode vuinnen

svante Nilsson i/9 1501 (BSI{ 4 s. 280). Biirjan lydet: sincero nostro

lauore premisso. werd,hens aethct,, here her Marsch, synnerlig goil ue,n, atlt

uij ko,mo i allthens seenth hiit tdll Linc,ping oc acthe oss stra,r till ed'er

strenglighet och hallde wii ei,g utore st\ffla llorr afl d,raget en w'ii linghe her

Eri,c tricssons brell- skrivelsen avslutas med omniimnande av sigillering:

nostro sub secreto. Men bruket av pluralt pronomen visar sedan starkt

avtagande frekvens. Efter stor vacklan i detta hei,nseende under ir 15044

rir biuket av pluralis rrajestatis 1505-09 inskrdnkt tili latinska, fraser

i brevens bdrjan och slut, d.zir det kan ha bibeha,llits av ren slentrian.5

r G. Carlsson enl. Westin, a,.a'- s- 564 not 38'
2 Exv. i skrivelse till Vadstena klost'er, BSII 5 s' 359 f' (1509)'
3 Det iir i den latinska ingressen i en biljett' till P.I: S'inceriss'ima nostyi recont-

tnenclac,iorte precm,issct, BSH 5 s. 347 not. lld,r finns iiven ett par latinska plural-

former, som kan men icke beh<iver syfta p6, avsii,ndaren enbart,: Mi,tti,m,u,s h,unc

lcttorem, presenciurn, etc' Se Wes1,in, a.a. s. 559 not' 24'
a Man pA,treffar dipl0m fr6n 1504 med genomfrirt pluralt pron. (t;'i, ua,r etc-),

t.ex. BSH 5 s.23, med genomfort, singulzirt pron. (iag, rn'in eLc.), t.ex. ib s. 26,

och rned omvd,xlande pluralt, och singuldrt pron', t''ex' ib' s' 7'
5 Exr,. BSH 5 s. 75 (1506), ib. s. 136 (1507) och senast ib. s. 368 (1509 1t/8).

+
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Efter rI/8 1509 finns inga bekigg p&, fcireteelsen ej heller i denna brey-
genre.

De 4 breven fra,n HG till PJ ts06-09 fdljer de hrir angivna rikt-
linjerna, s& nri,r som att ett egenhd,ndigt brev uppvisar plur. maj., dock
mflhalnda blott i latinsk inledningsfras, dilr detta skrivskick, sisom d.e
icke egenhrindiga breven visar, ha,llit sig segt kvar.1 over huvud taget
finns det ej ett enda exempel pd, pluralis majestatis i svensk text av
egenhri,ndigt HG-brev av personligare karaktdr, t.ex. till svante Nilsson
eller Peder Jakobsson.

x'r6,n rrG:s sista >storhetstidrl, d6, han var Kristian rr:s sdndebud i
x'inland, finns endast, ett otvetydigt exempel p6, att han nyttjade detta
skrivskick, ndmligen i ett officiellt dokument, ett diplom ddr HG ger
staden Viborgs borgerskap en interimistisk bekrriftelse pi, dess privilegier
(10/11 1520; Hausen, a.a. 8 s. 3B).

Mot denna bakgrund fcirefaller det onekligen mindre troligt, att HG
ca L5r4, alltsa, en kort tid efter det att han definitivt berdvats sin lei,nge
starkt underminerade biskopsstrillning (bannlyst ls06), skulle i ett pe
svenska avraltat' personligt meddelande till pJ, med vilken han 6,tmin-
stone tidigare varit, intimt lierad, ha anvarnt ett specifikt biskopligt ut-
tryckssritt.

Men 6, andra sidan kan anfciras, att krillmateriaret fr6,n HG:s sista
levnadstid cir mycket obetydligt (jfr ovan s. 4t). Endast E diplom pfl,
svenskt sprd,k finns bevarade fr6,n tiden lElL-2}, av vilka inget rir strillt
till PJ. Man kan drirfcir ej alltfrir mycket trycka pd, frirha,llandena i
kdllorna frf,n detta skede.

'vidare kan erinras om att en biskop, som dragit sig tillbaka frfln det
praktiska utrivandet av sitt d,mbete, fortfarande kunde anvd,nda pluralt
pronomen om sig sjrilv vid korrespondens, t.ex. Ju efter sin avgflng som,
rirkebiskop 1514. Detta biir rimligtvis ha gci,llt d,ven HG, fastdn han endast
varit utvald biskop utan pS,vlig bekrzi,ftelse och fastfln han bercivats sin
hriga kyrkliga vrirdighet. r alla hd,ndelser synes han, f,tminstone i viss
utstrrickning ha bemcitts som en biskop ri,ven efter l5l3.z

Slutligen cir det ett faktum, att HG under den sista fasen av sitt skiftes-
rika liv nyttjar pluralis majestatis - A,tminstone i officiella sammanhang.

1 Aven cle ucentralar partierna av 3 brev fr6,n rrG till
latin, rnen dd,r p6,trd,ffas troligen endast (jf" clock s. 49
verbforrner, som 6,syftar avsd,ndaren. r brev BSrr b s.
scio etc.; i den ovannei,mnda biljetten ib. s. 247 noten
jubentes).

2 oarlsson, Irernming Gadh, utr)lectusu i Linkoping,
skriftserie 9 s. 11.

PJ zir delvis avfattade pti
not, 3) sing. a\r pron. och
253 stflr ogo, m,ih,i, aideo.
pron. rrue (De rne serllpet'

Livgrenad j d,rf oreninge ns
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Sistnii,mnda omstiindigheter talar i viss mfln ftir miijligheten av att
IIG ii,ven und.er mellanperioden som ett alternativt uttrycksiltt anvdnt,

detta skrivskick. Betraktar vi fiireteelsen ur isolerad synvinkel, synes

det dock mindre sannolikt, att HG i ett personligt brev till PJ ca l5l4
gjort bruk ddrav, och det ftirefaller mig motiverat att om ock med

reservation uppftira pluralis majestatis bland sprflkdrag i A, vilka f,ter-

finnes hos JU men saknas hos HG - nef,s, bene vid tiden ftir A:s till-
komst. Problemet skall emellertid upptagas i ett stcirre sammanhang,

vid ett frirstik till en allmii,n stilkarakteristlk av A.

Med hiinsyn till problemld,get (jfr oYan s. 40) synes d.et motiveral all
ndmna ilven ett par andra ftireteelser, som sn&rast pekar mot JU och

bort fra,n HG, Iet vata alt de dr av s6,dan karaktdr, att de endast kan
tilliiggas subsidiilrt indicievn]rde.

Det :ir dels skrivningen (formen) med,l,are i A. Denna passar onekligen

bii,ttre in i JU:s H,n i HG:s ortografiska (fonetiska) system. Ord av s&mm&

fonetiska grundtyp (Nyp sigel,, sigla en7. Hesselmans bekanta schema i
rDe korta vokalerna i, ochy i svenskanl) stavas i iivrigaavHGnedskrivna
aktstycken undantagsliist med 'i i rotstavelsen, t.ex. 'id,her, id,hra och

niil,hre. substantivet ifra,ga finns ej belagt ddr, men vdl infinitiven mid,hl,a

(Gustafson a. 29). B,imligheten av att antaga samm& rotvokal i exv- id,her

och mid,hl,are hos samme skribent bestyrkes av exY. ett diplom BSII 5

s. 560 f., d'hlr myd,lare (:mid,lare) och'id'er upptrdder t'illsammans'l

JU:s brev dd,remot karakteriseras i avsevii,rt hiigre grad cin HG:s av

att ri,Idre kofi i, i rotstavelse tecknas med e' Fsv' mid'hlayi,, mid,hla, mid,hel

har jag visserligen icke observerat i det Illvssonska brevmaterialet,, men

ord a]r samma fonetiska huvudtyp stavas i betydande utstriickning med

e, exv. ed,(h)er (se ovan s. 42).

Vidare kan p6,pekas, att till sarnmanstiillningen gud,, lcirkiona och

tclerlcerid,h i A finns - si,ysn betrd,ffande ordningsfiiljden - en innehflllslig
parallell i en skrivelse fr6n Ju fl,r 1516: Thet iir rad,eli,gi,t kii,re her sten

ati, hallwe gud, och then hel,ige ki,rlce och hennes prelater och personer i ti'il-
bdrl,i,ge word,e IJSH 24 s. 57. Hos HG har jag ej lagt mdrke till n6,gon

motsvarighet.2

1 Att, ett icke egenhiindigt brev, BSH 5 s. 136 f., uppvisar medell 2 ggr, beh6ver

ej tata mot, detta resonemang. n'6r denna skrivning kan niimligen skrivaren vara

ansvarig; han betecknar niirnligen i betydligt st<irre utstrii,ckning d,n HG garnmalt

i rned e, t.ex. eder, ed,re (HG: i,ither, 'id,hre), u;eli,a (HG: t rcgel u'i'l'i'a), bec)h'er (HG:

b'idher) osv.
2 I rnin ovannli,mnda artikel i ANn' 65, diir min problemsi;d,llning ej iir densamma

sorn hd,r utan ,rAr Gadh f<irfattaren eller tir han det icke?rr, upptages en ganska
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tr'ciregi,ende sprikliga detaljunderscikning ger nd,rmast till resultat, att
det anonyma aktstyckets spriLk fcireter avgjort stcirre likhet mecl
HG:s ri,n med JU:s.

Detta framgA,r redan rent numerd,rt. De hrir pA,pekade spr6,kdrag,
som fcirenar A med HG, ri,r mi,ngdubbelt flera 

- 
t5:3 el. ev. lb:b 

- 
ein

de. som sammanlzi,nkar A med JU. P5, dessa, siffror bcjr man dock ej
alltfrir starkt fcirlita sig. Statistik har vid fcirfattarbestdmning beviskraft
endast om undersdkningen varit verkligt noggrann och allsidig. Det finns
ju orindligt md"nga sprikliga jeimfcirelsepunkter, och n6jer sig granskaren
med ett godtyckligt urval, kan siffermaterialet bliva missvisande och
hela undersdkningen snedvriden.

Viktigt 'd,r, att, ovanndmnda iakttagelse kan kombineras med den, att
riverensstrimmelserna mellan A och HG neistan samtliga ri,r tungt
viigande med hzi,nsyn tilI frjrfattarbestdmningen, medan de meilan A
och JU ijr mindre signifikativa eller problematiska.

Sdrskilt betydelsefullt d,r ddrvid, att vissa av likheterna mellan A och
HG tycks vara speciellt utmflrkande f rir Gadh och icke alls eller
mycket seillan A,berfinnes hos andra skribenter (S,tminstone dipiomfdr-
fattare) fri,n 1500-talets fcirsta decennier.

Detta gziller fdr det fcirsta ordformen d,rripelig (rlrepeli,g). Av de 14
belzigg heirpf,, som jag krinner till (frA,n ordbricker och excerpering ar-
texter), pf,trziffas ej mindre rin 10 hos HG (jfr ovan s. 44). Av de 4 i,ter-
stAende mdter I i skrivelse frAn svenska riksr5,det, HSII 20 s. 195 (IS07),
och 2 i brev frA,n Svante Nilsson, I{SH 20 s. 197, 198 (1b07). Det eir vatl
inte omrijligt, att valeb av denna ordform hd,r liksom i den s. 44 not 2

nrirnnda proklamationen 3/5 1507 pi ett eller annat sd,tt vore inspirerat
av HG, Svante Nilssons >fcirste ministeri> och Sturepartiets frdmste talare
och sl<ribent. Det fj5rde och sista exemplet pi,treriffas i en sen l400-tals-
avskrift av ett dokur.nent fr6,n 1343 (SD 5 s. 211; jfr ib. s. 8). 

- Om
skrivningen d,rep(e)lig 

- 
rned e i fdrsta stavelsen 

- 
rir IIG alldeles ensam.

Det gziller fdr det andra ordet gansth 'rr.ryckeL', som finns belagt hos
HG i ett 50-tal fall (se s. 45). I 6vrig excerperad diplomlitteratur fr6,n
de sista A,rtiondena av medeltiden har endast 3 fall noterats frA,n 3
personer, med vilka HG haft S,tskilligt samrcire: Svante Nilsson (ganst
gerneBSH 5 s. 180), Sten Sture d.y. (ganst kerlige ib. s. 486) och Johan
MiLnsson (ga,nst gerna lb- s. 567). Ordet stavas dock icke hd,r med digrafen

l6,ng rad sprS,kdrag i A, vilka (nii,stan) saknas hos HG. D& emellertid flera a'
dessa ej heller pE,triiffas (norrnalt) hos JU (exv. rira 'srtnL' , kl,erlceri,ith med a,rt . -clh,
ensamt oalete, orden ald,erhet, bond,a hyll,,ist), saknar de direkt, relevans fcir den p6,
detalj granskning uppbyggda f rirfattarbest:i,mningen.
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th som i HG;s egenhdndiga brev. sprfr,kligt inflytande fr6,n IIG 5r vii,l

icke heller i detta faII uteslutet'l
F<ir d.et tredje kan nilmnas konj. iin thy'fastri,n; flven om'. Denna tycks

tiver huvud taget vara ganska stitlsynt. W'ess6n nd,mner den inte bland

koncessiva konjunktioner i sv. sprS,khistoria 3 s. 281 ff ., och i sdw upptar
bel:i,ggmaterialet endast t/3:s spalt, medan koncessivkonjunktionerna

An thi och iin tho tpptar drygt en spalt vardera. Man kan emellertid

gfl, ett steg vidare och antaga, att HG bland senmedeltida diplomftirfattare

varit gansk& ens&m om ii?a thy; en hastig genomg&ng av BSH 5 ger i alla

hri,ndelser negativt resultat utom betrtiffande HG:s alster'

x'<ir det fjii,rd.e kan anf<iras konstruktionen uiil,a'iliog uti,. I den stora

urkundssamlingen BSH 5 finns ca 30 ex. p6, konstr. atiluiliog ti,l, m.elr

endast - bortsett, fr&n HG-materialet - 5 ex. p6' uiilai'l'i'og uti' el' i el'

uti,nnan:3 hos Nils Bosson (s. 200, 233, 286), I hos Erik Trolle (s. 309)

och I hos Ake Hansson (s. 380). Sistnii,mnda fiirbindelse ilr alltsa, ganska

sdllsynt.
Mrijligen :i,r ocksfi, efterstiitld. anf<iringssats av tJrpen si,ghia rno,rlge n6,got

fiir HG sri,reget. vid mina excerperingar av d.iplomlitteratur frf,n 1500-

talets biirjan har jag ej lagt mti,rke ddrtilt hos andra skribenter.

I alla hdndelser irlr d,repel,ig, gansth oc]n tin thy for HG speciellt karakte-

ristiska ord, som ofrd,nkomligt binder honom vid SA 1613'

Av icke mindre vikt iir, att de Gadhska sprflkdragen i det ano-

nyma dokumentet giiller icke blott den yttre sprflkdrilkten, ortografien,

exy. id,her sa]mt och, utan dven sprfr,kets stommei ordfijrra,d (d,repelig,

gamsth, mellan osv.), fraseologi (bid,hi,a ganstlt, gerna) och s5rntax (ad,lailiog

uti, pleonasbiskt, pers. pron., efterstai,lld anforingssats av typen si,ghia

mange).
Med andra ord: f sin sprfr,kliga gestaltning iir A i'tminstone

viisentligen ett Hemming Gadhs verk.

Hii,rav kan den konklusionen d.ragas, att det dr uteslutet, att, HG

varitenbart en ordagrann avskrivare elleren slavisk civersd,tt,are

av ett originalbrev, fdrfattat av JU (:X)' Ett event'uellt JU-original

pfi, modersma,let har med tilt visshet grilnsande sannolikhet icke uppvisat,

en meningsbyggnad. med. efterstiiltd anf<iringssats av typen si,ghia rnange,

icke pleonastiskt pers. pron. a,]r typen Erik han, icke konstruktionen

Ual,ai,ti,og uti, icke konjunktionen tin thy eller orden d,repel,ig' ganst, mellan

osv. Ett eventuellt latinskt original har vdl knappast varit s&, avialtat,

1 I niimncla personers brev m<iter f.d. 
- 

liksom i ovriga dipl0mforfattares -
tv&staviga former: go'nske, gansclte, gantzske el' likn'
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att en slavisk dversflttning resulterat i ett uttryck som Her Eri,k rrolle
han elle-r en satsfriljd med efterstiilld parentetisk anfiiringssats av typen
si,ghia nxange.

vore A en avskrift eller ijversd,ttning, skulle det under sfldana fcir-
h&Ilanden vara nijdvd,ndigt att antaga, att HG stfltt mycket sjtilvsteindig
gentemot X. I f6rra fallet m6,ste man tdnka sig A som ett synnerligen
fritt, ev. sammandraget fl,tergivande, ja ndra nog en bearbetning av X,
men detta tillvri,gagfl,ngssiitt fdrefaller knappast rimligt. Mera tilltalande
dr dfl teorien, att, A d,r en ijversdttning frf,n latin. I en dylik ii,r det natur-
ligare, att HG:s sprflkvanor tagit sig starka uttryck. N6,got strjd i form
av p6tagbara latinismer i texten fcireligger dock ej.

D6, det stf,,r klart, att HG i s& genomgripande grad gestaltat A:s spri,k,
kunde det sSrnas tillfltet att 96, ett steg vidare och antaga, att HG ii,r
auktorn till det omstridda aktstycket.

En sfl,dan slutsats kan emellertid i ett fall som detta (jfr ovan s. 40)
icke dragas enbarl utifr&n likheter mellan A:s och HG:s spr&k, hur tungt
vdgande dessa iln fcirefaller att vara. Aven om Ju vore fcirfattaren, sf,
kan man, i all synnerhet om dversd,ttning frirel6,ge, icke rilkna med att
finna sri,rskilt mA,nga sprfrkliga spd,r, som leder till honom. Hd,nsyn m6,ste
ovillkorligen tagas d,ven till olikheterna. Dessa mA,ste, sfl, sdreget som
problemkriget d,r, noga granskas och vei,rderas. Dri,refter bijr rjverensstd,m-
melser och avvikelser vdgas mot varandra, innan slutkonklusionen om
fcirfattarskapet drages.l

X'inns det d6, awikelser mellan A:s och HG:s sprA,k, som reser hinder
mot, antagandet, att denne cir fcirfattaren?

svaret dr icke givet. Betrri,ffande 4 av de d framdragna olikhetelna
(vilka samtidigt innebd,r tjverensstei,mmelse med JU:s) kan hdvd.as, att
de ganska vdl kan fcirklaras utifr6,n teorien, att HG dr auktorn.

Lalttast att komma fijrbi ri,r de i frirbigi,ende nri,mnda med,l,are (med e i
rotstavelsen) och sammanstnillningen gud,, kirlc,iona och lcl,erlcerid,h; deras
indicievdrde vid fiirfattarbestdmningen har p5, frirut angivna grunder
betecknats som minimalt, subsididrt. Vidare kan ej heller fullt utskriven
fotm scrilfwa utgcira ett allvarligare hinder; den flterfinnes ju, om ocks6,
blott i enstaka fall, i HG:s rivriga littercira produktion. Svfl,rare att
komma till rritta med under angiven fcirutsd,ttning eir den i HG:s egen-
hrindiga alster unika skrivningen et - vid sidan av ett B0-taI eth. om
man vill sijka en rationell fcirklaring, f6,r man antaga, att HG under sitt

r I min artikel i A\rX' 65 beg&r jag det metodiska folot att fr6n enbart olikheterna
draga vittgA,ende slutsatser angd,ende fcirfattarskapet.
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sista levnad.sd.ecennium Yacklat mellan stavningarna eth oclt ef, fast den

sistndmnd.a p6, grund av det spriida kSllmaterialet fr6,n denna period

end.ast, kommit att bli belagd. i A. otvivelaktigt uppvisar HG:s diplom

en avtagande frekvens fiir h-digraf (se Lindbtad i ANx' 65 s. 228). Givetvis

eir det icks6, realistiskt att rdkna med. att HG i ni,got eller nflgra fal1

varit inkonsekvent eller vi,rdslijs. sii,rskilt ki,tt btjr det ha varit att tappa

bort en iiverfliidig bokstav, t.ex' h i eth'

D:i,remot *y,". d."t problematiskt, om HG vid tid"en fcir A:s tillkomst

anvd,nt plurals majestatis. Atminstone en mela mekanisk underscikning

avhansbrukdtiravgerndrmastutslaginegat,ivriktning.os5,kerheten
i detta avseende har f<llider f<jr forfattarbestdmningen. Trots alla tidigare

konstaterade delvis djupga,ende likheter mellan A:s och HG:s sprfr,k (utan

motsvarigheter hos JU) frirhindrar den ett fastsla,ende av att A ar etl

originalbiev, avfattat av HG, ilven om detta vid beaktande av samtliga

fOrltggande fakta mfi,ste fiirefalla avgjort sannolikast. Miijligheten av

att tr]i.tgiir en mycket fri och personlig tjversd,ttning fr6,n latin kan pi
detta stadium av underscikningen ej awisas' Dii'remot synes ma'n nu v&ra

berii,ttigad. att, avfcira avskrift'steorien frA'n diskussionen' Sven om st'av-

nillger-"et kund.e utgdra en fcireningslii,nk mellan A och en av JIJ:s mest

anlitad.e skrivare.

Emellertid'finnsd.etmiijlighetattytterligarebelysaproblemet
om fijrfattarskapet, till SA 1613, niimligen genom en undersiikning

av d'okument,ets t,on och allmti,nna stilkaraktEir. De b6,da huvud-

teorierna fcirutsii,tter niimligen ganska olika std'mningsbakgrund och

stilkaraktiir, ftireteelser .o* - fiir den hti,ndelse att A dr en avskrift

eller dversdttning - med ganska stor bestii,mdhet kan antagas frt'erspegla

originalets.
G. Carlsson antar en stark emotionell bakgrund. under en >hiivligu form:

den ensamme, flsid.osatte gamle slottsherrens bitterhet mot, sten sture

d.y., hans jalousi gentemlt d-en med honom sedan lfrng tid tillbaka

lniimt lierad.e Pedei Jakobsson,l som eftertrii,tt honom sflsom riksftire-

lPJtorderedantidigthatillhortllG:snli,rrnarebekantskapskrets'D6de
upponbarligen varit perso"ner av sarnma k5''nne, utvecklades mellan dern ett' viin-

siapsforfrailarde, etf frimurori man sA' \rill -' 
varom de bevarade breven

frA,nHGtillPJ1506-09myckettydligtvittnar'PJiirdenperson,gontemot
vilken IIG ti,r mest <ippenhjeriig i sina trrev: >Aldrig i1r Gadh sfl helt sig sjiilf som

i brefvii,xlingen med. a",*" *a,,. Till herr Peder l.tt,rar han s&lrrnda som oft,ast

sina l<inligaste tankar om riksfdrestg;ndarens &tgii,rder och orn stiillningar och f<ir-

h&,Ila,nd.eiifcir 6frigt.> Se Carlsson, Hemrning Gadh s. 333 f. (citat s. 333) och Stens-

son, a.a. s. 12 o. Passim.
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stfl,ndarens frilmste r&dgivare, och vemod inf6r den annarkande 6,lder-
domen.l

Enligt 'westin rir aktstycket alltigenom sakligt, kyligt och korrekt2,
vilket man med all riitt bcir vdnta sig, om det d,r avlallat ay en person
(JU), som vd,nder sig till en mycket inflytelserik person (IIG), till vilken
han alltid st6,tt i kyligt fijrhi,Ilande, ja upprepade gfnger motarbetat

- han htirde bl.a. till dem, som velat ha HG avldgsnad fr6,n biskopsstoren
i Linkriping. NA,gon likhet mellan SA l6f B och HG:s brev till pJ 1506-09
kan westin ej finna; tvdrtom skulle sd,vd,l tonen som formen stdla dessa
i en xkdrande kontrast> till varandra.s

Det ii,r givetvis en vansklig uppgift att fr&n spr6,ket i ett, civer 400 &r
gammalt dokument, och dEirtill s5, kortfattat, srika bestdmma dess all-
mii,nna stilkaraktrir, men den synes ej helt hoppkis.

Nri,rmast striller jag frflgan: Ar aktstycket genomgri,end.e formelt kor-
rekt, kyligt reserverat och konventionellt, vilket westin antar och vilket
rimligtvis b<ir fijrutsdttas, om JU tir den verklige auktorn?

Granskar man skrivelsen i dess helhet, sfldan den nu fcireligger - och
metodiskt d,r man berd,ttigad att betrakta den som ett fullstrindigt helt,
innan annat absolut rivertygande bevisats - torde alla kunna v&r& ense
om, att den i diplomatariskt hdnseend.e ri,r egenartad. N6,gon adress
finns icke, ej heller n6gon egentlig hdlsningsfras; ldsaren kastas med d.e

fijrsta meningarna ofijrmedlat in i ett politiskt stormcentrum. Ganska
tvri,r dr likaledes avslutningen: ett, ensamt valete (jfr vidare nedan s. 62)
och ett, Etceteraa, men ingen datering, namnunderskrift eller sigillering.

r Se sd,rsk. Carlsson, Ilemming Gadh, rElectusr s. 1l f. o. peder Jakobsson
s. 48 ff.

Awen c. rJ. Palme rriknar i sin uppslagsrika exkurs rom bonda hyrlisth oc mene
manr> i RiksfcirestS,ndarvalet 1512 s. 403 ff. alternativt med en ganska affektbetonacl
std,rnning och stil: ironisk, skd,mtsam, fcirtrytsarn.

2 westin framhS,Iler a.a. s. 558, att rraktstycket priiglas av den storsta strikthet
i formellt hd,nseendeir; s. 558 not Ig p6,pekas dess rabsolut strikt formella formr
och s. 559 ldess kyliga korrekthetr.

3 Westin, a.a. s. 559. 
- 

Westin hiinvisar dd,rvid till Carlssons karakteristik ar-
clen tidigare korrespondensen (Hernming Gadh s. BBB f.), varvid bl.a. p6,pekas, att
de tidigare diplomen intresserar )genom det intima och fordomsfria skEimt och
raljeri, som ofta fr6,n bdrjan till slut genomgAr dem och i hvilka det allvarliga
d,rendet kltides. Man rnii,rker, att Gadh ans6,g sig skrifwa till en verklig sjiilafrii,nde,.

a Det f<irkortade Etceterct, som icke friljer omedelbart efter Val,ete .uhan st6r miti
under texten, kan enligt min rnening ej tolkas som 'osv,' och anforas sorn argument
for att, A skulle utgora ett utdrag ur ett ltingre brev (jfr Westin, a.a. s. 564 not 3g
slut'et). Abbreviaturen ifr6,ga anvdndes niimligen ofta av HG efter fullt avslutacle
brev (liksom inuti en skrivelse mellan twa, meningar eL st<irre avsnitt) och torde i
rletta fall kunna 6wersd,ttas med ungefii,r 'amen' (jfr SAOB Atnen la,,c).
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Ett si,d.ant avsteg frA'n gii'ngse brevskrivningsetikett kunde tdnkas i
korrespond.ens mellan okori"rrliorella och nd,ra lierad.e personel:. I d-etta

faII kunde d.ii,rtill det, brii,nnbara innehA,Ilet ha spelat en ro11. Avsd,ndaren

kanhafruktat,ftjratthansskrivelseskullekommainftjrobehorigasiigon
och dii,rfijr insvept den i anonymit'etens sloja'l

Abrupthet,*o-ot*e't""Attbiirjanochslut'karakteriseraremellert'id
ocks& i viss m6,n brevets centrala parti, sfrvii,I inneha,Ilsligt som syntak-

tiskt. Det konstateras d.iir frirst kategoriskt, att somliga personer arbetade

f<irsondringinomriket.BrevskrivarenframfijrdSreft,ersynpunkterpf,,
hur en inrepolitisk kris skall awci,rjas (eller avledas)2 genom uppgiiretrse

mellanriksfdrestA,ndarenochettplrst'ormiln3'VidareframhS'Ilesnijd-
vii,ndigheten av inre lugn med' hii'nsyn tiII faran frfln

slutlig"en antyd-es i en dunkel mening en speciell farhf,ga

uo iiiigrrc f6rd inrikespolitik (eller m,ed anledning av viss

urroryi" avsdndarens 
-Iiv)'a 

X'ramstiillningen d'r i detta avsnitt' koncen-

lEnligtWestinii,rskrivelsensokonventionellhetid.iplomatariskt,avseendeett,
argument,forattdenarenavskrift,avett,tillHGstii,llttrrev,nd,rmarebest,S,nrt
en roversd,ttning i utdra'g av visst part'i eller vissa partier av en lat'insk forlaca'>

(a.a. s. 564).
Mot, denna avskrifts-utdrags-teori talar den symmetriska uppbyggnaden ar'

det trevarade aktstycket. DLr finns ett slags inledning p6, tv6, meningar. tlii,r

adressatenapostroferas,ettcentralpart'ip5'fernmeningar'd'iirettviktigt'd'rende
framfores, och en med n;"r" till skrivelsens koncentrerade karaktiir fullt tillriicklig

avslutning,Iiksominledningenbest'&'endeavtvS'meningarjd'mteavskedsorr-let
Valete.

2omdet,fdreliggerspontanaforslagfr6'navsd,nd'arenellerst&,ndprrnkt,stagan{leD

till forslag av adressateir (i tidigare brev?), torde ej otvetydigt framgfl, aw spri'ket'

satsen lr thet sa i den mening", dii,r Ture Jonssons ordha'llighet poii'ngteras' k::in

antyda det senare alternativetfwarvid den f6,r oversdttas 'F6rhA'ller det sig (nu) nti"

menbeh<iverdetej.D"t'ku'ttocks5'jti'mstti'llasmedenkond'itionalkonj'-jfr
dokumentets bcirjan - 

och tolkas 'om; for den hii'ndelse att"'
3Framformeningarna,somavhandlarTureJcinssonsordh&Ilighetresp'Etik

Trolleslti,mplighet"o*-"dl,.",st6,riurkundenrlubbeltskiljetecken,badeptlnkt'
ochtvd,rstreck.Manfr6,garsig,omdennainterpunktionharn6'gonsiirskildirvreilrjrcl'

a rolkningen ,., -"irrrg"i- Hctite u;i,i fortr\sth oss oppa. bondhcr, hyl,ldsth och tn'ette

mu,n. hadn tti,j lortornaiih iuct lc,i,rki,ona o,ch kterkerid,h. och tir d,n nu.t rdd,ancl'is lnttrttlt

end,h'inuactratt;'iliiromstridd(seanf'historikersarbet'en)'
Betrd,ffanderppUyggt"d"ttdat"'fallerde-bsignaturligastatt''s6'somdenall-

mii,nna uppfattninge"'i'' ("t"' Carlsson och WeJin;' antaga oinledd konditi(-rnal

bisats l:d.iirtill6verordnadhuvudsatsffristA,endehuvudsat's,sarnordnadmecltlen
foregfi,ende.

WieselgrensochPalmesalternativaantagande,att,meningenirlrrehAllerShuvtrcl.
satser, p&stS,endesatser, ernog,a,tminstone omHG ii,r ftirf ', sprS,kligt plausibelt.

Nd,rmast f 6r denna rrvp.t". och?ot den a,llmii,nt omfattande talar pa,rallellismen

i uppbyggnaden av de 2 forsta satserna med de gemensamma begynnelseort'len
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trerad och na,got stackato-artad; tankarna d,r icke ndrmare utvecklade.
Man kommer ndra nog att trinka pf, ett dispositionsutkast. parme (a.a.
s. 406 ff.) efterlyser en kompositionell enhet. En granskning av central-
partiet ur syntaktisk aspekt ger sa,mma n&got ryckiga intryck; meningarna
stciter ganska hirt mot varandra utan relationsord. 'westin (a.a. s. 863)
fraurhA,ller >den abrupta satsfldtningenl.

Ett dylikt framstdllningssd,tt rir knappast naturligt i ett konventionellt,
allvarligt syftande brev, dri,r det ligger avsilndaren om hjdrtat att hos en
kallsinnig mottagare vinna gehiir frir sina synpunkter (fcirslag?) 

- att
det bakom aktstyckets tillkomst ligger ett allvarligt syfte d,r vcil ofr6,n-
komligt. snarare tyder v:il detta pi, att brevskrivaren stfi,r i ett sid"ant
f<irh6,llande till adressaten, att han ej anser sig behciva nii,rmare utveckla
sina tankar. Denne fcirutszittes kunna ld,sa mellan raderna och tyda
halvkvddna visor.l Mojligen kan den innehd,llsliga och syrrtaktiska abrupt-
heten betinga,s arr affekt.2

Aven sjeilva texten uppvisar vissa tydliga awikelser fr6,n d.et kon-
ventionella, nri,mligen anvdndningen av pleonastiskt pronomen i uttrycket

had'e wi,i. Yid konditional satsfogning hado man otvivelaktigt i frirsta hand viintat
sig, att den efteretellda huvudsatsen inletts med annat ord d,n det finita verbet,
rned. tha oller wi,i (so exv. Gustafson e. L42f.; jfr Wieselgren, a.a. s, 42 not 66).
Bdrjar tv6, bredvid vara,ndra st6,ende satser med samma ord, dr det 

- 
hos en

skribent rned sinne f<ir de spr&kliga uttrycksmrijligheterna 
- 

rimligt antaga, att det
ligger s5rskild wikt vid dessa. Brevauktorn skulle d& ha velat sii,rskilt framhd,va
dexs visst tidsfrtrhA,llando (jfr rim nw i 3:o satsen), dels (kanske ocks&) pronominet
u;ii @ern el. vilka Bom nu avses dd,rmed; jfr s. 48). Allts6: 'vi f<irlitade oss en ga,ng
(e1': tidigare) p& b<indernas bev&genhet och menige man, (och) vi frirt<irnade d&
(friare: dd,rigenom) Gud, kyT kan och priisterskapet.' x'ortsrittningen brir i s& fall
lii,mpligen tolkas: 'och man har dnnu(!) skiil att frukta utg&ngen (el. friljderna)
(av den politiken). underf<jrstitt iir d6, kanske: '116,ll er dtirfrirvd,l med denvii,rldsliga
aristokratien, s&som jag fcirut framh6,llit!' (jfr Wieselgren, a.a. s. 4l f,).

Avsaknad av konjunktion rnellan de b6da frirsta satserna innebiir ingen motin-
stans mot detta antagande. satserrra sammanbindes genom de idontiska inlednings-
orden (anafor) likavii,l som genom ett sarnordnande och.I Ganska f<irklarligt voro detta framstdllningssii,tt under fdrutscittning att det
i A lii,mnades svar p& fra,gor eller kommentaror tilt synpunkter, framfrirda (i brev)
av A:s mottagare.

2 'westin rnenar (a.a. s. 563; jfr 557, 564), att den stackato-artade framstiill-
ningen kan sammanhti,nga rned att avskriften (riversti,ttningen) ej ord.agrant f6ljer
X utan endast d,tergiver vissa hur,'udpunkter dii,ri eller vissa brottstycken diirav
frir riksfrireet&ndarens rdkning.

Man fr&gar sig i s& fall, varftir de tv6, avslutande rneningarna (Teclcis etc.)
kommit rned. Deras innehA,ll saknar v6,I intresse fcir ston sturo, d& do ej bercir
n&gon politisk fr&ga. Och varfrir skulle i s5 fall avskedsotdet Valete ha kopierats?
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HerEri,kTrol,lehan,avd'etsd'regnaotdelald'erhetsarc1,eftsamtacLl'ete
som avskedsord'

Uttryckstypen med pleon. pronomenl;rttjas' som tjdigiie pflpekats'

aldrig ," ,nf men ej i'etl"r av andra- I5t4 fungerande biskopar' t''ex'

Mattias,Otto,Vinae,to"t'Ingemar,likatitetsom&vriksfiirestfr'ndarna
svante Niluron och sten sture d.y., och den iivriga vdrldsliga stormanna-

eliten(ErikTroIIe,NilsBossonm'ft')giirytt'erstlitetbrukdei'rav'
Dd,remot 5r den icke alls ovanlig i skrivelser fri,n personer, tillhdrande

"tt 
,ragot lii,gre socialt skikt, fogJar etc' X'rfrn BSH 5 har ant'ecknat's ett

40-talbetti,gg.Enst'ordeldii'ravantrd'ffasidiplom'utfiird'adeavslot'ts-
fogdar i Stl"cnrom: Jon Jiinsson, exY' mu'i' w'itta' at her Twre Jdnsson

han kom nu i d,agh hi'th i' byn s' 222; tsengt Eriksson' exv' Kiire herre'

som ed,her wiiril,ughet i, suillui mi'lc ti'l' om then wim mwst' som hd'r iir ltommen

s. 378 f . och Olof Bjdrnsto", "*"' then store tro' sonl' m n lciire retta herre

hansatteti,tl,ru,i,tcs.4gS.Detdrtydligt'att'f6rekomst'enavstildraget
ifr6,ga ti,r beroende av ved.erbdrandl ftirfattares litteriira kultur' Det har

uppfattats som ett talsprA'kligt drag,- som ej hiirde hemma i ett meri

konventionellt och virdat diplomsprf,k'

Attpleon.pronomendet.oaktatickesflsii,Ilanmijterhosdenhiigt
bild.adellQ,betingasavattdennessprfl,kochstilharfleraanknytnings-
funkter med talsprflket iin de ovan anfrirda biskoparnas och riksfiire-

stf,ndarnas. Men deL personliga pronominet torde knappast nd'gonsin hos

HG vara typiskt talJpreksm"assigt, ""burt 
6'terupptagand'e' pleonastiskt

och obetonat, sa,som i o.\,"I} "Iii'da beliigg fr6'n stockholmska slot'ts-

fogdar. Detta kan nog avlyssnas t'o'm' av de ltisryckta exemplen frf,n

HG:s brev:

Her Sten han gbr i'cke lenghe

ri,ki,thFM s. 130 (i502); Konunglr'
hem til Danmarlcs igerc Gustafson
han sture lor oss och radhe BSII'iltiL""il*'i'a*nli. L. d;z1rsoql; rtem them store torsbelsbune logothen

Joce?t, myn faither, i;;;; ;;l;iii*" eller liina sc| n'La' och' spar-

rar ti,l, gdra parke', 
tvw'o 'tuw 

9g+9" J her Peil'er

aancel,lerem the il, i''Aboo' i'k ther all

thet han d,oo se fo han iir wel'l' swa snell''i' sin

hwo och hierthq' t' Mycket ntirbesld nets

i{#;i;;":;*"tpr"" Then herre i thi'd'!L;, han iir thess r57

(mars 1507) o"hnin'iit"ini*'an r Mari'amdd'som - neri

Dtitmiiren, non nrri'Gr;;"h;;i'p ( all) hi''etpa eth helt x'M

s. 333 (aug. 1507).1

1 Dti,remot, har Pronominet' i ex'

honwnt bdr l,6na, fotk'it BSH 5 s' Llz
som Then ska,tthen och opbyrd,hon halft haffuser,

och ho m'ich thet tiitl, lagger ' ", ha'n halluer thet
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HG torde i alla eiler i ,,tminstone de arlra fresta falren ha tilgripit
p_leonastiskt pronomen av stilistiska skril frir att ge uttr5rck et en starkareeller svagare affekt, varmed frirjer en starkare Jr"" *oig*re betoning avpronominet. Mest konventionert tarsprd,kligt kan det"f,terupptagande
pronominet fcirefalla i de tvd, citaten fra,n x'M 6L4 (LEr4), men trorigenhar det en stilistisk uppgift att fyra i det groteski skemtsamma akt_stycket, ett postskriptum til domkapitelsprlstur i Abo. x'orsmailigt_
laljant f6'r nog han appfattas i danskhataren r{G;s uttarande om dendanske regenten i bre' fr&n IEOB: Konungh Hans han (,den,) tir ldpin
llra Kal,marna etc.; rikasa, the i citatet frd,n rb0g. En underfundig humortalar ur det i flera avseenden intressanta exempret fr&n aug. 1507: Maria
mdd, som hnlp ui'j kirrcesokner i, Dritmciren, hon iest Gud,z hi,ilp (skan) hierpa
eth hel,th konwngsr,i,lce. En allvarlig kdnsla ligger dd,remot orra"" yttrandet
9,m 

den av HG mycket avh,,llno och uppburne Sten Sture d.ri. X,M f B0(1502), och i ett frirtvivlat ld,ge utbrist"" Lun i skrivelse till svante Nilsson:?hen al'mcig(ti'g)sthe Gud,h han styre ror oss (rd06). patetiskt bedyrande
och starkt accentuerat dr pronominet srutrigen i bekiggen fr&n BSH ss. 157 (mars r'0z) och_ib. s. 625 (rs20). r deisistnri,-rrli, ?h,en ertig godman Kwse han iir u;ell swu snell e'c.,.ka.,- han nd,ra nog d,tergivas med'han om nf,gon'.r

samma eller likartad funktion som i de tv6, sista citaten riger med allsannolikhet hq,n i viLrt \t'gflngsexemper i A: Her Erik rroile t oi a, bequem
och thro med,lare etc. Meningen innebrir rimrigtvis en varm rekommenda-tion frir Erik rrorle som medrare i en tvist2 och kunde rrimpligen torkas:'rrert Erik rrolle, det dr (verkrigen) en rdmprig och peliilig'roldl*r" ...,,varvid antingen fcirerigger spontant fcirsrag frnn breirauktlrns sida elrersynpunkt (bekrriftetse) p6, ett fiirslag frd,n adressaten.

uttrycket Her Eri,k ?roile han i1a 1618 rir seiunda icke blott - ihiigre brevstil 
- okonventionert utan ddrtilr dven affektraddat, vilketpleonastiskt pron. hos HG synes vara, och dd,rtil med samma kd,nslo-

fYans 
(patetiskt-bedyrande) som i d,tminstone tv& bekigg hos rrG. x'rire-

komsten av denna konstruktion i A utgrir sflrunda icke brott en formerl
fcireningslflnk mellan A och r{G (geniemot JU) utan flven en l6ngtintimare, stilistisk civerensstd,mmelse.

po, mi,ch lu;git ib. s. 628 en n6,got artskild funktion; dd,r zir den samrnanf attancrebetydelsen starkt, framtrd,dande.
1 Detta citat tir hd,mtat fr6,n ett synnerligen affektbetonat brev. HG tillbaka-visar hetsigt svenskarnas anklagerser mot-honom fdr fosterrandsfcirriideri ochl11dar, att den skarpsJmte Erik Kuse i s6, falr sd,kert hade observerat, det ochgivit uttryck fcir sitt, ogillande. Se Carlsson, Ilemrrring Gadh s. Bl0.

_2 Detta' iir den gengse meningen, som omfattas av carrsson, westin m.fl. Ettalternativ har framstdllts av palme (a.a. s. 402).
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Mend'etSrickeenbarthd,rsombrevfcirfattarenskei,nslatarsigett
pd,tagligt spr&,kligt ut'tryck' Aven i den omedelbart fciregi'ende fcirsdk-

,iog;, 
"om -Ture 

Jorr..or. ordhfi,llighet kan ett visst kei,nsloenga,gemang

;;a,", .f.,;rr;ur, Ar thet scL, ath forsiri'ffne her Ture et enskylth orcl'h lolluar

odr rit sighei her sten tit wenli,gheth (,avger ett, privat t<ifte till herr sten

onvdnskap'),hanskallbetherhattathci'nnaghreand'hremed'hd'reytelige
swa'reetlher.Il,entspr&kligtkandetfrdmst,sttillc].ahanitrwldsatsen
vittnad.ri,rom'Attkarakteriseratonenidettaavsnittavbrevet'sorn
kyligt reserverad synes mig sfllunda ej mcijligt'

okonventionellt d,r vidare odisputabelt substantiveL ald,erhet i den nzi'st

sista meningen. JDet i'terfinnes inte i det Gadhska eller Illvssonska

i[mfdreisemiterialet _ ald,erd,om d,r drir enda heteokningen fijr 'a1derdom.

irOg e1d"r'' -, 
ej heller i annan svensk litteratur' och har inga d'irekta

nrotsvarigheter - 
mig veterligen - 

i besliiktade sprA'k' Alclerhet ar

salunda ett haPax legomenon'

Dd,rtill zir detta, substantiv seireget ur ordbildningssynpunkb' Het-blld-

ningar har vd,l aldrig varit s5' talrika i svenskan som under sen fornsvensk

ticl. Vid. sidan av rl',t 1u1d,o* sbb"t rikhet, vid sidan av krankrJom' kranhhet

osv., men att helt 
"rrkeit 

uppfatta ald'erhet som en analogibildning utifra'n

etlrlerd,omefter mdnst r"t ,ikid,o* : ri,khet ei,r ej helt tillfredsstiillande, efter-

som hef-substantiv inom d.et svenska spr6,komr&,det bilclas till ad' jekti"i''

icke som i d-etta fall till ett substantiv'2

subst. aldeyhet i A d,r sa,lunda icke blott ett engfl'ngsord utan iiven en

onaturligbildning,tydligenenimprovisationiskrivdgonblicket'Det
fiirefaller hcigeligen o*,"otittt, att den i sprfl'kligt avseende konven-

tionelle JU skulle ha, varit upphovsmanllen' snarare dA' tr{G' vars lust

att lexperimenterari med tp'ek"t och d'arvid d'ven skapa nya uttrvck och

ord :ir'hclgst pa,taglig. H#s brev innehS,ller sdkerligen Stskiiliga fraser.

lrildliga oitry"k o"lr"uu-"'unsdttningar (d'alasokn'Dalarna'; bonilusous

')rondkalas'; i)tfiencte 'medtd'vlare i rjldrickning')' somvittnar dzirom'3

Hdnvisning till hdg i'ld'er behciver ej vara en motinstans mot hvpotesen

om HG som ftjrfattare. visserligen var JU l5i4 en ca S0-flrig person'

som i sina brev ganska ofta beklagade sig dver den hciga A'lderns besvdr

(jfrnedannotl),mend'venHGvard6'ganskaEr'ld'erstigen'ca65i,/'

1 Atdherclom, (ctller') finns fi,trninstone 6 gg' i Jtl-materialet: I{SII

ilr. 24 s. 57, 58; BslI 5 s. 5L7, 642- IIG uppvisar fi',trninstone I ex':

2 Se E. Olson, Appell. subst. s" 518 ff; Wess6n, Sv- sprfl'khist' 2

fa, clelvis osiikra ex" p6, svenska sutrst.-avled.ningar anfores dock av

3 Se siirsk. carlsson, Ilernrning Gad-h s' 329 f '; Gustafson s'

Linclblacl i ANr' 67 s. 70, 91 f. och f.o. sdw passim'

19 s. 1tr 1, 113:

BSII 4 s. 295-

s. 77 ff. N6,gra

Olson s. 5I7 f-.

156 ff . passirnl
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och anspelningar pd, Elderdom saknas ej helt. Redan i ett diprom fr6,n
U5 1509 talar han om sina fiender sflsom the s,in tcnil hweti,a och sli,pa
paa, wq,ar krokothe, gambl,e rgghBSIdI E s. 860.

Nybildningar dr ofta emotionelt betingade (frir r{G:s del jfr dalasolcn);
det torde gailla d,ven lor ald,erhet och denna fcirmodan starkes till nrira
nog visshet vid ett beaktande av det uttryck och det sammanhang, vari
ald,erhet ingd,r: ?eckis i,d,her med,h thenne brelluisara oss nogoth i, genscri,ffwa
t'il, warss ald,herhetzs hu4swalikse ont tesse och flere arind,he, bidhie wi,i
gansth gerne. H'udordet hugswal,i,lsse med, innebcirden ,trcist, hugnad,
vederkvickelse' dr tvivelsutan keinslobetonat. Aven detta ord pekar mot
HG; det mciter S,tminstone E ggr hos denne och d6, med bet. ,trcist, eller
'upprd,ttelse' (ifr Gloss s. 44). tr'rf,n JU:s brev har jag antecknat det blott
2 ggr med sistndmnda innebcird. Hera meningen med dess vd,djan om
svar under hd,nvisning till brevskrivarens hriga a,lder har rimligtvis som
stnlmningsbakgrund en gammal mans vemod infcir livets slut och en,
fastd,n behrirskad lii,ngtan efter kontakt med adressaten, som lever i de
politiska hei,ndelsernas centrum.

varken subst. ald,erhet eller konstr. Her Eri,k rrol,l,e hankanrimligtvis
ha funnits i ett JU-original p6, svenska, ej heller fciranletts av ett JU-
original p6, latin. Ddremot kan de mycket vri,I tri,nkas ha HG som upp-
hovsman, men det rir i hrigsta grad osannolikt, ja orimligt, att deiie
skulle tillgripit dem vid avskrift ay ett svenskt eller civersri--ttning av ett
latinskt JU-brev. De utgrir synnerligen starka indicier f6r att A d,r ett
av HG:s originalbrev.

D€rrtill dr ensamt aq,lete so.o- avskedshd,lsning ett okonventionellt
inslag i A. En dylik avslutning p6, en (vd,seniligen; svensk skriverse -det m6, vara huvudbrev av ordindrt slag, kortfattad biljett eler post-
skriptum - finns lika litet i HG:s som JU:s iitterci,ra kvarid,tenskup. r a"
icke alltfiir talrika fall, ddr verbet ualere nyttjas i sluthdlsning, rir det
alltid utbildat med bestrimning av nigot slag, t.ex. Bene aulete JrJ i
huvudbrev x'M s. 898, valete felicissi,me HG i biljett till pJ BSr{ s s. 847
noten och lterum aalete HG i postskripta, exv. BSII d s. E4I.

r de bida prelaternas (alltigenom) latinska korrespondens, som jag
dock endast delvis studerat, rir det vanrigare med avskedshd,lsning, innel
hd,llande form av ualere, men inte herler dEi,r har d.enna utgjorts av blott
en form av verbet ifr6,ga.

x'ijreteelsens okonventionellhet pekar sn&rare mot r{G ein JU liksom
vril ocks6, dess - och hela avslutningens 

- stilkaraktei,r. otvivelaktigt
grir det frista,ende valetet nd,rmast ett nd,got tvd,rt och reserverat intryck
liksom aktstyckets sista fullstrindiga mening r alle thy i wi,tie lgta tiloss.
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slcute i lynna oss weluil'iogh wti'Met dr inte avslutningen v6ltviir fiir att'

pasm i'ltt diplomatiskt, korrekt brev frf,n JU till HG? X'lres iiven den

irart *iut, *"nirrg"n in i bilden med dess om en viss int'imitet vit'tnande

uttryck ald,herhelzs hugswalil'sseoch rimligtvis uppriktiga vddjan om sYar'

*yrr"* drt miijligt att uppfatta det efterfdljande som p&' en g6'ng reservenat'

och familStirt. i dess 
"^rik"lh"t, 

utan fraseologiska utsirningar, som ij'r' s6'

karakteristiskafiirdentidensbrev,liggerdetkanskeettvit'tnesbiirdom
att brevet avser en ndrstflende'

Ejhelleraktstycketsingresstordeutmdrkasigfiirdenkorrekthetoch
det allvar, som man k r.tJ" vilnta i ett' brev fr6'n JU till HG' men det

d,r svflrt att, nilrmare bestd'mma dess ton' Den har t'olkat's pA' foljande siitt:

'Ar det srl,, att. riksfiirestflndaren giir na'got got't' som syftar-tilI fred och

Iugn inbiirdes i riket,, till allmEin iytta, sa, rd,knas det Ed.er viirdighet till
berijmmelse och ;ira, eftersom Ni ii,r i hans d.agliga fiilje (el. sii'llskap)'

sker ocks6, annorlunda (dvs. sker motsatsen: att riksftirestandaren vid-

iager &tgard som leder till inrikes siind'ring)' s6' bti'r Ni ensam skulden

fra'rtor (Jg.: s6, iir det ingens skuld utom Eder)' siiga mflnga' dven om

(eI.: fasttin) Ni inte har nfigon skuld' dd'rtill''l
Obestridligt tir inledningen - fijrefaller d'et mig fullt ut-

arbetad,jakanskerent'av-utspekulerad'Deniirantitetiskt'uppbyggd
efter konstens alla regler: Aritnt sa rikesens forstand,are gdr nogoth goth

stdlles mot' Sker o"hi,nno"'; ri'kesens forgtand'are mot adressaten' id'her

werd,igheth;satsenthetskri'ffsi'd'herwerd'i'ghethti'lt'loflochweril'ighetlt
gent#ot 

'tha 
iir thet ingens skull, wtan ,id,luers. som ytterligare exempel

[a a".* utstuderade karaktiir kan ma,hdnda anfciras, att det ena dubbei-
-uttrycket 

avlcises av det and"ra: frid,h sammanstri,lles :trrled rol'i'gheth, ti'l

f:ri,d,it och roli,gheth i'nbyrd'i's i' r;ki'th o.ed' ti'l' al'men nyttho', och till sist

Loro-"" tol ioh werd,i,'gtteth.I alla hdndelser bryter den fcirsta meningen

g"rro-dennaabundansoch>yppighet>avfrf,nskrivelsenidvrigt'som
it*ark"* av en koncentrerad och ganska ordknapp framstd'Ilning'

Ingressenii,rdEi,rtils5mnerligenYagochfiirsiktig'Dettagdllerenskitrda
uttriok, t.ex. sker och annarss,sker p6r, motsatt sdtt,' (se s6rsk. stensson,

a.&. s. 172), men ocksfl hela utsagan' Apost'roferingen a'Y adressaten 5t:

niimligen soer.rrrde, ja mf,hiinda tvetydig' Avsii'ndaren 
-gflr. 

ej sjtilv i god

fijr att denne verkligen dger ett stort inflytande p6, riksstyrelsen, utan

har med sina ord endast sagt, att d.et enligt allmiin resp. mflngas upp-

fattning fiirhflller sig sfl. Lii,gi merke tilt det obestdmda, passiva uttrycket

1 Se exv. stensson, a.a,. s. 170, 172; wieselgren, a"a' s'

2 Jfr wieselgren, a".a," s" 41. orn tit almen nytth'o icke
4L"

uppfattas sorn ParatiLeli-

uttryck, blir bisatsen spr6'kligt otymplig'
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thet slcrills id,her werd,igheth til loll och werdigheth och det eftersteillda.
halvt parentetiska sighie mange!

Komplimenterandet kan sfl,Iedes karaktetiser&s som yeserverat,, men
det dr dtrlrtill direkt frirsfi,tligt. Redan framdragandet av att adressatens
in{lytande enligt mA,ngas mening skulle vara icke blott pA, gott utan riven
pa, ont, kan vei,l uppfattas som en insinuation i sistnd,mnda riktning,
oeh tolkas cin thy som konditionalt koncessiv konj. 'ei,ven 66' 

- 
vilket

mottagaren lzitteligen gjort -, innebdr detta, att fcirfattaren fcir sin del
ej tar besteimt avst6,nd fri,n denna uppfattning. Detta dr en allt annat
tin ltimplig och diplomatisk turnering i ett brev fr6,n JU till HG i syfte
att fcirm&, den senare att bidraga tiil f<irverkligandet av brevavseindarens
f redsfruimj ande, goda planer.

Mot brevauktorns kritiska syn p&, adressaten kontrasterar i viss mAn
det starka sprA,kliga uttrycket fcir den allmai,nna uppskattningen av denne:
i,dh,c,r werd,,ighethtil loll och werd,,igheth. Tautologiska uttryck av typen
lou s67 cira lorde nd,mligen i dfl,tida diplomlitteratur fciretrd,desvis ha
nyttjats om eller till Gud samt mycket hrigt uppsatta personer, exy.
korrungar och riksfcirestrindare. tr'ri,n IIG kan anfciras id,her (dvs. riks-
fijresti,ndaret) til tire och word,ningh BSH 5 s. 332 oc]n ,idhers herrecl\me
(civ's. riksfcirestA,ndaren) til stor priis och aire Gustafson s. 20; fr5n JU
.4ltm,ectig gud, ... aari loll heiler oc ore HSH 18 s. 40 odn the rad, u;ar herre
kowrmer tiil loll och atre ri,ket och ed,er (dvs. riksfdresti,ndaren) t,iil bestand
HSH 24 s. 155.

Llttryckets uppskattande, hcigtidliga karaktd,r fcirstd,rkes ytterligare
genom ordet werd,ighet. Debta eir i bet. 'zira, heder, bercimmelse' icke
a,ntrd,ffat i vare sig det Gadhska eller det Ulvssonska jdmfdrelsematerialet
oclr fcirefaller aLL vara sdllsynt i civrig samtida diplornlitteratur. Sdu-
an{dr dzi,rifr6,n endast I bel., nei,mligen i en skrivelse {r6,n det svenska
riksrS,det till det danska. Substantivet mciter dair i en gravitetisk hzilsnings-
tras: Tlte werd,ige lacler erli,ge herrer och god,e men rigisi,ns raad,h,i suterige
Itelsse ed,er naclis aerd,ighet med, tilbdrligh uerdoghet HSH 20 s. 109. I civrigt
uppgiver Sdw endast n6,gra f5, exempel pA, subst. i denna bet. ifr6,n SO.
Lg, Di och Va. Det torde i sen fsv. tid, A,tminstone i den epistold,ra littera-
turen, vara ett scillsynt ord med hr;gtidlig klang, sesom det 

- enl. be-
ndgen upplysning frA,n SAOB:s redaktion 

- 
otvivelaktigt ri,r i senare tid.

Anvui,ndningen av werdighet med innebrirden 'ei,ra' i A kan emellertid
fa sin fcirklaring utifrA,n mitt antagande av ingressens sinnrika och mi-
hd,nda underfundiga karaktri,r. Det har troligen valts i anslutning till den
onredelbart fciiut mcitande hederstiteln u;erd,ighef, men szi,kerligen icke pfl
gnrnd. av senil perseveration 

- 
drirtill dr ingressen alltfrir spd,nstigt och

konstmdssigt uppbyggd - utan med all sannolikhet avsiktligt i ord-
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lekande syfte. vi skulle da, m<ita en ganska enkel och mindre vanlig

form av ordlek (med termens vidstrii,cktaste innebcird.), upprepand.e av

ett och samma ord. fast, i olika bemd,rkelser eller med olika betydelser.l

Man skulle kunna tdnka sig, att ordleken liksom hela d.et uttryck, vari

den m6ter, gav uttryck f<ir hcigaktning och uppskattning av adressaten

(jfr upprepningen i rfrd.sbrevet, dri,r dock ej full formell identitet ii,r fcir

t*rra"rr, uird,i,giet (titel) men uerd,oghet't)"ra'). Men det sammanhang, vari

det pf,triiffas, i ett, som jag uppfattar det, fiirsitligt, uiha,ligtr komplimen-

terande, synes mig utesluta d.enna uppfattning. Avsti,ndarens avsikt tycks

icke ha varit att lprisa och lovorda> mottagaren. utttycket id,her

weril,igheth, ti,l l,off och weril,,igltetk tir troligen medvetet dverdrivet,, och

ordlekandet skulle d&, vara nii,rmast ironiskt, dock utan behiiva med-

f6ra komisk effekt, varmed begreppet ordlek i vflra dagar i regel fiir-

bindes. Det fcjrhflIler sig ju s&, att det existerar typer av ordlekeri,

vilkas syfte ej iir att vdcka munterhet utan endast att ge uttryck fcir

sinnrikhet och underfundighet. Icke minst i 1500- och l600-talets littera-

tur antrci,ffas d.etta m&ner, sflsom E. Noreen (a.a. s. I03) understrukit:

uDet sinnrika, det, utspekulerade, det uppseendevilckande 5r n6,got som

Iigger (senrendssansens) fdrfattare varmt om hjii,rtat, och man finner da,

ocksfl att tvetydighetens ordlek anvdndes d,ven i sammanhang, dti,r det

visst inte gii,ller att framkalla skrattr.
Men brevauktorn synes icke blott i inledningen giva utlopp fcir sin

sprfr,kliga sinnrikhet, utan irlven i den likaledes mera personligt h6,1lna

avslutningen. Nyskapelsen ald,erhef , det gfltfulla aktstyckets strirsta lexiko-

grafiska gfl,ta, kan ndmligen uppfattas som resultat av ordlekande.

substantivet ifrfl,ga ing6,r i frasen genscrillwa t'i,|, warss ald'herhetzs hugs-

walilsse, vilken formodligen har utformats i mer eller mind"re med'veten

korrespond.ens tilI ingressens thet skrifls i,il,her werd,i,gheth til,lofl oclu wer-

d,i,gheti. Gemensamt, d,r verbet skriaa, fast i olika bemdrkelser, men i iivrigt

rfi,der antitetisk parallellism. Mot loll och werd,igheth karr hugswalilsse

sd,gas svara och mot i,d,her werd,igheth sYaraLtDCLrss al,il,herhetzs.

DJt, sammanhang, vari ald,erhet upptrdder, gcir d.et i hiig grad sannolikt,,

att f6rfattaren utifr&n subst. ald,erd,om, i anslutning till och som kontrast

mot adressatens hederstitel skapat otdel ald,erhef s6som en frir honom

sjiilv passande, halvt skdmtsam titulatur. Ald,erhet skulle aIltsf,, ha upp-

uiatt g"rro* medveten kontamination av ald,erd,om och. utird,ighet och

utgora exempel p6, en ganska vanlig typ av ordlek.z En aIImSn f<irut-

1 Jfr cederschiold, om ordlekar s. I ff.; E. Noreen,
2 Se exv. ced.erschiold, a.a. s. 43 f .; E. Noreen, d.&.

S&,som en kontamination av ald,erd'om' 'fi'lderdom'

Svensk sprfl,kvfi,rd s. 100 f.
s.106.
och titeln aard,'ighet kan
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sdttning fiir nybildningen dr givetvis suffixvd,xlingen d,om,:hert i ordpar
som lcranlcd,om ; krankhef. X'cirst pfr, detta sd,tt synes den sdregna ord-
skapelsen ald,erhet kunna f6, en fullt tillfredsstalllande fcirklaring.

En mdrklig omstd,ndighet' d,r, att, utgd,ngspunkten fdr b&da de sup-
ponerade ordlekarna utgcires av ett, och samma ord, hedersbeteckningen
aiird,ighet. Denna mi,ste dii,rfrir ber6,ra n6,got hcigst centralt i frjrfattarens
krinsloliv vid brevets nedskrivande. Med nflgorlunda siikerhet kan antagas,
att, han reagerat negativt, med aggression, gentemot den; tidigare har
det ju fcirmodats, att hela uttrycket id,her werd,igheth til,l,off och werd,igheth
flr nAgot ironiskt. DEirtill torde den av aiird,ighef inspirerade titeln ald,erhet
dga en viss raljant klang, vilket rimligtvis fcirutsdtter att ej heller dre-
beteckningen atirdighet alr fullt allvarligt brukad. Om orsaken till denna
attityd kan en spr6,klig och innehf,llslig analys ej ge besked. Man skuile
emellertid kunna gissa p6,, att adressaten i frirfattarens iigon trots hrig
stti,llning ej vore vri,rdig att tituleras sA, eller ocks6, att civertitulering
fiirel6,ge.

Auktorns synnerligen starka intresse fcir mottagarens titulatur har
med{cirt, att dven hans egen kommit i blickpunkten, vilket lett till
bildandet av den halvt skiimtsamma lit'eln ald,erhef, kanske djupast sett
som en protest mot adressatens och som ett utslag av sjiilvhnivdelse-
instinkt. P6, liknande sdtt torde pluralis majestatis kunna ftirklaras,
sf,vida HG iir fijrfattaren. Hans tillgripande av detta hrigtidliga biskop-
liga skrivsiitt skulle dA, kunna sdttas i samband mod att han titulerar
sin gamle rkumpanr PJ - i tidigare skrivelser tilltalad p& det mest
familjiira sdtt: >frater amantissimeu o. dyl. - med det, stela och vrirdnads-
Iulla id,her werd,igheth. Pluralis majestatis i A skulle sfl,lunda ha kunnat
anvdndas - av HG - i bestii,mt stilistiskt syf te.

Godtages denna uppfattning, skulle det enda allvarliga hinder, som jag
vid den sprA,kliga detaljgranskningen funnit fdr HG:s fcirfattarskap, lrar&
undanriijt.

Den stilistiska undersrikningen har emellertid icke blott undanr<ijt
hinder fcir Carlssons teori. Den ki,mnar iiven ytterligare positiva och tungt
vdgande argument f6r densammas riktighet. Otvetydigt framg6,r det, att
A icke ii,r ett alltigenom konventionellt, kyligt och i formellt avseende
absolut strikt aktstycke, s6,som Westin menar och hans teori fcirutsdtter.
Det frr tvdrtom i diplomatariskt hzi,nseende i hiig grad srireget, framstilll-
ningen (syntaxen) i brevets centralparti ri,r ganska p6,fallande, och vissa

ald,erhet uppfattas sorn ett egenskapsabstrakt el, sorn helt enkelt, en titel, i vilken
tvetydighet pod,ngen delvis ligger. I forts. anges det ha sistnd,mnda karakttir,
vilken synes mig mest markant,
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uttryck riijer auktorns affekt och spra,kliga sinnrikhet, enligt min mening

bl.a. i form av ordlekar. AlIt detta ei,r omstilndigheter, som pekar bort
fr&n JU men mot HG.

Att JU i ett allvarligt sftande brev till HG skulle utsdtta denne fcir

insinuationer, bl.a. ftir att Yara en fiirdii,rvbringande rfrdgivare till herr

sten, 6r fi,tminstone mindre sannolikt, och betriiffand.e det ordlekande,
jag menat mig finna, kan man gfl ett steg vidare. Dylikt finns knappast

hos den i s6,vri,I spr&k som liv allvarlige och vii,rdige JI), medan man i den

spra,kligt, experimenterande och lilttsinnige HG:s rikt facetterade sprflk

ofta st$ter pfl skd,mtsamma och underfundiga ordsammanstd,llningar, som

vittnar om ett spr&,kligt lekl5mne, vi mf,, sedan kalla resultaten f6r ordlek

eller ej. vi har redan bland beliiggen p6, pleon. pron. stcitt p6, en mening,

som tydligt vittnar om denna instd,llning: Maria rnd6, sonl hal'p ai'i

birkesokner i Diitmd,ren, hon niist Guil,z hi,elp (skal,l) hielpa eth helth'

konwngsri,ke FM s. 333.

Diirtill finner man hos HG en skdmtsam anviindning av just titulatur,
och detta i en skrivelse frfrn 1514. I ett fijrut omndmnt postskriptum till
Abo-kanikerna (FM s. 614) <ivertitulerar han skdmtsamt slottsfogden

Josef Pedersson : av korrespondensen att d.iima en synnerligen god

dryokesbroder -, i det han bendmner honom >myn fadherl, en titel som

anstode HG sjri,lv betydligt bdttre: Item then store torsbelgbwne logothen

Joceyt, myn fad,her, han ma etc-r

slutligen kan ndmnas, att HG:s dragning flt det sinnrika, utspekulerade

ej endast behijver vara personligt betingat utan iiven kan vara tids-

typiskt. samma tendens &,terfinnes ofta hos (sen)rendssansens fi;rfattare,

och HG var i m6nga a,yseenden p6,verkad av den miiktiga kulturstrtim-
ning, som bdr namnet rendssansen.

Vi ilr dii,rmed fiirdiga f<ir slutkonklusionen.
Av de mfl,nga och d.jupgflende riverensstii,mmelserna mellan A:s och

HG:s sprflk, beriirande ej blott sprflkets utanverk, ortografi och ljudlilra,

utan dven mera konstanta element, ordfiirrfld, fraseologi och syntax,

ansflg jag det berdttigat all d.raga slutsatsen, att A, fcir den hcrlnd.else att
HG ej sjdlv vore auktorn, mriste vara en mycket fri ijversiittning eller

avskrift av en fiirlaga med JU som upphovsman (se ovan s' 53 f)'
Den fiiljande viirderingen av jd,mvdl likheterna mellan A och JU samt

vdgandet av dessa gentemot hlheterna A:HG Iedde till konklusionen,

att A sannolikt, var ett HG-original men m<ijligen ocksfl kunde var& en

ay HG f6retagen synnerligen fri iiversH,ttning av ett latinskt JU-original,

medan avskriftsteorien framstode som oantagbar (se ovan s' 55)'

1 R. Pipping i SNF 40-41:2 s. 2 not 4'
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Efter granskningen av aktstyckets ton och allmrinna stilkaraktd,r synes
det m<ijligt att draga en ei,nnu mera preciserad srutledning. Eftersom A
till alla delar synes kunna vara sprA,kligt gestartat av HG - ej blott
ortografi / ljudkira och ord-fcirrfld / syntax utan d,ven stil / ton bnlr hans
prdgel - och icke en enda sprA,klig fcireteelse i A bevisligen utmd,rkt JU
men ej rrG; synes det i h<ig grad osannolikt, att A skulle vara
en om aldrig sa, fri civersrittning ar. en latinsk Ju-fcirlaga. j{.r min
hypotes om ordlekande riktig, synes detta alternativ vara helt ute-
slutet. ordlekandet med utga,ngspunkt i titern urird,ighet - vilket ju
m&ste hdrrdra fr6,n fcirfattaren sjd,lv - fcirutsd,tter med nridvd,ndighet
ett original, avratt'at' p6, svenskt spri,k - &v en av den utgd,ende medel-
tidens i sprfrk likavd,I som i liv mest fascinerande men ocksa, mest under-
fundiga personer, Ifemming Gadh.

spr6,ket kan under sistndmnda fcirutsrittning belysa dven n&,gra andra
problem, knutna tilI SA 1618.

Med G. carlssons teori, att HG ij,r fiirfattaren, sammanhdnger antagan-
det, att sten sture d.y.:s kansler Peder Jakobsson sunnanvdder d,r mot-
tagaren. ur sprS,klig och stilistisk synvinkel ra,der det, s6,som fiirut pf,-
pekats av bl.a. stensson och'Westin, en betyd.ande skillnad mellan den
tidigare korrespondensen och detta aktstycke, men iiven likheter kan
iakttagas.

carlsson anJcir bl.a. som nd,got karakteristiskt frir breven 1506-09
rdet intima och frjrdomsfria skiimt och raljeri, som ofta fr6n bcirjan till
slut genomgS,r dem och i hvilka det allvarliga drendet kld,desr (rremming
Gadh s. 333). En tendens i denna riktning, om dn avsevri,rt drimpad,
urskiljer man enligt mitt fijrmenande i A. Det ailvarliga syftet med
brevet, varom centralpartiet biir vittnesbcird, har ej kunnat avh6,lla HG
frfln att i de mera personliga partierna, inledning och avsrutning, raljera.- om dn mot en ganska mcirk stiimningsgrund - med brevmottagaren.
Redan nyttjandet av titeln werd,ighet kan vara ett uttryck fcjr ett
bisarrt och bittert skri,mtlynne (jfr Palme, a.a. s. 408 not 6), anvd,ndandet
av denna titel frir ordlek ett annat. vidare har inneh6,Ilet i ingressen en
vass udd riktad mot PJ.1 r avslutningen gcir ordet ald,erhet ett raljarrt-

1 I frirbig&ende kan niirnnas, att ingressen rent sprd,kligt s;-nes mig kunna tolkas
p& Snnu ett sii,tt. orn rned,h i 5:e satsen uppfattas temporalt 'medan, s& Iii,nge som,
ndl:', a,nno,rss i 6:e satsen som 'eljest, i annan hdndelse' och subst. sfuull, i 7:e och g:e
satsema tillti,gges en neutral, allmS,nnare inneb<ird 'orsak, ansv&r (utan tanke p6,
n6got nogativt)', erhd,lles tolkningsvarianten: 'lh det s&, att riksfdresta,ndaren
gtir n6,got gott, som syftar till fred och lugn inbordes i riket, till allmtin nytta,
s6, rii,knas det Eder vri,rdighet till berrimmelse och ti,ra, nti,r Ni iir i hans d.agliga
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patetiskt,int,ryck.Sk5mtetkanviilifcirstahandtyckasriktatmotfijr-
fattaren sjii,lv, men ord-et ifrflga synes ocksfl kunna innebdra ett visst'

gdckeri med adressatens titel uiird'i'ghet'

Typiskt for den tidigare korresp,ondensen 5r vidare enligt Carlsson'

att HG ftjr pJ ofta yttiar xina lOnligaste tankar om riksfiirestfr'ndarens

;;g*d* och om steilningar och f<irh&l'anden ftir iifrigtr (Hemming Gadh

r ?igl. Aven detta hu,r sL tilld'mpning pf,' detta dokument; d'et innehiiier

grn*t, oppenhjilrtiga ut'taland'en i dagsaktuella' intrikata problem' som

Iuktorn misst6nker, att riksled'ningen icke loser pfi klokaste sii'tt'

x'ord,ndringen i tonen kunde fiirklaras utifrfln carlssons antagand'e, att

f<irhf,llandet mellan de 1506-09 sfl' s6'ta vdnnerna med flren blivit

kyligare. Av brevet tiII prii'stern. i 4P d'omkapitel (FM s' 614) kan en

dylik utveckling miijligein utlii,sas. HG kan diir sii,gas prisgiva sin gamle

vlns ,lviirdighet>, i aut il,'' omndmner honom i et't' aIIt annat' iln smickrande

sammanhang. pJ pnst&s vid. ett besiik i Auo i siillskap med slottsfogden

Josef Ped.ersson ha druckit s6' t'illsammans med domprosten dd'rstri'des'

att denne dog dti,rav (jfr citat s' 59)'

Brevets enligt min Lening komplicerade stcimning, pfl en gfr,ng kylig

och intim: reserverat-malicios i inled.ningen, allvarligt-ivrig i central-

partiet, reserverat'-inti i avslutningen' sYarar icke illa mot' teorien' att

fdrfattaren betraktar ad.ressaten sflsom en vii'n' vilken svikit' men med

vilkenhanlikvdlpf,,grund.avd'et,gemensammaf<irflutnaochsjii,lsfriind.
skap iir forenad i ett' visst' frimureri'

siillskap.Sker(s5d'ant)ii,veneljest(dvs.nii,rNid,rskildfr&nriksfcirest6,ndarerr),
s&,drd,et(likval)ingenannananNi,sor,'bd'ransvarei'dii'rfdr'sii'gama'nga'ziven
om(eI.:fastiin)s6,icked'rfallet(eg':Niickebiiransvaretdiirfor)''Dennatolkning
,y,"".I}igdockspr6,kligtst&denarrdraefter,huvrrdsakligendii,rforatt,denantagna
innebord.enhosslcul,I,iirsii,llsynt.omdenurhistorisksynvinkeliirplausibel,
undand.rager sig mitt bedomande'

F<ir den htindelse att denna tolkning vore den av HG avsedda, medforde den

inga allvarligare fciriindringar av min framstiilning och skulle ej rubba mina

resultat. Avslind.arens instii,Ilning till mottagaren blir visserligen viilvilligare en.l'

rletta a]ternativ - d.ennes infly"t,ande skulle vara enbart av godo --, men kvar

finns en viss hal, svdvand'e attit,yd. Auktorn ger ej klart besked om sin egen rrpp-

fattning orn mottagarens fort'jiinster'
Ytterligareenm<ijlighetkaneme]lertid'foresvd,va<len'somaccepterarsist,nii,mnda,

tolkning.Detvorejuganskaanmiirkningsvii'rt'omdenl6'ngaochganskainvecklade
ingressen kunde tolkas fa ,ra o[ka sait - 

den ena versionen vlinligare mot adres-

saten d,n den andra. Xrr'at detta rimligt'vis vara en slump? Y:': d:l inte d6' mera

troligt, att f<irfattaren efterst'rii'vat sprd'klig dubbeltydighet? Men i sfi' fall

tordeaktstycketvaraAtskilligtunderfund.igare,anvadjaghiirsokt,goragii,llande
(jfrPalme,"a.a.s'406ff.,sarsk's'411),ment'eorienoml{G:sforfattarskapiinm
sri,krare gmndad.
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Slutligen kan sprA,ket, sS,vida HG iir avsdndaren och pJ motta,garen,
m<ijligen ldmna bidrag till dateringen av urkunden. utgflngspunkten fcir
ordlekandet liksom nyckelordet, fcir en djupare fcirsta,else av brevets
stri,mningsbakgrund skulle vara den f<irndmliga hederstiteln aiird,ighet
(om dess anvflndning se s. 36 not B). Det rir pri, denna, som brevauktorn
sf,, starkt rea,gerar. Den konkreta anledningen drirtill dr fcirdold, men en
nd,ra till hands liggande fcirmodan dr, att pJ nyligen erha,Iit ett sedant
ri,mbete, som berd,ttigade honom till denna ftirndmliga titulatur, eller att
ett dylikt ei,mbete nyligen stii,llts i utsikt fcir honom. Detta torde vril f<ir
PJ:s del ha intrri,ffat just &r 1514, i det att vd,steris domkapitel mot
slutet av 6,ret enheilligt valt honom till dekan och vdsterA,sbiskopen
konfirmerat beslutet, varp6, pfrvlig bekrii,ftelse fc;ljt den 26 januari
I515.1

x'drekomsten av den hcigtidliga titetn ud,rd,ighet, av ord.rekarna med
utgi,ngspunkt diiri samt av det episkopala pruraris majestatis skulle
sflledes kunna stfl, i samband med PJ:s upphri'ielse tilI dekan, ochsA l618
skulle i sf, fall kunna sd,gas inneha,lla en nf,got bisarr och maliciijs gratula-
tion till denna framgA,ng.

x'iirutsri,ttningarna f<ir att pa, filologisk vrig kunna n& en r<isning av
frirfattarfrflgan rrirande sA 1613 kunde p6, grund av det egenartad.e
problemlii,get frfln biirjan icke anses sdrskilt stora. Det har visserligen
efter G. carlssons inldgg i den sprflkliga diskussionen t95l sti,tt klart,
att mri,nga och djupgfi,ende ijverensstdmmelser existerad.e mellan det
anonyma dokumentets och Hemming Gadhs sprf,k, men att p& filologisk
vdg komma till klarhet om huruyida A vore ett av HG:s originalbrev

1 om utnd,mningen se Nyaro da,rxka avskr. ur vatikanarkivet, riA. vidare
Ekstr<im, vdster&s stifts herdaminne r: I s. 248 o. passirn; stensson, a.a. s. lg;'Westin, a.a. s. 558.

Peder Jakobssons titulatr:r har varit fdrem6,l frir livlig debatt. Se senast Westin,
a.a. s. 553 ff., sd,rsk. s. 558 o. dri,r cit. litt.

Titeln od,rd,ighet ka,n anta"gas ha varit tillamplig p6, pJ redan i och med dom-
kapitlets val; detta var dot vtisentligaste momentet vid tillsiittning av kanik. Ndr
detta exakt intrci,ffat, har jag ej lyckats utr6na, men det tordo vd,l ej vara omrijligt
att, n& klarhet d6,rofn. rJnder alla omstiindigheter b<ir det ha iigt ru:o under dot
sista kvartalet av &r 1514. H&llpunktor fdr bestEimmande av bakre tidsgriirxen
d,r dels det faktum, att PJ:s f<iretrEidare som dokan den 2d sept. Id14 fick p&vlig
bekrd,ftelse p& sin nya tjii,nst som iirkedjiikne i uppsala, dels att kurian den Bl

J ingiven frams
tala mot att P

tober m&nad (se



Ett anonymt prelatbrev fr6'n Sturet'iden

ellerenavhonomfiiret,agenfriijversiit,t,ningavettpA,lat,inavfattat.
har f<irefallit hoPPliist'

A,som jag antagit, existera st'ildrag, som ovill-

skt original och dii'rjiimt'e Hemming Gadh -
,o* ,pphorsm&n, skulle den intrikata frflgan

om fiirfattarskapet till aktstyckel nr 1613 i Sturearkivet' vara slutgiltigt

besvarad.Isfl,falliirnyckeln,medvarshjti'Ipproblemet'definit'ivtliises'
ordparet aiird,i,ghet : ald,erhet'

7L



ANDER,S SUNDQVIST

Nflgot om presens konjunktiv i nysvenskan

D& ni,gon en g6,ng fiiretar sig att skriva den ingalunda ointressanta
men hittills oskrivna redogiirelsen fcir presens konjunktivs ciden i ny-
svenskan, kommer detta att i mycket bli historien om en formkategoris
fdrfall. r fsv. hade pres. konj. en trimligen vidstralckt anvfrndning. r nsv.
har denna form av verbet i minga far undantrd,ngts. Detta har skett
dels genom att andra konstruktioner med likartad innebrjrd - framfrir
allt hjrilpverbsuttryck 

- triitb i konjunktivens stdlle, dels genom att
den gamla konjunktivformen i vissa uttryckstyper ombildats, vilket
skett p& grund av att pres. konj. missfdrste,tts och sammanblandats
med andra former. r nedanstd,ende rader skall en redogiirelse ldmnas fcir
nf,gra nysvenska uttryckstyper, som innehd,Ila eller g& tillbaka pd, satseri pres' konj. Jag har drirvid valt aLt behandra typer, som i ovanxigt
hcig grad varit utsatta fcir ombildningar, ndmligen d.els uttryck, som
urspr,ngligen innehd,llit pres. konj. i optativ anv:i,ndning, dels uttryck,
som ursprungligen innehA,llit pres. konj. i koncessiv- anvdndning.

Den mest livskraftiga av de uttryckstJryer, dflr pres. konj. f<irekommer
i nsv., ilr den optativa, den t5ry, .o- ,it"y"ker en cinskan. Den frire-
kommer s6,vtil i de hrigsta stilarterna som i det kigsta vardagssprflk. Den
religi<isa stilen har mfl,nga exempel pa, pres. konj. i satser av typen
Herren aare meil, ed,er! r retorisk ener poetisk stil eir den optativa kon-
junktiven ingen ovanlighet. Hatets saarta korpar d,rdje I ute i,btand, saal,l,ets
natt. I Menslcl,igheten, frril,st, sig h6ie I pd, d,et nya Arararhl heter det t. ex.
hos Tegn6r (wB 1:210; 1806). under det att i retorisk eller poetisk stil
pres. konj. kan anvdndas teimligen fritt, i det att nd,stan vilket verb som
helst kan tdnkas frirekorr.r-ma, d,r bruket i vardagssprA,ket vdsentligen
knutet till formelartade fcjrbindelser, dzir ett jnimfrirelsevis begrrinsat
antal verb ing&. r s5rnnerhet dr det olika uttryck f6r vnllgflngsiinskningar
och fcirbannelser som fcirekomma. Bestd,ndet av fraser ay detta slag air
ur formell synpunkt rnitt brokigt. r fltskilliga fall ha de orrp"rrrg-lig*
konjunktivf ormern& ombildats. x'tiljande t5ryer kunna urskilj as.
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Typ l. satser med utsatt subjekt och verbform med konjunktiv-

andelsen -e. I-n besi,tte strunten! Atterbom (1811) hos Ljunggren svII
4:226. Guil beuare oss! Gud, ndd,e d,ig! I iildre tid. och dnnu i dialektalt

sprA,k kan pres. konj' ocksf, d,ndas pfl, -a. Gu'd'h hafai' Iof' Bureus SumI'

SO 1c. IOOO). Gud,h wari tack. S. Rheen (1671) i Landsm' XV[' l:20'

Gu aari, taclc d, ftio. n'unbo, uppl., ULMA grammofonskiva 4693 A (1952).

Typ z.Satser med utsatt subjekt och verbform med apokoperad

anaene. Bewar' mi,g GtlD! Runius (SVS) t:275 (1713)' Guil' ndd" d'em

Anrl;g tir. DaIin Arg. 2:5 (1734). Genom apokopen kommer verbformen

i de flesta fall att ffl samma utseende som en imperativ. Gud'h hielp ti,gh

af f tin sotesiing. chronander surge 51 (L647). fRagnar Lodbrok] had,e ud'gat

ilj o"h Blod, innnn han fi,ch. . . [Thora] i, Brwil-Sang, son1,nlln'tera (Ktirleken

uar tack!) i,clce behofoes. Dalin Arg. I:133 (1733). Ian lar i, d,en bld'gula

d,raken! BeIIman (BeIlmS) 1:88 (1769, 1790)' Ian lar i' d'ei, d'u mister

arm oah, ben! Diirs.2I8 (c. 1771, 1790). Gud, f6rld,t synil,enn, sa t'i'ggarrn,

sii,tte sejj pd,brdpd,sen' Knivsta, Ilppl., A.^Ulrich (1897), ULMA 303:II6'

Niir nd,gon n6s sa man al,ltid, >Gu id,lp dair. Animskog, Dals1., Maja Ericsson

(1923), ULMA 890:5 s. 4r. vid vissa verb bortfaller ocks6, en konsonant.

verbformen kommer d6, ofta att fa, sa,mma utseende som sf,vilI impera-

tiven som infinitiven. Ta ilen skam sont ther all i,tt ord,h weet. Brasck

x'<irlson. x'3a (16a5). Hwd,r heffe han d,ra m,i,g snart uthuri,nqu'i,etwd,e.

stenbock (o. oxenstierna) Brefv. I:a0 (1692). Guil,h ge iag had,e sd,kigenheet-

Diirs. 1:48. Tami,g fan.Kellgren (SVS) 5:291 (1790)'

Typ 3. Satsen saknar subjekt. Verbet ti'r en konjunktivform p5' -e

"ue, 
-; (jfr typ 1) eller har apokope av ilndelsen (jfr ryp 2).TilI denna

grupp htjra framfor allt fraser, ddr en beteckning fcir Gud eller djzi,vulen

kan underfijrstfls som subjekt. Mi,n Mor salig (frdgd,e si,al,en) gaf meg

Briinneuin. Dalin Arg. 2:432 (1734). Han talte sd, s6tt; men --- f6rld,te

d,en skjalmen-- [osv.]. Dii,rs. 435. Ja, stralfe m,i,g, har hon ei ner ilen red,an.

Runeberg ESkr. 2:209 (1833). Beuare,huilket uiisend,e. A.F. Soldan (1835)

hos Aho soldan 16. Men sd, f\rbanne att Twiesel,mdnn qka ha daertag pd,

oss/ Nordstrijm svenskar 150 (1929). Jag orkar ldrbanne mig i,nte rrilcna

liingre. Johnson strdndernas svall 11 (1946). Ndd,e d,en frrimling, som

forsdlcer gdra lilmd,anr. SDS 1953, nr 30, s. 14.

verbform med apokoperad ilndelse har jag blott observerat vid beuara

och lara. Beaar ing6,r i den i m6,nga varianter upptriidande frasen beaa,r

oss (jfr sAoB B 2249). Iar anv'ti,ndes i svordomsartat sammanhang av

J. dalenbery. Ah uet hut, d,en och d,ert, skal, - Hdll! alcta punch-bd,l,en -
Iar i, hutauipd, d,i,g - se dd,r li,gger hela glasbrulcet. SYS l:208 (1770)' 1
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dgnablicltet arind,es bredsid,an ti,ll ru,ed, heta gratta Laget - haarpd; fi,end,en(far i, honom, sd, md,tte han halt l,ust att sld,ss) strar hissad,e Engetsk fl,a,gg.Diirs. 221.t

Typ 4. satsen saknar subjekt. verbet d,ndas pil -a. Endast ett ganska
begrdnsat antal fraser - mest svordomar - fcirekomma. samma fraser
5ro ockse, brukliga med en beniimning pd, Gud eller djrivulen s6,som sub-
jekt. Det flr tydligt, att man har attgcira med ombildade konjunktiver,
trots att satserna i de allra flesta fall ha alldeles s&mma form som impera-
tiviska satser. rdrbanna mdg iag uet hoad, Frun slcal,l, g6ra med, d,ei salt-
sctm,nxd liguren hd,r i, huset- Kex6l r:234 (r7g9). Jag trinlcer, regera m,ig,
ocksd:' brulca mi,tt ldrnult Almqvist Grimst. rB (rs39). Anlaha mig, om
ia,g en smul,a kd,nner i,gen d,i,g. Jolin Kom. 5Z (1845). Beaaru m,ig, md,
jag adl, sdga ... haad, he* patron d,r unil,erl,ig i, d,ag. Runeberg ESkr. 2:100
(c. 1850, 1879). Jag orlcar f\rbasrca mej inte ta nd,gon aaiianing i, d,ag.
Engstrcim En bok 24 (tg}B). rnom d.enna typ har jag endast pi,trriffat ett
verb, dflr formen p6, -o icke iiverensstdmmer med imperativiormen. Det
dr det i svordomar anvdnda besitta. Jag aet d,et adl,, men besi,tta d,en som,
l6rst kom up med, d,en seden. Lagerstrrim Jeppe ll (rz35). Jfr sAoB
besi,tta 8 slutet.

Denna satstyp har rimligtvis uppkommit genom ombildning av ut-
tryck tillhtirande typ B, dd,r verbformerna hade den likheten *"d i-p""u-
tiver att de saknade subjekt.

Typ 5. Satser med utsatt subjekt och verbform som dndas pil _a.
Numera fcirekommer denna typ huvudsakligen vid verb av l:a sva,ga
konjugationen, ddr formen p6, -o iiverensstdmmer med imperativformen.
Thenna l,effuer cir icke afl een str\mli,ngh I Gudh oss beiara frd,n ewig
f6rd,bmming. Landsm. vrr. 8:28 (1620). Hcir rir ,i,ntet nytt, utlwn rd,tt
l'issamtt, och biittra Gud,h ai,i md,ste boo i d,ee smd, ki,ellnrlcamrar. stenbock
(o. oxenstierna) Brefv. t:rB0 (1697). GaD s,i,gna Ehr, min syster. Dalin
Arg. 2:86 (1734). H'in annacka om iag kingre a,i,ll aara d,rring. Almqvist
Grimst. ll (1839). Gud, ndd,a d,i,g om d,u, glitrnmer std,rrya oljekran nu igen!
Hdijer Komedi i norr 83 (t942). I

vid verb, vilkas imperativ dr rindelselcis, antrdffas d,tskilliga hithcirande
exempel i rildre tid. Rdd,a gud,h, huad,h thz wi,il betyda! Asteropherus 60
(1609). Gud,h hielpa K. M. och alt hans med,f6tie, att huar md,tte komma til

I Jfr de ovan ,nder 2 citerade frirba,nnelserna med utsatt subjekt vid pres.
konj. av fara oc}. den dalska svordomen Garumbtin an fa*i (Levander Dal:n6,let
2:165). En interjektion lari med betydelsen rbesitta!> anfrires av Rietz frfr,n r(armar
lEi,n,
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si,tt. c. Bond.e (16I1) i oxBr. LL:6. Gud, gilua H. M.liclca. Dii,rs. 2l (16I5).

Gud,h td,thd, mig atthijd,h h6ra d,ett sarnrna al min d,oclca lil,l,a. stenbock

(o. oxenstierna) Brefv. I:53 (1692). stcull,e mig hand,a nd,gett mennislce-

ii,gett d,att guith dd,k afud,nd,a har min Engell ... talc dluer si,tt hufaud^ Diirs.

t:.zzo ltloz). Dd,n al.d,ra hdgsta gud,en han std, d,s bi,j och hiiilpa d,s miid,h

td,l;amod,h d,raga d,att lcd,rsett. (stenbock o.) oxenstierna Brefv. 2:182 (1713).

xanbesittami,g!Bremer Dagb. r43 (1843). Numera f<irekomma former p6,

-a vid sa,dana verb, vilkas imperativ ii,r iindelselcis, knappast. Det enda

undantaget tycks hdr (liksom inom typ 4 ovan) vara det i svordomar

anvilnda bes'itta.

Forurerna pfi, -a kunna (fl,tminstone i iildre tid) samordnas med former

p6, -e. s6, ofta hos Magnus stenbock. Gu,il,h d,en alil,ra h\gste han wels'igna

afg pa al,l,a d,ina wcigar och giwe d,i,g wad,h d'ig nytti'gast air' Stenbock (o'

oxenstierrra) Brefv. I:24 (1690). Gud,h d,en al,ilra h\gsta han wels'i,gne och

bewara d,ig pd, all,a il,,i,na wegar han lorliine d,ig en ndd,i,g forlosni,ng. Diirs.

51 (1692). Gud,h d,en h\gsta han bewara d,ig ti,l,l ewigh tiil,h och hiel,pe il,ig

ti,tt, d,i,n i d,iiiten trogna och wnil,erdd,n'iga ti,enare och hdrsamm'a man' Dd"ts'

67 (1693).1
Typ 5 utgiir ett, slags kompromiss mellan de ut'tryokstyper, som fcire-

Uggal 6, ena sidan t5rp I och typ 2, fl, andra sidan typ 4. X'iirh6,llandet att

klijunktivtindelsen kund.e apokoperas, har medf<irt, en osdkerhet om d'ess

raitta lydelse, som gjort, att den i imperativ (och in-finitiv) fdreliggande

dndelsen -a kunnat komma till anvii,ndning inte blott i subjektsltisa

satser utan ocksfi, i satser med utsatt subjekt. Miinsterbildande fijr typen

subjektfverbform p&, -o torde sii,rskilt uttryck som lan ta mig $w 2

ovan) ha varit. En viss roll fiir uppkomsten av formerna pfl, -a kan det

rniijligen ocksfl ha spelat att infinitiven ingick i fraser med alldeles s&mma

inr,rebrird som fraserna med pres. konj.: Ma Gad giaa -Gud' giue. Att det

emellertid dr imperativen, som spelat den avgdrande rollen i den hdr

diskuterade uttryckstyltens historia, synes mig framgfl av att det ndstan

blott dr vid verb med imperativ pfl -4, som typen ftirmfltt hiivda sig.

X'ormen besittai svordomar lever vd,l endast pfr grund av starka analogiska

in{l;,telser frf,n de mfrnga svordomsverben mecl imperativ ph" -a: anamma,

anacka, anaggn,, regera, fo osv.

1 Jfr &iven de b&da substantiverade hblsningsfrasern& i snoilskys dikt vita frun

(4:43; 1887): Det aar ett Gud, s,i,gne och, Gud, beaara [d6, folket s&g den unge prinsen]'

- 
samordning av en i en fast fdrbindelse ing&ende konjunktivform p& -a och on

ii,ndelsel<is (vii,i som imperativ uppfattad) verbform antrii,ffas n6gon g&ng ocks& i
modern text, Gud,t:rilsi,gne alla d,urnrma oah ldt d,em, ald,rig tsaltma, d,et uore ldr sorgligt!

Iftiijer l{.omedi i norr 369 (1947).
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^ ?""- ursprungliga innebiirden av pres. konj. har i fltskiliga fraserfcirdunklats, si att det inte rd,ngre stir-ktart fr;r den talande, vilken verb_form som frireligger -- jr, i vissa far stflr d.et inte ens krart', att man harmed en verbform att gitra. Beuars och gund,s m. fl. gamla cinskeuttryckha blivit till interjektioner. uttrycket tacrc uare rrririrrd"* som en pre_position. r ly aal,e och tai aure associeras aare numera inte med aard,a.svordomen f,rbanne mej har kontaminerats med ett kraftuttryck av hertannat ursprung, d6, det hos Eyvind Johnson (streindernas s'a, lt, 1946)
het'er Det bld:,ser sd; in i rdrbanne mej att d,et biaser skrcip i agon"r. Det ur
Gud, ndd,e uppkomna gund,,a (typ 5 ovan) har kommit ,tt ofpfrttas somett adjektiv med betydersen ,arm, ernindig, oryckligr (bestri'mmande detord som egeniligen rir objekt titl Gud, naa4.- Koriparation gud,ndd,aste
mig o' d' fcirekommer (se sAoB G tz72). ru. iic. Nru riu""g har p6,pekatfcir mig, att det i esflandssvenska diarekter s6,som hatsning;tiu personer,
som sitta och dta, fcirekommande uttrycket ges ucke or, 1iu*. DJesus tikebrcidetrr) pd, Nuckciharvcin upptruider i iormen siicrce bre, drir det tycks traassocierats med sd,clc (lbrrid i sd,ckenl f . dyl.).

Koncessiv innebcird har svenskans pres. konj. framf<ir alrt i tv6, fail:dels dri,r konj. rir frirbunden med ett uitryck med fcirarmeolgurra" irrrr"_brird,,dels i disjunktiva uttryck.l r nsv. er den typ, drir konj'. st&r i fcir-bindelse med ett uttryck med fciralmrinrigande innebcird, tcimligenvanlig i d'ldre tid. wend,e sich nw paur,us heri,iher ad,innen huru han w,iil,,
och gdre her sdd, mongq, d,ist'i,nctiones sont honom tcickes, brilluer docro the*nagrunden std,nd,and,es. 9p"ti t:t9t (t827). Ad,am wiste inapt;, man sd,yehwad, man wil I Af nd,got parad,i,s, dd, Eua e,i war til,. Brcnner Dikt. l:b'(1695, l713). subjektet i den koncessi'a satsen bch i den fcirallmrinligande
satsen betecknar ofta samma person. vanligen dr i sd,dana fa, subjektetutsatt blott i den friralmei,nrigande satsen. Komme nu hwart ,iagh komnta
\on, I Konsten f6d,er attijd,h sii mun. chronander surge 8b (L647).sd, i shtd6' subjektet i den friranmd,nligande satsen rir ett armeint rerativt pro.nomen' Komme dcir ho som wiil, han wet them miitu med, arrwar.stiernhierm
Tferc. lgg (lOS8). Vi,nne haem, som ainna ail, pomponiuu d,r rind,tfi, altidSegeruinnarens Vcin. Dalin Arg. 2:180 (1784). Den koncessiva satsensaknar vidare vanligen_ subjeki, da predikatet i den fcirarlmrinrigande
satsen dr opersonligt, och i sa,dana tau, aa det frirarmri"rigu;;; uttrycketicke utgdres av en fulsttindig sats. Koste huad, d,et kosta"ai,r,r,. Dalin Arg.2:339 (7734). Gd,ngehur detaill, I Hos mig rir i,ngenbit uo* "ii,, Srrri]"till. wallenberg (svs) t:I6t (1769). vare hcirrned, huru som helst, men

1 se Mattsson r(onjunktiven i fornsvenskan s. 2g not r.
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onxdtl,i,ga resurser md,ste ett lolk ega, sorn' lcam roa' sig sd' oclt enperi'nxentera'

sd,, som d,etta, wtan att ceiera' R'uneberg ESkr' 2:245 (1845)' I nutida

*olrr.k, flr pres. konj. icke sd'rd"eles vanlig i uttryck av det'ta slag; det

som oftast fiirekommlr {;ff Dare f6ljt av hur som helst l. dyl.: uare dd,rmed,

hur som hel'st.

Vanligen har pres. konj. i fcirening med ett uttryck med f6rallmd'n-

ligandeinnebord ombildats, sf, att ut'a p6' -a'

TIII d"nra ombildning kan dels infi I:a svaga

konjugationen) impe-rat'ivens form., ,, fcirelA'g i
fr;rbinielse med. hjii,lpverb i satser som syntaktiskt, voro helt likvdrdiga

med konjunktivsatserna. Ndd'hen md' wara, sd' stor som han lcan' I Gwilh

wilossd,ockhiel,pa.OPetri4:406(1550)'Detmd'nwkostahuad'd'etail'
oJi" arg. t:ili ltls+). Det md, aara hur d,et ai,ll med, d,etta, men uisst iir

il,et, att t*".t. Lagerloi HoIg. t:49 (1906)' Imperativen ligger ntira till
hands i sf,dana fall, di, subjektet i den f<irallmiinligande sat'sen stfr'r i

2:a pers. sg. eller d6, det foraimadigande uttrycket icke d,r en fullstii,ndig

aa+,i, Ird,la aern, d,u ai,ll,, Ird'ga aenb sonl' hel'st' Eormerna pfl -a int'rii'da

framfijr *llt i *adrna satser, ddr predikatet icke fiiregfls eller fiiljes av

ett (till samma sats hiirande) subjekt. stiga riitt lwad,h han siiya md"

Prytz Gl G2a (1622). Ingen emb ara hoo

*onad, hiir ellter belatta si,gtt' med'h eller 6l'lz

I. 13:214 (1638). H'i,eta hwa d,ti wdl sd' I45

Kosta huad, ilet ai,l,. Dalin Arg. l:364 (1733)' Hrind'a' uad' som hti'nd'a ai'll'

sd, slcola ui, atttid, bli, li,lca god,i aanner. de Geer Lillie 84 (1380). siiga aad'

man ui,l,l, nxeru en rtoil,ig iiaaut har iag tsari't' Siwettz Sel' 2:105 (1920)'

Nord,anuinil,en bld,ser o{ttti Irolt, bld,sa uari,frd,n han u'i,ll,, sa gumman gick 'i

mota'i,nd,. Viksta, UppI', J. W' Lind'strdm (1948)' ULMA 19702' Efter

utsatt subjekt har i;; antuii,ffat form pA, -o blott, i n6,gra ffl Ei,ld're exempel'

[X'ilosoferna] mostie-... bekienna ..., att alla menni,ski,ors rdd,ilh och an-

itagh, the iara sd, beheniti,ghe som the lcttnna, platt i'ntet hi,elpct'. LPetri

6i. za (I55g). ci,taitellen iara si,tuerat huru h,an wi,l,, sd, md,ste han li,ikwtil

ha sin ief"nce alf si,g si,etff.R'ilLamb 8:136 (r69I)'1 Synkopering av iindel-

sen fiirekommer i dialektuppteckningar. var d, en titi om sd,n uattarill,ing

[d.vs. tycker om sin vattvillling], aar hwr ltlen an' ail'\" Diwa' Dalarna'

W.lrkara(1914-15),ULMA190:3'Jfrhii'rmed:Lagombiist'cirsd'
gott ord, som nd,nsin ni,got i, war fi)r sprd'lc ttid' wil/' Cohtmbus Ordesk'

26 (1678).2

I Jfr ytterligare exempel (med sdg tillagt) nedan'
, utgivaren (B. I{essilmanl moddelac i en not, att en annan hands}aift av

Ordesk. lta"r unre (iindrat fuAn wa). Colurnbus' original ti,r icke bevarat' Mdjligen

kan ursprungligen ett uttryck inneha,llande aail,haforelegat (oller f<iresvii'vat tanken) '
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Pres. konj. ay aarq, i fcirbinderse med ett uttryck av fiirarmri,nrigande
innebrird utcikas stundom med ett szg liksom i de nedan nd,mnda disjunk-
tiva uttrycken. Exempel av detta slag antrri,ffas redan i fsv. Her sten
Bture ... gi,ord,e ... eth forbod,h app a thi i,jO marck ... son1, pynnow hallue
schal atl Hans D'i,nrsted,e, ath jngen schar marct hallue ath firhind,ra thsm
fore Pynnow"t^are s'ich hwo han aare rtan. sthmTb. B:147 lils+y. r ci,. ns'.
fcirekommer t54pen ganska ofta. ware si,gh hoo the kunna som s,itt ans,ichtetiit stella, at th. wili,a dragha in uthi Eggpten, ther ti,r at bti,ffua, the srcora
d,66 genom swerd, hunger och grcsti,lentia.-ier. 42:L7, gif. ts+t.r Ther orn
aari' si'gh huru thett aill. c. Gyllenhjelm (c. r6a0) iF-]H 20:278. Al,te slags
v_erss, the ware sigh all hwad, art tr,e halst wara w,i,lia ... sd, ltunna the
bland'as tilaamman [osv.]. Arvidi r78 (165r). Med verbform p6, -a: ri
Pd,l,enske legrett er bli,oett omslag,itt, att ingen, han uara sigh helst huem han
aara kun .. . slcall, f6rd,ri,sta si,gh at prund,ra uti,i werd,erei. J. },aner e627)i oxBr' 6:12.1y. nsv. frirekommirr aare sig sdnan i denna satstyp i fiir-
ening_med ett subjekt. Att g6ra rudgon komprett user, och fdrd,erfiad, tin
sjd,l, el,ler til,l kropp, d,et aare si,g i, st6d, al hui,ilcet lagrum uoro hrlut, onr*
iag 16r d,et mest lanatisrca i uerrd,en. Almqvist Amrr r:66 (1840). Utan
subjekt 6,r aare sig icke alldeles ovanligt i 1700- och t80O-talstexter.
Numera torde uttryckstypen vara f<;rflldrad. Mitt yngsta exempel dr
fri,n 6,1 1907. Det ti,r bl,ott ntir han siriff angripes, De,re stg Ai sa kifi, som hans
luiftiga natur tar ut sin rritt och han, skrilaer rasand,e och lrticlca inaelctiaer
rnot sinq, angri,pare. Sriderhjelm ftRennlss. l0B (1907).

- - T""u. konj. i disjunktiv anvflndning f<irerigger t. ex. dd, det i stiern-
hielms rrercules (v. aa3) heter: Han ar en okird, man: wa*i Doctor, eil,
hete Magi,ster. r ns'. rir det huvudsakrigen verbet aard, som upptrrider i
pres' konj. i disjunktiva uttryck. Med verbformerL aare upprepad i tv6
sidostdllda satser ri,r uttryckstypen fortfarande gflngbar i-l etminstone
'i h<igre st'il. Den krinsla'ingen d,erar, hon std,r stil,i, I (d,et aare gkid,ie eiler
uare smiirta) I f1rmogl:ar, ruttnar i d,i,tt eget hjarta. Tegn6r (WB) S:a3 (lSg9).
Han d,r d,ig nrir med,ljus och tr6st, f d,et aare ad,r, d,et aare h6st. O. Arbman
(1927) i Ps. 1937, lt5:1.

Jdmte de disjunktiva uttryck, som dro uppderade pd, tv6 satser med
var sin verbform, fiirekomma s&dana, deir ett ensamt uare forjes av ett
eller som skiljer de olika alternativen flt. subjektsliisa satser grira numera
ett fcirA,ldrat intryck. sd, har iag d,em r,ati,u iaja att fi)rst jag" fd,r hi)ra att
cin nu een gd,ng een swiinslc insur,teras srcuile jag taga d,iin jaisia Dantzi,ker
borgare jag fd,r, ware slcgld,i,g eller ei,j, och taiha nanga ian i d,"r* 

"grn
1 Jfr Luther: s'ie seien wer sie usoil,en, die ir angesicht richten ... d,ie soyen sterben

Ietc.].
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statz galge. M. Stenbock i KKD 12:242 (1704). Nu bdr ingen man, ware

Bislcop el,ler Probst, pd,liigga hwadcem Pastor eller Corrum'in'ister nd,got som

iir strid,anil,e emot Kyrkiolagen. vDAkt. 1766, nr 357 (cit. efter avskrift
i SAOS). Sal,i,ge al,le, som lcorad,es ut att sprd,lcet f\rnimma, f Srindes att

tyita ldr jord,ens lollc d,en eaiga sd,ngen, f Vare ur Ord,ets hel,i'ga d'iup, ur
hiifd,ernas d,unlcel,, I El,l,er ur skapelsens iubel,chor! n'ahlcrantz 3:35 (1828,

f 864). Na,got mera gfr,ngbara dro satser med' d,et som subjekt- Thet ware

nu iagh el,ler the, sd' pred,ilce wi,i, och sd, halluen i trood't- I Kor' 15:11,

Bib. 1541.1 Att nagon menniska kan linnas total,t blottsttilld,, d,et aare utan

el,ler nteil, sitt f6rad,lland,e .. ', sdd,ant attser iag 16r en d,en stdrsta >affront>>

emot d,en rena kiinslan och f\rnuffef. Almqvist AmH I:66 (1840). BAg al,l,tid,

att d,et d,r en gd,aa Ni, skalt htimta fhos tullen] , uare il,et nu ett par eller ett

halat d,uss'i,n ryil,onstrumpor, en zebra el,ler en, leksalcspisfoZ. SDS 1952, nr
161, s. 6. Ocks6, med ett annat pronomen d,n d,et som subjekt kan man

antrii,ffa exempel i tiimligen sen tid. om man ail,l, und,ers\lca Luilaig

XIV:s f6rhd,l,l,and,e til,t d'en franslca l,'iteraturen, tord,e d,et uril halua sina

betii,nlcti,gheter, att ld,ta hans inflyteke, ilen uare nw stor el,ler ringa ti,ll, god,t

ell,er ond,t, taga sin bdrian red,an nd,gra d,r fdre hans fbd,else. Hedin Ludv-
r4Tid. 34 (1895).

I de disjunktiva uttrycken har verbformen aare :ulbildats med ett re-

flexivt pronomen i dnnu sttirre utstrdckning ii,n i de ovan ndmnda konces-

siva. ocks6, i detta fall f,terfinnes fijreteelsen redan i fsv. (se sdw.). Det

reflexiva pronomenet 6r ndstan alltid sig. Personbiijning aY pronomenet

fijrekommer i dldre tid, men dr ovanlig. Dw ware Qi,g fattig, d'u ware d'ig

ri,jk, I d,u ware d,i,g gammal el,ler ongh I d,et sid,sta man s'pi)r till, tigh och

migh, I tihr d,6d,en halwer bracht oss on1,. PolitYis. 250 (c. 1645). Verbformen

dr nEi,stan alllid aare (eller aari); ibland fdrekomma dock andra former.

sfllunda kan 6nnu stiernhielm biija konjunktivformen i pl. (Arch. A4b;

1644): Alte och al,lelund,a ski,ppad,e Kroppar och lclumpar, the warin sigh af
slcicketi,g eller oskickeli,g skapnat, lcunne miitas til, theres Btorl,ek och Dryg-

het, f\rmed,elst Watumd,l. Den gamla typen av pxes. konj. (fsv. se, si) Iever

iinnu i ett beltigg frfln 1636: Om d,er war nd,ghen iihrl,igh, mahn, antingen

d,et sij sigh fati,gh Elter Ri,ick, hdgh Ellr Ld,gh, som lcunil,e honom nd'get

\ffuertygha. AngermDomb. I0/I2 1636, fol. 124 (cit. efter avskrift i
sAos). ombildning ay aq,re ttll aara antrdffas ocks&,. De Dansiker taga

llur lolk an, oclb bl'i,uer ingen utslutin, han aara si,gh d,u,gl,i'glu eld'er ei'i' J'
Ban6r (1626) i oxBr. 6:9. Barnens Minne och sinne d,r sd,som miulat

War, ut'i, hwilket man lcan i,ntryclci,a hwail en wi,ll, d'het wara s'i,g ond't eller

god,t. Eernander Theatr. I00 ( 1695).

1 Jfr Luther: Es sey nu ,ich od,der jhene; Bib. 1917 : Det md, nu aa,ro, iag eller do and,ru.
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Verbformen i uare sig ... eller fciregS,s i iildre tid icke sdllan av subjekt.
Detta dr i alla antrriffade fall ett personligt pronomen. Helt fririldrat, dr
numera att ett ftiregf,ende substantiv upprepas med han, hon, ilen e77er

d,e Iorc aare s,ig. Hwar Uam,i,l,i,e, hon ware sig all Mantall Starck el,ler
Bwagh hafue i,clce mehr tinn en Stemme [pn Riddarhuset]. RARP l:E
(1626). Liiremristare, the ware sigh lefwand,es eller ddd,a. Arvidt b (I6bI).
Han frd,gad,e Emunil, haem, han ud,l, tykte bdra uphdjas pd, Thronen ... Den
Dugel,igaste, suarail,e d,enne, han uare sig af hitg el,l,er ned,r,ig herkomst. Dalin
Hist. I:645 (1742). I1rlattare td, aid, d,enna Theater ... nd,gon aiss Bummu
... alt efter som, en P,iece anses 16r Inrd,ttni,ngen li)rmd,nlig, d,en aare sig
Orig,i,nal,, Imitation eller AfaersAttuing. Kellgren (SVS) E:BSI (tZgI). Nd,got
mera livskraft rin han, ho1t, il,en, il,e visar d,et som subjekt till aare sig ...
eller. Det uare s,ig mot hl,oba el,ler mot galningar iir en aand,ranil,e ridd,ure

ldrbund,en, att taga si,g an ka,i,nnornas hed,er. Lidforss DQ I:280 (1888). Zrif
iclce il,itt hjrirta f aid,are rulua pd, ond,t, d,et aare sig oril, eller grirning. Lagerliif
HomOd. 19 (1908). Den normala uttryckstypen dr i nutida svenska
emellerbid aare sig ... eller utan subjekt. f detta uttryck tppfatbas uare
icke ld,ngre som en verbforrn. X'ijr anvcindningen ay aare sdg ... eller kan
hdnvisas till C. A. Ljunggrens uppsats rBdr det i skrift heta',i,che aarken
.. . el,l,er' eller 'icke aare s,ig ... el,ler'?>> i Studia Germanica (lg34).

I(flllhiinvisningar

En del av det f<ir denna uppsats begagnade materialet, har erh&llits r_rr SAOB:s
spr&kprovssamlingar (SAOS). S6viil frir det p6, detta sdtt erhA,llna materialet som
for material, som insamlats p& annat siitt, ha vid citeringen kbllorna, dti,r detta varit
mdjligt, angivits med samrna f<irkortninga,r som i kai,llfdrteckningon till SAOB. I
n&gra fall ha dock andra upplagor citerats ti,n de som angivas i nd,mnda kallfrir-
teckning. Dalins Argus citeras efter utg6,van i svenska f<irfattaro utg. av svenska
vitterhetssarnfimdet, Stiernhielms rrercules efter Erik Noreens utgava (lg86) och
Chronanders Surge efter Hansellis utg6,va i Samlade vitterhetsarbeten af svenska
ftirfattare 21. Fcirkortningen Brrillopsd.:Brcillopsdikter pA, dialekt och n&gra
andra dialektdikter fr6n 1600- och l700-talen ... utg. av B. Ilesselman (1987).
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Den biblisha bilden oeh bibelkunskapen

>Vad menas med en allusion?> - rAllusion betyder anspelning, och

den innebdr, att, man ijverfcir en beniimning fr6,n en allmdnt knlnd till-
dragelse till ett annat sammanhang fiir att fijrstiirka dess inneh6,ll, t. ex.

ett ririebrev.r svaret ga]rs av en i iiwigt kunnig och pfllitlig deltagare i
kursen i svensk stilistik, och det 5r som synes korrekt i sin allmiinna del.

Det flterger riktigt det viisentliga ay wellanders definition (Riktig
svenska *. zo f.;, men den felaktiga betoningen av ord.et friebrev visar,

att dess innebijrd var obekant ftjr den svarande och fiir honom knappast

anspelade p6, uen allmdnt kiind. tilldragirlser. Nrir detta sker p6, det friska

triidet, vad skall da, ej ske pi det torra? sii,kerligen var ej heller nflgot

beldggstd,lle frir denna allusion kdnt f<ir den som gav svaret. En av fcir-

delarna med wellanders stilltira i undervisningeris tjdnst, ilr, att mflnga

exempel, sdrskilt i frfl,ga om poetiskt spr6k och vitter stil, dr heimtade

fr&n alster, som ing6,r i d.e hiige skolornas litteraturkurser, och det 5r

sannolikt Wallins Dddens d,ngel, som dr kti,llan fcir exemplet p6' denna

stilistiska figur:
Vad vore lyckan? Vad vore glH,djen,

i kdrleksringen, sfl ljuv och ren,
om ndr den brlrts, f ej fi,terkedjen
dess brutna lti,nkir vid hoppets sken?

Sfr, iideblivet,
o hjilrtan s6,ta,

vad vore livet?
En oliist gfr,ta!

Ett obarmhtirtigt Uriebrcv,
som Gud i vrede fiir mci,nskan skrevl

Det ii,r en &v de minga bibliska bilder, som krever en sprfl'klig eller

innehflllslig kommentar vid litteraturliisningen i skolan, ty utan f<ir-

klaring ger de ingen mening f<ir de flesta eleverna. f nyare upplagor av

gymnasiets ltisebcicker har emellertid Dridens tingel ffltt ett starkt
6
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omf6'ng, och till de utmcinstrade delarna hcir vanligen denna
det anledningen till att ordet i ,Cetta fall tydligen har varit
ordet inga,r ocksa, i en av 'wallins 

psalmer (sv. ps . B4b:3):

lyckans falskhet keinn:
Bdst hon smilar dn,
Ditt Uriebrev hon skriver;
Joabs kyssar dig hon giver
Drdpande sin vdn.
Lyckans falskhet ktinn.

Denna psalmvers tilh<irde tidigare det fasta inldrningsstoffet i skoranskristendomsundervisning, men den har numera utgf,tt, p6, grund av attden bereder eleverna fcir stora sv6,righeter.
Det dr nog s6,, att litteraturklisningen och dess sprA,kliga kommentarer iviss utstrei,ckning har f6,tt komplettera 

'ad som brustit i elevernas bibel_kdnnedom. Den bristfd,lliga ordkunskapen, br. a. kunska,pen om Bibernsgamla ord, har ofta p6,talats (t. ex. Nutu, Lindqvist, 
-A

kunskaper i svenska spr6ket, Modersm6,lslnir. friienings
TiIl en del fd,r vril frirklaringen tin renna lucka i ereverrias
scikas i den modernisering av ordjcirri,det, som genomfcirdes i tgr7 6rs
civersd,ttning, till en annan der i att denna ordskatt civer huvud tagetvarit f<irildrad och fcirsvunnit enligt utveckringens rag om ordens dcid.Men ndr det gdller den bibliska bilc en, d,r det i"* rrEg* om kunskapom ordet i och fcir sig, utan fcirmigan att uppfatta deri 6r beroende avkri'nnedomen om sjd,rva innehalet. Det iir biberkonskapen, som blir

gALr en kungslinje i
6elig och tillgringlig
den bibliska berdt_

nutidens ungdom. Ndr dess innehA,ll

kunskap om fakta. 
en frd'ga om kunskap om ord' utan

- Den bristfii,lliga fcirstA,else f<ir bibliska sammanhang, som man kankonstatera inom d.en ungdomliga relsekretsen vid skorans litteratur-ldsning, nlr emellertid en friret"Jl.", *o- A,terspeglar en generations-vzixling' Den sekularisering, som kei,nnetecknat de sista decennierna avvi'r samhd'llsutveckring, har satt starka spa,r i skolans kristendoms-underyisning, och skiljelinjen mellan gammalt och n5,bt markeras idetta avseende kanske av forkskorans irndervisningsprJn rgrg. under1800-talet hade skorans rei,sundervisning haft den bibliska historien ochkatekesen som huvudsakligt meder ocf, mil. Dri,r inncittes den bibliska
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frirestii,Ilningsvdrlden, och bibelns htindelser och miinniskor var en livs-
nii,ra verklighet ftir svensk allmoge. Det triider fram klarast i de enda

alster, diir vardagens milnniskor har gett skriftligt uttryck flt sina

tankar: i brcvet. Pdr Lagerkvist ger ett ftirtdtat intryck av d.enna livs-
insttillning i sin dikt Det kom ett brev:

Ord intill ord stod kloverfirg
och mogen rflg och blomstersd,ng,

och Han som civer allting r5,r

frfi,n fi,r till A,r.

Dd,r I*g i solen gard vid gA,rd

inunder I{errens trygga v6,rd,

och klara klockor ringde fred.

till jorden ned.

Vid karakttiristiken av l800-talets mdnniskor iir anknytningen till
det bibliska stoffet ett stikert medel fcir den mdnniskoskildrare, som vill
ge en verklighetstrogen bild. av allmogens vardag. f Vilhelm Mobergs

romanserie om utvandrarna frfl,n Ljuders socken i Smd,land trrider de

bibliska fdrestdllningarna ofta in i skildringen av det nya landet:
Om han bendmnde sin nyodling sitt eget skapade verk, sfr, skulle

Kristina d,terigen sdga att han f<jrhilvde sig och kalla honom dvermodig.
Skapare var bara den, som gjorde nflgot av intet och det fanns bara en,

som fcirm&dde det, den Allsmiiktige sjii,lv: Han hade gjort den fruktbara
sldtten vid Ki:Chi-Saga p6, skapelsens tredje'dag, nd,r han bjiid vattnet
att fcirsamla sig i ett sElrskilt rum under himmelen, sfi, att torra landet,

skulle uppstA,. Men det var han, Karl Oskar Nlsson, som scikt ndring p5,

marken och fcirvandlat den, sA, att den skulle ge brcid 6,t meinniskor dven

efter honom. Nog kunde han vii,I fl,tminstone betrakta sig som hant'
langare A,t Skaparen (Nybyggarna s. 529).

Och stai,mningen i Pi[r Lagerkvists dikt Det kom ett brev g&,r igen i
Kristinas vemodiga tankar pf, hemlandet:

Tusen dagar och mer hade gfltt sedan Kristina hiirde kyrkklockor ringa.
Det var i en annan vdrld., i Gamla vti,rlden. f sitt fiirdldrahem i ett

annat DuvemA,la hade hon hijrt dem i fjiirran frfi,n kyrkans torn. Varje
liirdagsafton ringde de med sin klara klang in helgens frid, varje scindags-

morgon skallade de civer nejden och kallade folket samrnan. ... Under
alla levnadens stora hii,ndelser och h<igtider i Gamla vdrlden hade Kristina
h6rt helgedomens kyrkklockor ringa. I dem hade hon hiirt, Skaparens
rtist, ndr han var i sitt heliga tempel. Den var helgdagens ljud. Men sedan

tusen dagar var den stdmman tystnad fcir henne. (Nybyggarna s. 43).

Nii,r Carlsson i Hemsdborna vill g<ira intryck p5, gumman n'lod, till-
griper han de bibliska tong&ngarn& som ett tjii,nligt medel fiir att nfi, sitt
sfte, och det blir hans utvd,g ocks6, i kei,rlekssorgen, ndr professotns

piga har svikit, honom. Men hans bibliska anspel-ningar i brevet till Ida
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har inte flsy{tad yerka,n. De studsar tillbaka mot stadsmdnniskans
f cirviirldsligade livssyn.

Genom l9I9 flrs undervisningsplan fcir folksskolan f<jrskrits tyngd-
punkten fcir bibelkisningen fr6,n Gamla till Nya testamentet. r en rildre
biblisk historia f<ir folkskolan kunde proportionen mellan berri,ttelserna
ur Gamla och ur Nya testamentet te sig som 2:1, under det att i en av d.e

nu anvdnda ld,rob6ckerna f<jrhfl,Ilandel dr r:4. samtidigt har emellertid
de nytestamentliga berd,ttelserna och texterna i nyare lcirobcicker ut-
<ikats, och drirfcir har fcirskjutningen inte inneburit s6, stark beskd,rning
av stoffet frin Gamla testamentet, som jrimfrirelsetalen kunde antyda.
Berdttelsernas sprA,kliga form har ddremot fijrrindrats. r undervisnings-
planen l9l9 gavs fciljande anvisning om sprflket: >Texten bcir, sfl l6,ngt
s6dant ri,r mrijligt, troget A,tergiva bibelns egna ord.> Awikelserna fr6,n
Bibelns ordval blev fdljaktligen ganska begrdnsade, och i tjugotalets upp-
lagor fciljer ld,robtjckerna ndra bibeltexten. Efter hand gjorde sig emeller-
tid kritiken mot spri,kformen alltmera md,rkbar. Den riktade sig mot de
bibliska uttrycken i denna framstdllning, som ansfl,gs alltftjr sv6,rfattliga
fcir barnen, och den framfijrdes frfln ldrarh&lI i skilda sammanhang.
X'iiljden blev en strdvan frA,n ldroboksfdrfattarnas sida att i nya upp-
lagor fcirenkla spr&ket genom att omformulera Bibelns uttryckssd,tt och
fcirenkla meningsbyggnaden. Trots dessa strdvanden var kritiken mot
Idrobcickernas spr&k ofrirdndrad, och den fick en samlad utlcisning i
remissvaren till 1945 6,rs ki,robokskommitt6. Representativt f6r om-
dijmena om ldrobcickerna'i kristendom rir friljande yttrande fr6,n ett
ld,rarfrirbund: >Bibelns symboler och framsteillningssd,tt bereder stora
svirigheter vid inkirandet av en ldxa. Lf,,nga direkta anfciringar, som
berdttelserna vimlar av, dr omiijliga fdr en stor del av barnen att d,ter-
beri\tla utan att fcirvanska innehi,llet. sjiitte klassens kurs torde vara
siirskilt besvei,rlig med sina 16,nga citat ur profeternas skrifter. utan
tvivel skulle man utan att, avki,gsna sig frd,n bibelns sanningar kunna
omarbeta kristertdomsbcickernas berd,ttelser i en mera fcjr barn ld,mpad
form> (Betrinkand.e SOU 1947:51s. 87).

r de sista 6,rens ldrobricker har man i anslutning tiII ldrarnas ijnskemA,l
fciretagit mera djupgA,ende fcird,ndringar av bibeltexten f6r att anpassa
sprA,ket efter barnens fcirutsd,ttningar. Det iir emellertid tydligt, att
klagom6,Ien river texternas svf,rbegriplighet diirmed inte tystnat. r
sjdlva verket, beror kanske svirfattligheten inte sd, mycket pd, det spr6,k-
liga uttrycket som p6, det abstrakta innehd,llet. Den svi,righeten har
blivit mera accentuerad, dfl kristendomsundervisningen fcirts civer fr6,n
Gamla testamentets konkreta berdttelser till Nya testamentets i mflnga
stycken mera abstrakta inneha,ll, sdrskilt som tyngdpunkten skal1 frir-



riiggas tiII resu J;::T:H:T:'Tffin1t den"*-'*"
b"lrltt"I."rrs for* o"h kommer till ett stoff, som erbjuder svflrigheter i
sitt abstrakta ordfiirrfld. och ord.val. Det 5r egentligen ett_ kunskapsstoff,

som i d.et avseend'et, ti,r ndra beslii'ktat med den gamla katekesens innehill'

x'iir att tankegflngarna skall bli liittillg:ingligare ftir barnen, mfiste de

ornformas tiII konkret sammanhang' Det sprf,kliga utanverket' av ord'

och meningsbilclning har ganska ringa betydelse i jiimforelse med kravet

pA, innehflIlets konkretion.
Iskolansund.ervisningd,rdetemellert,idenannanomstzindighet,ii,n

.jat., texturvalet "[", I"' spr&'k1iga avfattningen' som har spelat den

,'ogo"rrra" rollen fiir ftirsvagningen av minnesbild.erna fr6,n bibelliis-

,ririg"rr. Det har under de senaste decennierna stfrtt som ett allmiint

n# i de ped.agogiska reformerna, att, aII inlzirning i form av-utantilldxor

skall banily.ui. i k*i*t"nd.om, i grammatik, i formelkunskap i fysik och

matematik samt i mf,nga andra. d,mnesgrenar har denna t'endens gjort

sig miirkbar: fiirstfl,elsen skall vara det primsra och vilsentliga' R'esone-

*"u,,g o"h diskussion ijver stoffet,, t,ills innehA,llet blir klart, skall ersiitta

den direkta inlii,rningen. Atergivningen skall tjiina till kontroll av att

eleven fijrstfr,r vaa d-et ri;r sig om, inte att' han na'gorlunda exakt' kan

A,tergelirobokensframstii'tlning'Detii'rungefdrsammaiinskemf,loch
fordian, som griller frir ordvalet: orden skall fiirstfl,s av eleverna, och

f<ird.enskull st<*l ae sva,ra orden utmdnstras. Nu iir kravet, p6, fcirstf,else

naturligtvisiprincipriktigt,menomdetskallrenodlas'medftirdeten
f6renkllng av det spr6,kliga ut't'rycket och av det sakliga stoffet' sf, att

fordringaLa pfl elevernr. "g"" 
arbetsinsats och sprfrktrti'ning starkt re-

doc"rui och beh6,ll-nirrg",' uo det lii'sta f6'r ringa bestf,ende resultat'

Inlii,rningen av de bibliska berii,ttelserna i den dldre undervisningen,

som sfiade till nfl,gorlunda exakt 6'tergivning, rdrde sig visserligen till

"r, 
d.ei om ett, ord-f<;iraa och ibland om ett hiindelsefiirlopp, som ej klart

fattad.es av d.e unga, men med d'eras vd'xande mognad' klarnade linjerna

och inncit,ningen a,v berattelserna hade ett besta,ende v6rd'e, diirigenom

att de fastnad.e i minnet.
Det,ii,rniimligenintesS',attd'ebristfii'JligakunskapernaomBibelns

beriittelser enbart, beror pfl ldrobtickernas framstti,llning och stoffets

begriinsning. Vad ordet' ,rilb'eo betrSffar, flterger dven nyare lilrobocker

berii,ttelsen om David och uria. I en dldre ldrobok hade den foljand'e

form:
Mend.s,David.sdndesinhiirhiivitsmanJoabmedlsraelshdr,fiiratt

tukta Ammons barn, stannade han sjiilv kvar i Jerusalem. och det

begavsigenafton,df,,hangickupp6'detplattataketavsitt'konungahus'
att"han-sa,g en dtijlig kvinna o"h futtud" behag till henne. och d&' han
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fick veta, att hon hette Batseba, och att hennes man, som hette Uria,
var ute med hd,ren, skickade han efter Batseba. Sedermera sd,nde han
ett brev till Joab med befallning att giva uria plats, drir striden var
hetast, och l6ta honom drir stupa och dti. Och dd, David fick veta att
Uria stupat, tog han Batseba till sig, och hon blev hans hustru (Steinmetz,
Biblisk historia frir folkskolan 8 uppl., 1910, stereot5rperad. men, med.
nystavning).

f en klrobok, som nu dr i bruk, kan berrittelsen te sig pfl friljande saitt:
En afton gick David. omkring p& konungahusets tak. DA, fick han se

en kvinna, som .tr&r mycket fager. Hennes namn var Batseba, och hon
.var hustru till en av Davids stridsmdn, som hette Uria. David skrev
ett brev till sin befrilhavare och sdnde det med uria. r brevet, skrev han
s6,lunda: >Strill Uria kingst fram, dd,r striden d,r som hriftigast. Drag ed.er
sedan tillbaka fr6,n honom, s& att han blir drjdad av fiendernau. Befarl-
havaren gjorde s&, som David hade skrivit, och Uria blev dridad. Sedan
-blev Batseba Dayids hustru (Rodhe-Thunander, Ldrobok i kristendoms-
kunskap fcir folkskolan, 1952).

I btigge versionerna utgtir berd,ttelsen ett starkt sammand.rag av
Bibelns text i 2 Sam. ll, men den tir lika utfcirlig i den nyare ki,roboken
som i den dldre och i brevets formulering mera konkret och bibeltrogen
i den nyare. Om bristfd,llig kunskap skall S,terftjras pA, skolans kristen-
domsundervisning, kan den drirfcir icke tillskrivas ld,robcickernas innehfr,ll
i detta fall. Ddremot dr det sannolikt, att, noggrannheten i skolans
inltirning spelar en viktig roll. Det visar sig nrimligen alltfrir ofta, aht
elevernas kunskaper om dessa hcindelser flr vaga och osdkra. De har en
viss kunskap om bibliska n&mn och frirhA,llanden, men det fordras
utredning och frirklaring fcir att de rdtta sammanhangen skall bringas i
erinran. f Tegn6rs Mjriltsjukan st&r ordet kainsmdrket:

Dig, md,nskosld,kte, dig bcir j*g dock prisa,
Guds avbild du, hur trd,ffande, hur sann!
Tv6, lcigner har du likvd,I till att visa,
en heter kvinna och den andra man.
Om tro och drla finns en gammal visa,
hon sjunges bd,st, nd,r man bedrar varann.
Du himlabarn, hos dig det enda sanna
d,r kainsmilrket, inbrd,nt pfl din panna!

Bereitte]sen om Kain och Abel ing6,r i bA,de iildre och nyare ld,robcicker,
men uppgiften om kainsmdrket finns endast i den nyare av de hri,r
jtimfcirda; Oqh Herren satte ett tecken till skydd fiir Kain, sfi, att ingen
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som miitte honom skulle slfl honom ihjel (t Mos' 4:15)' Aven om den

bibliska berdttelsen om det forsta brodermordet dr bekant f<ir eleverna,

sa, dr namnens a,ssociationshalt ej klar ftir alla. Det visar den f<irklaring

av ordet,, som ga]rs vid. ett tillfillle: rKainsmdrket var det mdrke, som

Kainfick,nerAbetslogihjtilhonom.lFcirvdxlingenaYnamnenvittnar
orn att namnet, Kain inte f<irknippas med begreppet broderm6rd'are,

Ei,ven om sammanhanget i och f<ir sig iir kiint. Den osd,kerhet om bibliska

frirh&,llanden, som dii,rmed" avsliijas, vidlflder mycket' ofta de ungas

kunskaper, och den kan ses s.om en fiiljd av att inldrningen av dessa

beriitteiser stii,Ilts pfl, avskrivning. Sammanblandningen av bibliska

hdndelser ii,r i dYlika fall vanlig:

Jag bar hans kors en bit
i middagsviirmen.
Vad har jag f<ir mitt slit?

Ett hAI pfl drmen.
(Hjalmar Gullberg, Iluvudskalleplats)

Berdttelsen om simon av c5rrene, som bar korset,, ing6,r i bf,d.e iildre

och nyare ldrobcicker, men m6,nga sYar&r, att strofens inneh&I1 syft'ar

p6, legenden om Ahasverus, den vandrande juden, en episod' som ej

tirrr. i ldrobcickerna men som er kiind f<ir mA'nga genom annan lSsning'

vilken har efterld,mnat varaktigare intryck. I Hjalmar Gullbergs bibliska

allusion

Ej stiger offerrijken
till himlens viilbehag.
Ej Iyckades ftirsdken
att lysa med mitt jag.

inskiller sig av samm& anledning inte i ftirsta hand tanken pa, Kains och

Abels offer, vilket f,,syftas, utan svaret, blir ofta, att det gilIler.Ahrahams

offer, som emellertid ej har nflgot samband. med offerrijk i denna mening.

Den dramatiska berii,itelsen om Abraham, som ii'r pf, vii'g att' offra sin

son, har emellertid gjort starkare intryck pfl' de unga ldsarna'

I Viktor R,ydbergs Kant,at har d.en bibliska bilden vidgats till en

sammanhdng*rrd" ,il"gori. Symbolerna f<ir de fyra fakulteterna har for-

mats efter episoder ord", Israels barns dkenvandring. Men de hiindelser,

som dikten anspelar p6, tir tiII stor del obekanta fcir de unga, oeh

det, erfordras en utfiirlig biblisk kommentar fijr att de skall fiirst6,

dikten.



88 Gosta Mattsson

Theologia:
Tvivlar du, att dd,r i fjrirran vdntar ett forlovat land?
Smeiktar du av tcirst och dignar hopplcis ned i hetan sand. ?

Se, da, manar Mosesstaven vatten fram ur ktippans hrill 
,

dd,rfcir genom ciknen frama,t, md,nsklighetens fsrael!

Berdttelsen om hur rsraels folk fick vatten, dfl, Moses slog med staven
p6, klippan, ri,r ej fl,tergiven i den nyare rriroboken men dr otf,irligt at"r-
bercittad i den rildre: och rsraels menighet fdrdades fra,n cjknen sin i
bestei,mda d.agsresor och kom till Refidim. och folket hade intet vatten
att dricka. och de kivade med Moses och sade: rGiv oss vatten att drickalr>
Moses sade till dem: rvarfiire fresten r Herren?> Men folket knorrade.
och Moses ropade till Herren och Herren befallde honom att taga med
sig n6,gra av de tildste i rsrael, och taga i sin hand den stav, med vilken
han slog havet, och gA, till Horeb. uDii,rr, sade Herren, >skall jag st6,
framfdr dig, och du skall sli, p6, klippan, och vatten skall utg6, ddrutur,
sd, att folket fflr dricka.r Moses gjorde sd,, och rsraels barn fingo vatten
(steinmetz, a.&. s. B2). Det dr endast ett ringa antal av eleverna i en
klass, som utan sdrskild f<irklaring kan ange strofens innebrird (i ett
aktuellt fall 2 av 35).

Juris prudentia:
Som fcir heta cikenvinden virvla moln av stoft och damm,
s6, drev rsrael fra,n Horeb d,n i lcisa skaror fram.
Kan det t6,get nfl, Jordanen, nd,r ej ordning dr deiri?
S", dfl, reser sig mot himlen blixtomstra,lat Sinai!
Berg och dd,lder a,terskalla a,skans dd,n och lagens rcist,
och ett genljud svarar amen ur de hd,pna md,nskobrcist,
och de lcisa skaror vexa, sedan rd,tten filtt en tolk,
vd,xa titt ett herHgt rike, vd,xa titl ett heligt fo1k. \

Det vri,sentliga i denna symbol, nd,mligen hur rsraels barrr fick lagens
tavlor, dr frirsti,eligt fcir eleverna i stcirre utstrd,ckning, ty berri,ttelsen
om de tio budorden p&, sinai har en central plats ci,ven i den nyare laro-
bokens framsteillning, och bergets namn ger associationen. osdkrare
frirefaller uppfattningen om strofens natursceneri. Det har ej heller
n&gon motsvarighet i denna ldrobok, under det att Bibelns berri,ttelse
utfcirligt ingA,r i den d,ldre, t. ex. fciljande parti:

och Herren sade till Moses: lHerga forket i dag och i morgon, och m6,
de tv& sina klzider och vara i ordning till tredje dagen.r oJn pe tredje
dagen vart f,ska och blixt och ett tjockt moln civer berget, och ett myrcket
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skarpt trumpetskall hiirdes, och allt folket vart fijrskrii,ckt. och Moses

ford.e folket ut ur lilgret, Gud till miites. och de uppstdllde sig nedanfiir

berget. och Herren steg ned pfl sinai berg i eld och en rijk steg upp

derifran, Hk rriken frfin en ugn, och berget, bii,vade sv6,rligen, och trumpet-

skallet blev aIIt starkare (Steinmetz, a.a. s, 33).

Okii,nd fijr nii,stan alla eleverna i en klass Ei,r den episod, som sym-

boliserar den medicinska fakulteten.

Medicina:
Men vi blekna kti,mpeskaror? Varfiir sjrink baneret ned?

Liimska feberormar smyga hiirjande i hii,rens Ied.

Var ii,r riiddning? Hiir 6r riiddning! Se det tecken Herren gav,

se, hur kopparormen glilnser, slingrad om profetens stav!

Kopparormen 6r ej omndmnd i den nya lilroboken, och dven lilkarbarn,

*orr kd*"r till denna symbol fr6,n hemmet, d,r oftast frdmmande fdr
dess ursprung. x'cir ldrjungar med den ti,Idre lfiroboken ingick episoden

frfl,n <ikenvandringen i ltirostoffet:
och d"e briito upp fra,n berget Hor p&, vd,gen till Riida havet for att

kringgf, Edoms land, emedan de blivit nekade att 96' dii'rigenom' Och

totteibtev otiligt under vilgen och talade emot Gud och Moses och sade:

rH6r finnes varken brtid eller vatten, och vi dro utled.sna vid den usla,

ftjdan.l Dfl sdnde Herren brdnnande orm&r emot folket, vilka stungo dem,

sfl att mycket folk i rsrael dog. Dfl, erkdnde folket sin synd och bad Moses

bedja Herren, att han m6,tte taga ormarne ifrfl,n dem.

och Moses bad f<ir folket, och Herren sade: tGijr dig en orm och sti,tt

upp honom pf,, en stflng, s6, skall var och en, som blivit stungen och som

*er pa honom, bliva vid liv!> och Moses lil,t grira en or!1 av koppar och

uppsatte honom pfl en st6,ng; och om en orm hade stungit n&'gon, och

han blickad.e upp mot kopparormen, s& blev han vid liv (steinmet'2, a.a.

s. 36).
Hiigst osti,ker 6ir uppfattningen om den filosofiska fakultetens symtrol.

Philosophia:
Se en eld.stod visar strf,,ten, nd,r han d,r av mcirker skymd;

d.et d,r tankens ljus, som lyser folket genom nattlig rymd.

Se, i dagens kvalm framfor oss drar en stod. av skyar; men

skyn d,r vd,vd av idealer, Herrens ande d,r i den"

Det sakliga underlaget har ingen motsvarighet, i den nyare ldroboken,

och utt6,get ur Egypten har omnilmnts i stijrsta korthet: och rsraels
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trarn brrit upp och drog ut ur Egypten (Rodhe-Thunander, a.a. s. 21).r den d,ldre ldroboken ti,r detaljerna frera: och rsraels barn briito upp
fra,n Ramses, 600.000 stridbara mcin. och den tid under vilken rsraels
barn hade bott i Egypten, var 480 d,r. och Moses tog med sig Josefs ben,
s6som hans brcider hade lovat honom. och Herren gick framfcir dem om
dagen uti en molnstod, pa, det han skulle fcira dem den rdtta vri,gen, och
om natten uti en eldstod, pfl det han skulle lysa dem, s6, att de kunde
tf,ga bide dag och natt (steinmetz, a.a. s. Br). Drirmed klargdres ocksd,
ursprunget f<ir kantatens symbol f6r den filosofiska fakulteten.

En jd,mfrirelse p6, na,gra enstaka punkter meilan en dldre och en
nyare ld,roboks uppgifter om bibliska hd,ndelser kan naturrigtvis ej tagas
till intri,kt frjr det pa,st6endet, att den beskd,rning av stoffet, som genom-
fijrts i m6,nga delar, vore den avgcirande orsaken tilt de brister i bibel-
kunskap, som litteraturldsningen visar. Kunskap om Bibelns stoff fcir-
medlas inte bara genom ldroboken, och p6, mellanstadiet iir bibelki,sning
ett viktigt moment i skolans kristendomsund.ervisning. Det fi;refaller,
sofir om den osri,kerhet, som kdnnetecknar ungd.omens insikter i dessa
stycken, snarare vore att tillskriva minskningen i kra'en pfr, exakt
inlci,rande. Den f<irdndringen har vzil ftirresten blivit en n<;dvandig fc;[d
av fimnets reducerade timantal och dess stri,llning i iiwigt. Luckorna i
de ungas kdnnedom om bibliska moti'kan emerertid sva,rrigen tEi,ppas
till genom att man senare bedriverbibelld,sning i mera kursiv ich kanske
f6rstrridd form. Det lalrostoff, som man ej tillzignat sig under de fcirsta
receptiva d,ren, villar mycket stcirre mcida, om m&n skall inhd,mta det
sen&re. Men ld,nge minnes man det m&n som ung ld,r.
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Redgarn

Det, svenska riksspr&ksord.et reil,gorn e77er regarn utgrir beteckning fiir
glansigt, strdvt kamgarn, ibland ii,r det mer eller mindre s5rnonymt med

ordet kamgarn. Redgarn anvd,ndes fiir tillverkning av olika vdvnader

men dven ftjr broderier eller fiir tillverkning av band, prydnadssndren,

fransar o. d. Ordet tycks endast finnas i svenskan och det forklaras av

Hellquist i hans etymologiska ordbok hiira tiII verbet red'a i bet. 'reda

ut, (om det som dr intrasslat osv.). Etymologien passa,r ju ganska bra

med tanke pfr, det i stort sett s5rnonyfuf lwmgarn, garn av kamull, dvs.

lf,ngtradig uII som man genom kamnin! med ullkam eller kammaskin

befriat frfln kortfibrigt avfall o. d.

Av Alander (Konsonanterna i flstergdtlands folkm6,l II:48) s&mm&n-

stiilles iistg. dial. rd,garl'redgann' med sv. dial. reugarru 'varpgaitr, rci,nning"

som anfrires av B,ietz (s. 530) frfln Viisterbotten. Aland.er reserverar sig

emellertid mot sin sammanstdltning i f<iljande ordalag: rOrdet icke hit-
hdrande om westes red,garn dr grundform, nf,got som Ericsson (s. 116)

,synes anta ftjr sitt reggq,rru.,>,Det iir tydligt, att reagarn 'varpgarn, rdnning'

dr ett annat ord. ti,n re(d,)garn, vilket betydelsen tydligt ger tillkdnna.

Sflsom B,ietz riktigt anger, lnor reugarn samm&n med det ord. som fiire-

ligger i sv. dial. reaa, '771da,, veckla', reu(e) 'vdvbom' (jfr fvn' r'ifr, m',
med samma betydetse). varpen lindas ju runt vii,vbommen, ndr vdven

iordningstrilles.
vid en genomgfl,ng av excerptmaterialet fijr ordet red,garn i sAoB:s

arkiv framg&r genast tydligt, att ii,ven Hellquists ftirslag till tolkning

icke kan vara riktigt. Jag skall hii,r ge et't' urval exempel, och jag citerar

d6, tiimligen utf<irligt det dldsta materialet, meda,n jag ftir senare tid
huvudsakligen anfiir avvikand.e former. Det Sldsta exemplet d,r fr&n en

tullbok fijr stockholm (handskrift i kammararkivet) f6r 6,1 1535, s. 34 b,

dii,r det st6,r: rij pd ri,ge garn std,r ti,il hope uii,i mc(er). Denna fotm rigegarn

ri,r 6ven antriiffad i tullboken f<ir 1536: i t*o meil,h r'i'ge garn' I en hand-

ling frfln a,r 1540, som avtryckts av Almquist i Den civila lokalfijrvali-
ningen i sverige 1523-1630, del 3, s. I49, stflr det: Jacob scrillwere iiger



92 Sven Ekbo

saara thill ... allahanil,a krydder, kirefft, ryd,zskehud,er, a,lleltd,nd,ra fiirge,
Ri,ge garnn, trdd,t och annett. 1540 mtjter fijr frirsta g&ngen skrivningen
regarnn i exemplet Jttem hwit Trdd,h 2 pu(n)dt lla, - J mc Jttem 1.
pu(n)d,t Regarfi,fi, lla, - 12 6ra. Varuhus och handling fr6,n Stockholms
slott (handskrift i kammararkivet). r samma rdkenskap finner vi d,ven
Itt(e)m 7 E Regarnn llor - 12 ora och 7 pd rigarn ldr 12 tir(e), viken
post &terkommer med alldeles samma stavqing ytterligare tvA, g6nger. f
motsvarande rdkenskap frir l54I finner mar, Item 8 E rii,garnn E 12 are
oc}a Jtem lAr 7/2 pund, Ri,jegarnn punilett 75 6re.

Av hittills anfdrda beliigg kan ftjr betydelsens del d,nnu just ingenting
annat utldsas rin att vi har att gcira med ett importerat garn. rntres-
santare i detta avseende ri,r f<iljande belei,gg ur Skeppsgi,rdshandlingar
fcir A,r 1542 (handskrift i kammararkivet): Vtgi,ffth opd, Rigarnn Anno
ec 1542 30 Jul,i,j anarnmail,e Bi,rge beltare tiil, w.n. herres hinnerti,igh ti,it
w,ipper och lrensser Rigarnn - 28 skd,l,epund,. Samma post d,terkommer i
alldeles liknande utformning och med samm& stavning rigarnnytterligare
tvf, g&,nger i rrikenskapen (6 aug. oclt 26 sept.). Vi ser hd,r, att garnet
anvci,ndes till att gdra vippor och fransar pfl, ett hintertyg, och samband.et
med den alltjaimt fcirekommande anvci,ndningen till prydnadssnijren och
fransar o. d. rir tydligt. r tullboken fcir stockholno I54B miiter Regarn, i
inventarier och rd,kenskaper fcir Gripsholms slott (handskrifter i slotts-
arkivet, Stockholm) antrd,ffas ri,jgarn 1547 och fEEI (hri,r upprtiknat
Rdtt, Bruntt, Branilgul,tt, Bldtt, Grdntt, Gul,tt, Suartt, Grd,tt). f gripsholms-
rdkenskaperna ftjr l55I belyses anvci,ndningen arr f<iljande std,lle: Korsse-
sdm,s d,ynor all Rygarn - 2 st. ... Korssesdms d,gna afl Ri,jgarn - 7 st.
Korssesdms ilyna all saenslct garn - J sf. Man anvilnde sfrlunda garnet
fiir prydnadsscirp, sA,som det ocksA, framgflr av A,tskilliga
ur handlingarn{, rrirande Gripsholm. Det skrives Rijitgar
Rygarnn 1556 (siikerligen Iiksom l55l ovan och 1560 nedan
Ri,jgarn). De nri,rmast fdljande bekiggen d,r I5SS (Regarn),1560 (ryegarnss
hattar), 1 5 63 (ri,g arn), I 5 6 3 ( Rig ar nn), t E G 4 ( Rig arnn), 1 5 67 

--69 
( Rig arn n),

1573 (Rigarn), 1578 (Rijgarnn), vidare tb82 (Rid,garnn),1588 (Riggarn) osv.
Bland sen&re bekigg kan fcir anvdndningens skull anfijras Ridderskapets
och adelrrs riksdagsprotokoll 1664, s. 400, ddr det heter: Til l,i,berier ...
md, brukes itt streck fingerbred,t sndre af si,l,ke el,ler reg&rn, men icke al sifiuer,
gulil, el,ler litzer. Exemplet p&minner om sen&re tiders redgarnssniiren pfi,
uniformer sflsom distinktionstecken.

TilI slut skall blott nilmnas n6,got om de senare beldggens former.
x'ormen red,garn mijterfijrsta g6,ngen 1734 och ri,r tydligen en h5rpersvecism
med tillagt d, utgA,ende frfl,n formen regarn (antrd,ffad lb40 och senare).
X'ormen rid,garn, som p5, samma sd,tt uppst&tt ur rigarn (1540 osv.), dr



Redgarn 93

som 1ri sett, antriiffad redan 1555. En awikande form, som vti,I visar hfrn

pf, uttalet riigsarn eller riigaarn, m6ter i en handling frfln 1695 (Ragaarns

brepi,ner).Eormen.refgarm d,r antriiffad tvfl gflnger, i b6da fallen i samman-

sdittningen refgarnsstrumpor (BtTaga till bouppteckning fra,n stockholm

BIIZ t6:77, ae" a"t skrives Reelgrins BtrumTter, och i C. J. L. Almqvists

Tre fruar i sm6,land t: 96: refgarnsstrumpor). Red.garnsstrumpor var

mycket vanliga i sverige i iildre tid; det fijrsta belii,gget i sAoB:s material

ar fran tullboken fiir stockholm 9/s 1580, d6, 23 par Rigarnnstrump(er)

infcirdes, och sedan forekommer beliiggen synnerligen rikligt till fram pfl

I800-talet. P6, 1700-talet fanns bl. a. i Alings&s svenskt stickeri .for
redgarnsstrumpor (r eg ar ns strumpe- M anul actu,r en,som det kallas i Norden -

crartlz, Arcana economip et commercii s. 249 /1730/). Man behtjver

alltsS, inte tveka om vad det ii,r ftir slags strumpor som aYses med ref-

garnsstrwmpor. Sannolikt utg6,r denna skrivning frfrn uttalsformen
"regorn 

st umpor, oc]n I har viil tillsatts av ]iknande h54persvecistiska

.kat *o* d, i red,garn oc|n rid,garu att Yed.erborande dri,rvid. kdnt till och

anslutit, tiII det fijrut ndmnda sv. dial. reugarn'varpgarn' iir vtil ej alldeles

omiijligt men helt ovisst.
A" d"" expos6 som hdr givits tiver ordets former i ii,ldre tid framgflr

att de ii,Idsta skrivningarna dr rigegarn, riiegarn, rigarn, regarn. Av d.essa

former skulle endast, regarn kunna tiinkas utg&, frfr,n ett' red,garn. D6, man

givetvis vill siika en gemensam kiilla fiir ordets olika former och d6, de

etd.t, beldggen ger vid handen att det d,r fr6,ga om en importvara, ftire-

faller det sannolikt, att vi har att g6ra med ett lf,nord, och det ligger d5,

ndrmast tiII hand,s atl anlaa, ahl elt (medel)IA,gtyskt ord ligger till grund'

I de mlt. ordbijckerna finns emellertid ingen sfldan sammansdttning med

garn applagen, och man fflr diirf<ir g<ira det.antagandet, att det funnits

Ltt ora rtg(e)garn, r1g(e)garn med passande betyd'else i mlt' Sp6'r av ett

sfrdant ord finns, som jag sen&re skall ndmna, i nyare la,gtyska och i
angrilnsande sprflk. Detta ord. rig(e)garn, reg(e)garn td'nket jag mig vara

bildat till det mlt. verbet, ri,gen 'rada, upprada' oclt garm 'garn'' Jag

tii,n_ker mig d&, att verbet ri,gemisammansilttningen har betydelsen 'f6rse

med besattning eller garnering (band, sniiren, galoner, fransar) eller

pryd.amedprydnadss<imo.d.,.Dennabetydelsefiireliggeridetmlt.
perf. participet gerEgen, som dr antrriffat, med innebijrden: f<irsedd med

fesattning i. d,. lrocke ... ,i,n il,en syd,en geregezr,, Schiller-Liibben 3:480 b).

samma betyd.else trii,ffas ilven hos det mnl. verbet rien (elymologiskt

motsvarande mlt. ri,gen, dtir g i presensstammen vilsentligen torde vara

att anse sflsom beteckning fiir ett i hiatus uppkommet iJjud), som upp-

visar betydelserna 'trilda upp pe sndre, sntjra' men d,ven 'fiirse (klii,der

o. d.) med. besiittning'. Aven den ht. motsvarigheten re'ihen 5r i ii. tid i
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perf. part. geri(e)gen antrdffat med bet. 'fcirsedd med prydnad.ss<im eller
besrittning o. d.', t. ex. sch\ne rdck, sch\ne hembd,er, ittit geri"g"n unnd,
auszgenehet (Grimm Dwb. g:652). Denna betydelsenyans synes senare
ha g6,tt fijrlorad hos verbet i ryskrand och Holland.-r senare ta,gtyska
antrdffas b7. a. ri,ggen'sy med stora, liisa stygn' (\Moeste wb. der westf.
Ma-), ri,ien'sy med la,nga stygn, trf,ckla' (Brem. wb. B:49r); jfr ri,id,raad,
'tr&ckeltrAd' (Brem. wh. 8:492), riegarn 'tr6,ckelgarn' (Mensing schlesw.:
Holst. wb.). Av detta rijen dr sannor. danska ri, 'tr6,,ckla, l6,nat, vartilr
d. rigarru'tra,ckelgarn'. Motsvarande betydelse mijter ocks6, i holl. ri,jgen
'trb"ckla', vartill ri,iggaren 'trflckelgarn'. r Srngre betydelse finner man
sa,lunda hdr sammansdttningar, som svarar mot den frirmodade mlt.
sammansdttning, som jag antar ligga til grund fcir det svenska re(d,)garn.

Det fltersti,r till sist en diskussion &,, formen hos den antagna mlt.
sammansdttningen. Atminstone i viss utstrd,ckning torde i mlt. komposita
med ftirsta leden sammanhcirande med verb av fcirsta starka konJ.uga-
tionen ha innehA,llit kortstaviga verbalsubstantiv med samma rotvoka_
lism som fcireligger i de starka verbens pret. plur. och perf. particip.
Dylika sammansd,ttningar d,r sannolikt ursprungliga i nord- och vdst-
germanska. r nordiska spr6,k upptrdder verbalsubstantiven som neutrala
a-stammar, i vd,stgermanskan dri,remot ofta sd,som maskulina i-stammar.
sivril i de nordiska spra,ken som i mrt. utbytes s5, smfiningom denna
6,ldriga typ av kompositionsfrirled mot presensstammen av verbet (s5,
att t. ex. ett nordiskt ri,f- .otbytes o,ot ri,a-). x'rir mlt. gestaltar sig detta
frirhd,llande s&, att en &ldrig typ av sammansd,ttning tilr vfr,rt verb skulle
vara ri,g(e)garn, som genom seinkning och f<irkingning av vokaren a,t-
minstone i A,tskilliga dialekter utvecklas till rd,g(e)garn. vid sidan av denna
dldre sammansii,ttningstyp trrider en &nn&n - med tiden allt starkare -typ, drir f6rra leden utgrires av sjii,lva presensstammen av verbet, alltsi,
ri,g(e)garn (6,tminstone delvis sd,kerligen uttalat rni@)garn). Man skulle d6,
ha att vci,nta, atl mll. hade att uppvisa just den dubbelhet i frirra led.ens
struktur, som ldmpar sig brist sf,som utgingspunkt frir de rildsta svenska
formerna rigegarn, r'i,jegarn, rigarn och regarn.Att faktiskt fcirekommande
sammansEi,ttningar tilr fcirsta starka konjugationens verb i mlt. just upp_
visar ifrd,gavarande strukturvdxling i frirsta leden, framg6,r av el| s&dant
fall som det mlt. ordet fcir 'drev, drivhjul', som antreffats i formerna
d'rEfsch,ue, d,ri,fschtae och d,ri,aeschl,ue (Lasch & Borctrling: Mittelniederd.
Handwijrterbuch).

I
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En ber0ringspunkt

TilI d.e partier i dikten rrX'<ir mig finns ingen vii,g frA,n hemmets diirrr,
ddr Heidenstam fdrstjker skapa en verkningsfull scen, hiir

82 ff Den ddmdes broder Kolsktigg steg frf,n hdrdens
frirfallna htjrn och stcitte av det sot,
som svdrtat getskinnspjti,xan pfl hans fot.

Stiillet har foranlett undran: tDet ci,r i dessa rad.er rdtt m&nga ;,'ttre
ting, som ldsaren stannar vid. n&got ldngre, dn en tan-kedikts ekonomi
egentligen borde tillflta. Sfi, undrar man gdrna, varfcir >fcirfallna hcirru?

Detta m6,ste var& en visserligen ur mS,larsynpunkt pittoresk men fijr
civrigt tillfelig och ovdsentlig omstii,ndighet, ty att ftirfallet skulle vara
det, som preiglade Gunnar p6, Lidariindes hus i sin helhet, till en sfl,dan

frirestrillning ger dikten ingen som helst anledning utan tvri,rtom.u (Alving,
'Nsv. st. 6, s. 238.)

Naturligtvis mflste vi hdr f<irst soka efter en utgA,ngspunkt i de kdllor,
som kan ha st6,tt Heidenstam till buds. Om sjd,lva htirden sii,ger Hild.e-
brand, Lifvet p6,Island (1383), s. 295; rPA, Island menades vanligen med
ski,Ie ett stijrre hus, hvarest om aftnarna husfolket var samladt, fdr att
f& viirme och ljus frfln de pfl golfvet, i eller lcings dess midt, flammande
eldarne.r Och B6,6,th, Nordiskt forntidslif (f 890), s. 4: romgifven af flata,
pfl kant stiillda stenar, Iyser elden pil eld,stdd,erna ... Och medan skenet
faller p&, pelare och brddbeslagna, bildsirad.e vei,ggar, drager sig rdken
upp mot takets sluttande sotiga sidor och fijrsvinner i den liitta skym-
ningen diiruppe genom den vida takiippningen.r (Eldstii,der nd,mnda dven
s. 108, 112.) Beaktas btjr emellertid ocksri, - vad man hittills inte tycks
ha tdnkt pA - att Heidenstam med sitt sinne fcir scener kan ha tagit
intryck av bilder, som visar en fornnordisk interiijr. (Till detta uppslag
dmnar jag &terkomma i annat sammanhang.) En s&dan bild, tecknad av
Jenny Nystrtim, finner vi p6, titelbladet till Bflflths Nordiskt forntidslif,
och den kan, ri,tminstone delvis, ftirklara Heidenstams bruk av orden
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sa,l, (53) ochhal,l, (68), som ger oss en storslagnare bild av Gunnars gf,rd dn
vi har anledning tiinka oss den efter de beskrivningar av fornisldndska
gflrdar, som Heidenstam torde ha kist. Ehuru Jenly Nystriim frirsd,kt ge
sin bild av hd,rden liv genom nf,gon sk&ra i rhdrdens hdrru - teckningen
av hd,rden ii,r inte sakligt tillfredsstrillande - s5, kan man knappast
finna motivering fcir beskrivningen >ftjrfallnaD; $na,rare vore ordet >nijtta>
td,nkbart.

Textsttillet Dhilrdens f<irfallna hijrnD m6,ste ses i vidare sammanhang.
lHd,rdenu representerar i Heidenstams diktning hemmets frid och strilles
i motsats till livets irrand.e, oro, strider (ordet rimmar med: atirld,en, frird,
ljrird,ens, suiird,):

De vakta stilla andar hd,rden
och l6,ngt pA, avstfi,nd brusar vd,rlden.

(Nyu dikter: Den druckna titanen)

Hor furornas dova sorgemusik!
Det d,r mig som ville bland kvistarnas spjut
jug vd,nda i A,ngest och bryta mig ut
ur cidemarkens famn med ett skrik.
Var ryker en hd,rd, var glimmar en vik?
De villande stigarna n6, ej slut.

(Dikter: Tiveden)

Furorna brumma. Ld,nge jug gittb;
ld,ngre d,n stigarna ledde.
Ensam i kvrillen en bonirg jug niltt,
dit jag var afton trd,dde.
GA,rdsmain, dren I vd,ckta?.

Ej har jug hem och ej har j*g hd,rd.
Stjcirnorna, vilka lyste min fd,rd,
alla de follo sld,ckta.

Varmt ar ddrinne och vd,nligt och lugnt.
Tveksamt, jug hd,Isande drcij"r,
men den gamle som reser sig tungt
handen vd,lsignande hojer.
AIla, som cidet mig nekar

- 
minnen, som aldrig till scimns jag spe1t,

sitta kring borden och stirra stelt
i ljusens glcidande vekar.
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Hon som med slingor &,, grcint i sin famn
duken och bd,nkarna kld,der,
Lrng som fcirr, dA, hon bar mitt namn,
stilla till elden mig leder.

97

HemA,t jug strcivar, men inga
ana, var drcimmaren suttit som gdst.

(Dikter: Minnenas gA,rd) l

Brir ej kvdllen, nflr han skymmer,
tunga minnei'r och bekymmer,
stf,r ej hemltis man vid hdrden
som en grist hos andras lycka,
allt det stora gd,r ur vdrlden
som en krympling vid sin krycka.

(Nya dikter: X'd,ngen)

Vi stridde gemensamt fcir hem och hd,r{,
d& vA,ra kuster ftirbreindes.
Ej herrarna ensamt grepo sitt svdrd,
ndr varnande vi,rdkas tdndes.

, ) (Nya dikter: Ett folk III)

Jag vd,gar framkasta tanken, att r{eidenstams ftirestdrningar och dd,rav
betingade sprd,k pfl denna punkt, Iiksom kanske pd, andra, s#,r i beroende
icke blott av fiirhA,llandena i hans barndomsmiljci utan trrven av hans
fornnordiska studier och sedan genom mekanisering mist sin konkreta
bestd,mdhet, som dock kunnat leva kvar som en f<irbleknad bakgrund.
Men inte nog hd,rmed. vad som s6, &v en skald skapats med konkret
utgangspunkt och frfln biirjan tydrig fantasibild, kan tagas upp a,., andra
skalder, varvid uttrycket fa,r representera ett armeint ;"g"";p utan an-
knytning till friretrridarens ursprungliga fcirestdllning.

Det ri'r ju sa,, att pd,r Lagerkvists diktning pe nalon punkt visar an-
klang fr6,n Heidenstams.

om Gunnars broder Korskrigg frirtriljes i de kri,[or, som kan trinkas ha
anvri,nts av Heidenstam: lGunnars broder Korskri,gg kom aldrig 6,ter till
rsland. r Danmark diiptes han, vistades derefter 

-nl6,gon 
tid i Gf,rdarike

och blef slutligen hrifdinge fcir vciringarne i Konstantiriopel.r (rrildebrand,
Lifvet p5, fshnd, s. 2I5; jfr Bd,6,ths rivers. a'Nials *u!r, u.'I60.) Detta
torde ha gett Heidenstam uppslaget till raderna:

I
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88 ff Av skummet v6,t och m<itt av tusen frA,gor
i MiklagA,rd, i vdringarnas krets,
du byter snart din rock vid spiselns lflgor
mot en med bjii,llror och med handsbred spets.
Dci,r kasta barnen boII i gatans damm
med all den frukt, som tiggarpd,sen rA,gar.

Etc.

Hdrav f6,r Pdr Lagerkvist en ny situation, som le,ter oss uppleva den
heidenstamska diktens grundtankar och -kii,nslor frd,n err &nn&n position
men inte dn{rar dem:

V iiring en i, M i,kl,agd,ril,.

Hem gflr min liingtan, hem till den iord' ddr blflklockan ringer i grdset.
PrEiktigt stflr Siiderns dukade bord.
Sk6nast ilr gf,,rden pf,, niiset.

Mycket jag undrar om pliijd blir min teg,
de gamle kanhtinda E[r d6de.
Gilrna jag ville att 6,ter jag steg
pfl marken som vdntar mitt iide.

(S6,ng och strid)

Vi kdnner igen ur kil,rnpartiet i den heidenstamska dikten:

183 ff - - - Fager blommar liden.
Hon aldrig tycktes mig mer fager fiirr.
Min guJa flker vdntar sk6rdetiden.

Och likas6,:

176 ff - - - bidande den stund,
d& bakslugt vilda iigon skulle skflda
ur hopasvepta kappors mcirka sprund
och lcimska steg och tjut av stenad hund.
runt, nattens dvergivna fiilt bebAda,

. att, gammal hiimnd sin strA,t till gfl,rden fann
och slog till diids en gld,md och fredlijs man.

Nu samman-faller ju visserligen Pri,r Lagerkviqts livssituation och livs-
instrillrring icke med Heidenstams. Men hemmet har fcir b6da spelat, en
avg<irande roll i deras fiirestrillningsvii,rld. Pdr Lagerkvist har ju vid skild-
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ringen av sin barndom i uGiist hos verklighetenu starkt framhflllit hem-
mets stilla, trygga vd,rld som motselttning mot det oroliga livet utan_fcir
hemmets velggar. Aven Prir Lagerkvist anvdnder >hd,rdeu som en symbol
ftjr hemmets lugna trygghet:

Ni[r hon 6r nd,r dig, livets mor,
dfl vdrms ditt hjrirta och du tror
p6, sol och v&r. D6, lever du,
som ej har levat intill nu.
DA, rir du till i vdrlden,
i hemmet, nd,ra hdrden.

(Hjrirtats sd,nger)

r f<iljande exempel anvdndes denna symbol, rhdrdeu, i en delvis
ann&n, f6r Lagerkvist typisk tankegi,ng, rnen ocks& hcir skymtar hem-
tan-ken (verkligheten sf,dan den nu d,r, dr v6,rt hem, och detta hem, som
vi har att hfllla oss till, st6,r i motsdttning till vad som finnes dclrutanf<ir):

Vi lever i det rum ddr livet sker,
diir ijrnen $ter, markens lamm ftirbl6der,
diir Iidelserna di i mtirkret ger
flt anden, natten r6,tt och kvalfullt f6der.

V6,rt hem ilr kamp, vA,rt hem rir fullt av skri.
Vi kdmpar med, vi har v6,r del dniri,
i mrirkret som i ljusets korta seger.
Vflrt dunkla, li,ga hem dr allt vi dger.

En urtidsboning skum och ijdesmiirkt
deir blodsdd,d 6vats och pd, blodsdAd ruy&s,
drir ondskan reser sig mot natten std,rkt,
och <idets makter sent och illa kuyas.

S6, alr vflrt hus. Men klagar gtir ej mri,n.
Vi st6,r vid gluggen, ser mot stjci,rnan dn.
Men vdnder blicken A,ter sen mot hii,rden.
Dii,r ljuset flzimtar sfl
dr fiir oss vii,rlden.

(Vid liigereld)

Ett drag, som framtrri,der med stor styrka hos peir Lagerkvist, har
kommit i skymundan hos Heidenstam och kan dtirfdr kitt helt fcirbises.

Liksom Heidenstam har Pei,r Lagerkvist f6,tt krlmna en miljri, som han
blickar tillbaka mot och kdnner saknad efter. Men pzir Lagerkyists situa-
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tion framst&,r som ett mera allmdngiltigt exempel pi, konsekvenserna &lr
den moderna samhii,llsutvecklingen, Han har gett oss besked i rGiist hos
verklighetenr. >Ur det urgamla bondekollektivet, det patriarkaliska
familjehemmet, med intim arbetsgemenskap, med fasta sedve,njor, med
traditionsbunden tro - lossnar, utstijtes den moderna md,nniskan. ...
Bondgfl,rden - 

jdrnvdgsstationen: det jordbundna sltiktarvet, och den
nya tiden med sina vdxlande miijligheter, sin rastl<is& oro.)) (Erik Blom-
berg, Stadens fflngar, s. 194.) Som pojke har Piir Lagerkvist tagit ett
utomordentligt starkt intryck a,rr sina morfcirtildrars miljii och levnads-
fiirhillanden, s6,som hans diktning visar, ehuru denna ju vti,sentligen dr
riktad. 6,t helt annat hf,I1. Det dr av vikt att framhfllla, att det hdr riir
sig om en livsfijring, sorr har mflnghundrai,rig hflvd, men ddr redan
mellanliggande generation (Lagerkvists fdrrildrar) tagit ett steg bort och
Pii,r Lagerkvist helt stflr utanfcir. Pdr Lagerkvists f<irh&,Ilanden har gjort
det mtijligt ftir honom att klarare dn andra uppfatta sdrdragen i mor-
fcirii,ldrarnas (och alla d.e tidigare generationernas) viirld: han har med
en intensiv kdnsloupplevelse ldrt kdnna den som pojke och han har sen&re
inte kunnat und.gfl att giira jdmf<irelser.

Ett starkt framtrddand.e drag d,r kretsens slutenhet. Morf<ird,ldrarnas
g6,rd iir en vdrld fcir sig, och detta drag finnes ilnnu kvar i Piir Lager-
kvists fijriildrahem och framhfllles i rGii,st hos verklighetenr. Dflr ilr alla
friremfll fiirtroligt vdlkdnda och sjdlvklara, Man har umg6,tts med dem
dagligen i 6,r och kdnner mycket starkt samhiirigheten med allt som tillhiir
denna slutna vdrld. Denna har en trygghet, som Pd,r Lagerkvist mycket
hrigt beundrar och innerst inne ld,ngtar efter. Han gliimmer aldrig dessa

barndomsintryck. De gtir sig p&,mind.a, ndr han reser i Italien:

u. . . Det ii,r inget miirkvii,rdigt med denna lita]ienskal stad, det dr
en stad som sA, mA,nga andra; den ligger i solen och vd,ntar sin dag.
Men den vd,ntar utan n6,gon oro, som p&, en vri,Ikri,nd gii,st. Den har
ro, den ser sig fuII av visshet omkring. Det som sker i viirlden trdnger
inte hit; men livet s6,som det alltid har skett, ei,r var morgon hd,r.

Det rir bara p5, detta den vdntar.

Hd,r bor mflnskor. Ett lugnt och lyckligt folk som forstfl,r att, gora
Iivets gd,rningar.
Att syssla med smir, ting pfl, ett stort sd,tt.

De grips jrg helt plotsligt av
friln de jag som mycket liten
ski,ktens egentligu hem.r)

ett minne frA,n rnin tidigaste barndom,
var ute p6, den urA,ldrigu gA,rd som var

(Morgonen 1920)



Verner von Heidenstam och Pd,r Lagerkvist, r01

Den slutna kretsen ii,r ett fijr bonde- eller naturasamhiillet typiskt
drag. Det har sin allmringiltighet och har inte undg6,tt lfeidenstam,
ehuru han inte sfl direkt och sd, starkt som Pd,r Lagerkvist framhf,ller
det. Aven detta drag prdglar dikten om Gunnar pfl Lidariinde. Ndr
kontrasten tiII en &nnan viirld skall framhdvas, upptrdder Gunnar ej i
praktdrdkt (som pf, tinget) utan i vardagslivets, hemmiljtins, enlla rock
av hemvrivt tyg:

89-91 i Miklagflrd, i vdringarnas krets,
du byter snart din rock vid spiselns ld,gor
mot en med bjrillror och med handsbred spets.

Vi f6,r en fiirestii,llning om vardagslivets sysslor inom en bondgflrd, som
dr en vdrld f<ir sig:

60 Ndr bryntes liarna, nii,r pldjdes jord
70 Ej kittel sjtid, ej stenar htirdes mala,

och skytteln sov pf, yflvstolns tomma bdnk.

Det tir vanemdssiga handlingar, som s6, l6,ngt man kan minnas f<iljt en
given rytm och satt spflr av inre och yttre slag. Till dessa sp&r htir ocksf,
stigen:

160 Han sflg ej stigen, dilr pA, v&gstiinkt nd,s

den hal och buktad som en orm i sanden
frfln gf,rdens trciskel ringlade mot stranden.

Livets regelbundna rytm och upprepade vanehandlingar mdrkes inte
bara i vardagsarbetet:

104 f och spiselvr6,n, drir den sj<ings alltid ny
den gamla sa,gan under julens ndtter.

Det i utfiirandet pA,fallande partiet om offerhuset (155-IE9) kan ha
tillkommit, dtirfdr att Heidenstam ftist sig vid sina kd,llors notiser om
att en isldndsk storbonde hade sitt eget h,oa, d. v. s. offerhus med guda-
bilder (jfr Hildebrand, 1883, s. 39, 48, 57, 63, 64, 68, 77 ff , gT, Beflth,
1890, s. l9). Detta drag markerar ju gi,rdsenhetens slutenhet: girden
hade sin egen favoritgud (hiir X'r6, 6,rsvd,xtens gud), och man kilnner,
sfl,som vtil Heidenstam velat se saken i detta fall, inte ens socknens eller
#drsamlingensl gemenskap.

Denna gfirdens slutenhet uppa,mmar naturligtvis en mycket stark
samhdrighetskd,nsla, framhflllen i raderna:

151 av trd,larna, av mor och maka fdljd
L7 4 en fader i de sinas ring:
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Mot denna bakgrund b<ir vi stdlla scenen:

53 ff I salens vr6, han satte sig p& sdngen,
drir eildste tjdnaren 16,9 orkesliis.
Han tog den gula hand, som skalv och frtis,
men intet svar han fick fr6,n huvudgrirden
och intet rfld och intet ord p5, feirden
frfl,n hemmets kuster, frf,n sin fosterijs.
Den gamles ordstri,v gingo eljest vida.
Niir bryntes liarna, nrir pkijdes jord,
nrir gcimde hdmnden yxan vid sin sida,
om ej den m&ngbetrodde fiirst blev spord!

Tjdnaren, som kan blicka in i framtiden, f6,r uppenbarligen trrlda i
sttillet fcir sagans Nial. Hiirom sii,ger Alving, Nsy. st. 6, s. 229: >>Dit skalden
undvikit att nri,mna Nials namn, dr vd,l detta att fatta som ett drag av
konstniirlig ekonomi. Att frista Nials berijmda namn vid en bifigur, hade
icke varit tjiinligt. Hur i skymundan han ri,n stillldes, skulle han fijr sin
person krd,vt n6,gon del av den uppmci,rksamhet, skalden velat ha helt
samlad kring Gunnars gestalt.t 

- Jug skulle vilja se saken nd,got annor-
lunda. Gunnars hemmilj<i tecknas. Drirpfl dr skalden inriktad: med hjzilp
av sin fantasi utm6,lar han fcir sig en isld,ndsk starkt sluten krets. Ddr
kan inte Nial placeras in, ty han eir d.ii,r en frri,mling, en utomst6,ende.
Heidenstam har inte, som man tycks vilja tro, blott civerflyttat sagans
stoff till poesi med en och &nnan utvidgning, fcirkortning eller forei,ndring.
Hans larbetssci,tt> har varit ett annat. Han har utgd,tt fr&n sin fantasi-
fcirestdllning om Gunnars girdsmiljii (liksom tidigare i dikten den is-
Iii,ndska tingsmiljiin, som jag dmnar &terkomma till i annat sammanhang).
Heidenstam std,r hii,r fjrirran fr&,n den nyktert episka iski,ndska saga-
framstd,llningen. Han ser sagainnehflllet i kzinslomzi,ttade situationsbilder
(n6,got jag zimnar belysa i en utfcirligare framstdllning), varvid han i
utformningen l6,nat drag fr6,n skilda he[, t. ex. i hd,r behandiade fal] vid
teckningen avgflrdens gamletjrinare byggt p6, intryck frA,n kd,llornas fram-
stdllning om Nial. Medan den isldndska sagan d,r berri,ttelse, som ger situa-
tioner, ti,r Heidenstams dikt, situationsbiider, ordnade till en berd,ttelse.

Om vi nu A,tervd,nder till Prir Lagerkvist, s&, finner vi, hur hos honom
ett siirskilt starkt framhdvt drag i den gamla samhei,Ilsformen, hos
bondekulturen dr traditionsbundenheten, vanemdssigheten:

Pfl berget Iigger en gammal stad.
ddr md,nniskor levat och fr6,gat vad
dem kommit att gkidjas i tusende 6,r
f,,t morgon och v5,r.
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An leder herdarna ut sin hjord
och hflIler den samman med lystringsord
som ma,rkerna minns sedan tusen 6,r

ddr hjordarna 96,r.

Om aftonen vti,nder de A,ter hem,
ddr skymmande staden vd,ntar dem,
och stilla forbidan i m<irkret, rA,r

medan natten fiirgir. (Den lyckliges vd,g)

Det traditionsbundna vardagslivet'g vanemdssighet i denna slut'na

krets ger skalden anledning.till rikligt bruk inte blott av ordel gammal

utan dven ay sliten, och (ut)n6tt (beakta stirskilt de av mig spdrrade ord.en

i ovan- och nedanstf,ende citat):

Han tiinkte pfl morfar och mormor som IA,g diir borta, hur gamla

de var. De var alldeles skrynkliga fiir att de var s6, gamla. Och de

hade en gammal lu-kt, en ann&n dn han - tyclite han kd,nde den

hit. AIlt hii,r hade en lukt. Halmen i sdngen ddr han ld,g, de groYa,

bolstervaren. Fa,rulien som lfl,g i en hiig under vti,vstolen. De breda,

slit,na golvplankorna med svart fyllning i springorna. Sotet i den

<ippna spisen som gapade ut i rummet. Mullen som hti,ngde vid
trd,skorna ute i fiirstugan. AlIt hade en gammal lukt. Allt var gam-

ma1t, gammalt. (Gii,st hos verkligheten)

Med gamla 6gon ser jag mig tillbaka.
Allt tir s6, lilngesen.
En stenig viig
med trijtta oxar som vill hem till kvEillen,

ett lass, ett gammalt hjulspf,r, g6rdens grf,a gavel

med ljus i ena fcinstret.
Maderna kring 6,n

med dimma civer svartnat vatten -
Min sjel d,r full av kvd,llens fattigdom
och av d.en gamla lagfi,rdslyktans sken

nd,r den bei,rs kring bland bA,sen

dd,r djuren sover tungt.
Sen bd,rs den upp mot huset
och skenet fld,mtar over treidgfi,rdsgS,ngen som ej finnes mer

och stegen hors utav en md,nska ddd for ld,ngesen.

AIII d,r sf,, Iei,ngesen.
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Med knri,ppta hd,nder lyssnar de till ord,
tiII obegripligt stora ord fcir md,nskosjd,len,
med kneippta hd,nder vid ett slitet bord
dd,r aftonvarden tagits bort, en gammal bok
lagts fram i stillheten, i overjordisk stillhet.
En stj tirna fr&,n ett fj d,rran land stA,r civer gA,rdens tak av torv,
de dcidas g6,rd

i senhcistkvd,llen.
Dd,r kommer nf,gon in med tunga steg
och std,ller frA,n sig lagA,rdslyktan nervid dcirren
och trd,der in i stjdrnans sken.
Nu saknas ingen.
Men de d,r alla doda.

De levde ocksA, i en stjd,rnas sken
nd,r deras tunga arbetsdug var slutad.
Tillsammans satt de i dess stilla sken,
en enda stjei,rnas - inte allas, allas.

Tillsammans ...
Yid ett slitet bord.
Med stora trotta arbetshd,nder.

En frd,mling 5r jug, blev till frd,mling fcidd.
En frd,mling d,nnu i min levnads hcist,.

Med gamla cigon ser jag mig tillbaka.
(Aftonland)

Livet tar sitt barn till *ig,
cippnar slitna grinden.
Ljungen stA,r vid utndtt stig,
svalor flyr i vinden"

Gammal gA,rd. I koket stfi,ng
fcir de hfl,rda brciden.
Ndd och ld,ngtan, fA,gelsf,,ng

d,nda in i dciden.

T rrid,ets rdtter .

Jug minns igen min moders gfl,rd

(Vid leigereld)
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Var d,r nu trappans slitna sten
och var den 16,ga grunden?

105

Var skall jug vila? Var fA, frid?
Jrg hor ej dit. Ej heller
till denn& sjd,lens frd,mlingstid
df,, intet ld,ngre gd,ller.

(Sfi,ng och strid)

Detta rir landet.

Ir.
Det slitna std,llet pA, hernmets grind
som ncitts genom A,ren av hd,nder

En gf,ng som dijd skall jag kingta att st6,

vid grinden bland hemmets gdrden.
(S6,ng och strid)

Den betydelsefulla ber<;ringspunkt, som Heid.enstam och Pdr Lager-
kvist sf,lunda har, rir n)gnad att framh&lla ett drag hos den f6rre, som
enligt min mening icke tillrrickligt beaktats. Det synes mig f<irhf,lla sig
sA,, att de bf,da skalderna i det fijrestrilbringskomplex, det hd,r geiller:
hemmets v:irld i barndomsminnenas belysning, accentuerat olika sidor.
Diirvid har man kommit att i Ileidenstams diktning n6,got ensidigt f:rista
sig vid vad han sd, sdrskilt framhA,llit. Men Piir Lagerkvists behandling
arr s&mma motiv mf, hrir ld,ta det fiirbisedda draget hos Heidenstam
komma till sin rritt. Det bijr kanske ndmnas, att det rcir sig om grund-
fijrestiillningar knutna till motivet och ej om pA,verkan frin den dldre
skalden p6, den yngre: motivet iir valt utifrd,n personliga stdmningar,
och omstii,ndigheterna giir, att hos den ene den ena och hos den andre
den andra sidan triider starkare fram.

IIos Heidenstam ffl,ngas lilsarens uppmilrksamhet ofta helt av krirn-
partiets ord:

f 83 ff - -: X'ager blommar liden.
Hon aldrig tycktes mig mer fager fiirr.
Min gula d,ker vdntar skdrdetiden

Och man kan alltsfl framh6,lla, att det dr naturen, eller som B66k (I,
s. 344) Dnaturens skiinhet och arbetets skdrdelyckar), som binder Gunnar
vid hans land. Denna uppfattning stiides ju av andra strillen i dikten:
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99 ff det d,r den mark, dd,r du har vuxit fast,
det d,r den vik, dd,r du som gosse badat,
och myrarr&, pfl, vilkas falska dy
du het med spjut i solnedgfi,ngen vadat.

169 f Han sflg blott sld,tterr&, de d,ndlcist ljusa.
Han hcirde endast ax och buskar susa.

Det, dr sfl mycket leittare att frista sig helt vid detta drag och tiirbise
andra, som Heidenstams beriimda rader: ilag liingtar marken, / jag
lflngtar stenarna ddr barn jag lekt> mflste klinga i iironen.

Men man biir beakta, att Heidenstams inspirationskrilla fcir dikten om
Gunnar pfr, Lidarainde direkt gett krirnpartiets tankar 

- sfl gott som
ordagrant frtergivna efter knlllan 

- varfcir kiirnpartiets ord icke ncid-
vrindigt saiger allt om Heidenstams instdllning till hemmets vd,rld. Man
ff,r trinka sig, att inspirationskri,llans ord slagit an en viss strd,ng bland
Jlera och att Heidenstam gripit den m<ijlighet de gett honom att sdr-
skilt ge uttryck 6,t en'riss sida av sin hemkii,rlek. I sjrilva verket ger dikten
ocksd, andra drag av hemmets vdrld:

I03 ff och timmervd,ggens lukt och fkijelns gny
och spiselw6,n, ddr den sjiings alltid ny
den gamla saga,n under julens ndtter
om gravsatt guld och om fcirsvunna d,tter.

107 f Det d,r den hund, som du gav vdrn och vflrd
och rdckte hii,lften av din svarta kaka.

f 09 f Och ingen jordens kungadryck skall smaka
som brunnens vatten p6, din faders g6rd.

Lika vd1 som man i raderna 99 ff det ri,r den mark ... (anfiirda ovan)
med Bciijk kan finna genklang av ltivedslekarnaD, sfl torde man i senast
anftjrda partier kunna spflra minnen frd,n barndomsvd,rlden, vitrka hop-
vdvts med intryck frd,n de nordiska kdllorna.

Intrycken fr6,n kisningen dr lflttare att belysa. Exempel:
103 timmervd,ggens lukt. 

- B&eth, Nord. forntidsliv s. 27: rEn och
annan af dessa byggnader dr uppf<ird af horisontelt lagda, ohuggnatjcirade
timmerstockar med jordlager emellan sig.l Hildebrand s. 214: lGunnars
hus var bygdt af timmer med brd,dtak.ri

105 f den gamla sagan under julens ndtter / om gravsatt guld och om
fijrsvunna iitter. 

- 
Beeth, &.a. s. 19: >... de i ri,tterna fr6,n led tiII led

tirfda srignerna och traditionerna; och de bevarade allt detta s6, mycket
trofastare, som ocks6, det utgjorde ett band, hvilket fdste dem vid deras
forna odaljordar.r Hildebrand s. 308: rsagoberiittande fcirekom redan
under hjeltetiden. Isleindingarne roade sig med' std,rkande kroppsliga
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lekar, med diktande af visor, med berii,ttande af s&gor, hvilka senare
bilda en motsvarighet till andra folks episka dikter.... Vid jultiden,
heter det i Erik Riides saga, roade man sig med spel och beruittandet af
sagor ....0

Gravsatt guld. - Beeth &.&. s. 21: >Vikars son Vatmar var begrafuen
i Norge i en hiig sdder om Hd,lconarhello. Nf,gra kcipmd,n seglade en dag
frirbi hdgen och en af dem berti,ttade fdr de andra Vatmars saga och sade,
att han varit, 'en heirlig man'. Dfr han sedan 16,9 vid konung Vatmars
hrig, driimde han, att denne kom till honom och sade: 'Du har frirteiljt
min saga. Jag vill kina dig drirfiir; stjk efter gods i min hiig, och du
skall finna det.' Och han sdkte och han fann mycket.u Hildebrand s. 133:

lHijrd vann mycket anseende genom sina d6,d, sdrskildt frir uppbrytandet
af Sotehdgen; ur hvilken han v&nn en kostbar guldring, ett svd,rd och
en hjelm.r Etc.

Frirsvunna d,tter. 
- 

Hildebrands skildring handlar ju till stor del om
rifcirsvunna d,tter>, den ena efter den andra, varvid han ofta frirst ger
skikttavlan och sedan n&gra mdrkligare ciden friljer.

107 f Det dr den hund ... 
- 

Hunden dr pitagligt framhdvd i den
fornislzi,ndsk& sagan, och hans omndmnande dd,r ilr vdrt att beakta med
hdnsyn till berritteisetekniken, vilket jag hri,r inte kan 96, in pfl. B&6,ths
civers. av Nials saga s. 141: lGunnar red frfln tinget vdster ut till Dalarne
tiII Hjordhult. Olof pflfA,gel tog vd,nligt mot honom. ... Vid afskedet
sade Olof till Gunnar: 'Jag vill gifva dig tre klenoder: en gullring och en
kappa, som irske konungen Miirkjartan d,gt, samt en hund, som ock gafs
mig i lrland. Han ilr stor och lika god f<iljeslage som nigon rask man.
Det f<iljer ock med honom, att han har mans vett. Han skall skei,Ila 6,1, en
hvar, han yet, vara din ovdn, men aldrig 6,t dina vitinner, ty han ser p5,

hvar man om han viII dig viil eller illa. Han skall gifva sitt lif frir att
vara dig trogen. Den hunden heter S6,m.' Han vdnde sig till hunden:
'Nu skall du ftilja Gunnar och vara fcir honom hvad du kan.' Ilunden
gick strax bort till Gunnar och lade sig ned fcir hans fcitter.t Det innerliga
sambandet mellan Gunnar och hunden framh&ller sagan starkt. BA,A,ths

ciyers. av Nials sa,ga, s. 152 (om civerfallet, som med.fcir Gunnars ddd):
riHunden IA,g uppe vid husen. Torkel lockade honom med sig bort i vri,gen.
Hunden skiinjde mdnnen, sprang upp pfr Torkel och bet honom i veka
lifvet. Anund frdLn Trollaskog for till och hiigg hunden i hufvudet, sfl, att
yxan gick in i hjri,rnen. S6,m gaf ett s6, viildigt tjut ifr&n sig, att ingen
af dem hcirt, dess make, och f<ill d<id ned. Gunnar vaknade i skA,len och
sade: 'IIla far man med dig, S6,m min trogne, och kanske zir frirelagdt
att det varder kort mellan oss'.>

Det ligger nrira tiII hands att tiinka sig, att med sistnri,mnda litteratur-
intryck blandat sig personliga std,mningar. Heidenstams djurvri,nlighet
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rir ju krind, arr honom sjtilv markerad" i Ensamhetens tankar X. Hans
instiilLring pfl den punkten torde kunna fiiras tillbaka till barndoms-
intrycken. Jfr lNrir kastanjerna blommader s. 94: >Hunden Tim, som jag
brukade kalla min brorD, s. I25: ljag var si, glad iiver att inte ha nigra
syskon utan bara den lilla hunden Tim till brorl, ib.: >Det fanns ocksi,
en gfirdvar, X'ellow, stackare! En stor, svart, lurvig hund, som bestrindigt
stod kedjad vid sin koja under klockstapeLr och diirftir var ondsint och
farlig. Han skiillde p6, mf,nen. Han bodde bland orenlighet men f6rsrikte
gA, s&, lf,ngt som den korta kedjan rflckte. Av medlidande gick jag nrsfl
honom i skogen, men han Iade sig och hade svA,rt att 96, f<ir gikt och cimma
f<itter. Nflr vii,llingklockan ljtid sjiing ocks6, han. Orden hade jag sjrilv
satt ihop. Lflngt uppe i skogen pfr,mindes jag iblandpm tiden av klockans
och X'ellows pastorala middagshymn. Kom hem6,t, kom spisa, kom ge
mig min sk&l! - Han fick ... en gliimd grav i skogen under ormbunkar,
bjiirkar och granar. Det p&,stods att hans klagande tjut h<irdes i Bocks-
mon i kalla vinterniltter, df, minen sken. Vi kallade honom mri,nhunden.>

104 spiselurd'n irrnebdr en awikelse frfln den iskindska milj<in och kan
td,nkas vara en f<iljd av att barndornsminnen blandats in i bilden av
den islii,ndska interiiiren.

Partiet om olferhuset (l55ff), vartill det helt saknas motsvarighet i
den forniskindska saga,n om Gunnar (han var inte gode), kan ha influtit
som friljd av de djupt kdnda barndomsintrycken av Olshammars g6,rds-
kyrka, flerstiides ndmnd i uNrir kastanjerna blommadel, t. ex. s. 17 ff.
Jfr s. I29: rJag som inte tror pd, Gud, inte pA, nfrgot personligt liv efter
dtiden, minns ri,nd6, dig s6, hjrirtinnerligt kiirleksfullt, du lilla sniivita
gudshus lf,ngt borta i en avlflgsen vr6, av vdrlden. Nog var det en enkel
barnafrom andakt, en kd,nsla ay att det var ett invigt, heligt rum, som
var skilt fr6,n det som var utanom, och diir sltiktled efter sldktled hade
srikt och fortsti,tta att stjka nA,got som ingen fiirstA,r ....0 - TiIl Ols-
hammars gd,rdskyrka hiirde en kyrkklocka, och egendomligt nog synes
ocks6, den ha ffltt spela in i den fornisliindska skildringen, pfl, sitt siltt:

78 ff Alt luften skulle sjungit liksom malmen
i kristna klockor sjunger frir sin klepp
vid f<jrsta ordet fr&n den gamles liipp.

Dessa rader ei,r pfrfallande icke minst med hrinsyn till innehd,llets all-
md,nna karaktrir i dikten, ddr denna liknelse verkar lA,ngsrikt, men de
kan ha tillkommit p6, grund av de starka barnd.omsminnen, som iiver-
vdldigat skalden vid skildringen av Lidarri,nde. Jfr rNeir kastanjerna
blommade> s. 19 f, ddr det talas om det mriktiga intryck, som g&rds-
kyrkans klockklang gjorde pfl, pojken: 0... var det ett storartat flventyr
att i vardagslag kkittra upp genom de miirka tornvindarna rinda till
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klockan och sakta sI6, med knogarna utefter hennes kant. Det ldt som sus
frfln dnglas&ng i evigheters fjdrmaste ljusrymd. Dfl hon trampades och
ringde s&mman, skakade bjrilkarna och nere pA, g&,rdsplanen kommo
tived,sgubbarna d5, stultand.e fr6,n sina skogstorp i mijrka livrockar och
hattar av betydlig hdjd.D

LlO brunnens uatten pd, il,i,n fad,ers gd,rd, for tankarna till det speciella
och komplicerade (jfr >Neir kastanjerna blommader s. 169 ff) draget i
Heidenstams fdrhS,llande till hemmet: faderns roll. Det finner ju uttryck
bl. a. i >Hemmet>, och denna dikt har intresse i detta sammanhang
genom att den icke ensidigt framhA,ller naturen som ftjrem6,let fdr Heiden-
stams krirlek till hemmet,; det finns ddr ocks6, andra drag ndmnda.

Det sSrnes mig troligt, att ocksfl Heidenstams minnen av Olshammars
gfi,rdsmiljii med dess fcirtrogna ting har gjort sig gdllande, ndr dikten om
Gunnar p& Lidariinde koncipierades. Om man fflr antaga, att ockse, denna
sida av barndomsvdrlden (ej blott naturen) har spelat en roll, sfl, kan man
fr6,ga, hur Heidenstam sett pf, den och vad han fdst sig vid. Ddrom kan
citaten ovan fr6,n Pri,r Lagerkvist ge en antydan. Heid.enstam sjdlv, synes
det mig, ger tydlig anvisning.

Med hiinsyn till vad ovan ndmnts om ukretsens slutenhetl vill jag an-
f6ra karakteristiken i rNiir kastanjerna blommader s. 18: >Med allt detta
och med sin fruktrika trridg6,rd, sina vikar och dar, sina skogiga &sar
och vildmarken strax utanfijr grind.arna, var gflrden ett infltvd,nt rike
lf,,ngt borta fr&,n den oro, som bodde vid de stora farvdgarna.)) Och s. 119:

rStockarna i vdggen, plankorna i golvet, krampor och spikar, gflng-
mattorna, jungfrurnas hemvdvda kldder, frir att ej rdkna upp frillarna
i kibitkan, laxen p6, fatet eller frukten i skfi,Iarna - allt hade haft sin
tillkomst inom det avsdndrade lilla rikets landamd,ren.r

Pfl, Oishammar leyde man i en traditionsbunden vzirld. Heidenstams
kelnsla fiir traditionen dr vdl mest bekant - och kanske dtirfcjr nA,got
ensidigt bediimd - genom hans vittnesbijrd i Ensamhetens tankar XVI:

, Min stamfar hade en stor pokal,
en jdttepokal av tenn.
Mitt hjiirta blir varmt, ndr jag breiddar den
och hiijer den i min sal

DA, susar ur cilet en minnessflng,
vars strofer flamma som bloss.
Gud hjtilpe att vfl,ra barn engflng
m6, htjra den s6,ngen om oss!

Detta ger en annan nyans av kdrleken till det traditionsgivna, vad som
trlr gammalt och ned.drvt, 6n den vi funnit hos Pdr Lagerkvist: iidlingens
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stolta traditioner gentemot bondeeittlingens vardagsseder. Men n6,gon
ofiireqlig motsats behriver hdr inte r6da. Traditionens rol1pfr, Olshammar
flven i vardagslivet framgf,r klart av uNdr kastanjerna blommadeD, t. ex.
s. 19: uom somr&rna hiingde dagsverkarna sina liar i ktirsbd,rstrdden och
ldgrade sig med mjrilkflaskorna omkring en flat sten, pfl vilken kyrk-
bescikare fordom hade stigit till hdst.D S. 33: )Att ffl deltaga i husliga
gciromflI rd,knades som ett ncije, och snlrskilt htjsten betraktades drirfrir
som en glad tid. D6, samlades familjens kvinnliga medlemmar ifrirda
lfrnga vita f<irkleiden och skalade torkfrukt. Frin flygel-n, ddr man varpade
och spann, hcirdes det hemtrevliga surret fr6,n den stora vinda, som rdckte
frA,n golv till tak. Senare nzir slakttiden v&r iiver och talgen hade skirats
och h6i,Ilts upp i ljuskilrnorna, beg5rnte den efterliingtade ljusstcipningen.

--=-- lBeakta Sven s. 116:> ... ett stilla tegelbruk. Med samm& talmodiga
steg hade oxarn& dd,r trampat sin ring omkring lerkvarnen alltsedan det
frirsta teglet blev slaget till klosterbygget i Vadstena.r - Niir Heiden-
starn av sitt stoff fcirts att teckna en fornisldndsk vardagsmiljd, har han
kunnat lflta sin egen stdmning inf<ir barndomshemmets vardagsfcir-
hA,llanden spela in. Vad han ininns ddrav, 5r honom kiirt just dii,rf<ir
att det dr lgammaltl och tnijttl, representer&r v&n&ns lugn, trygghet, och
sjillvklarhet gentemot rese]ivets oro, frflmlingskap och fcirrinderlighet.

Gunnars hem flr hos Heidenstam en htivdings g6,rd med >halll eller
DsalD, men livet drir leves under traditionens lugna former, som sdtter
sina sp6,r. Det ligger ingen motsri,gelse i det intryck Eleid.enstam ger oss

av Gunnars priiktiga hem cjch det innehfrll vi finner i raderna 166 f Dfi
lfte Gunnar ifrfl,n Lidard,nde / sin hand frfi,n bflddens nijtta kant ....

Vi A,tervdnder hdrmed till utgi,ngspunkten. M&ste man anse, att 82f
hcirdens f1rfall,na hdrn, dfuekt strider mot skildringen a,v hemintericiren
fiir iivrigt?

Enligt min mening kan Heidenstam ha gett detta drag icke pd, grund
av sin benilgenhet fiir pittoreska detaljer utan deirfijr att htir som annars
i dikten (jfr vad orran sa,gts tiII I04 spiselurd,n etc.) den personliga std,m-
ningen pflverkat forntidsbilden. Det behijver inte vara ett ytligt infall
av Heidenstam, varigenom han klandervd,rt bryter enhetiigheten i sin
skildring, utan den motsdgelse, som mfl,nga lc{sare (t. ex. Alving) hii,r fin-
ner, har Heidenstam ej sjrilv krint p6, grund av de mdktiga personliga
minnen och stdmning&r, som blandat sig i spelet. Jag mehar, att ordet
ufrirfallna> hdr hiir till samma sfd,r som lgammab, usliten>, >(ut)niittl. Man
skulle kunna arrLa, att Heidenstams tankar varit inriktade pfr, begreppen
>gammab och lnijtt> men att han av verstekniska skil valt ord.et ffcir-
fallna> sfisom liggande nilra frfr,n inneh&llssynpunkt, vdl att mdrka efter
hans kdnslobetonade syn pe saken.
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Ett fiirsiik att levandegiira ett folkmil
i ett hembygdsmuseum

Den tekniska utvecklingen har under de senaste firtiond.ena 6,stadkom-
mit en fullstii,ndig revolution i mdnniskans sd,tt att leva. x'orna tid.ers
seder och biuk ha fallit i glcimska, hus och hem ha frirri,nd.rats, bruksfcire-
ma,l ha blivit fdra,ldrade, och snart har ingen tid att begagna vanliga enkla
redskap. Ndr den gamla bondekulturen redan fijre de sista decenniernas
enastiende tekniska framsteg, visade tendens att fcirsvinna i mera cippna
bygder, btirjade mdn som Arthur Hazelius och Georg Karlin samla och
bevara ti,ldre redskap och andra kulturfijremal. skansen, Nord.iska museet
och Kulturhistoriska museet i Lund skapades, och d.en fotkliga hembygds-
rcirelsen biirjade ta form.

S6, smi,ningom greps fler och fler av tanken p6, att bered.a kommancle
generationer tillfd,lle att se, hur deras frirfrider levat och arbetat. Alltefter-
som den moderna tiden trdngde in dven i mera avki,gsna bygder, bcirjade
intresserade md,n hdr och var att samla gamla fiirema,l, och snart uppstod
det ena museet efter det andra, sfl,vdl strirre som mindre. r d.essa museer
kan man nu studera f6remil, som visa, hur idoga bcinder och skickliga
hantverkare med enkla medel utfrirt ett storslaget arbete i ga,ngen tid.

Men det var ej blott gamla redskap, som f<irlorade sin betyderse i och
med den nya tidens frammarsch. De flesta av de fijrem6,l, som fcirsvunno
ur bruk, hade tillverkats och anvilnts f6r mf,nga a,r sed.an 

- 
i en del fall

kanske redan under 1700-talet: allts6, under en tid dfl fcirem&lens namn ej
riverensstdmde med rikssprA,kets benci,mningar. x'cirbrittrad.e kommunika-
tioner, skolor, press och radio m.m. trii,ngde emellertid dven undan de
gamla folkmalen, och m&ngen skdmdes fcir mflIet i sin hembygd. Numera
rir det vdl ej fullt sa, illa stritlt, men det dr m6,nga, som ej ha klart fcir sig, att
f olkmilen icke ri,ro en f rirvrdngning av svenska sprflket utan en direkt yidare -
utveckling av det gamla sprfl,k, som en g6,ng i urtiden tarats hri,r i Norden.

Men dven om det blivit bri,ttrel, sA, eir d.ock k6nnedomen om v6,ra folk-
I I(ungl. Skoltiverstyrelsen har s6,lunda i sina senaste cirkulcir i 30/4 lgd6 utfiir-

dade metodiska anvisningar frir undervisningen i modersm6let under rubriken
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mf,ls egentliga vii,rde inte s6r, god ute i bygderna, som den borde vara. Det
var ddrfiir jag i V. Giiinge hembygdsftirenings skriftserie f 955 pd,brirjade
en detaljerad skildring av griingemf,lens uppkomst och utveckling ur ett
iildre spr&k och dven fijrsiikte ge en ijverblick 6ver nd,gra viktiga dialektala
f<ireteelser, som kd,nneteckna m6,len htir uppe.

Vid samma tid funderade jag iiver m<ijligheten att lfrta A,lderdomliga
ord komma med bland de gamla redskap vi hade i museet i Hii,ssleholm.
Jag tdnkte, att detta kunde ske p6, s6, sd,tt, att, nd,r ett fcjremA,l fdrsflgs med
namn (pfl, rikssprik), sfi, skulle iiven beteckningen pA, folkmflI silttas ut, sfl

att en bestikare fick tillfiille att se, vad fijremfllet i frflga hade f6r namn
pi, bygdens spr&k. Vi - museiintend.enten och jag 

- hade redan b<irjat
fcirberedelser fcir att rea,lisera denna tanke, d6, vi en dag fick ett brev fr6,n

siillskapet Nk6,nsk Samlingr, vari pfr,pekades betydelsen &rr att' >>fdrutom

namn, och beteckn'ingar pd, rilcssprd,lcet tiuen motsuarq,nile d,ialelctord, kom-
m,er ti,l,l, anaiinil,ning>. Detta brev blev ay stor betydelse, ty i detsamma
framhtjlls vikten av att gamla folkliga benilmningar tillvaratogs och fick
sin plats i museet, och det styrkte oss diirfijr i v&ra strdvanden att i
mtijligaste mfl,n l6,ta folkmfllets bend,mningar p6, fciremilen ff, en plats i
museet likavii,l som rikssprf,kets.

Nti,r vi satte i gA,ng arbetet med att fijrse fcirem&len med dessa dubbla
namn, visade det sig emellertid, att det m&ste utstrdckas <iver ett ldngre
tidsavsnitt, d6, vi fijrutom en nog sfl krdvande tjdnst ii,ven ha en mii,ngd
olikartade uppgifter inom hembygdsv6,rden at't' d,gna oss flt. Fiirdriijande
verkar ocks6, det faktum, att en del av fijremflIen m&ste fiirses med flera
folkmfl,Isbeteckningar, d6, utta,let kan variera i olika delar av hilradet.
Likasfl kan samma sak ibland beniimnas med helt olika ord.

Arbetet tillgfl,r i allmrinhet s6,, att fciremfllen fotograferas - ett eller
flera, ibland ganska mflnga p6, samma kort - varefter jag tar korten med
ut i bygden och diskuterar bilderna med 6,Idringar, som kdnner de gamla
namnen. Nrir jag ff,tt ett kort klartl, skriver jag namnen p&, smfl,lappar, riks-

>Sprd,kets l,iu och h,istoriat (s. 284-285) frirklarat, att undervisningen skall ge elever-
na insikt, i hur spr6,ket lever och frirdhdras. Skoltiverstyrelsen ktiver ocks6, att
ldraren fdr eleverna utredor frirh&llandet rnellan riksspr&k och dialekter. Elovdrna
brira f6, en viss allmiin orientering rrira,nde karakteristiska drag i de stora folkm&ls-
grupperna, medan den egna bygdens dialekt och doss awikolser fr&n riksspr6,ket
behandlas mera ing6,ende. Likas6, brira dialektformerna i litteratr-rren och det viirde-
fulla i dem observoras. Ett, annat oxempel p6 det viirde Skoldverstyrelson tillmtiter
folkm6len, utgrir det faktum, att, Smnet >Sprd,lcet,i m,in hem,bggdr gavs som student-
ii,mne hdsten 1956.

1 Ibland kan det dock dr<ija, innan jag far ott gamrnalt ilkta namn p& ett ftire-
m&1, och i s&dana fall f&r givetvis anbringandet, av namnbeteckningen i musoet anst6,,
till dess att jag f6,tt de uppgifter, som erfordras.
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Aud,eln'ingen lor folkmd,l ,i rum nr 73 ,i museets mellanud,n,ing.

spra,ksbendmningen med svart bkick och dialektformen med rdtt, och dessa
Iappar anbringas ddrefter pfr, vdggen, ddrnumrennu synas (se s. I49-15I).

Efter denna orientering om tillvrigagflngsszi,ttet vill jag lA,ta n6,gra bikler
fr6,n museets vdggar tala frir sig sjd,lva. Efter varje bild f<iljer ett A,ter-
givande av yad som stA,r pfl vd,ggen, ddr numren ri,ro placerade p5, bilderna
(fotografierna ha tagits, innan ordlapparna inplacerats). Under varje
figur f<iljer alltsi (fiir flera av numren 

- ej alla) frirst en riksspr6ksforrn
med vanlig text (motsvarande rikssprA,ksformen fl vriggen) och sedan en
form med kursiv, motsvarande den med rritt bld,ck utskrivna dialekt-
formen fi, vriggen. Denna folkmf,Isform har jag s6kt A,terge sfl noggrant,
som det rir mcijligt med vanligt alfabet; det noggranna A,tergivande, som
man kan uppnfl, med landsmilsalfabet, kan av tryckeritekniska skdl ej
begagnas hrir. Jag har dock anvei,nt en del speciella tecken frir att kunna
8
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niidtorftigt f,tergq vdsentliga olikheter i uttalet. Det dr samm& typer,
som jag anvdp! i uppsatsen rX'olkmfllen i Nordcistra Skf,,ner i V. GOinge

fembygdsfiirenlngs skriftserie Iff s. 87-176; spec. s. I15.1

u:eruop. u'ljud (som i da. hus), u=spetsigt, u-ljud (sv. hus),
o:spotsigt o-ljud (sv, lda), ii -brett oppet' <i-ljud ( - goingem6,Iebs hdppa),
a-frarnre a-ljud (som i sv. hatt), a-bakre a-Ijud (som I sr.. hat),
o :v&rrligt fl,-akligt ljud,
tj:tje-ljud

0=spetsigt o-ljud (sorn i sv. bott),
sj : sje-Ijud.

D6, jag givetvis ej heller kunnat begagna r6d fiirg i denna artikel, ha
de former, som motsvarar de med riitt bltrlck utskrivna dialektformerna
hiir fr,tergivits med kursiv beteckning och med begagnande ev orran an-
givna tecken. 

{<

Sedan n&got f,r har jag varit betiinkt pfl att uppstii,Ila en liten samling
ord ur giiingemA,let i museet, en ordsamling som efterhand skulle kunna
uttikas och bli brirjan till en ordbok tjver mfl,let i V. Giiinge hilrad med
ndrmaste omgivningar. Det var emellertid ej lEltt att fcirverkliga en si,dan
plan, i synnerhet som hilradet ei,r stort och det spr6,k, som talas drir, ej d,r

enhetligt, nA,got som framgflr av min ovan ndmnda uppsats.2 Att jag
dock besltjt mig f<ir att frirsijka realisera planen har flera orsaker, frdmst
fdljande:

1. Jag har under flera 6,r upptecknat folkm&l i V. G<iinge med omgiv-
ningar och har ddrunder skaffat mig en ej ringa fiirtrogenhet med
mA,len i nordiistra Sk6,ne.

2. Jagkd,nner ganska ingf,,ende m&len i tvfl, socknar, beliigna endast n6,gon

mil utanfcir hri,radet,, nilmligen Aspinge s:n i X'rosta h:d och Glim&kra
s:n i 0. Giiinge h:d, n&got som 6r av betydelse, dfl, man vill gtira jd,m-

f6relser eller klarldgga ords och formers utbredning i olika riktningar.
3. Jag har anteckningsbiicker, innehi,llande rikligt med material frfln

flera uppteckningsfrirder i nordtjstra Sk6,ne, och ur dessa bcicker kan
jag htimta en mdngd ord och former, ofta meddelade av mdnniskor,
som avlidit fdr ki,nge sedan och som - om de levat - nu skulle ha
varit iiver 100 fl,r.

4. Jag har sedan studieriren stfltt i fijrbindelse med forskare och institut
i Lund, varfijr jag sdkerligen kan pf,rii,kna ytterligare st<id och upp-
Iysningar dd,rifrA,n, df, s6, behiivs.
I Frir enkelhets skull citeras de olika del,arna av denna publikationsserie hd,refter

rmder beteclaning fusbok If, Arsbok III o.s.v.
2 Se Arsbok III (1955) s. 91 fig. 1 Oversiktskarta river det nordristsk6,nska

dialoktomrddet el. Arkiv f<ir Nordisk Filologi 59l.75 (1944), dti,r samrna karta
6,tergives.
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Rum nr 2 ,i museets lccillarud,ning.

Ir5

1. passare 
-pe,ssatno3. timmermansvinkel :tornrnornl,q,nns-

uenkel
7 . revkitta (strykm6,tt) 

-reati,ittq,9. axnavare: Jaisanaaare (I)
stor borr laisanaua,re (II, rrl)

10. borrvind- bora,inn
17 . bandkniv - baunnlcnia

18. fit_fit
rundfil 

-rd,nni,il22, huggejd,rn (stemjern) - hoggeirirn
3I, gd,ngsnitt, - ia,ingsnitt
32, tvedragare (hyvel for tvd,):taad,rtq,re
33. ploghyvel: plohsuel
36. skrubbhyvel - skrd,bbhsael
41. hfl,lthak e -haullehage45. stcit (att stcita lera med) -sto

5' slutligen ii,r jag bosatt mitt i det omr6de, jag skall utforska, och har
kontakt med minga minnesgoda d,ld.re personer, som gd,rna striller sig
till fiirfogande.

Efter vissa rivervdganden beslcit jag drirfrir att f<irsijka fa till stflnd. en
avdelning fcir folkma,l i museet, en avd.elning, dflr de bes6kande allt efter
intresseriktning och tid skulle kunna studera olika sidor av folkmfllet,
s6,som vissa fcir trakten typiska ljudutvecklingarl, A,lderdomliga former
och sist men icke minst md,lets ordfrirrf,d. Men det gii,ller att civervinna
sidana svi,righeter, som mciter vid det praktiska f<irverkligandet av den
ovan skisserade planen, framfdr allt iir det ay vikt att grira det hela nd,got
sA, nd,r f<irst6,eligt utan att avst6, fri,n vetenskaplig exakthet.

1 Se hd,rom Arsbok III (IgEb) s. 89 ff.
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Rum nr 2 'i nzu,seets kctllarud,n'ing.

I-2. ttrnnbindarehyvel -bscltarehouel 
7 . gd,ngsnitt: ia'ingsn'itt

3. krumpassare 
-krd,mnxpa,ssa,re4. stfl,ngpassare - stil,ngpq,ssare

6 r "r _ _ a _. jklosaa (inom omr. f; Visseltofta)u' Krosag:\ktora,u (ornr. II och III)

Planen h6,Iler pi, att realiseras pfl sfl siitt, att jag 6, en viigg med hjiilp
av kartor och text sdker belysa spri,klig utveckling inom och i en del fall
ilven utanfrir omr6,det.1 Jag hade tidigare ritat en del kartor bl. a. fiir
Arsboken 1955. Sjiilva huvudkartan, som visar V. G<iinge hri,rads spr6,k-

liga stdllning inom det nordtjstskflnska dialektomrS,d.et, hade ritats fiir
publicering i rArliv fiir nord. filologirr redan 1943. Denna karta har pla-

1 So hiirom Arsbok III (1955) s. 89ff.
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Rum nr I 'i museets mellanad,ning.

1 . korystoppningshorn - fjalehorn (fiala, _
stoppa korv)

2. Irackkniv - hackelm,iu
4. (enkel) grytkrok- grydekrog

3. grytgrepo : gryd,egrebe

6. betsmafr - bessmarc
l3 och 14. senapssk6,L-solLopaskaul

cerats i mitten uppe pA, vd,ggen, flankerad av kartor, visande sprflklig
expansion av olika slag: tungrots-r-ets utbredning i srjdra Sverige, e-, ci-
och ri-diftongeringarnas uppkomst och utbredning i norra SkA,ne och
angrti,nsande omrflden, fdrekomsten av w (:sng. w) i f<irbindelserna heu,

sw, tw omkring 1900, pluralbildningen hos verben vid samma tid, grrin-

rL7
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serna mellan imper.fekt{ormer pe -ad,e (t,. ex. han kal,lad,e pau hanom) i
nordiist ooh pA, .a (ex. han lcallq, paw norn) i stider och vilsterl, grilnserna
mellan presens. irrdikativ p6" -ai, (ex. ia ai:ia1 iir) i'Listers h:d i Blekinge,
ii (ex. ja ai) i nordiistra Skfrne ned till Hdssleholm oc}n e (ia e) i siider och

vilster. Dtirtill kommer kartor visande enstaka ords utbredning, t. ex.

ordet frir kosta,ll: la (i Sydvti,stsk&,ne), rnctnese (inom ett stort omrf,de fr6,n

nordvri,st till sydost) och.fiihus (i nordost).2 Meningen d,r att s6, smfr,ningom

f6, en hel vii,gg med kartor i ram, ftirsedda med fdrklarande text under
kartorna.

Df, det drdjer n6,gon tid, innan detta kan ske, har en del av de i texten
hd,refter fciljande korten och kartorna tills vidare placerats fl folkmflls-
vd,ggen, nflgot som framg6,r av bilden 6, s. 147.

P&, ett litet bord pf,, en estrad framfijr viiggen placerades till att b<irja
med en lflda med dialektord.s DA, det ej tir liitt fiir ii,ldre, mfr,hiinda stir-

skilt intresserade besijkare, att, ld,sa smf, texter pf, smA, ordlappar, har jag
anvei,nt relativt stora och tjocka kort av formatet 12x20 cm och prdntat
uppslagsordet i tiwe htigra hiirnet. Dii,rpfr, har ordet i regel 6,ter anfijrts
I6i,ngst till vdnster nedanfijr en riid linje, som lciper p6, en cm:s avstf,nd
ldngs kortets ovankant (se nedan), och efter ordet f<iljer si, en definition,
ett klarlei,ggande av ordets betydelse sA, behijvs med en liingre f<ir-

klaring; hdrunder (likaledes liingst till vtinster) placeras dialektuttalet
fcirst med grov beteckning (maskinskrivet) och dflrefter noggrannare (med

landsm&lsalfabetet - hii,r kursiverat); sf,, upprtiknas de socknar (ibland
ilven hdrader), inom vilka ordet antrilffats. D&, ilven socknar, som dro

bekigna utanfijr hiiradet ofta medtagits, har alla socknar, tillh<irande
hdradet understrukits med rtitt b16ck, detta f<ir att hiiradets egna socknar
skall framtriida klart och tydligt. En del kort ha illustrerats med teck-
ningar frir att frirklaringarna fl korten skola bli ltittare att fiirstfl.

Exemplet nr I nedan utg<ir det fijrsta av de kort med korta anvisningar,
som inleder den lilla ordboken. Jag har tagit det med, dflrf<ir att jag ddr
ftjrklarat innebijrden av de landsmf,lstecken, som lti,saren finner p6, ett
och annat stdlle i texten, t. ex. vid illustrationerna fl de stora korten d,ven-

som fl de ordlappar av litet format (9XlI,5), som placerats i slutet av
denna artikel.a

1 Se kort o. karta s. 154-155.
2 Se kortet *manesot s. 16I.
3 Pa, bordet ligger d,ven ett exemplar av V. G<iinge hembygdsf<irenings skrift-

serie III 1955, dii,r en intresserad bostikare, om han s& dnskar, kan f6 nii,rmare fcir-
klaring rrirande olika sidor av folkrnA,lets utveckling i nordristra sk6,ne i g&ngen tid.

a I <irT igt ha landsm6,lstecknen av tryckeritekniska skii,l ej kunnat, anvilndas. I
stEi,llet har jag begagnat mig av en del speciella tecken, som fdrklarats 6, s. 148.



Ett forsok att levandegora ett, folkm6,I ltg

Hd,r nedan vill jug med nfi,gra ex. visa, hur dylika kort se ut.

Korta anyisninrar.:
Fiir den son eY.skulle vilja Ecra I detaU studcra, innchlIlet i dea b6r-

jan til L eh ordbok tiver det ganlr aA.let i V.0Ulqge aed ongivniDgar, son nu
presenteras, finnes eftrr slsta kot0at (fuSe) utfiirliga f6rklariagarl
bl.arlEunas uPPgtfter on iturebdrder av de teckenrsoDl anLAats i dea text aou-
rltekrivits ned ctt siirskiltrinom sverrsk sprlkvetcnskap anv6nt detalJerat
al.faDet, dct l,$,(L,e!-,C, O, rq ,?r, f, + ti aca)
d,venson en d ud- och fop16r&8.;1.- ? '/

De sol ej he ttd eller lust att t"gfa del as dessa utfUrliga upplysning
ar, kunne gl direkt tlll erdboken. Tlll deras njelf behdver blott z6rrae, att
ev landsmA.lsalfabetets teoken h a-Uatre a-lJrr.d(so, i sv.hat) , A=fr6nre a-
IJud.(son I 5v.[att), ?:ett rnella.nlJud aellan t och e, &'ett brett d-lJurl
(son i gdi.n6euilets hdppe) tLL-frdnxe-spetsigt u-ljud Go^ i sy.hus) , Ozett
t-1Jud (so. i sv.eova) t Oz atl' spe tstgt o-Iju.il ("o, i sv.Dott) ,.9- aJc-lJuil,

)=tJ":lJud, _7 = ng-l Ju&, ft= tungrot"-rt tt= bilabiart(.tappl v-Uud (son I
eng v). Lin6;-voltel eller lAqg konsenant(aubbel) tectans rned ett strecl, ul-der det lAnga tiudett@lO, * fr"nf6r ett ord b-etyder, att ordet ilr et,t upp-

-sla7scrd-,&nc .1' ,b ol;ru*t .Tt?attvp.>;gAet i ftksc2nd,Jti.

frpurfotttu" ye -ad€:€x.har b.llade pau hanon ?* 44,,.*-<-

-Bd€ f>lO 3.11-ad,e:Yisset tofttrVerunrEil.stvcdarflallaryil, Osby, Loshult,
GI ln^[kra, drkcncd, L i s te r, t{[sun, Broby, fu i ts 1 tiv, G ry t,
HJ Erstg, IgtaberFrrGunl 6sa, SiirbyrVinsliiv, NEvl inge,
Onnes t rd, St aby, Op pnannarOs t e rs I 6v, Filrl 6U, F J Ll k e s tad.,

delar av Skepparsl6v och lJ.lsun(n orr*), RiukabYp Nynti, Ivctoftd
fvu.
St enbroh uI t, Vl res tad, EE rlund.a-

: ex. han kalla peu aoaQ4z'x- A/"- re 'toa-zr-u')
I arka ryd, Vt t t s J 6, B Oke, il . AkarpT F'ars t o rp r (v ), Vank 1 v1
f, 6 r ! 

e., Ft n j a, Mat t e r U d 1 Br 6nne9! od', lI . Mc I I byr Tj ii rna rp,
HEigl lnge , [r.vli nge (r), Gerita(Isphult, OJuri ad, tindeiild,
Y . Vt am.rll, As "'r, lhus, Klp t 

"S0, 
fr s p 1 age, HU rby.

fuoerfektun pl 
--L ?4 lcall- a-

InDerfektun p[ - aZ<-
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i 6clrc /.4

{4)
ry?4

T(arta utvisande grd,nsen mellan
imperfektformer pA -d,

imperfektformer pfr, -ade i nordost och
i vd,ster och soder, se s. 152.

ark = uollbl!,tlaing : uod. uttrycket trken bygger" rrGnar aan att uoln
byggas upp I strlmror ror gt ihop f 3" EEda. Inderna;g!. de lhop frgt
(nere not narken) brir det o der (l)lrnLirL ) gA. ile ihop h6gt
(upptt p& hlrnnelen) blir tlet vaclrert va.dler ".t @St Siil9

pq ";*^ 4 |:z* ,Zafzq

F"...4
t. Vo>tout, ,b+a ^tLueQ Jo*.lL;4- k );,,../;n/.<dA Aak_, dn/a"o A/, ,.L? U?lrr%

rntperfcttun fi" 
= 

*:
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brod.C : opetoigt red,skaprEor smed.er anvEndcr f6r att sll hAl ne4

brude h?(,!e.ru: @

fur*Afr" fr&"o

-v
futu .lY*.ari*.r- 

,

t2L

belcelqg:slet (rrot tyllla, son rnrr- skall hlnitra) sl. Lraftigt,att trtllcn-
nrllar tllfbaka- oD bit.pen person elter det tag, sou, beftnner 

"i8zd.ir bakslaget slog's, rycker ae. fran sil, Itagt stycke son trll lan
rullat rot d.ct andra, le6et ( t Xelten tspcla trl.lle" )

bassla efilr* Farstortr

&nliqt/L I -.
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filtra

filtra:hugga pfl rrtvtireu p6, en stock, d& den skulle bearbetas. Do mindre utbildade
rfiltradeu, diirefter kom en snickare eller byggrniistare och bilade (hdgg
finare). I b<irjan drog man en DsnorD (snodd), doppad i rddfiirg utmed
stocken. Man strdk med snodden sA att det blev ett r<itt streck lSngs stocken;
dEireftor flyttade rnan snodden till andra sidan och f<irfor diir p& liknande
sii,tt. S& hade man ffl,tt miiiken och kunde b<irja filtra.

1111ys : f,il,tr la, -ad,e, -ad : Farstorp.

Stocken holls fast med en hAlhake (haullehage).

grimma

grimma-deL av trii,stii,llning att stfi, pfl, vid taktEi,ckning.
stycken bockar (grimmor) och en brd,da over
bock kallades grirnnxa

Std,llningen bestod av tvfi,
dessa, se bilden. En sfl,dan
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giirdeskliv

giirdesktiv:giirdsg6rdskliv, anordning f<ir att en m5,nniska skall kunna g&, dver en
gii,rdesgfrrd (diiremot ej ett djur, t. ex. ko, hiist, fAr o's.v.)

j iiresklriv : i iireskloa, -ed.' Stirby, Gurnl<isa.
Ett gii,rdeskliv best&r i regel av 3 d 4 spolar i en liten rsteger att kliittra
p& dver en giirdesgArd (av sten eller trd,strirat DstaoraD).

Ibland finnos li,ven en st6ng (stage) att hA,lla sig i.

-rpole. potc
RSP"qsP"

'2otc.tyot1

"tv*SlntuP&(t+ddrrL)

l5 eo la-

$.p'la

harvadrag

harvadrag ha,radra

harv hare

harvadrag hq,rccd,ra

st6,ng, i vilken harven fd,stes. Framfor
denna st6,ng fanns H,nnu en (ett ham-
meldrag), i vilken svd,nglarna fd,stes.

Med dessa bfr,da std,nger sorn mellanled,
drogo hilstarna harven, se bild.

hammeldrag

svHnglar

hq,rnmeld,ra

satingl,a

tf"4

l{fiffii;-rn":-
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tlr = f,y1la pt riltca Ll f0rverer rrtvlror 1.r.

lt. SanatF$rbY 6gltlgS fr^,lrbcrzr

/dt fru"r.+ ; 6,^4 D.t Yar s4 fe,ttigt i bueot, rtt eJ
rlttoraa Lu.alo fl tig i 6Agot cnl i6t ez reddalrro.

OurAder Bor nAgra sl&ttcrkarler tar f0r rig
pE en gAng, viO hiistnadsarbeto (C^r. hau1l).

i uirden synes 3 harr (S 
"lttterkantnr 

har
'cLr 3 haII et t gQ

firstorP

-T
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kliivryggad

klovryggad:rnod rklyvd) rygg (ottt djur), se bild.
klovryggad - lclsarU ggad ; plur. klouryggad,a : Sorby.

tttinr)t a,d

jEtmfor *topplti,nnad 
- rrrod spetsig ld,nd, spd,nnryggad

toppld,nnad -t6ppla,nnad,; 
pl. topplannada.' N. Sandby, Gumlosa, Sorby.

1ii11a = 16tt1iga. ftirslktigt = nett Zd%; =rt,-oi//
tatlta(/)4/a-):Hal tary d, osby,0l inik ra,6rkeHed, Vinsq(yi1land)Listcr, Nisrn

$i ir"l:ffiI fff +i: I I I{ il iil;#*fi t lR *, osr, vi by, Arrus)

tet1a. ( h/L ) : Svenslciip,Aspinse.
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Qsl,ilt*1u l*eoyl
flaAoad

't-gc t L-(+

irk2t-
,*'/.

Q&r !or,g*

-"1 r-ifu 1li

raaDeseL (best.fonr) = kostatl (i Sfene. (best .ton) = kostatl (i SkSl
fBrekonrcr ', narrur- f6r [dstall)

ranes cd. : R6nncb3rga, oltsJti, S. Isbo,
ilelu aY Trugg*Ae o.N.Asbo,

HarJagcrs, Torna, LJunlts ,

frosta, Albo, f n6,elstads och

:V. och (i.Cu ingc, Villands o.6[rdg
<Lgl: Bara', 0x le, Sky tts o . Ve mnenh 66s S z iL

I t,t//,
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bJlltc I hvarn;pA 4enna bjIlke H,r

hvarngxetn fiist

sAgbj.ad = bladct L cn slg

savbl'e qslnt&j>, :qZ', fl = : Ii4{x,,ss[., ]r.sarrdbv

d.et hele (uton blaclet) = s)"nfri{-5
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:
? H"ttaryd>--,*-Z

Som tidigare ant5rtts, stiiter det praktiska utfcirandet av planen pfl en

del svflrigheter. Det har visat sig, att placeringen av kort i lfrdor med-fcir

vissa nackdelar. Dels bli korten smutsiga vid anvdndandetl, dels kunna
de bli felplacerade, di, de bestjkande sii,tta dem tillbaka efter anvti,ndand.et,

varfijr oreda ldtt kan uppstfl. Jag har dtirf6r tdnkt att i stiillet placera

1 De mfl,ste troligen forses med en plasthinna.

yatn Ara4rL, JC.ru i 4,'-enna.-) : Y$gqgg{b, Losh*ttr0sEy, Glimlkm,

f ff ri ir g*H( I: I' i"$iuil;3i s, I(r rk-

vajn( a?f : Ei!fi$IQ, vttlqmstvl4a+r""s99rp, lI. sandbv,-89&,r I!EIg, Pinja
lre/ia- ) Y^Icgr, {.!9lr,rDEi!4cs.h0, Mly}i.ry, E^UgLlU, Q@, sE!I'

Droby, Enlsl6v, HJiirsAs, Vinga, Ivetofta" Orft, Knist lnge rKvifng
FJiilk cs tad., FJilkilgcli br, Rinkaby, ihu s, MJ{lIby ( tri s t"rs h : I
OIf ns (gsphul tn DJ u r r ii il, Skcpp ar slil v, K 6 p i rrgt, ii . S 6 nnarsl or)
Froste(IspingepHiirbyrSvenskilp o.s.r) ilrkctliu"ru

vtt)r(rt0ia -atl*): ,TO*ispinse,tf.Vrar

verrL (ry.nn- ) : garlcarJ dr s t, .tlall errd (xishult, E 1 dsbe t68. ttiinners J6,
vur ( VZaa) : N.Asbo(Fa6lertrult) Uoxtor; i sd.ltella.nr

++ I kl'khott

4q" r ka ryd

ao

t Y;'Aod+g*/

ry
jo9+r hult,o

'kcl -

taqr+
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korten i ringpiirmar i bokstavsordning, s6, att det s&, smf,ningom blir en
serie bijcker. I si, fall kan en bestjkande ej sfl liltt ta ut ett kort och sitta
och studera enbart d.etta utan m&ste ha boken, men varje sfldan bok skall
ej innehfr,lla frir m&nga kort; det biir sfl, smA,ningom bli flera s&dana
bcicker.

X'ijr att ge en antydan om vilka ord som kommit med i denna fcirsta
Iilla ordsamling, lilmnar jag nedan en fcirteokning, innehfi,llande ett urval
av de ord, som utskrivits fl stora kort frjr museets rii,kning. Som synes fdre-
kommer dven ord, som dro >vanligal, sflsom ax, fjrit, bro, huaud,, hyl,l,cr,,

lutill, skog, aa,grl m. f1., men i m&,nga s6,dana fall har ordet i fr6,ga olika
utseende i skilda delar av hdradet: Och det rir fcir rivrigt meningen att
efter hand infcirliva alla i det gamla folkmd,Iet fijrekommande ord med
samlingen, frven om detta tjnskemA,l ej kan f6rverkligas alltf<ir snart, dfr,

man mflste ha tid p6, sig frir att fcirst kunna insamla ett rikhaltigt primd,r-
material och senare utredigera de stora korten, n6,got som framhA,lles
ovan (s. 147).

En stor del av de ord, som redan nu finnas i det lilla kartoteket, redo-
visas alltsi, i nedanstf,ende fcirteckning pfl, fdljande sii,tt: fcirst st6,r upp-
slagsordet (med vanlig stil); drirefter fdljer dialektuttalet (med kursiv
stil), och sist f<iljer ordets motsvarighet pfl, rikssvenskt, tungomf,l eller
ett klarkiggande av dess betydelse. Av utrymmesskril upprdknas ej de
socknar, varifrfln orden kommit. Detta fA,r anst6,, tills en fullstiindigare
samling kan publiceras. I enstaka fall meddelas dock uppgifter om varifri,n
ordet hdrrcir. Detta d,r i regel fallet d6, ordet, i fr6,ga d,r upptecknat endast
i en enda socken.

aborrpyn
abborrsmii,[
abborrvink

abedank
abergap
abesii,ta
agn

agnar
agnahydda
agnakorg
akarn

aborua,pyn
aborrasmrill
aboraenk

abedank
aborgab
abesriita
aiza (Ornr. I)
oin (Omr. Il;t
a,jna,

aina,hodd,a
a,inakor
a,g&rle

a,gq,rne

sm6, aloborrar (koII.)
simblfr,sa (i abborre)
I. slag med stjri,rten (av en abborre)
2. sl6,ende pfl, marken, som nii,r man

hjular
3. vickning med gumpen
uttrottad, slut, utfattig
oppning mellan tvfi, ld,ngor
abc - alfabet,, abc-bok
rnort

ytterskal, fj ri,lI
hydda for fcirvaring av agnar
korg for forvaring av agnar
ekollon

1 Pi6n i Ringsjribygden och i sydvEistra delen av V. G<iinge (upp till Tormes-
torp); slcal) (da, skalle) rndter l&ingro vd,sterut och s<iderut.

I
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akarneskrik
akavet
alepurra
alepyla
alerangla
alle
andafA,ng
andafortruten
ark

astfi,pa
avgalen
ax

'trraks1ag

balna
bj orkefett
krlossekrut
b16,rnfr,ns

bl6,ved
bkidra
bld,dreskinn
borrr.ind

braxenflatrik
bro

Gosta Sjostedt

bottgrann
bdnntra'i

aganeslcrig
akaaed,

allepd,rua
allepyla
allerangla
olle
a,unnafang
aunna,fdrtrsden
ark

astd,ba (astoba)

riugalen (pl. augalen a)
(IuS ^, ii,us ^, iiTs

- A,JS - CI,JS

bagsla

balna
berkel'itt
bldsekrudd
blaum,auns
blantue

bla,ra
blciresj'i,nn
boru'inn

notskrika
bakvii,nd
knotig, buskartad aI
Iiten, grenig al
l6,ng, smal alstam
aIItid
andtii,ppa
som har svfl,rt, for att, andas
molnbildning, bestfl,ende av l6,ngstrim-
miga moln, som tillsammans voro for-
made sfl,, att de liksorn bildade en bfi,t,

se s. 155.
nervos, besvd,rlig
som ej ld,ngre kan gala - ruinerad
ax

slag mot, trilIa, som rnan skall hindra
(i lek), sfl, kraftigt, att trillan far bak&t,
se s. 156
svti,lla
ris, stryk (av bjorkris)
nikt, fromjol av lummer (karareu)

vii,dd (6,kervii,dd, skogsviidd)
blfr,sipp a (Anenlone hepat'ica)
urinblfi,sa
urinblfl,sans skinn
borrsvdng

festklEldd (jfr usondagsgrannr)
slittrii, i vagn
bottentrti, i korg

braxenpanka, liten och mager braxen
bro over vattendrag

V.) = // a(/fui. +
/-,//"J; / '/ shaLzol

brasenatlad,r'ik
bro, -en; pI. broa

broor



l{rrodd

hrunnsok

trull

bulla
b6,gs6,9

daggorm
driftahund

driftakatt

ekesuga
enradsgd,rde

Ett forsok att

brsdd,

bronnsogJ

boll

bdlla
btasau
btla,sau

xgesua

ri'inr acl,j aa,-., a'inr aai ar e

doggorru,
dreftahd,nn
drofta,hd,nn
dreltakatt
droltalcatt

ef terhostasnickar e ctttehs stas n eckar e

c=kbarksvatten eqebarkauann
'igebarkctaann
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spetsigt redskap, som smeder begag-
nar for att s1&, h6,I i jd,rn, se s. 156
brunnsokare, redskap forsett med fyra
klor, att, ta upp foremfl,I ur brunn med
ett slags mejestake (tiII lie)

hugga sH,d med anvzindande a,v s.k. bull
sfi,g med bf,ge

luskung (rsilverskredr i Sorby)
herrelos kringstrykande hund

kringstrykande katt

d6,lig snickare
vatten, i vilket, man kokat ekbark

skogskovall (melampyrunx s,ilaat icurn)
gii,rdesg6,rd bestfl,ende av en enda rad
stenar

oZf;*A 
->e1,+,,+erj,:

rytr*ilal.@( a<u4?4.b)

entint *inti,ngt i f<jrbindelsen lharva entintri harva s6,
att, harvon i sin helhet tar f<ir sig ott
nytt stycke varje gAng; &kern blir d6
blott harvad en g6,ng, harvtinlarna 96r
fram i samma omr&de blott on g&ng.
Ndr man tharvar tvetintrr 96,r de i sam-
ma omr&de tvd, g&nger; se under ltve-
tintr (med bild)

esning d,i,sni,ng n wisning sjukdom i juvret hos ko
gn ing
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filtra
fingfinget
fjd,rga

fjetrge

fjrirgep6,k
fjet
flygfoder
fottrd,
f d,lleflabl-r

gastastake
gifta sig

gkinta

gorTrmen
gomrTrenaregn
gorr
gorra

gorra srg rn
grrmIna

grymma

grotrol
gras
gusla
gfl,sika
gd,rdeskliv
gSrdesvan

Gosta

l,ilt,ra
l'ingaucl
firiru,
lierct
ljare
liere
li cirepct Leg - | i erepaug

lid,d,,'-, liect
llylodor
lodtrao
lrilleflctbb

S jostedt

hugga pfl utvdreri, s€ s. I57
fint utvzixt (om virke; jfr kd,lhagafurtt')
stega Lrpp en 6,ker i smala remsor for
s6,dd
uppstegad remsa for sfr,dd

pojke, sorn stegar upp en 6,ker for s6,dcl

fjat
del av ovanlei,dret till rnanskd,nga
syll, se bild under uovertraiu
Jrit, som fld,ckes dy , c16, trdd fei,lles -
sfi,ghund (sauhcinn)

Zrt .?#/*t

korsort
ing6, d,ktensk*p

glada (ordet glcintu antrd,ffat endast i
vei,. och so. \r. Goinge)
blixt (nu slo gfl,rnmen)
6,skregn
orenlighet
st6,nga i buken, sfi, att ind,lvorna trd,nga
ut (ko),
trd,nga sig in
I. grimma for hdst
2. del av 6,rder
3. std,llning vicl hus; se nH,rmare s. 157

forstd,rkande; gronxrnct, gott (- mycket
gott)
grotroder
grils (se fusbok III s. 144 med kartor)
l6,ngsam kvinna, ffl,fei,ng kvinna
'gfl,shona

ett, slags std,tta, se s. I58
van att hoppa over gd,rdesg6,rdar

gastastage,
,j'ifta se

latta se

glanta

gd,mmen
gd,mntenarajn
gor ^'' gct

gOfA,--,gcl,fct

gora se 'in,

grLnxlna,

(4r,4

gronxnxa

grodarol
gfA'iS ""' gfAS

gasla
gaus'ika,

ia,resklau
jciresuan(or)



gola

"gopen

hassle
hasslefett
himmer
hjulnav

honungsmat
hurnlesuga
huvucl

]rvlla
heIl

hd,ckakrok

ireinglA,satri,ppe

jola, -ade, -ad

jaben

h,asle - hasle
Itaslel'itt
h'imm,or
'julna,u
julnau
ltana,mad
It d,m,leslct

Itade ,-, haed ,-,ltltg

hoecl ^, ltad, ,-, lt o

h,ylla ^,holla
It aull

hacka,kr o ! - lta'iclta,kr o q

haingelausatappe

hansabldnn
jarnejrirn
hosal'itt

Itostabor

hsude
Xg%ne ,-'l,gQ,fnA - 1,9ATO

jctskct

jcittaknapp
tTtmtnct

tji,ppa
tf ci,del -'ticil - tiel
kla,in ,-, klan ,-, kla,,in
klam ^, klantn,-, kla,rnt
kl'int

klaustage

/,"4 L 
ff,'-rrL*,),F"t/ 

; nfu*

U. A 
"/z"arl-, /%/;t
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sjunka ned (o* vatten och is i frusen
sjo); nri,r vattnet i en frusen sjo sjunker
och isen sjunker ned mot, vattenytant,
sri,ges det lgolau
tv6, hd,nder fulla; sii,tter man b&da hei,n-
derna samman och tar derri fulla med
mjol, har man en gopen
hasseldunge
stryk av hasselkii,pp
lopplummer
hjulnav, se bild under uskyltringu

smorg6,s med honung p6, smoret
humlesuga (M elampArunx pratens e)

huvud

hylla, se s. 159
omr6,de, som n6,gra slfi,tterkarlar tar for
sig, se s. I59
krok, i vilken man hd,nger hri,ckarna i
hostav&gn, se bild under led,atrri;

lflrsanordning egentligen ett nfl,got
krokt avlfr,ngt, jri,rn med sm6, Ifl,ng-
strii,ckta h6,I i b6,da d,ndarna. Den ena
d,ndan ri,r med en mii,rla- [morna (mor-
na.,),-., krampa (krampa)] fti,st i vd,ggen,
den andra trri.,des med det lfi,ngstrii,ckta
hfl,Iet over mii,rlan, s6, sd,ttes en hd,nglfl,s
over jti,rnet och genom mei,rlan. IId,r-
igenom hfi,lles dorren stii,ngd (teppt)
liten kort tupplur
vinkeljri,rn till dorr
fett, frA,n huvudet, A djurkropp, detta
fett, kokas
kd,rra med tvfr, hjul, Iite bredare ii,n en
rullbfi,r (rdllebdr).
huvudkudde
ekorre

96, sakta
sj oborre (en fiskares benti,mning)
avlfl,ng balja av trd, (avsedd for for-
varing av sylt,); jf* mosatj,irnrnct,
anordning for stei,ngning av en dorr
kittel
klave (koklave eller f6,rklave)

broskartad utvii,xt fl, huden pA en hii,sts
ben
krake, stor att hElnga sii,d p6,

honsablund
hornjd,rn
hosfett

hostab6r

hovde
lgane
jaska
j uittaknalrp
kimma

kippa
kittel
klave

klint

kl6,stake
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kloka

klovryggad
knadrik

knutebygge

krylla s.

krfl,keorta
kulp

kvd,ll

kfi,lhagafure

ledatrEi,

Gosta Sjostedt

lcloga

lcl,aury,iggad

knad,rek

knad,ebAigge

krylla

lcraugetrta
kal,p ,-,lcylp

kaa,il.,l,or ,-, kusa,il,l, ,-, kd,illo
kwciall., ,-, kacill
kq,ulhaaafere

lea,tra,i

vilja krii,kas, vara nd,ra att krei,kas,
kvri,ljas
med klyvd rygg, se s. 160
Iiten trd,bit, som kan vridas s6, att den
h5,11er dorren stEfngd
knuttimring, tilI en knuttimrad bygg-
nad behcivs ej stolpar
bojning eller hoprullning pfl, en tr6,d-
d,nda, s6, att trfl,den ej g8,r genom ett ror
blodnii,va (Geran ium sanga,inunb), Roke
tuvdun, d,ngsull (Eriophorum angusti-
loli,um)
kvd,11

d6,Iig fur. Det var fet jord i en k&lhage,
det som planterades dd,r vei,xte fort (for
fort); det blev ej sfr, bra (saknade styrka
och fasthet). P&, samma sd,tt var det
med fure, som vd,xte i kd,rraktig rnark;
det vd,xte fort, virket blev ej bra, och
det blev stora 6,rsringar. Detta sii,mre
furuvirke kallade man skd,mtsamt, 1k6,1-

hagafure> (rejri,lt kaulhavafere), Fars-
torp
del av vagn, se bild

del av stor grind, se bild

kvast,
spindel
stfl,ng mellan fram- och bakkei,rra pfr, en
vagn, d6, vagnen anvd,ndes som hosta-
vagn. St6,ngen kan vara av olika ltingd.
DA vagnen anvei,ndes for godselkor-
ning, behovs blott en kort st6,ng. En
sfl,dan st6,ng kallas stackvagn. Med
hjelp av ovan nd,mnda st6,ng samman-
fogas allts6, fram- och bakvagn

l'im,m,e ,- l'img
lacke
languajn

ledskena,

limlre
locke
lS,ngr.agn
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skd,t,

gaffelformig oppning i frd,mre kii,rran
(i den bakfl,t riktade delen), i vilken
lfr,ngvagnens framd,nda fores in (jemfor
st6,ngskti,r i motsatta H.,ndan), se bild
l6,ngskjuts, 16,ngfii,rd, korsla till en lfl,ngt
bort,belii,gen plats t,. ex. Malmo, Lund
eller Hii,Isingborg. I(ortare resa t,. ex.

till Ikistianstad kallades stackd,cka -
kortElcka, se s. 173

nd,tt, sakta, se kort och karta s. YY-
YY

vii,rma upp mat,, vd,rma upp lite potatis
eller soppa
hti,stf ibbla
rnjol

mjolkast,, oppning i kvarnstenens hol-
je, genom vilket mjolet faller ut,, jii,mte

till oppningen horande rii,nna
hugga rii,nna i Planka (urholkning
fanns d,ven uppfl,t i plankan ovanfor).
Man fyllde sfr, mossa hflrt i rii,nnan och
sfl, hogt, att ii,ven urholkningen upp6,t
fylldes vii,I, sfi, trycktes plankorna sarn-

man (i en vegg), och dH,refter kunde
ingen luft trii,nga in (vii,ggen blev ttit
och bra)
arbeta pfl,, vara flitig, lfnatta Pfl,l
sju kalla dygn omkring den 1 mai (3
dyg. fore och 3 efter den 1 maj )

namn

ner

7

lfi,ngvagnssk5,r

l6,ngd,cka

liilla

lr- atreda

rnidsornmarorta
rr-jol

mjolrd,nna

rnosshr-rgga

languajnssjrir

langri'icka

l,a'illq, ,..'l,cillq,

rrt adr dlicc,-t ?Tl,tr d,'ia

rnessdm,marsurta
mi ol - mi el,-,, rtt d,'il

rna'il,-, rna'il ry rn aul,

rna'ilrcinna,

md,shogga,

rnurka pfr

naddarna

llatxn

r1er

nfr,ka
nd,bbhundarna

pannebjelke

pjon

mtrlca pau,

nadda,na

nA,n - 7LC|,77L p TLCLA'|L

- 7LC[,77L7L

nd,,io ,-, nil1ir -, yta,iy

na'i,r - ylar

rlq,uga
nclbbhd,nncrncL

pann ebiril,ke

plan

nfi,, rd,cka till
kalla nd,tter
darna)
bj6lke i kvarn, p6, denna bjeke
kvarnstenen fd,st, se s. L62
mort, se ii,ven s. vY

(att taga nfl,gonti.g)
(intrii,ffa senare tin nad-

Hr
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pugga

puggegrot
polsetorst

ringmjol

rissla

risteverket

rundetrH,

rtlssE
rapp

rodmfl,ns
senapsknd,cka

pogge

poggegrdd,
polsetaost

ringma'il,- r'ingma'il

i'eslq,

resteaar"ked

rdnnetra'i

,"usse

repp

'l"onxa,uns

senopakna'icka,

si\klaoclcq,

ska,ut

Gosta Sjostedt

I. gtf,,afi,
2. groda
d,rtgrot
torst, i samband med fortering av korv,
se vidare ordstd,v s. YY

gammalt mjol, som man skrapat bort,
nd,r rnan borjade hacka en kvarnsten;
det garnla ringmjolet fyllde man pfr,

igen (detta mjol ansfl,gs dock endasfr
duga till kreatursfoder)
stam eller gren med flera mindre gre-
nar p6,, se bild nedan

anordning, sorn skakade mjolskon i en
kvarn
famnvedstrii,, sorn ej klyvts, runt, famm.-

vedstrd,, so bild under ltvfi,klovning,r
bagge
kvartal (ordet forekommer endast i
nordost)
ii,ngsviidd
redskap, sorn man anvH,nder, d6, rnan
mal senap

klockgentiana (Gent'iana., pneunxo-

nanthe)
skaft i vd,v: ett skaft best6,r av tv6,
skaftkElppar med solv emellan

's.vwa7.s/-.L*ro

f-r/r.r/* rg/ta /t/*.t
-/A,-;*/* 4 /"ilL orL

sjoklocka

skaft, (i vev)



skyltring sj \ltring

skattimmer

skog
skraveis
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skad,atgnl.,rnor

sko,*,skdu
slcraae'is

skrawts

f sk;/L ("ur)

slaabra'ia

sled,tra'i
sla,,ittejtirn
skittei tirn

snera,uel
snorq,

sk6,te

lhu
slavabreda

slittrEi,
sliittej d,rn

snedrd,vel
snora

l;//"t

sltdd,e
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rsmfl,ttu timmer; man sade skd,mtsamt,
om s6,dant, timmet >d,a a aa'il slcadana

ha but, sa dA 'inte drar a,u mri ad,v -
det d,r veiI, att skatorna redan ha byggt,
sfi, att de inte drar i vtig med det
(timret)
skog
is, som bildats p6, grunt vatten under
en kaII nal,t och som sedan ej har vat-
ten under, dii,rfor att den lilla vatten-
mtingd, som fanns kvar, g6,tt i jorden,

' Vattnet har dels frusit bort, dels ru.n-
nit ned
ring ytterst, pfr, hjulnavet (A vagn);
Id,ngre in sitta tre stycken navringar

liten trti,bit, som man kunde fora frarrr
och tillbaka och dii,rigenom stti,nga en
halvdorr (tiIl ett uthus). Skfl,ten fast-
holls av tvfl, tvd,rtrii,n, sorn voro spikade
pfr, dorren, ett s6,dant, Iitet tvd,rtrEl kal-
Iades rhillar

spillsri,d, sorn bretts ut i en ubredau till
torkning
tra, sorn vilar pfi, axelbordet (fl, r'agn)
redskap, anvH,nt vid trti,skotillverkning

snedrd,vel, se bild under >ledskenaD

dra en l6,ng snodd lii,ngs en stock
sedan man forst asat, snodden i upp-
Iost krita 

- 
och dd,refter taga snodden

och lyfta upp den och skippa den; dA

blir det en l6,ng vit strimma (rits) ld,ngs

stocken; sedan hugger man efter den
uppkomna strimman
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snorla

snorletrock
snr--r,r.nriva

spannkl6,mma
spt],r.lv

st,ackvagn

staokd,cka

ste:'trl

stenmjol

-st,r:ttllruten

stti, rd,tt

Gosta

snoila

snorlebaock
sny d,r ea a,,-' 9TLU d.,r gu a
snyd,rya
spannklcimma
Sperf ,- Spef ,- SpAf
staclcuajn

stacka'icka

std,'in ,-, stalin,-, sta,in
StA,in ,-, Sttilln ,-,, St6,in

sta,tnmrial, (F arst, orp )

straubrad,en

stau ratt...

Sjostedt

dra upp slem i nri,san (for att inte be-
hova snyta sig
person, sorn r>snorlart (se ovan)
sncidriva

redskap, &rrvd,nt vid skotillverkning
sparv, grfl,sparv
kort, st6,ng mellan fram- och bakkH,rra
6, en vagn. D6, en vagn anvri,ndes for
gcidselkorning, begagnar man denna
kortare st6,ng. Med den sammanfogar
man fram- och bakkei,rra, se bild under
ulfl,ngvagnD s. yy
kortd,cka -kortare skjutsresa (korsla),
t,. ex. en frird tiII Ahus eller Kristian-
stad. En fei,rd till Malmo, Lund eller
Hri,lsingborg var en lfi,ngei,cka, se s. yy
sten (se neirmare Arsbok fIf, speciellt
sidorna 132-133)
det mjol, som man f6,r omedelbart efter
det att kvarnstenarna blivit hackade;
d6, de ti,ro nyhackade, finns det en del
stenmjol (stenstoft) kvar; detta blan-
dar sig i det egentliga mjolet
med avbrutet, str6, (om sed) efter slag-
regn eller en hagelskur efter ett
ovd,der den 23 juli f 956 var en rnd,ngd
strfl,n avbrutna strax nedanfor axen
vara s6 fastsatt vid skaftet, att lfl,r och
spets trti,ffa samma punkt vid prov
(vid svii,ngning med lie), se bild

strl,llgskeir

std,lrtaledare

stangsjrir (Sorby)

sta,rta,la'iar e ( S or by )

gaffelformig oppning (fram6,t) 'i fram-
kei,rran till en vagn. Stfl,ngen sd,ttes i
st6,ngskareb, se bild s. 169
person, som h6,I1er i d,ndan (stjEi,rten)
p6, en stock. P6, stora gfl,rdar hri,mtade
man virke fr6,n Osby, nii,r rnan skulle
byggr, s6, t. ex. hd,mtade rnan stora
16,nga stockar fr6,n Osby till Stro g6,rd,
nd,r man skulle bygga dd,r. Flera foror
voro pfl, veg. Under hemfd,rden hade



stm&-i'nu"a

s\ralrenna

svinta

s6,gblad

sddd

sd,tt

sd,tthammare

SAV

pl. sri,vor

sondagsgrann

balg

tiggarekrycka

tina

tjurapalm
tjelaglype

tjeildra
tockal6,r

saalranna

sa'innta

saabla,

sq,abla

stidd,, pl. scidd,a

satt

(*Lk)

satthamrnal"e

sai or
SAUOT

soaor
sondesgrx,nn

tai,l ^,ta'il
tal
teggarelwy'iclco,

tona

tiyrapalna (Roke)

tf alaglybe
ti ala,globe

ti d,'illra (Visseltofta )

taockalaur
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rnan stockar med sig. Varje l6,ng st,ock
Ifr,g p6, tvfi, vagnar. I vti,gkrokarna fick
en man h6,1la noga i rstjti,rten> pfl,

stocken och styra s6,, att man klarade
vilgkroken. En sfl,dan person kallades
>std,rtal6,iare> (N. Stro)

rii,nna i kvarnsten, i vilken sti,den, sonl
maldes, skulle foras undan

bli mindre, 96, tillbaka (o* svullnad.),
forlora i hull, minska i vikt
s6,gblad, se s. YY

grobar (pciran ci scidd,), se s. YY

den nedre undertill vii,lvda delen av en
sti,tthammare

hammare, som man anvti,nde, d5, man
skulle ukilau st,en (klyva en sten)

SAY

fin (i sina bEi,sta klii,der) om sondagar-
na; jfr aard,,agsgrann och bortgrann, se

vidare ordstd,v s. YY

talg

krycka i tiggarstav, se vidare ordstd,v
sid. vv
avl6,ngt kEfrl med lock (av trd,) for for-
varing av sylt, smor, fltisk o. s. v.
vfi,rfry1e (Luzula, p'ilosa)

tjd,Ilossning, eg. sorja, som uppst6,r i
samband rned tjElllossning

grd,nssten i rfl,g6,ng

tuppl&,r, ordet, anvii,ndes i skti,mtsam
bemd,rkelse om eller till en person med
spenslig vti,xt. DLr ma d,a,'i taockq,lau,ren,

daoyinte med, te-Du som har sfl,dana

smfr, tuppl6,r, duger inte mycket tiIl
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toppldnnad

torkel

t orska

treklyva,

t r-rpattacl

tvetint

trrfl,radsgd,rde

td,ckestege

Closta

toppla,nnad
pl. topplarutada

torkel

taska,

td,ska

taoska,

tr cliltl s u ct, (E arstorp )

tttpattctd (Farstorp)

tuat'in,gf (Sorby)

*r*t

tusauraajcta
( < tusctur actj t|r e) (Verum )

ta'ickesti,e

Sjostedt

med spetsig Iii,nd, se bild under uklov-
ryggad)) s. yy

trii,pinne, med vilken man arbetar, d6r

man krossar senapskorn; torkeln vrides
hastigt runt, samtidigt som man tryc-
ker ned6,t. Under denna procedur kros-
sas senapskornen. Trei,pinnen pd,minner
om en kti,rnstav, se bild under Dsenaps-

knri,ckaD s. YY

troska

klyva runda stockar s6,, att de bli dela-
de (pfr, lEi,ngden) i tre delar

med tv6, spenar (om ko); som mjolkar
rned tv6, spenar (hd,rmed menas, att, en
ko ger mjolk med tv6, av sina spenar
ej med de ovrig*)
r>harva tvetintD-harva s6,,, att halva
delen av harven gfl,r inne 6, forut harvat
omr6,de, medan andra halvan 96,r fram
over oharvad mark; harven 96,r alltsfi,
fram s6,, att 6,kern med denna metod
blir bearbetad tvfl, g6,nger, jf, rentintr>

famnvedstrii,, klyvt s6, att det utgor
hii,lften av hela stammen; jfr rundetrd,
(rd,nnetra'i) s. YY

gd,rdesgfl,rd bestA,ende av tv8, rader ste-
nar bredvid varandra, se bild under
renradsgd,rdet

stege, som anvii,ndes vid taktd,ckning
med halm, en tiickestege best6,r aY

tv6, parallella tEi,ckestii,nger ( utvii,rsl6,ru )
sammanhfl,Ilna med trti,spolar, jii,rn-
pinnar eller liknande.

.ry



ugnbilnksfrost

vagn
vardagsgrann

l,arulv

vipon6,r

rriteved

vitverra

vrickborr

rrAtarv

rrildur

VASEN

overtrei,,

@n1

onba'inkafrast

aaln rn. rn.
ltaurdasgranrl

uaru'll (Farstorp)

u'ibenaaur

u'ideue

uedeue

u'ideuerra
aedeuerra
arekbor

aaud,are
aa,nna,r (Y. Torup)
AA,f e

aar
aasen, -ed,

pl. ua,serl, -en

aaortraz (Scirby)
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frysande (frossa) i ugnsbd,nken, skii,mt-
sarn bend,mning, se ordstd,v s. yy
se serskilt kort med karta s. yy
se under ubortgrannD och >sondags-
grannD
enligt folktron en man, som tidvis for-
vandlas tiII ett, rovdj,o eller en hund
(jf* Ifl,gty. userusolf, ty. Werusolf, dd,r
forleden utgores av ett gammalt ger-
manskt' ord for man)
nypon6,r; bra a'ibenaaur - gott nJapon-
6r; 6r, d6, det blir gott om nypon
vitsipp a (Anenlone nem,orosa)

vitsippa (Anemone n en?,orosa)

borr. Vrickborret, d,r en vidareutveck-
ling av skedborret. Underdelen har vri-
dits runt, ett eller ett par varv, s6, att
den bildar en kort spiral, varjii,mte sjal-
va spetsen forsetts med skruvgd,nger.
v6,tarv (Stellaria rned,,ia)

vd,dur

pl. lattor (del av vEi,v)

grov bjelke (i hus)



142 Gdsta Sjtistedt

Folkmf,lets ordftirrfrd dr mii,rgfullt och ma,Iande, och m6,nga av de gamla

orden sri,ger oss exakt, vad som A,sftas, ofta vdl sfl bra som en rikssprf,klig
bendmning.l Samma f<irm6,ga att triiffa huvudet p& spiken visar ocksfl,

giiingen i de sm6, ordstdv eller ordspra,k - ofta pa,minnande om Munters

rspra,kr i n'dnrik St6,ls sdgner ej ilro ova4liga i dessa trakter. Med

ett par ord i ett sf,dant ordstdv tecknas 6,sk6,d1igt en uppkommen situa-

tion; ett, tillst6,nd, en handling o. s. v. Nflgra exempel, som jag anliir hiir
nedan, visar detta:

Dd,n som aell gau haurd,as brtt, faur gau tiilrlceso:den som viII gd, fin
om vardagarna, fd,r 96, ilta klildd i kyrkan (om siindagarna).

Diin sont ti haurd,asgrann, han ri, inte sdnd,esgra%n, o d,iin sonx ii sdnd,es-

grann, han ii 'inte bottgrann:den som dr vardagsgrann, han ilr inte s6n-

dagsfin, och den som dr sdndagsfin, han dr inte fin, df,, han skall p6, stor
fest.

Smens hii,i,st o slcomagargns tiiiri,ng d,ai linge gau barlatta 16r d,a md,'i,sta:

smedens hdst och skomakarens kii,ring fingo 96, barfota fiir det mesta.

Skoskau o anklasaur il,a raur, sal,riinge uard,en staur:skoskav och ankla-

s6r (sflr pfl anklarna) r6der (:existerar), s6, lii,nge viirlden stflr.
Diin kainnan har na,oclc, som har em besuiirl'i, nld,n, en sior aiiu o en

tjinlced,or glatt:den kvinna har nog, som har en besvilrlig man, en sk6r

vilv och ett kinkigt barn.
Viill,ingklaoalcan, sa: gaun hem bd,il,hd,nna strs'il,l o aiilli,ng, strs'il'l o

ad,lling:va,Ilingklockan sade: Gfln hem bii,lghundar (om svult'na personer,

som d,ta glupskt) (ni f6,n) sur sill och viilling (och intet annat).

fil,l,t kroged, trai ska en ha i had,ed; innebijrden i detta ordstd,v dr f<iljande:

Ndr man dr ute och gflr i skogen, skall man ha iigonen med sig och

observera, var det vdxer krokiga trdd, som passa fiir olika ting, ooh nilr
man l&ngt dii,refter behijver ett pfl visst sdtt utvuxet krokigt trii,d vid en

reparation av t. ex. en vagn, s6, skall man ha vetskap om var det hiirf<ir

liimpliga trd,det vilxer och flven kunna hitta tilI vdxtstti,llet, alltse,: iillf
kroged, tra'i, slca en ha'i, htd'ed,.

Mauttan ii smal sonx en trau, o d,en ii saaur o ro,a,ga pau:del 5r svfl'rt

att hflIla m6,ttan.
Hon hemlnr mii tenen sonl, en karahyl,lekatf:hon himlar med 6gonen

som en katt pfl, en karahylla; en katt som kommit hdgt upp pe en hylla
med. kiirl (kar) ooh har svf,rt f<ir att st6, och sv6,rt fiir at't veta, vart han

skall taga vdgen, ser bekymrad ut och >himlar med 6gonenr; hdr jii,mftires

alltsA, kvinnans upptrddande med kattens.
Da d, sa blankt o grannt sonx en tiggarekryi,cka autta d,a ldr iul:det ii'r

1 En s6,dan finnes ej alltid.



Ett forsok att, levandegora ett foIkmS,I t43

s6, blankt och vackert som en tiggarkrycka 6,tta dagar f<ire jul (tiggarna
gingo flitigt omkring och tiggde fcire jul, dii,rf<ir blevo kryckorna pf, sta-
varn& blanka vid denna tid).

Skdmtsamma ordstdv fiir icke existerande ti[ste,nd finnas ocksi t. ex.
Palsetaost o onbtiinlcalrsst ri d,a i,ngen boil, fiir:korvttirst och ugns-

bdnksfrysande iir det ingen bot fcir (:ft2,1 ej botas).
En saaurtor m,yllare o en aid,or sme d,a hare fan te:en svart mjiilnare

och en vit smed hcir den onde till.
De flesta av de ovan anfdrda exemplen har jag ff,tt i Srirby och N.

Sandby socknar i Y. Giiinge h:d. Till dessa vill jag foga ytterligare ett par
ex. pfi, drastisk och trdffsiiker folkhumor. De ri,ro visserligen hrimtade fri,n
Glimf,kra socken i O.GOinge h:d, men det fr,r hiigst troligt, att motsvarig-
heter till dem dven kunna pfl,trii,ffas i V. Gtiinge.

Dw ynlcel,Ad, o harq,l,ass kosta o l6ppo ha kwegd,ra:det dr ynlligt att ffi,

hcira, att lciss hostar och att loppor har kvickdrag.l
En lcan lau la meeil, au d,a goa, sa rna,ntLen, na han feclt, moglasseil auo

htil,ed,:man kan f6, fiir mycket av det goda, sade mannen, som fick grid-
sellasset tiyer huvudet.

Han lcan ,i,nte slau en najle ,i, en mslarl,l,:han kan inte slfr, en nagel
(stor spik) i en g6dselh<ig (s6, sade man om en person, som ej var haindig).

Hon ii fd,aed,en sorn na fasteso:hon dr lika frirveten (nyfiken) sorn en
f<irstugusugga:hon dr lika nliken som en sugga, som g&r in i en ftir-
stuga och fijrsciker nappa 6,t sig ni,got.

Da pad,ra son1, n& ied,o slci,ila (med hfr,ri k-ljud) pa niiao:det smattrar
som ndr getter giira sitt tarv pd, nii,ver (yttrandet fcilldes, nEir ett stort
regn frill 6ver ett tak).

Han ii stako som en jritte, han haullo te han sl,appe:han ii,r stark som
en jfltte, han hf,ller tills han slilpper (ironiskt om en person, som sades
vara stark).

Han far sotn en fi,s i, en oantatoml,ing:han far som en fjii,rt i en tumme
i en fingervante (om en som har svf,rt fijr att vara stilla).

Dd, prad,a, som dd, had,e tongan onne aanxet?, o ta,a,ma,na i en spann:de
talar, som om de hade tungan under &rmen och tarmarna i en spann (om
nf,gra, som talade otydtigt).

Han springo pa sne sortu na, faifltutu:}aan springer p6, sned som en fd.
fluga (s6, sade man om en p€rson, som gick en smula egendomligt).

Da aa na tjriring ,i Btro, som auil, opp sjn aala si,ll, sin hon ua da:det
fanns en kriring i Str<i (:Norra Strri), som 6,t upp 7 valar sill, sedan hon

1 l(vickdrag ilr en hii,stsjukdom, yttrandet fiilldes av en person, som ville kvasa
en skrii,vlare.
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var drid; (satsen Dsedan hon var dcidr, sftar pf, sill (koll.), men vid hastigt
uttal kan en person lii,t-t uppfatta det, som om kdringen titit sill efter sin
d6d.

Vid ett till-fiille i februari m6,nad, niir jag talade med en person om
deklarationer och liknande ting, sade han: dalihd,id, uara kiinst la d,tin slid,s

minst:iirlighet varar lii,ngst, fdr den slits minst.
Fcir m6,nga 6,r sedan voro tv6, torpare i scidra delen av Glimfr,kra socken

ute p{ jakt, de hade ej jaktrii,tt och voro med andra ord tjuvskyttar. De
visste ej om varandra, och nii,r den ene fick hiira nigot prassla och tyckte
sig se ett djur, sk6t han. Dti,rvid trii,ffade han den andre torparen. Nrir
berri,ttaren skulle klarg<ira, var skottet trri,ffade, sade han: han (den
skjutne) leck hailswtianl,en, d,cir en a som hdjast, na'en gilaoclca pciro:den
skjutne fick hagelsvd,rmen, ddr man dr som hrigst, nilr man plockar potatis
(och sfl fick fr,hciraren sjdlv fcirst6,, v&r man d,r som hiigst, nilr man plockar
potatis).

X'r&gesport har en ldngre tid varit mycket, omtyckt s5,vdl i Giiinge som
annorst:i,des, och hdr friljer nu en frf,ga, som en person stii,llde till en &nnan
vid en dylik tilvlan: Ka,n Du si,a me hdffa l6ppo dl,le ii swauotlcl,uidd,a?:
kan Du sd,ga mig, varfrir loppor alltid dro svartkldd.da? Den tillfri,gade
kunde inte svara, men den frflgande levererad.e sjdlv svaret: Jo d,a ii fa d,ii

ingen d,a, ud,a,n dd nddn, som d,o i, slajten:jo det zi,r diirfiir, att det g5,r

ingen dag, utan att det dr nfl,gon som diir i slii,kten.

*

Jag har omkring 250 sfrdana kort som de ovan s. 118 nilmnda, men jag
har ndrmare 17.000 sm6, ordlappar i storlek I x 11,5, ordnade i bokstavs-
ordning, hemma - om n6,got viktigt kort skulle komma bort, har jag
alltsS, dubblett. PA, landsmd,lsarkivet i Lund finnes ocks& ett rikhaltigt
material, som ocksfl kommer att utnyttjas fcir ordboken. D6, det framfrir
allt dr av vikt att insamla sfl mA,nga ord som miijligt, innan de gamla gfl
bort, kommer jag under den nilrmast fiiljande tid.en att i f<irsta hand
insamla primd,rmaterial fr6,n olika socknar inom hdradet och utskriva sm6,

ordlappar ftir hemmasamlingen och i andra hand. utarbeta kort ftjr museet.
Dfl, det kanske kan intressera lci,saren att se, hur dessa smfl lappar se ut,
vill jag nedan l6,ta nf,gra fi, passera revy. Det dr sfrdana lappar, som jag
skriver ut, omed.elbart efter det jag samtalat med nfigon kunnig och
minnesgod 6,ldring och nedtecknat hans eller hennes uppgifter 5, ett
koncept.l

1 Ett vfl,grEttt streck
iir l&,ngt; ett' bdjt streck

under en vokal eller en konsonant anger, att ljudet ifr6,ga
innebd,r halvlei,ngd.
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Det 5,tg6,r emellertid l6,ng tid att utredigera sfldana stora kort, som
avses fcir museet (ofta fcirses de med illustrationer eller med smi, kartor);
antalet kort kommer dnlrf<ir att cikas successivt och i ett relativt ld,ngsamt
tempo; dock skall jag frirsrika att inom en icke alltfrir lflngt avlilgsen tid-
10

{r &.

/%t fu
StirtSttriul (nilt L viidret)

Sdrby

stake ncd hlyka fEet ptr (iborrad, i) breilay
n€d detta-redekarp,6/i;,24r., ,:rde ,"1 lT";en B.k.drusetr, /*)z<rr- / her mr\r trUskad.e

Jfr d,r6ea,fora. drersa/irfa-, so6 er €tt ahaat
AEn pe Bannma redskap.
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mossbadtng 8,

litet onrLde. pt cn gannal nosserett elt-

rl,de d1r det e.J vd.Xer nt'got (pe glurd' ev

d.en und,orl tggando rrrhens b eskaf fenhet)

J fr tandba0lng;

n"cf, E. I

.t*,t/;<A

'pt.*'/{ ,
at t.. _O_&ro l4{4

S 6rh

-

rymd fi ihop ett tusental kort. Alla socknar bli ej representerade i biirjan.
Senare, ndr jag fflr mera material, kompletterar jag korten med nya
belii,gg frfln socknar, varifr&,n jrg "j fiirut erha,llit ifrflgavarande ord.

Undersrikningen dr alltsf, avsedd att pA,g6, und.an ftir undan i flera flr,
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naoktrfi.

trlibJiL1ke, plac €rs d sl
d".a konnrer Uver halsen
na bakon krubban

lett, kos:{r?,
eller racken pl k

.n2.4*;t"I&zliQ,
i b#a./t

och det ri,r min avsikt att efterhand f<ira in nya beliigg p6, de olika korten.
Sedan jag ffltt en ijverblick ijver ett ords eller en forms utbredning i
hri,radet och dess omgivningar, kommer jag att fl kartor pricka in d.essa
beldgg, och - om sfl befinnes lii,mpligt 

- hd,nga upp vederbijrande karta

neoke 2

\ ,/ \ \ \
, -€rtt,;-O -@.A/

Aortn
o'ttrs/a- delct s etJfxd-f +- ,



-*;dir, O.l , -o*t O)grobar

pitraa [. -stidd. (7brr.* &
trr grobat /
korned i[ sltt (kgW a-

grobart ,

Ero grobara-

*eii0C E.

/)& (N.)

/4 ) potatlser-

se{ ) kornet [r

)4o ) korrea

N.SandbY
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6, vii,ggen i uruseet. Det d,r alltsfl min fiirhoppning att om n6,gra ri,r ha en

instruktiv avdeJ:ring ftir folkm6,l med rikligt kartmaterial och ett lexikon
i form av smfl, bticker (i ringpilrrnar) i V. Giiinge hiirads hembygdsmuseum

i Hii,ssleholm.

stolprnordnt ng:

bjiilkarr soil gl'
i kosfuZ

- med brida- tiverst under d'i

frarr dlrekt under loftbrhderru

?,t"daxqQzr*@,
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Franska lfineord i folkmflIen

som en erinran om den i htig grad fransk-prdg1ade htigresta,ndskul-
turen p6, I700-talet och i brirjan av 1800-talet har vi dnnu l6,ngt in p6
1900-talet i folkma,len kunnat bekigga d,tskilliga franska l&neord., som
intrringt dit via herregf,rds- och h6grestflndskulturen. Dessa l&neord
erbjuder d,tskilligt av intresse; de atr delvis fdrd,ldrade i nutida rikssprd,ks-
bruk, de har f6,tt fcir folkmi,len egendomliga betydelser eller sad.ana,
som fcir en senare tids riksspr6,ksbruk verkar gammalmodiga; de har
undergfltt sd,regna ljudutvecklingar och folketymologiska omdaningar.
Man kunde ockse, stnllla den frflgan: varfrir har vissa r6,neord fa,tt fot-
fdste i folkmf,let men andra icke? sfl t. ex. d,r briliant och gentil hl|ilt
gd,ngbara i folkligt tal, ddremot icke charmant och elegant.

Nedanstflende raxplockningr grir icke anspr6,k pfl na,gon fulstri,ndighet

- det ri,r endast resultatet av tillfii,lligt antecknade far. samtliga ex. d,r
heimtade frfln sydvd,stsk&ne och de flesta fr6,n Bara heirad, dri,r icke
annorlunda ri,r angivet.

Ackorilera alcad,1na i bet. disputeraD, rdiskuterar. lcq,l, d,en Alafta han
akad,Qna rna enl skaudjtana.

Ackurat akan(t, adj. och adv. han bn,ilat a aa so akangt ma s6d,ant. d,e

aa i"nte, alcaui.t i,int. :,noggrann, punktlig.
Lktiv aktiu i bet. noggrann och bestamd, sparsam. han e so aktla

s,w s,i.

Alliera alo(na eller al,a|1na, vdl en kontamination av agera och alliera
(en reminiscbns av d,e al,lierade (?), ett under Napoleonstiden aktuellt
uttryck). Betydelsen zir dels )vdsn&s, galnas, leva omD, dels lagera,
fcirestblllal. han qjp a ala\1na lor nbna g,n si,n; al,r(m tlsr,y; al,r(m pd\as.

Alteration antnatdn, sinnesrdrelse. d,e yop s\flan antnafgn.
Altererail, antan(nad,, uppskakad, uppskrri,md. ja bl,e anten(nad,, nun

ia sd ilan.
A parte apdnta fiir sig,,siirskilt.
A propos apnap6,, adv.:hastigt, ofiirmodat. TilI en gr&nne, som kom
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pA, kondoleansbesiik i ett sorgehus, yttrades: 7a, ile h6ry, so aphapd (nii'ml'

dddsfallet).
Briljant bntljd,nt, adj. och adv. han nid,an su bm,l1dnt pa d'4 stdlad"

Cession sa!6n i bet. rrkonkursr (numera f<irflldrat i rspr.) har ocks6,

frirekommit dialektalt, men dr numera undantrii,ngt av koglc6ns. - I en

nidvisa fr&n 1870-talet, d.en s. k. Anderslciwisan eller Adrians visa, som

dr diktad om en lanthandlare i Andersldv, (skytts hd) lyder andra Yersen:

rMen om den krediten den skulle ta s1ut,

ja da d,r han feirdig varend.a minut,
ja da d,r han frirdig forutan Pardon
avtrd,da sitt bo, gora ce - ce - cession.u

Chiffonier lafany| tillhtjr de miibeltyper som i f<irra hdlften'av 1800-

talet fick insteg i viilbdrgade bondehem. Jfr teckningen schelange i en

bouppteckning fr6,n Arlciv 1853.

Corps le logis tcolafi, stindsmri,ssigt byggt boningshus, t. ex. i' prdst-

gerd eller annan stijrre egendom, dven i bet. xlottl, aa sa|.nstonp dan 9

it gd,rnatt tcatal!. - pa fuskabdl.tan d,en hat loal,e"t{ad, li,QVail' l4n-t-tid'an' (Tra-

dition om det, medeltida slottet fl Torup, bekrii,ftad genom utgrdvning
re33).

Delation il,olatQn, uppskov. han ftfu il,r,latQn ma amat(nru,yan.

Estimera akstam(na, finna sig i, nedl6,ta sig till, alcstam(nad,:vdrderad,

ansedd. - Mkstasmri&an akstam(na l"nta a figa i, hdn^sas Jfd'oa. - han uu

i"nta so miad, akstamdnad,.

Fiileikommisa, lr,l,alcam69. Hii,rtill bildat fr,lakamtghdna #ideikommis-
herrer, fideikommissarie.

Genant, fand,nt, alltid ss. subst. och i bet. Dskam, vanilira, blamagel -
d,e aa en nilsalo fand,nt lon d,om - d,o sla udr, tblan mtllcen; d'e ua en fdnlr'

laruint lot an (Bara hd) ile ua en idltla landnt lon en s^flan mdp. (oxiehd),

- d,e ua d,am stitna fe,ruintan, ad, hanble saspand,lnad,. (Omkejsar WiIheIm

II; Skytts hd).
Gentil 5agt\t i bet. >stiligu. bdgtb ua han l'!7 tt bilgatna, ffi&? lbuato sE

han miad,lagtil &d, (om skogssnuvan).
Gratulera gratal,{na.

Gratulation gnatalaJsn, ocksf,, i bet' rkomplimangr, han fofu s6-na

gmtalatqnon (Vemmenhdgs hd).
Inkiett tgh6.[, orolig, ia ble rylnd,!, n&h, !a, s$ d'e ba1pya u gn\'stna.

Introsse r,ntrvi'sa, f. eller rg., i bet. xilntal. - d,o at! hd; sd m'iail' ton

stitlad,, so dt, kan sotan(na,pa rntni.gan. Numera fiir6,ldr. f en visa, diktad
p6, La X'ontaines fabel Le Cigale et la fourmie, med en blandning av
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rspr. och dial., som sj<ings i Tottarp pi 1840- och E0-talen, dfl kvinn-
folken var samlade till kardegille, lyder andra versen:

rGresh6ppan sor och fcirbanna sig pfl,

att nri,sta missommars aftan
sfl vill jag betala allt vad jag har ldnat,
ehuru dryg intressan blir.l

Karaktiir kal,th el. kal,atdn, boningshus A, herrskapsgE,rd, stflndsmd,ssigt
boningshus i stcirre egendom (jfr Corps de logis). ni,lan hdnd,na ni,tan so
ble lcaltdmn b67d,. - Hrirtill sms. lcaltdnsl,@ya >>karaktcirsld,nga, karak-
tri,rsbyggnad>. lot ni,lt tfisan kay,a han blpga en n1i lcaltdtilrrtya.

Komeili lcamad,i, i bet. >villervalla, uppstd,ndelse, mycket vri,sen fcir
ingenting.r - d,run ua rt sdflant kamadi a@n gdg d,i, skala &d, aw pontan.
(Om en tr6,ng port, dri,r vagnen med svA,righet kunde passera).

Konfys lnmf{s.
Malaile maldfu, matt, utmattad, 1a ble n|nt mald;fu (ur en berilttelse om

en spiiksyn).
Maskopi maskapi: vanlig form; i n'rosta hd har iakttagits den egen-

domliga utvecklingen myskap$ls.
Parera pat(na, i bet. rin-finna sig i rri,tt lidl. di skola panQna aa sQlans

opgdg (om torparna & Heckeberga gods).
Peu dL peu, upptaget s6,som pg om p6, sm|,ningom, ilv. droppvis. - rJz

kary, ta a l,i,ga pd orll pd (y"ttrat pf, tal om en epidemi).
Privet pnaui,l eller ptau(,{, neutr., en arr eufemismerna fcir lhemlighusr.

Ocks6, allmogemfl,let har sina nyanseringar; d6, man ville uttrycka sig
mera belevat, var pnau[,tr ett modestare uttryck iinlid,e"hrts. Denna eufe-
mism dr tidigare inkommen i folkmd,let an d,ag oc}n klasd,! (bf,da neutra),
som tillhijra slutet av 1800-talet. I frirbig&ende skall nflmnas att en av
Landsmfi,lsarkivets korrespondenter fr6,n Nordsk&ne, som upptecknat
riprevitt>, tillfogade: >Kallas s&, emedan det rir nd,gonting privat>.

Profession i bet. ryrke> i allmdnhet. - uti e han ta pnafatSnen? -Repliker mellan en bondhustru i Kabbarp och sotare Severins, ett
gammalt par som gick omkring och sotade tilI folk: >r, ltag,a bled, bbfia,
pnt pdful> Svar: rd hrtt, ur, fillon 7a aan ptofq/jfnl>

Provisorisk pnalasSntsk (samma bet. som i rspr.) il,oor aa pmfe"sQrtslcati,lt
qtd,a po tin, s d,@ sdld,a d,i, kd,fa (nri,ml. dd, Sundet var tillfruset isvintern
1870-7f .) - han fqhd,a 6p d,r,fa h@n pnolasSntska hbSonna. Prof. Sahl-
gren ville, dfr han p6, I920-talet under propedeutiska kursen i nordiska
sprflk vid. Lunds universitet behandlade folketymologier, sd,tta utveck-
lingen proaisori,sk>professorisk (som ocks6, rir kdnd i Mellansverige) i
nflgot saksammandrag med professor: alltsfr:)opraktisk som en pro-
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{essoru. Jag skulle hellre vilja ftjrklara utvecklingen li17 prolessorislc sit",

att likheten i stavelsebyggnad.en mellan prouisori,sk och pl. aY protessor

fiiranlett en lursp&ringv prouisori,sk> professori,sk.

Rangera nanJ(na, ))ordn&, snygga upp, undersijkar. - ia ua noba s,

mn!{na pa graastd.lad,. - 7a han ra,nl|hail, h19n ltla r, nyfuaais. Hertill
ra,nldn,:Dtppordning, d,v. razzia>>, il,at nenil,a hbga a dsg ma b|nan,

*an tin bl,e ilun nanlQn ma b4nan, u d,i gngua d,om n6p, s, sin, bl,e d,un tq.
(Ur en berii,ttelse om uppgrii,vda ben pA, Tottarps kyrkogflrd 1850, som

fijrorsakadq spiikerier).
Resolverail nasal,ui,nad, i bet. >frikostig, spend6rs&ml. - so n&h fQn had'a

sgld, s@an, so aa han hasalaekad, (Ur en skildring av en Malmiiresa, dfl

spq,nnmf, len avyttrades ).
Retirat mtar(t:utvdg, resurs. d,i, hdda i,yan rtn nate"ndt.

Retirera eI. retirera sig, netau(na el. natat{na sd >ordna, riltta till, stiilla
tiII rdtta, komma eI. bringa i riitt l6ge>. - nt, ska p natan|na mlna pbga

(p5,sar). han fdlt, so kag,a han i"nta natanlna so scb.l. - Ar vd,I ett
inlS,nat retirera, som folketymologiskt sammanblandats med v. rtitta-

Soutenora eI. soutenora sig, satan(na eI. sotan|,to so, lf6rs6rja sig, ha sin

belrgning, existera>. - 7a kog,a sctf,ail' a sotan1nad, pa d,i, tq{an tpnald'g,an. -
atb(tama lrun i.nta satan(na po d,e l,i1g'onna d,i' hd'n (om sockerbruks-
arbetarna i Arl<iv). - han kaq'a yd,nna Ji,!a st aa std,lad,; han hgn lia ai,l

,so hon lcan satan|na sz. - jfr ocksd, vid Intresse.

Spenilera spand,(m, samm& bet. somirspr.: bestf,, bjuda, hanspand,(na

po en lagt(l m6{,a) n&h u't, ua r,v}a r, std,n. - HtirtilI talesdttet: han hnn fud,

spand,(nabdlsotna pd; sd,ges om dem som bjuder frikostigt.
Statut statfit >slilf, tiltsttillrringl, dd Tona d,r, s1fle,n stutrtt, so d,e aa n(nt

filnl,at qd, (0. Torn vid Lund).
Strapatsera stnafas(na, anstrd,nga sig, med mcida ta sig fram. - p ble

so stmfas(nad,.
Talang tal,rig arrv. folketymologiskt i bet. rtalegflva, l5tthet,'att ut-

trycka sig>>, d'an pndstan han en, aLld,at bnfi' taldg.

Tavlett taual,i-t- iliten hiirnhyllar. Jfr En Tafuel'iitt i en bouppteckning
frfrn Kabbarp 1839. Synonymer iir lcnQghp! (krokhylla) ocru,^ pluahy'!

(emedan tobakspiporna strilldes ddr).
llrabellera tnabal,(na, av fr. troubley (eller mtijligen av traaai,l,ler), rmed

mijda och besvdr ta sig fram, dven famla (i miirker). - 7a mofa tnabal4nct

mr, l#,ry,. - nto han ja tnabal,(nad,, so ja e koyten ta i.g,en. (dfl ett arbete
ti,r slutfiirt).

Om vi betraktar den form dessa le,neord antagit i folkmA,Iet, sA, kan
vi konstatera att accentueringe?1, hii,r i bet. huvudtonens fiirltiggning,
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dr densamma som i det lflngivande sprfr,ket, dvensom i nutida svenskt
rspr. N6,gra allmdnnare normer flr I'iwil'utaechl,'i,ngen vid upptagandet
i folkmf,len kan svf,rligen konstateras; dock skall htir ett par tend.enser

beriiras. Ett o i upptaktsstavelse tiverg6r gdrna tiII o se,som i te'fany(
, och i de ntskilligt nyare lfrneorden kamdd,, kommod, och gnary,affin,

grammofon. Ett d i svagtonig stavelse f<ire den stavelse som uppbEir

huvudaccenten utvecklas gdrna tiII l, sflsom i det onannd,mnda ltlo.komi,t,
men samma tendens prd,glar ocksfl l&n av l6,ngt sen&re d.atum, t. ex.

aksplatSn (pastors-) expedition och namnen pfl tv6, danser, palahil
pas de quatre (inkommen pfl 1880-talet) och palaspdg, pas d'espagne
(c:a 1908).

X ol,lcety.mol,ogi,ska omdaningar tir i det ftiregA,ende antydda; till dem

skulle ockse, kunna rdknas l800-talsordet' fantonspdgr, frontespis, med

anslutning till sgtr,s, spets. Det, i Lund belagda tmtafin, trottoar, kan vara
folketymologisk anslutning till v. tratta:+'r&mpa, trdda, trippa, men

kan ocksfl vara en exponent ftir iivergd,ngen o>a i upptaktsstavelser
som i det ftiregfr,ende dr omndmnd.

Med avseende pf, getLus finns hdr liksom i da. en tendens at't'16"t'a

lfl,neord bli neutra, ddr nysv. rspr. har realgenus. Neutra dr siledes
lcome.d,!, fab(a)nik och de d,tskilligt yngre gad,an$,p och lclosi,t. Omvdnt ilr
palcet och parapl,y mask. eller realgenus, ddr centralsvenskt rspr. har
neutr.

f plur.-bdjningen kan man i fltskilliga fall konstatera en pl.form ph -a,

diir nysv. rspr. har -er, t,. ex. lcld,ga, kdnsa (kurser), mad,nd,sa, pyisa (icke
f<irut upptagna).

I samband med denna framstd,Ilning torde ocks6, bcira konstateras,
att itskilliga franska Ifr,neord, som ilr fullt gf,ngbara i rborgerligt spr6,k>

eller i nysv. rspr. i allmilnhet, aldrig fA,tt fotfiiste i genuint allmogemfi,l i
Skf,ne. Dit hiir t. ex. charma,nt, comrne i,l faut, elegant, eloge, fad,as, faute,

frisdr, ignorera, intrig, intrigant, lcompl,i,manq, neqligera, persuad,era och
oiure. L6,ng!, mindre fcirekommer i allmogemd,len fiiljande, som ndrmast
tillhiir en gfl,ngen tids herregirdskultur: form'i,il,abel,, frugal, hesitera, hidds

och legdre. Man skulle mycket vdl kunna tii,nka sig ii,ldre slottsfruar
anvdnda dem, dd,remot icke deras underhav-ande. Men fr6,gan varfcir
vissa l&neord ffltt fotfd,ste i folkmfllet, men andra icke, dr icke liitt att
besvara. Den kan miijligtvis sammanhdnga med frekvensen hos xtA,nds-
personerD av resp. lf,neord p6, den tid, de denna tendens att ftirmedla
franska lflneord fr6,n hdgre stflnd till allmoge yar som starkast.
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Niir dialektuppteckningar gciras med ett s5, smidigt redskap som det

svenska landsmfi,lsalfabetet, stfr,r en ofantlig mti,ngd av notationsmiijlig-
heter till buds. Det svenska landsmi,lsalfabetet har stundom klandrats
just fiir att det erbjuder sfl, mflnga miijligheter. om detta fina instrument
icke rdtt kan anvri,ndas ligger felet emellertid icke hos instrumentet utan
hos den som d,r satt att handhava det; i en skicklig upptecknares hti,nder

ii,r det ett, ovrirderligt hjii,lpmed.el frir fl,stadkommandet av ett stikert

prirodrmaterial, den fasta grund varpfl, forskningen skall bygga vidare.

Det mf,ste framhallas att tecknen i ett fonetiskt alfabet avse at't

symbolisera vissa exakt angivbara sprflkljud., icke relativa storheter inom
ett system. Teoretiskt sett bijr det vara mdjligt att, med bestdmda eiffer-
kombinationer exakt ange vilket ljud ett visst tecken symboliserar. Den

experimentellt arbetande fonetiken har n6,tt v,issa resultat hrirvidlag;
mycket A,terstflr d.ock att gcira. An s6, I5nge m&ste varje upptecknare

skolas genom att f&, h<ira ljuden; det 96,r icke att lii,sa sig till ett teckens

ljudvrirde. Man blir aldrig en sdker upptecknare om man blott l6rt sig

att eNt Yisst tecken symboliserar ett ljud som ligger >mellam tvA, i det

s. k. rikssprA,ket fcirekommande ljud.
Antalet sprfr,kljud iir principiellt sett obegrdnsat. Den skolade fone-

tikern finner vid fdltarbete att han saknar m<ijlighet att pA, papperet

6,terge alla de nyanser han iakttar. Jag har i ett tidigare arbete (Blekingska

dialektstudier I) nfl,got bercirt de problem som upptecknarna stii,llas

inf<ir, ndr de finna att, ett iakttaget ljud icke ii,r identiskt med n&got av

de ljud, som symboliseras av red.an ftirefintliga tecken. Vissa upptecknare
nyskapa tecken, andra bestdmma sig fiir att genomga,ende beteckna ett
visst ljud med ett, redan existerand.e tecken, vilket symbolisera* ett ljud
sorn ligger det iakttagna ljudet ndra; andra flter stika att vid varje
tillJiille, d&, det iakttagna ljudet &terkommer, a,nalysera detta ljud och

vci,lja det red.an existerande tecken som nilrmast kommer ifr6,ga. An-
vd,ndes den sista metoden kommer det enskilda fonemet att betecknas
pfl flera olika sii,tt, varvid uttalsolikheten blir angiven men icke medel-
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ljudvii,rdet. Problemet kan schematiskt illustreras pd, friljande sritt. vi
kunna anbaga att det vdsentliga problemet giilter tippningsgrad.en hos
ett ljud. Vi kunna vidare antaga att det existerande alfabetet kilnner b
iippningsgrader, hdr symboliserade av siffrorna I-8. Om nu ett fonem' har ett medelljudvrirde som hri,r kan betecknas med 3 och en fonetisk
variation 2,7-3,3 sd, torde fonemet alltid komma att bli betecknat pA,

ett och s&mm& sdtt. Ligger medelljudviirdet vid 2,7 med en variation
frin 2,4 till 3,0 s6, ri,r det troligt att fonemet i de allra flesta fall betecknas
med 3, n6,gon enstaka gf,ng med 2. Fcirmodligen komma de flesta upp-
tecknare att slentrianmiissigt anydnda 3. Ligger 6,ter iippningsgraden vid
2,5 med en variation 2,2-2,8 s6, blir lciget mera komplicerat. En upp-
tecknare skapar ett nytt tecken som a,nges ha cippningsgraden 2,8, en
annan vii,ljer genomgA,ende 2, en tredje 3 som normalbeteckning. En
fjeirde slutligen anvdnder stundom 2, stundom B. r sistneimnda fall kan
forskaren endast efter en mera ingiende analys avgcira om ett eller flera
fonem ftireligga.

Problemen kring ljudbeteckningen bli siirskilt aktuella om tv6, fonems
medelljud.vrirden ligga varandra ganska ndra. Vi antaga att ett m6l har
tv6, fonem, vars cippningsgrader d,ro 2,8 resp. 2,2. Enligt fciregA,ende
resonemang torde goda upptecknare kunna h6,Ila dem isdr; det kan fcir-
modas att beteckningarna, bli 3, resp. z.Ett angrei,nsande mA,I kan dd,remot
ftrlnkas ha cippningsgraderna 3,3 och 2,7 i samma ordbest&nd. Hrir f<jre-
Iigger uppenbarligen risk ftjr att bf,da fonemen komma att betecknas
med 3. och likvril torde den fonematiska oppositionen kunna iakttagas
av cirat lika kitt i det senare fallet som i det fcirra. Materialet kommer i
det senare fallet att visa en synkretism som icke existerar i det talade
mA,let. Man kan hzi,r tala om en homografi som icke motsvaras av homo-
foni. Vi ffr, nedan tillftille att fl,terkomma till denna diskrepans mellan
den talade dialekten och det skrivna materialet i samband med ett
konkret exempel.

I verkligheten dr problemet givetvis mycket mer komplicerat d,n vad
jag hrir med detta exempel visat. Vi ha vid beteckningen av vokalerna
icke blott att ta hrinsyn till motsrittningen tippen - sluten, vi mA,ste
ti,ven beakta planen frdmre - bakre, l&ng - kort, spflnd - slapp,
rundad - omndad m. fl. f alla dessa plan kunna varianter uppstfl i
uppteckningarna, emedan iakttagna ljud och f<irefintliga ljudsymboler
icke korrespondera.

Andra faktorer som kunna flstadkomma variationer i beteckningarna
behciver jag hiir endast ndmna mera i f<irbigflende. Olika upptecknare
analysera ljud. p6, olika szitt, ljudbildningen kan vdxla fri,n individ till
individ o. s. y., tidsfaktorn och den personliga relationen mellan upp-
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tecknare och meddelare spela in. Jag hflnvisar hdrvidlag till min ut-
frirligare framstiillning i mitt ovan nilmnda arbete.

Det dialektmaterial som i Sverige insdndes frf,n s. k. bygdemeddelare
d,r av annat slag iin det som upptecknas aY personer med fonetisk skol-
ning, En bygdemeddelare gtir i regel blott uppteckningar pfl, en enda ort.
Denna orts dialekt dr han i allmiinhet ganska viil fiirtrogen med. Det
beteckningssiitt han anvdnder har i Sverige vanligen tillkonrmit efter
samarbete mellan arkivpersonal och upptecknare. Hans teckensystem
bygger i regel p6, skriftens vanliga alfabet; detta utiikas med nflgra tecken,

ofta hdmtade ur landsmA,lsalfabetet. Den s. k. grova ljudbeteckning som

bygdemeddelarna anvii,nd.a, Ei,r i sjii,lva verket ofta en sorts fonematisk
notation. Det gti,ller vid instruktionen av bygdemed.delare att tillse att
vederbijrande dialekts alla fonem om miijligt bli sii,rh6,11na. Helt lyckas
detta kanske icke atltid; dock ii,r bygdemeddelarnas material ofta mycket'
anv:i,ndbart, om det blott anvti,ndes med kritiskt omdcime.

Vid kartlii,ggning av ljudf<ireteelser vflllas ofta stora problem av att
uppteckninga,rna, ii,ro gjorda pfl, olika siitt. X'rA,n vissa orter ftireligger
material som insamlats av fonetiskt skolade upptecknare, frd,n andra
orter f6religger material som nedskrivits av bygdemeddelare. Onskar
man vid kartliiggningen ge en mycket noggrarrr- bild av ett ords uttal
p5, olika platser kan man i allmii,nhet icke anvdnda bygdemeddelarnas

material. Pf, ett visst omrflde kan det exempelvis hii,nda all ett fonem
upptecknats som g, @ eller €. Om nu en bygdemeddelare anvdnder be-

teckningen d bidrager detta tecken givetvis icke till frd,gan om d.et ifu6'ga-

varande fonemets ljudvii,rde. Att den groYa beteckningen ri i detta fall
5nd6, kan ge mycket viirdefulla sprfr,kliga upplysningar ii,r uppenbart.
0nskar man frdmst kartliigga uttalet av ett ord dr det emellertid ofta
vanskligt att finna ett stitt att sidoordna uppteckningar som 5ro gjorda
med olika grad av exakthet.

Det stora antal tecken som fdrekommer bland de fonetiskt mera
exakta uppteckningarna v6,llar i sig sjii,lvt betydande svflrigheter vid
kartldggningen. I allmtinhet ftirfar man dti,rfrir sfl att man 16,ter ett och

samma karttecken symbolisera ljud, som ligga varandra ndra. Men hd,r-

vid uppkommer problemet, hur grupperingen skall gtiras, var grilnserna
mellan olika ljudgrupper skola dragas. Om exempelvis den starktoniga
vokalen i ordet uirlrc 6,terges med nfrgot av tecknen L) b, e, a, e, a och a

p6, ett visst understikningsomrflde, hur skall man dfl sammanfcira tecknen
i grupper, om m&n ftir undvikande av fdr stor plottrighet vill anvdnda
fcirre dn sju tecken? (Exemplet tir icke helt konstruerat, enbart i det
blekingska sed6smaterialet har ordets starktoniga vokal A,tergivits med

6 olika landsmA,lstecken, dtiribland 5 som flterfinnas i ovanst&,ende serie.)
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Den uppfattning, jag hri,r vill giira mig till fdresprf,kare frir, innebd,r
att varje sammanJcirande av tecken till teckengrupper med gemens&mma
kartsymboler mfl,ste vara vetenskapligt grundat. sammanfcirandet fflr
icke ske godtyckligt, p5, grundval av ytlig klanglikhet hos vissa ljud, det
m&ste grunda sig p6, ett studium av ljudsystemen i de olika md,l som fcire-
komma inom underscikningsomrfldet. En karbkiggning, vid vilken varje
vokaltecken i primd,rmaterialet f6,r sin motsvarighet pA, kartan, ii,r icke
en bearbetning utan en materialredovisning. x'ciras tecknen dd,remot
samman till grupper, innebri,r detta en bearbetning av materialet. Och
dr denna bearbetning icke gjord efter vetenskapligt grundade principer
blir kartan en nullitet, i det att den dels icke ger noggrannast mcijliga
upplysning onr. ordets uttal pfl olika platser, dels ej heller kan ki,ggas till
grund frir vidare bearbetning d5, den redan gjorda bearbetningen rymmer
feIkd,llor.

x'<ir att nei,rmare illustrera det sagda har jag valt att kartriigga ordet
frol i vissa Gcitalandsdialekter. Vid min kartld,ggning tar jag icke n6,gon
hdnsyn till vd,xling mellan dentalt och kakuminalt l, utan till den stark-
toniga vokalen. vad forskaren i ett ord som detta frd,mst vill veta ilr om
m&lens former g5, ut frf,n iil&e hdl eller kdl,, bl. a. emedan den nuvarande
geografiska f<irdelningen kan vara av betydelse fcir problemen kring o-
omljudet. Understjkningsomrddet dr godtyckligt avgrdnsat, df, jag hiir
endast vill belysa teser och resonemang av principiell och teoretisk natur.
PA, karta r har jag ld,tit varje beteckning av vokalen i primzirmaterialet
fd, sitt karttecken. Kartkiggningen kan dd,rfcir ur en s)rnpunkt sett scigas
vara grafematisk, ur en ann&n fonetisk. Kartan ger upplysning om hur
ordets vokal tecknas i primri,rmaterialet; den ger dnlrjd,mte den nog-
grannaste uppgift, som f. n. stA,r alt fA, om hur ordets vokal uttalas
p6, det valda undersiikningsomr6det. Ett studium av denna karta ger
vid handen att vokalen vanligen har monoftongiskt uttal, men att dven
diftongiskt uttal fcirekommer (nv. Sk6,ne, s. Halland, sv. Sm6,land).
studiet ger vidare vid handen att vokalen pd, vissa omrdden rir d-haltig,
p6, andra rippet o-haltig eller dppet u-haltig. x'cirst nei,r d.essa vokarfd,rger
s€ittas i relation till varje enskilt m6,ls ljudsystem blir det m<ijligt att
draga nflgra slutsatser om fcirdelning mellan u- och o-fonem.

r flertalet svenska dialekter srirhfl,llas motsvarigheterna till rildre,ri och
tildre o', d,ven om de nutida ljudkvaliteterna vd,x]a. r vissa dialekter har
dock sammanJall skett. x'drdelningen mellan u- och o-fonem inom ord.
materialet tir olika i olika mf,l. Pa, stora delar av d.et omrfide som hd,r
kartlagts mdter u-vokar tdmligen regelbundet i pret. part. av hithiirande
starka verb, o-vokal mycket ofta i orden lou, loua och soaa. participen
och de nd,mnda orden kunna alltsfl anvilndas som ett fiirsta kriterium p6;
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Karta I

Vokalljudet i ordeb lcol,

sdrh&llande resp. sammanfall av u- ocln o-vokal. Man kan dock icke bygga
frir mycket p6, detta lilla material, i besvii,rligare fall miste man stundom
giira en mycket noggrann analys av m6,lens ljudsystem, i varje fall om

man sd,tter som slutmf,l att n&, fram till nflgra spr&,khistoriska resultat.
P6, karta fI ftirekomma blott 3 tecken. De tvi ange att primilrmateria-

lets vokaltecken faller inom ramen fijr den variation, som o-fonemet, resp.

z-fonemet visar i vederbtjrande mri,l, det tredje att sammanJall intrd,ffat
mellan u- och o-fonem.

Det kan till en btirjan fdrefalla relativt enkelt att faststdlla om samman-

fall ftiretigger mellan tvA, fonem, i detta fall u- och o-fonem, pfl ett givet
unders<ikningsomrflde. vid ett djupare intriingande i de olika mf,lsystemen
finner man emellertid snart att problemen 5ro mycket stora. Det hiir
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valda omrfidet har blivit ganska vdl underscikt med hd,nsyn till bl. a.
vokalerna u oc}, o. svfl,righeterna bero allts6, inte pf, v6,r bristand.e kun-
skap om m&lomrddet utan frro av teoretisk natur. synkretisnl fdreligger
i vissa positioner, i andra icke. Det s. k. kommutationsprovet- d,r oss till

' mycket liten hjiilp ndr det gdller det inbtjrdes frirhillandet mellan z och
o p6, detta omrAde.

Ndr det gdller ett fonems historia kan det stundom - men icke alltid
liimpligt att tala om en normalposition och en eller flera special-

positioner. r normalpositionen fortlever fonemet i sin normalvariant,
i specialpositionerna upptrdder det i specialvarianter. D6, uppkommer
emellertid fiiljande problem: nflr skall en verklig fonemklyvning anses
ha intrci,tt, s6, att man mflste tala om att etb rildre fonem motsvaras av
tvf, eller flera yngre? Eller med andra ord, hur kinge skall man kunna
betrakta de skilda varianterna si,som hdrande tin samma fonem? N6,gra
allmdnna riktlinjer kunna uppstdllas.

1. om ett fonem -F' i en viss position, exempelvis framfcir ett annat
ljud, alltid fa,r ett ljudviirde som awiker fra,n normalvariantens, k&n man
alltjrimt sii,ga att blott ett fonem fiireligger. Varianterna kunna betecknas
rn (normalvariant) och -n's (specialvariant). Ljudhistoriskt la,ta sig rn
och -Es i allmrinhet utan svd,righet sammanhd,Ilas; vid en strukturanalys
visar det sig att de tv6, varianterna komplettera varandra. r ett visst
mfl,l &terfinner man kanske dels ett kort monoftongiskt i, dels en kort-
diftong (ar, e. d.) i det ordmaterial, som i iildre krillor inneha,ller bok-
staven d i s6,dan stdllning, att den mflste anses symbolisera kort a-ljud.
Det senare ljudet a,terfinnes exempelvis i stdllning framfcir dental eller
palatal nasal, det fcirra i alla andra positioner. Den historiskt lagda
understjkningen visar att de tvi, varianterna gfl ut frf,n samma forn-
sprf,kliga vokal; strukturanalysen visar samhririgheten mellan de tva,
varandra kompletterande varianterna, dven om intet iildre material ilr
kdnt. r det angivna fallet blir det monoftongiska d normalvanant (rn)
och diftongen specialvariant (xs). Vid en fonematisk notation kan samma
tecken anvci,ndas fcjr bida varianterna, emedan regeln om den kombina-
toriskt betingade variationen saknar undantag. Endast vid vissa under-
scikningar behciva varianterna sdrskilt markeras.

2. Det' kan td,nkas att den faktor som framkallat -Fs fcirsvinner, utan att
ljudvrirdena hos de tv6, I-varianterna f<ird,ndras. r detta kige blir det nrid-
vrindigt att markera den uppkomna oppositionen. Vi kunna trinka oss att
i ett visst skede av ett sprf,ks historia a filr elt iippet ci-haltigt uttal fram-
frir rl i ftiljande stavelse. Vi fijrutsdtta samtidigt att detta iippet o-haltiga
ljud icke eljest finnes i spriket och likas& att o-fonemet i dvriga positionlr
behd,ller sitt ljudvfrrde. Ett verkligt behov av att i skrift markera mot-
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sii,ttningen mellan d.e tvfl ljuden uppkommer f6rst om det ftiljande ti i
vissa eller alta fall synkoperas. x'onemklyvning har dfl intriitt.

3. Det kan td,nkas att den ljud{iiriindrande kraften hos ett visst

sprflkelement 96,r ftirlorad, sfr, att ett visst fonem i ett nybildat eller

o]nvandlat ord. erh&Iler ljudvilrdet In, ehuru fonemet kommer att

st6,iposition,dilireljestendastTsm<iter.Vikunnaant,agaattiett
visst mat ett kort d vid en viss tidpunkt hade iippet uttal i stdllning

framJor (lengt) m, slurlet i aIIa and.ra positioner. Ett (lflngt) za hade vid

n&,got tiiteU-e konsekvent, iippnat ett f<iregflende kort a. Nu kan det

tiiikas att md,lets tjudfiirbindelse ,i,m (med. Iflngt, slutet i) omvandlas

till. imm, varvid det f<irkortade ,rl beha,ller sin slutna karaktiir. I mflIet

kommer d.et da, att finnas sf,viil iippet som slutet kort d framfdr m. Del

blir d&, omdjligt att betrakta iippet och slutet a som varianter av samm&

fonem.
4. Det kan tilnkas att i ett ma,l fijrekommit tvf, fonem, nI och G, varav

det frirra si smf,ningom fi,r varianterna In och -Fs. Vi kunna vidare

antaga att ljud.vilrd"i hor -['s starkt ndrmat sig ljudvii,rdet, hos G och alt
samianfall slutligen skett. D6 uppkommer ett system, som skiljer sig

frfln det or.prongligare diiruti att fonemet -n'saknas i vissa positioner.

Relationen mellan ordfcirrfld och fonem har ford,ndrats, ii,ven om fonem-

bestflndet iir ofiiriindrat. Det kan emellertid ocksfl tdnkas alt En nii'rmar

sig G och sammanfaller dei,rmed, medan trils stir kvar. r det system som

di uppkommer existerar ett, fonem -F som iir bundet till vissa speciella

positioner. Om i samma positioner fonemet G icke erh&11er nflgon variant,

*o* .u**,n-faller med 'F (:.n,s) uppkommer ett syst'em som liknar d'et

ovan under 3 skisserade exemplet med de tva, i-fonemen' skulle 6,ter

fonemet G fit, en variant Gs, som sammanfaller med -F (:'Es) har sam-

manfallet mellan de rildre fonemen ]7 och G blivit fullstii,ndigt.

otvivelaktigt stdter d.et pfl mycket stora sv&righeter att i fall som

skisserats under 4 reda ut det sprflkhistoriska skeendet enbart med hjti'lp

av m6,lanalys. Det torde vara nddviindigt att ha tillgd'ng till ii'ldre

material fctr att riktigt kunna urskitja ftirloppen och vdl d,ven fijr att

korrekt kunna bedrima sJrnkretismerna. vissa utvecklingar av vokalerna

ri och d visa detta. Det kan med synkroniska, diakroniska och kompara-

tiva metoder g6ras sannolikt att i nord<istra ska,ne d oc]n ri sammanfallit

i alla positioner utom en, ddr en kombinatoriskt betingad o-variant

stflr kvar. rnom det ordmaterial, som i iildre kai,Ilor inneha,llit d, ellet d

finns i nutida mfr,I blott ett fonem i aIla positioner utom en specialposition'

vid fonematisk kartltiggning av ett ord med ii,Idre d eTler d'i s. k. normal-

position uppkommer f"agrn om man hti,r skall vtilja tecken f<ir synkretism

eller z-ookaI. Ytterst ar aet kanske en ltimplighetsfrflga p6, vad siitt
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synkretismerna skola komma till synes vid kartliiggningen av ett ord
pfl ett lokalt begrdnsat, omrAde med ett uppenbarligen sekundd,rt system.
Man f&r hilla i minnet att i den motscittning Fn- /s som vi hii,r laborera
med kan det stundom vara vanskligt att urskilja vad som ri,r normal-

- position och vad som dr specialposition. Det synes mig dri,r{cir lii,mpligast
.att i grirligaste m6,n bibeh&lla motsii,ttningen .E - G dven om ?, endast
fiirekommer i ett stijrre eller mindre antal specialpositioner. Av stijrsta
betydelse dr emellertid under alla omstdndigheter att man icke drar
fiirhastade historiska slutsatser ur en fonematisk kartbild. Den nu-
varande fonemfcirdelningen inom ett m6,l och den nuyarande utbred.
ningen av det ena eller andra fonemet i ett ords kartbild stiga icke direkt
n&,got om fijrhflIlandena i gi,ngen tid. Vilt man gtira gdllande att det
nuvarande fonembestdLndet i ett m6,l dr identiskt med det som r6dde. vid en svunnen tidpunkt, m6,ste man bevisa detta. Vill man vidare giira
grillande att relationen mellan ordmaterial och fonembestflnd i ett m6,l
6r den samma som r6dde vid en tildre tid mriste man likaledes bevisa
detta. Och det enda sd,kra beviset hElrvidlag d,r de d,ldre sprA,kkri,llornas
vittnesbiird.

Vi 96, nu tiver till att betrakta karta II. I ordet kol, upptrtider z-fonem
i vilstra Blekinge, hela norra Skflne, stjdra och mellersta Halland samt
iistligare socknar i hii,r medtagna del av Vdstergcjtland fivensom i de
vtistligare delarna av Sm6,land. O-fonem 6,ter mriter dels i norra Halland,
dels i stcirre delen av Smiland samt i <istra Blekinge. Grdnserna mellan
w- oc}, o-fonem gfl i allmdnhet skarpa, endast i delar av Jtinkdpings kin
r6der blandning. Dock d,r att mdrka att synkretism mellan u- och o-

fonemen upptrdder pd, stora delar av det, smf,I€indska mfllomrd,det. Det
kan vara ltimpligt att fijrst n6,got bertjra denna synkretism.

X'tirh&llandena kring u- och o-vokalerna i Sm6,land 5ro ganska vd,l
kfrnda, frti,mst genom Eledstrrims undersrikningar. Hedstrcim har funnit
att u. och o-vokalernas ljudvdrden p& vissa omrflden komma varandra
mycket nd,ra, medan de pi, andra omrfrden hillas vril isei,r. Olika upp-
tecknare ha i olika utstriickning fiirm&,tt skilja dem fr6,n varandra. Ld,get

har ytterligare komplicerats genom att den genuina dialekten p6, vissa
omrf,den var ganska sijnderfallen redan ndr undersrikningarna sattes in.
Det torde emellertid ha varit relativt f6, smildndska dialekter som fdr
100 6,r sedan hade fullstri,ndigt sammanfall mellan u- oclt o-fonem.
Belysande ri,ro hfirvidlag ftirhA,llandena i Sridra Miire. I Linders material,
som publicerades 1867, siirhijllos u- och o-fonem, nutida uppteckningar
visa sammanfall. Den ftirdelning mellan u- och o-fonem, som kan iakt-
tagas'hos Linder, dr identisk med den som d,nnu rAder i de iistsmfl,lilndska
mil, i vilka z- och o-fonemen ha klart skilda ljudvii,rden.
tt
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I(arta II

Vokalfonem i ordel kol,

o o-fonem

O sYnkretism

o z-fonem

En av de upptecknare som ofta inte kunde siirhf,lla u- oc}a o-fonem

var Erik Kruuse. Denne gjorde uppteckningar i elt stort antal smfl-

Idndska socknar. Den homografi som rfrder i hans material torde icke
alltid ha motsvarats arr en homofoni i det talade spr&ket. X'iir sttirre
delen av Smfl,land kan emellertid den iakttagelsen giiras att tecknet fdr
o-fonem blandar sig med tecknet f6r synkretism, medan tecken ftir
u-fonem saknas p6, dessa omriden. Det ringa avstflndet mellan fonemens

ljudvilrden kommer till synes i att tecknet fijr synkretism blivit tjver-
representerat, eljest torde kartbilden vara korrekt.

Relatipnen mellan fonem och ordmaterial 5r mycket, skiftande pA, det
omrAde som kartlagts. I stijrre delen av Sm&land rflder en s6,dan ftir-
delning atb u-fonem frd,mst, upptriider i svaga femininer samt pret. och

pret. part. av starka verb, medan o-fonem upptrtider i andra fall, detta
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inom det, ordf<irrid som vid tiden nd,rmast f6re stavelseftjrldngningen
hade o eller z i kort rotstavelse. Samma f<irdelning &terfinnes i ijstra
Blekinge. I nord<istra Sk5,ne jEi,mte angrd,nsande delar av Blekinge Ei,r

o-fonemet relativt sparsamt representerat inom ordmaterialet, se hd,rom
- ndrmare mitt arbete Blekingska dialektstudier I' Annu sparsammare dr

err,rellertid o-fonemet belagt i nordvdstra Skflne, i det att det inom gruppen

ursprungligen kortstaviga ord endast f6rekommer framfcir bevarat a. Om

hii,nsyn endast beh<ivde tagas till det ursprungligen kortstaviga ord-

materialet, kunde man med viss rii,tt betrakta o-fonemet p&, detta mflI-

omr&de som en kombinatoriskt betingad variant till z-fonemet. Inom
d.etta ordmaterial har nzi,mligen o-fonemet splittrats i en normalvariant,

och en speoialvariant (i stiillning framfcir o) och normalvarianten har
sammanfallit med z-fonemet. (Jfr ovan.) Detta fa,r man hfllla i minnet
nilr man sriker draga historiska slutsatser av kartbilden.

Det iir slutligen ett vdlkiint faktum, att ju ldngre norru-t i Ilalland
man kommer, desto mer stiger frekvensen av o-fonem i det material som

en gd,ng innehflllit u ell..," o i kort rotstavelse. I ordet 'lcol gilt grbinsen

mellan nordligt o-fonem och z-fonem mellan viske och Himle hdrader.

I sijdra Vilsterg<itland d,r o-fonemet viistligt , u-fonemet centralt och tistligt
i detta ord.

Vid ett f<irsiik till historisk bed<imning a,Y kartan kunna ftiljande
iakttagelser g<iras.

Det nordvd,stskfi,nska materialet kan icke direkt tolkas sA,, att det
nutida z-fonemet i ordet kol glr tillbaka pf,, med.eltida z-fonem. Att s6,

verkligen iir fallet kan emellertid gciras troligt p6, dialektgeografisk vrig.

Det nordvii,shke,nska omrfldet omges niimligen pfl alla sidor av mfll, i
vilka den nuvarande fdrdelningen mellan u- och o-fonem 6r av relativt
hiig fllder, och i flertalet omgivande m&l miiter z-fonem i ordet kol- Oru
en karta tiver ordet soz upprdttats efter s&mma principer som karta II
<iver ordet kol, skulle vi ha f6,tt zc-fonem i nordvfistra SkA,ne men o-fonem

i kringliggande m&I. Det hade da, varit skii,I att antaga att det nordvdst-
skA,nska u-fonemeL A,terginge p6, ett medeltida o-fonem, d. v. s' o'. Aw

skdl, som jag hEir inte kan gfl, in p&, antar jag att iivergflngen frfln o-

till z-fonem i nordvdstra Sk6,ne i alla positioner utom framfcir o tillhtir
den iildre medeltiden. Jag vill emellertid pflpeka att den vacklande skriv-
ningen av orden son och kona (son-sun, lcona-kuna) i Cod. Had. av
Sk6,nelagen kan sdttas i samband med den iakttagna ljudlagen.

Det smi,lii,ndska o-omrfldet ste,r icke i kontakt med det nordhallii,ndska.
Den nuvarande fijrdelningen mellan u- oc]n o-fonem i tjstra Sm6,land

torde ha uppkommit under l30O-talet, ehuru de geografiska grd,nserna

mellan u- odn o-fonem i de enskilda orden givetvis kunna ha ftirskjutits
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under tidernas lopp. Den ovan angivna regeln fijr fijrdelningen i Smf,land
ftiljs mindre mekaniskt i landskapets vd,stra delar dn i dess tjstra, vilket
tyder p6, grd,nsfcirskjutningar i de enskilda orden efter ljudlagens kulmi.
nering.

Den nordhalldndska o-vokalen ar jag nd,rmast bendgen att sti,tta i
samband" med det - huvudsakligen - valstnordiska s. k. a-omljudet.
Reglerna frir o-omljud pit, u ii,ro, trots den uppmii,rksamhet, som d,gnats

problemet, alltjrimt ofullstiindigt kd,nda. Lflngt ifr6,n att ansluta mig till
hittills antagna regler fcir ifrA,gavarande fdreteelse, hiller jag ftire att
man ftirst, efter (fonematisk) kartld,ggning av ett mycket stort antal ord
som ursprungligen innehA,llit u kan nA, fram till en sdkrare kunskap om
det som hittills kallats a-omljud. Jag hflller nd,rmast frir troligt att det
s. k. a-omljudet bestf,,r eller bestod i en hel serie ljud6ppningar, skilda
till position, tid och rum.

Vi ha funnit att den i milen nu rAdande fcirdelningen mellan u- och
o-fonem mflste rrar& arr vd,xlande fllder. I det hiir underscikta ordet lcol

har o-vokalen pf,, en'del av understjkningsomr&det, troligen uppkommit
'tr u pil 1300-talet, pf, en &nnan del ri,r den kanske tre kvarts S,rtusende
ei,ldre. Helt sdkra slutsatser kunna dock icke dragas. Det, ii,r t. ex. icke
omiijligt, endast osannolikt, att vi t. ex. pfl 1000-talet haft o-vokal i
ordet, lcol i <istra Smf,,land eller nordvirlstra SkA,ne: Dialektgeografiska,
strukturella och historiska kriterier gtira dylika antaganden osannolika,
men de kunna icke fcirvandlas till absolut, bindande bevis. Kartan ger -det vill jag frnnu en g6,ng understryka - endast den nuvarande geo-

graf iska f cirdelningen.
Den hri,r lancerade metoden frir kartkiggning dr givetvis anvdndbar

dven fcir andra problem ri,n dem som ber6ra u och o. Jag nei,mnde ovan
problemen kring kartldggning av ett ord somu'irlcemed sin starkt skiftande
vokalism. Om de fiirefintliga formerna stei,llas i relation till vokalismen i
ord som b'irlc, airka, uedc och ud,rlc finner man att man har att g6ra med
en orddubblebt uirke: uerlce. Typen uirke motsvarar formellt ett urn.
werlcia-, medan aerke d,r en sekundd,r nominalbildning till den stam som
ing6r i verbet aerlca oc}r' subst. uerlc. Allernativt kan uerlceuppfat'tas som
en ombildning av uirke under pi,verkan av orden uerk, aerlca. Jd,mfiirelsen
med de ndmnda kontrollorden ger i varje enskilt fall uppgift om var
grdnsen skall dragas i den palatala vokalserien. Grdnsen i denna serie
kan gfr pA, olika stdllen i olika m&1.

Metoden att kartkigga ord fonematiskt s5rnes mig bcira komma till
anvdndning icke blott d& det gdller att A,skAdliggiira vissa ljudlagars
utbredning eller avvikelser frA,n de >normala> ljudlagarna, den torde 6ven
med fcirdel kunna anvilndas pfl vissa problem rcirande btijnings- och
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ordbildningsld,ra. Den har likvdl sin begrci,nsning, och den kan icke er-
sri,tta, endast komplettera den primd,ra kartldggningen, den fonetiska.
Den fonematiska kartld,ggningen innebri,r en bearbetning av uppgifterna
om ordens uttal i olika mA,l under hd,nsynstagande till de enskilda m6,1ens

struktur. Genom detta hd,nsynstagande kan bearbetning gciras p6, fast,
vetenskaplig grundval, vilket, innebdr att slutsatser kunna dragas med
stijrre ansprflk pi, sannolikhet d,n om man endast fd,ster sig vid att ord
ha likartade uttal i olika mf,l. Bed<imning av enskilda uttalsuppgifter
tawar kunskap om de mA,ls struktur varur uppgifterna hrimtats.

l1*
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Rfiset, Funderset et consortes

1.

r Frosta hii'rad' i tistra Malmiihus liin ligger tre bSlar med de vid frirsta

anblicken sdllsamma namnen lund,erset (s. Rrirurns sn), Henset (Lflnga-

rtids sn) oclt Omset (0. Sallerups sn). S6,som den fijrste har K. G. Ljung-
gren i en riversiktligt ha,lten framstiillningl behandlat dessa namn. Han

fcirmodar dflri ursprungliga sammansdttningar med -huset, under be-

tonande av at!, htirledningen dock dr osii,ker. sitt tolkningsftirslag stcider

han p6, en fijrment paralleliitet med de danska och sydsvenska orden

bagers, bryggers och stegers - man kunde tilliigga det likaledes sk6,nska

lcammersz -, vilka bevisligen innehflller -ft,us. X'iirled'er, i Henset skulle

enligt Ljunggren kunn& vara id.entisk med det danska ordet hegn i
betydelsen 'inhdgnad skog? m. m. Innebdrden av ftjrleden i yund,erset

oclt Omset ldmnas dii,rhdn.
Dessutom har Ingemar Ingers tagit till orda i detta spcirsm6,I3. Han

instdmmer med Ljunggren i huvudfrf,gan och anser sf,lunda ocksd,, att i
Iund,erset, Henset oc]n omset ursprungligen ing&r den best. substantiv-

formen -hu,set. Han p&pekar, atb Henset i dialekten uttalas med zig-Ijud

och framhfiller riktigt, att detta uttal m6ste tillerkd,nnas vitsord gentemot

stavningen med. -n-.Ingers kommer fram tilI att Henset till sin fdrled

utgiires av namnet p6, byn Hei'rrye (i Ld,vestads sn, X'd,rs hd)' I analogi

hilrmed dr han vidare brijd f6r att mena, all omset doljer namnet p6,

byn Omma i S. Asums sn (Opmadre 1416). I fr&ga om yund,erset ftam-

liigges inget fcirslag.
Enligt mitt fiirmenande d,r dessa tolkningar icke tillfred.ssttillande.

Ldsningarna torde vara att siika pfl annat hi,ll rin hittills menats.

1 Frosta hiirad, Bygdon och Sparbanken. Minnesskrift 1948, s' 37'
2 I Darrrnark finns ytterligaro A,tminstono fro,mmers, 'ild'ers, lc'jores, nod's och

sals, se Skautrup, I(ostaldens navnb i danske dialekter (X'estskr. till H. P. Ilansen
1949, s. 356 f.); jfr ocks& man(n)ese, zetterholtn, rladug&rd. Manese. FShusrr,

skrifter utg. genom Landsm&lsarkivet i uppsala, ser. A I (1940) och H. Areskoug,

Studier dver sydtistskd,nska folkrn&I I:371 ff. (1957).
3 Sydsv. ortnamnssiillsk:s 6,rsskr. 1946-48, s. 81 ff'
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Innan man md. hopp om framgflng skrider till verket, bcir materialet
ut<ikas med ett nummer, niimligen Rd,set, namn p6, en ndrbekigen by i
0. Aspinge sn, X'rosta hd. Yi b6rjar tolkningsarbetet med just Rflset,
som uttalas narpsad, (G. Sjdstedt L947, LAL). Ett urval av de viktigare
bland kiinda rildre belnigg d,r: in Rasryth 1289 Diplomatarium Danicum
2 Rrekke 3:324 och Svenskt diplomatarium 2:83 (avskr. L494), Raassitt
1559 jordebok, Raassidb 1574, Rosset, 1584, Kronens Skoder 1:143
resp,. 283, osv.; den moderna formen Rd,set moler t. ex. L765, Gillberg s.

I2I, samt p5, generalstabskartan och den ekonomiska kartan.
Det dr pA, grund av den zi,ldsta formens vittnesbijrd utan vidare klart,

alt Rd,set innehA,ller ett rd,s, samt ryd,h 'riijning i skog'. Sagda rd,s d,r

knappast genitiv av rd, 'grdnslinje' o. d. Snarare dr det ett rd,s, med fast
s, antingen man nu vill identifiera det med vissa skf,,nska dialekters rris
'rad (av ngt)', '(potatis)stuka' o. d., eller med. rdr '(vattendrag i) kiirr-
mark' o. d.1 lJtvecklingen av Rasryth) Rd,set vore sfrlunda bl. a. ett
exempel pA, avld,gsnande av den besvdrliga ljudfiirbindelsen sr. GA,ngen

har i korthet varit denna. X'cirst inskjutes mellan s och r en hjrilpvokal.
Dri,refter frirflyktigas den sista vokalen, dvs. stamvokalen i den ursprung-
liga efterledet -ryd,h, mellan de bi,da dentala konsonanterna r och il,,

och r fcirsvinner.z
Vad som har fcirdunklat ursprunget av Rd,set tir i frirsta hand dessa

utvecklingar, som lett tiil att det frir n&mnen p$, -ryd,l-red, osv. gemen-
s&mma och karakteristiska r:et fcirsvunnit. En annan omstdndighet av
vikt d,r att slutkonsonanten i skrift felaktigtvis har utbytts rli,ob ett t,
sannolikt av eller genom n6,gon som associerat namnet med bestdmda
formen av neutrala substantiv, sA,dana som t. ex. huset (jfr ovan).

X'r6,n vissa sidor och p6, visst sei,tt belyses de nu drftade namnen ay
ytterligare ett namh frfln samma trakb, niimligen ?arboret, by i Vrister-
stads sn, X'Eirs hd, uttalat fanb@,nad, (N. Nilsson f 934, LAL). X'. n. kiinda
dildre bekigg ri,r: X'erbercidt I5t0-talet, Paltebokent 241;7 (avskr. o. I650),
X'aarborg 1577 Kronens Skoder l:169, X'aderboret 1624 Pralstrelationernaa
s. 54, fcirbor 1684 Buhrmann, Farboret 1765 Gillberg s. 99, l88l 6,rs

jordebok, generalstabskartan och den 1923 upplagda kyrkoboken. Av
dessa ri,r det andra i ordningen ordentligt vanstiillt som s&, ofta ti,r fallet

1 Tolkat p5 det senare sii,ttet redan av Falkman, Ortnamnen i Sk6,ne s. 82. Om
rds se vidare avd. 2; orn Rd,set avd. 3, s. I81 f . Jfr iiven It. G. Ljunggren a. a. s. 35.

2 Ett av momenten i denna process, synkoperingen av senare ledens e, d,r be-
skrivet av Sahlgrerr i Namn och bygd 1922 s. 144f. ph grundval av ortnarnns-
material fr6,n s<idra Halland och sydviistra Sm6,land.

3 Ed. Johannesson.
a Ed. Tuneld.
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i sarnlingen Kronens skod.er, och det tredje visar troligen en falsk upp-

"ryggorig 
av en ilkta qar- lill, Iad,er-. Namnet ?arboret torde innehfllla

"ti .:itot""tn&nrn farbo, bildat till nf,,got ,ortnamn ptt' Iar-. Ett s6,d'ant

farbo forekornmer i Lunds stifts landebok som binamn tiltr tvi, personer

frA,n Iliirup i Ingelstads hd.1 som utga,ngspunkt f<ir det larbo som ing6,r i
Farborethar jaglcke kunnat finna nflgot annat ortnamn dn det sydligaste

av det ,roo*rrrrd." Sveriges mflnga magerhul't, nd'mligen ett i Lflngariids

. sn i x'd,rs hd, 1351 skrivet, I'augrahult oc! uttalat lrtmkz (N. Nilsson

Ig34, LAL). Att det nuvarande uttalet av garboref visar vokalen c? i
and.ra stavelsen mflste bero pf, iippning av det dld're o, intrddd fcire

accentens tiverflyttning till denna stavelse'

Likheten med Rd,set m. fI. iir satillvida positiv, som ett, slutljudande d

ocks6, hiir falskeligen har restituerats till f.3 Men ocks6, indirekt' sttider

namnet mitt resonemang i frflga om gruppen Rd,set: fijrleden i ?arboret

slutar icke p6, s, och d6, kvarst'6,r r:et i det ursprungliga -ryd'h'

Efter detta rtin vd,nder jag tillbaka till utgA'ngspunkt'en, namngruppen

Iunil,erset, Henset ocin omset. x'ijr nti,rvarande ktint dldre material iir

fiiljande.
frunderset: I'unerersit (l) 1584 Kronens Skoder 1:282, X'undersee

1606, x'undersii(e) 1606, 1617, Fundersicie 1617, Fundersedt, (-tt) 162r,

1631 mantalsliingd.er i danska riksarkivet; x'undersed generalstabskartan,

ek. kartan. - Uttalet d,t f6-nonsad' (I' Ingers 1929; LAL) f6ryensa(d')

(E. Jehpsson 1934), fd,v'anse', uppt. i Hiiglinge, V' Giiinge hd (E' Jehpsson

1932,L.LL)..
Henset: Hensidt, Heenset 1606 mantalsltingder, och liknande 1617,

1621, 1631; Hensed Sockenbeskrivn. fri,n Frosta h:d' |7+6-474 s. 153. -
Uttalet il h,e,gse"d, (I. Ingers 1929, G' Sjcistedt 1947,LAL)'

omset: omsidt, -set 1606 mantalslii,ngd'er, och liknande L6I7, 162|,

163I; omsed.s (gen') Sockenbeskrivn. fr6,n Frosta hld' 1746-47+ s. 153;

Omsedt kyrkobok 1922, getetalstabskartan, ek' kartan, Omset beskrivn'

till ek. kartan - Uttalet tu 6rysad, (G' Sjostedt 1940, LAL)'
Kil]lmaterialet Ei,r icke gammalt nog ftir att tilla,ta en omedelbar sd,ker

inblick i d.e tre namnens byggnad. Enligt min mening kan det dock knap-

1 Lunds stifts landebok, ed. Ljunggren-Ejder, 2 292t17' 20'
2 Liknande :|;ittal, fd,talt" giiller fdr Farhult, by och sn i Luggude hd, och Fager-

huJt', by och sn i N. Asbo hd.
3 Det d,r viil ingen tillfti,llighet, a,tt dessa h5,lerkorrekta former infrirts hos en

he) grupp u,.. .tr*.t fr6,n samma trakt" Det m6'ste bero pfi ort'ografiska strii'vanden

no. ,'ag.- myndighet e]Ier skrivare. Jfr Ejder i Sydsv. ortnamnssd,llsk:s 6,rsskr.

1949-51 s. 75 och Namn och bygd 1956 s' 181'
I Ed. G. Carlquist.
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past vara negon tvekan om att alla som senare led innehflller gammalt
ryd,h, sorlr. pd, ovan anbylt sdtt efter en ftjrled p6, -s blivit ti17 -ed,, skrivet
-et.

NFista uppgift blir att se till, om namnens fcirra leder kan identifieras
med kri,nt sprA,kgods. Ar detta fallet, styrkes mitt resonemang om efter-
ledens hdrledning och utveckling.

Iund,erset inneh6,Iler enligt min civertygelse gen. Iund,erus av m&ns-
namnet ?und,en (-in), som egentligen d,r preteritum particip av verbet
f,inna ochidentiskt med det moderna funnen.t Ett ursprungligt * Iund,ens-
ryth hyser trekonsonantfcirbindelser ?Lsr, v&r&v n faller - s, som pA,

grund av sin strillning annars normalt skuile ha drabbats av bortfallet,
f6rsvinner som bekant mycket sdllan i dylik stri,llning. Deirmed skulle
fcirleden ha kommit att lyda Eund,es-. Mellan de bd,da dentalerna d och
s skulle emellertid sedermera i svagtonig stavelse vokalen ha sy,nko-
perats, och dessutom skulle en assimilation ds>s(s) frirutses intrnlda.
I stdllet har efter e elt, r inskjutits. Hririgenom har e:et och duirmed
ordets stavelseantal och rytm rd,ddats.2

Om. Henset skall kunna fcirklaras p5, analogt sritt beror tydligen p6,

om en frirled hugs glr att etymologiskt motivera. Att ett tolkningsfdrscik
bcir utgfl, frfln en form med g-ljud, ej med n,har som oyan neimnts fngers
klart insett. Ett ursprungligt g tenderar nd,mligen, som han ocksfl, fram-
hflIler, framJtjr dentalen s att genom padiell assimilation utbytas mot
det likaledes dentala n. En utveckling i motsatt riktning rir duiremot helt
osannolik. I Hengs- (som stavningen alltsfl rdtteligen borde vara) menar
jag atb vi har att se genitiv av mansnamnet Henning. TJlvecklingen
Hennings->Hengs- ilr kittf<irstd,elig. Driremot skulle etb Hemmings-, som
vdl annars i andra hand skulle komma i friga, knappast ha ftjrlorat
andra stavelsens vokal, som stflr mellan de heterorgana ljuden m odn g.
Jdmf<ir utvecklingen i by- och sockennamnet Hemmesd,ynge i Vemmen-
hiigs hd, vilket 1283 skrevs Hammi,nrd,yngu.

Omset slutligen iir rtilt oklart. Det problematiska mansnamnet Omer
e\ler HomerB vill man helst icke rdkna med. Ormara skulle sannolikt icke
ha reducerats s5, kraftigt. Jag 5r mest bdjd fdr alt anlaga att fdrleden
d"r Orm i genitivformen Orms. Det skulle i s6, fall ha skett en utveckling
* O rmsryth) * Omsryth; Omsed,. Trinkbar d,r naturligtvis ocks6, en utveck-

1 Jft Fwd,ersmdl,a i Eringsboda sn, Modelstads hd, Blekinge, IS84 skrivet
Fundensmalle (Odeen, Studier i Sm6,la,nds bebyggelsehistoria s. 84).

'? Jfr Ejder i Sydsv. ortnarnnssiillsk:s &rsskr. 1955-86 s. I ff.; siirsk. s. 16 ff.
och ddr a,nf<ird litteratur.

s Danmarks ga,rnlo Porsonnawne, ed, Knudsen-Kristensen-Hornby, f: I sp. t04d f.
a Danmarks gamle Personnavne f:l sp. 1050 f.
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lingsgA,ng *Ormsryth> *Ormsed,>Omseil,, eht:ru det verkar troligare, att
det fcirsta r:et fcirsvunnit tidigast, delvis till fdljd av dissimilation
gentemot det senare. Dessutom ftjrefaller det ieke om<ijligt, att en form
*Ormsed, skulle ha blivit st&ende ofcirrindrad och ej utvecklats vidare. -Jag behciver icke srirskilt framh6,Ila, att resonemanget kring Omset i
detaljerna dras med flera hypotetiska led och att andra lcisningar d,n

den hdr fdreslagna" eir tri,nkbara.
Sf,virll inskottet av e mellan s och r som de dri,rpfl fdljande reduktionerna

av efterleden i de tre namnen ?unil,erset, Henset och Amset har d,gt, rum
fcire de dldsta krinda belilggens tid, dvs. frire I600. A andra sidan har dessa
processer enligt skriftens vittnesbcird icke biirjat i namnet Rd,set omking
1300. fnom snd,vare grd,nser kan man med det i detta sammanhang f<ire-
liggande begrdnsade materialet, icke stiinga in de omskriyna utveck-
lingarna.

2.

Den geografiska utbredningen av ordet rd,s d,r fcir Sveriges vidkom-
mande tecknad av Natan Lindqvist i hans viktiga arbete Sydvdst-
Sverige i sprA,kgeografisk belysning, karta 313. Danmark och Norge d,r

emellertid icke indragna i hans underscikning. Vidare dr de semologiska
frjrhi,llandena hos ordet endast summariskt behandlade, vilket veil
sammanhei,nger med planen f6r arbetet. Lindqvist A,terger s&lunda rcis
endast med 'kei,rr, (vatten-)f6,ra, r&d, strri,cka'. Dessa uppgifter 5r dock
icke uttcimmande. Ordets betydelsesid.a fiireter moment av sA,dant in-
tresse, att en ny behandling ci,r motiverad. Hrirvid blir en viss upprep-
ning av de fakta Lindqvist i kartform framlagt nridvrindig.

Rd,s ing6r i fsv. uatnsras 'yatlendrag' och aatnras 'strcimf6,ra' (Srider-
wall resp. Schlyter)1 och ei,r etymologisk identiskt med fvn. rds, f . 'Lob',
'Vei, Aabning hvorigjennem noget saasom Vand og deslige tager sit
Lob', 'Flok, Skare' (X'ritzner); 'l@b', 'forfalgelse af nogen for at indhemte
(og gribe) ham (:sp6;ryds)' (Herzberg).2 Jfr dven tirdrs'Angreb, Anfald',
:dhlaup, atras.Eritn ei,ldre danska dr ordet icke krint genom ordbrickerna.
f ags. finns rds m. 'a r&ce, swift or violent running, rush' (Bosworth-
Toiler). Ordbcickerna upptar dessutom ett mlt. rd,s'stark strijm'. Detta
torde bero p6, missuppfattning av Schiller-Lflbben, som vd,l dr den gemen-
samma kdllan. I std,ilet bcir man kanske rtikna med ett medelnederldndskt

I Va,tnras tlr Schlyters stickordsform. I vederb<irande texter st&r dols ud,tnras
(Vgl I), deTs oant rus (Ygl fI). Den senare formons vokalism i efterleden beror

just fr6n Vii,stergritland (se nedan s. 1?4).
2 Hestr bregdr rd,s'forandrer lobets retning'. Rd,s eptir ntnnne.
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lika lydande ord, s6,vitt icke d, her beror pfl f<irLi,ngning av d i <ippen

stavelse.l'2
De etymologiska handbcickerna hcirleder dessa germanska ord ur en

ieur. rot eras- (ers-, ros-)B eller er(e)s-a och h6,1ler fcir sannolikt, att den
utgdr en utvidgning av roten er-, or-'in Bewegung setzen' eller nominalt
'lebhafte Bewegung'. Bildningarna till den utvidgade rot'er, eras- osv.
d,r bd,rare av minst ettdera av tvf, betydelseelement, ndmligen 'r6relse'
och 'fuktighet, vd,tska'. Walde-Pokorny utgf,r frfln den fijrstndmnda,
som innebor redan hos det errkla er-, or-, oc}: menar att bet'.'fuktighet'
d,r uppkommen - 

dock redan i ursprd,ket 
- 

under >vd,xelverkao med
rcten y,er(a)s-, varigenom hithcirande ord kommit att sdrskilt beteckna
rrirelsen hos vat,ten, fly'tande, strijmmande o. d. n'ick-Torp-Falk
sd,tter - 

med.vetet schematiserande - upp tv& olika ras, r6s, ntimligen
I) 'Sturz, Eile, Lauf'o.d., och 2) 'fliessen', men betonar att dekanvara
identiska. Avljudsstadiet res-, ros- mdter bl. a. i firrd.. rdsafu 'X'liissig-
keit, Saft', kyrkoslav. rosa ochlil. rasd,'drgg'. X'cirld,ngd.a stadiet (e)res-,

(e)rds- antages bi. a. i gr. Bp<ol1 (4*Bpoqa) 'heftige Bewegung, Andrang,
Schwung' och 3p<o6<o 'strrime', lat'. rdrari'i, pl. 'lii,tt infanteri' samt i de
ovan omtalade germanska orden, som utg6,r frfl,n res-. Schwa-stadiet
(e)ras- slutligen ftireligger i det svenska rasa'stcirta omkull' m. m. med
nerbalsubst . ras 'fall, nedst<irtande m. m.'5

Den i nutida svenska liksom i iivriga nordiska spr6,k vanligaste be-
tydelsen hos rds, som brukar uppges i ordbcicker och som Lindqvist

1 Schiller-Liibbens beliigg uppges uttryckligen vara htimtat ur Oudemans,
Bydrage tot, een Middel- on Oudnederlandsch Wordenbook (1869 ff.). Denna Ater
har dot fr&n Meyor 'Woordonschat, utg. av E. W. Cramerus 1805. Om roes sd,ger
Verwijs-Verdam, Middelnederlandsch Wordenbook 62962f,, att det tre gA,nger st6,r
sorn variant liLl r'ies 'som blint strirtar sig i en fara; of<irrnrigen; Iii,ttsimig', d,ven
som subst. 'of<irvti,gen person' osv. En g6,ng p6, 1500-talet st6,r subst. raes tin de
beteekenissen rc,zernij, zotheid, dwaasheid (Oudem[ans] 5,762, en van zotteklap
in het tgw. zndl.) en st,erke stroom fspti,rrat, her] (Kil. 'aestuarium').r l(ilian,
Dictionarium Teutonico-latino-gallicum, 1642, <iversiitter f. ci. sjiilv roes med
'bruit du flux et reflux de mer'. Iltirav drar Verwijs-Verdam slutsatsen, a,tb raes
tir ombildat a,v ries (boslii,ktat med bl. a. ags. hreosam'falla'), sorn kanske g&tt ur
bruk urrder inflytande aY r(r,sen.

2 Ett medelengelskt ras(a) ilr inl6,nat fr6,n nordiskan och konkurrerar i gamrnal
tid med det inhemska res(e). Se RSrnell, The Rivalry of Sca,ndinavian and Native
Synon;rms in Middle English s. 16 med not 22, 330 f.

3 'Walde-Pokorny 1:149f., Fick-Torp-X'a1k, Wortschatz s. 340, Boisacq, Diction-
naire 6tymologique de Ia langue grecque s. 288, J6hannosson, Islti,ndisches etym.
Wb 7I m.fl.

4 Persson, Beitriige zur idg. Wortforschung 836 f.
5 I rasa ing6,r dels det gamla nordiska verbet, med angiven betydelse, dels ett in-

l&nat mlt. ra,sem 2sl,orrr:e. frann' etc., se Hellquist, Etyrn. ordb. och SAOB.
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a. st. i fcirsta hand tar fasta pf,, :ir '(smal) dal med strcimmande vatten',
'cippet vattendrag i mosse' o. d. Den lflter uppliisa sig i tre komponenter,
ndmligen

l. rcirelse.
2. fuktighet.
3. utstrrickning i huvudsakligen en av rummets dimensioner, d\.s.

lf,ngsmal form.
Moment t och 2 kdnner vi igen sf,som knutna redan till olika stadier

av den ieur. rot, ur vilken den behandlade germanska ordkretsen hdr-
Iedes. Nummer 3 ddremot har vi icke tidigare mcitt. Detta kunde tyda
p6, att den d,r relativt nyutvecklad, n6,got som ju i och ftjr sig vore rri,tt
fiirklarligt. Se hnlrom vidare nedan s. l8l.

De tre nd,mnda betydelsemomenten hii,ftar emellertid icke alla per-
manent vid fonemetr rd,s.Ibland dr en, ibland. en annan mer eller mindre
renodlad, och dessutom frirekommer olika kombinationer mellan dem.
Allt efter dessa omstd,ndigheter kan rd,s komma att bli beteckning p6, en
rad sinsemellan rEitt skilda ting.

Ensamfcirekornst ay betydelsekomponenten'rcirelse', som semologiskt
dr en urbestA,ndsdel hos ordet, ri,r relativt sdllsynt. Den torde i nutiden
f6rekomma i uttrycket gd pd rd,s 'git" omkring frfln det ena stri,llet till
det andra och supa' o. d., som dr antecknat fr6,n sydvilstra Skd,ne, frrin
Burlciv och Lyngby, Bara hd, samt n'ru Alstad, Skytts hd (LAL). Hd,rmed
nri,ra besleiktad innebcird har ordet p6, vissa h6,tl p5, norsk botten, huvud-
sakligen pd, Vdstlandet. S6,lunda uppger Aasen (s. 588), att, raas i norra
delen av Bjorgvins bispedomme betyder 'Lab, Gang, X'remskriden', mecl
exemplet Han gjerer i,lckje lang Raas,i 'han gaar ikke langt bort'. Ndra
dessa betydelsenyanser kommer vissa i nyisl5ndskan. Bkindals ordbok
har sAlunda under rd,s L a. 'Lab' b.'Fart'. 2. 'Renden, Ilen fremad el.
frem og tillbage' (d,v. rd,s, n.). 3. rds fljdtsi,ns 'X'Iodens lab' , rd,s solarinnar,
rd,s timans.

X'cir norskan anges vidare betydelsen 'v&xt, opskydning; isrer i Skov'
(D'er god, Raas i d,enne skogez 'denne Skov voxer godt, skyder hurtigt
op'), frd,n Sunnmure. Den torde bcira ses frA,n denna synvinkel. Den ur
dessa moment liitt hri,rledda konkreta betydelsen 'Gang, Vei, Gangsti'
(siirsk. om de stigar som efterhand bildas vid. kreaturens g6,ng till betes-
markerna) uppges frfl,n Nordhordland, norra delen av Bjorgvins bispe-
domme och (med pllur. ruser) frfln Sunnmore. Alldeles likartad betydelse
har det fd,r<iiska rcis: 'smal Sti, spec. smal Sti hnor Faarene gaar el. ad
hvilken de bliver drevne'; jfr :iven bet. 'Bane (f. Eks. om en Stjernes
Bane)' (Jacobsen-Matras). En fr6,n fiskarbygderna i Nordnorge kdnd
variant 5r 'Strog, hvorigjennem X'iskestimene gaae' (Aasen).
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En avledning av det gamla rds 5,r rdsa, trsprungligen med transitiv
betydelse 'srette noget i Bevregelse for at det kan have X'remgang'
(X'ritzner). I nutida norska folkmfl,l ri,r det intransitiyti 'gaae, flakke,
streife omkring (om Dyr); isrer: gaae i en Rrekke, stromme frem'.1

Drirmed torde en framstd,llning rara given av ordet, rds, rd,s i bet.
'rcirelse' p6, nordisk botten. I det friljande spelar betydelsemomenten
'fuktighet' och 'lS,ngsmal form' den dominerande rollen.

P6, danskt omrri,de rir hithrjrande bildningar kd,nda genom ett antal
bekigg frA,n folkmd,len pi Sjrilland och vissa av sydciarna.2 Sfllunda
finns hos Junge, Den nordsjrellandske Almues Character etc. eti Rase,
Rasse, 'smale Vandgange nede i Torvejorden eller i en Stak'. (Stti,ltet
citeras i Molbechs dialektlexikon s. 435.) I nutiden ri,r i Tikob i nii,rheten
av Helsingor upptecknat rd,'sa, gammalt: rr'as? 'ert rende, hvor der fly-
der vand olgn. ell. en vand6,re, uanrr'as?.'Vid sydiistra grd,nsen av
Hellerups sn, pf, staden Kobenharrns nuvarande omrd,de, flcit fcirr en
b'd,ck Rosbuft eller Rasboelc, v&rs n&mn hijr hit. Det d,r krint redan 1254
i formen Rasbec (Danmarks gamle Ksbstadslovgivning rII:7)3. - Fr6,n
socknarna Astrup, Lillebrrende, Gundslev och Torkilstrup p6, cistra
X'alster uppges etb roese'sankning i terrrenet, srenkning med vandlob,
lavning mellem banker, vist isrer med eng- ell. mosedrag'; ordet sri,ges

brukat b6,de som appellativ och i ortnamn. P6, -Bra d,r upptecknat ett
rase, fr6,n Tranderup sn ijversatt 'en kloft (i jordsmonnet)..',a fr6Ln

Bregninge sn 'en d6,rlig eng, en larming'. Enligt Espersen, Bornholmsk
ordbog s. 278 ftjrekommer (eller fcirekom) p6, Langeland ett Rosse'rad
(isu af Noget, som ligger dyngeviis)'. Denna betydelse upptrrider annars
endast i SydskA,ne och p6, Bornholm.E

Iluruvida de i det fciregflende nei,mnda, formellt fr&n varandra nfl,got
skilda bildningarn& numera fijrekommer i Jylland d,r osdkert. De
antrdffas icke hos X'eilberg, och jag har icke kunnat finna dem i annan
tryckt litteratur. Professor Kristian Hald p6,pekar emellertid frir mig,
att en lS,ngsmal, liten och igenvdxande sj<i i Marie Magdalene sn i Djurs-
land heter Rosen, uttalat ro''san, vilket A,terspeglar ett fda. rd,s-.

Oster om 0resund tager rd,s genast vid och har sedan i Sverige en
sammanhd,ngande fcirekomst upp till sddra Ostergtitland, till Viister-
g<itlands nordgrilns samt in i Bohuslei,n och Dalsland (se Lindqvists

1 Aasen; Vidsteen, Ordbog over Bygdemaalene i
Maalsamlingar.

2 Meddelande fr6,n Udvalg for Folkemaal genom
3 Se d,v. Trap, Danrnark, 4 uppl. L:759 och 2:273.
a Jfr nedan s. 180.
5 Se vidare nedan s. I79.

Sondhordland; Leerns Nonsl<e

dr l(risten Msller"

- 
Pfipekat av prof. I(r. I{zl[cl.



L74 Bertil Ejder

karta). Tar man hcinsyn till betydelsen, bildas emellertid ett insprii,ngt
mellanomrflde av Skflne, scidra Halland upp till Lagan, sydligaste Sm6,-

land ungefiir till i htijd med Lagakrriken samt, virlstra Blekinge 6,tmin-

stone t. o. m. Brdkne hd.. Dtir har intriitt specialutvecklingar, som be-

handlas nedan s. 177 ff. Norr om den skisserade grd,nsen upptrtider pfl
nytt de betydelser, varay vi sett prov frA,n Danmark.

tr SmflIands dialekter (med ndmnt undantag) dr betydelsen hos rds

niistan genomgf,ende 'kdrr', 'sank mark' o. d. J. E. Lagergren 6,terger

det i sin stora samling frA,n omkring 1860 med 'sank trakt uti ett kiirr
eller mosse'. I Kalvsvik, Kinnevalds hd kalias mosskei,ringen (lsom byker
niir det skatl bli regnr) for raosatjittan.L Ocks6" en allmdnnare betydelse

'gyttja','smuts', 's6rja pfl vd,g' dr belagd p& skilda heil - hiir har rrirelse-

momentet helt triitt i bakgrunden.
Nd,r man i Blekinge kommer sfr, lf,,ngt cisterut som till F<irkzirla i

Medelstads hd, iiversdttes rd,s i en uppteckning: 'ett lA,ngsmalt omrflde

med och utan trti,d och buskar; kiirraktigt omr6,de'. Hd,r tycks vi vara

utanfcir grdnsen fcjr det cistdanska novationsomrfrdet' n'r&n trakterna
liingre ijsterut saknas civerhuvud uppgift om ordets nutida fcirekomst.

Halland har ordet rris i samtliga hdrad.er utom i X'jti,re ldngst i norr.
Betrii,ffande det formella md,rkes neutralt genus fr&n ett par s:nar i
mellersta delen av landskapet: Kvibilie, Halmstads hd och Asige, Ar-
stads hd.. Plur. uppges sri,llan; riiser d,r noterat i Spannarp, Himle hd och

finns ocksA, i Kal6ns ord.bok civer Fageredsomridet. Betydelsen d,r

liksom i SmflIand i de allra fiesta fall'kd,rr, sumpigt std,lle' o. d.2 Siirdeles

vanliga dr s6,dana uttryck som siitta sig el. l,iigga sig el. sitta 'i rd,s, om
kreatur som 96,r resp. g6,tt ner sig i kdrrmark.

-Bris synes f6rkomma i hela VFistergcitland.3 Pluralen f<iljer 5n

oli-deklinalionen, ai,n konsonantstammarna: t@sar vdxlar rrred' n@sar (d'ven

hybridformen nr-bsar fcirekommer ofta). Betydelsen uppges p5, en md,ngd

sd,tt. N6,gra exempel ur det rika materialet: 'litet trrisk (i skogen), dti,r kiill-
drag finnes, sfl, att vattnet, ej fryser' Horn, Vadsbo hd; 'vattenfylld szi,nka

i skogsmark' Hiillstad, As hd; 'dyig hA,ia'Mossebo, Kinds hd; 'litet kdrr
rnellan tvenne hrijningar' Ornunga, Gdsene hd. Dessutom d,r liksom i Smi-
land och Halland en n&got allmci,nnare betydelse 'kdrr, sumpig mark',

1 Ki,tta iir en smeknarrnsform ftir Kersti(n).

'9 Hiirtill adj.-avledningan rds'i,g el. rdset, uppgiven fr&n Faur&s hd.
3 SA, enligt Lindqvist a.a. ULMA:s vti,stg<itaordbok, som jag ocks& konsulterat,

har belii,gg fr&n Yadsbo, Ilinne, Laske, Barne, Viste, Vartofta, Gudhem, Vilske,
tr'r<ikinds, I(ullings, Gtiseno, As, Yedons, Bollebygds, Askims, Marks och Linds
h:der, rnen saknar underligt nog s&dana fr&n htiraderna ltings G6ta alv. Otrr rd,s

som ortnamn L led. dii,rav se SOA 3:22, SOSk 7:44, 13:55,56.
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'gyllja' o. d. antecknad fr&n flera h6,1I. Vidare 'dalsdnkning i en skog; If,ng-

striickt inskd,rning i en sandfrs el. dyl.; lingstrii,ckt klfita' Ryda, Barne

hd. Denna betyd.else visar likhet med den pfl fdljand.e litteraturstdlle:
(Piirlor lcunna f\rmod,as finnas 'i en mussln:) Ntir en d,iup rd's eller fd,ra
gd,r tuiirt dlaer skalet, J. x'ischerstrijm i vetenskapsakad.emiens handlingar
20:146 (1759). Intressant ii,r bet. 'lflngstrdckt iippning i isen p6, en sjti',
uppgiven frfl,n vissa trakter i vdster: L&ngared, Kullings hd; Seglora,

Marks hd, Styrsci och V. n'riilunda, Askims hd; Htirryda, Sd,vedals hd.l
Fortsii,ttning finns i Bohusld,n, se nedan'

Ovanfijr Sm6,land och Vdstergdtland iir det p6, svenskt, omr&de mycket
sparsamt med spflr av ordet, rds. X'rA,n sijdra Ostergiitland ftjrtecknar
Riizif det fra,n Ydre hd2, och vidare har positivt svar inlupit fra,n Kisa i
IGnds hd p6, N. Lindqvists fr6,ga efter ordets fcirekomst.s P& Lindqvists
med ledning av frflgelistsvaren sa,mmanstelda kartaa visar det sig, att
rds i Kalmar ldn och de iistligaste delarna av Jonk<ipings liin upptrild.er

blott resp. ndstan blott i ortnamn. Ortnamn innehiller enligt Lindqvists
karta ocks6, strinkfall av rd,s i scidra 0stergtitland (4 st), scidra stjrmland
(2 st) och nordvd,stra Uppland (1 st).

Av intresse i detta sammanhang dr att rd,s dt kdnt genom n&gra f6,

uppteckninga,r fren sydliga delar av det dstsvenska omr6det- Den i
Giitaland normala betydelsen 'kdr!', 'vattendrag' osv. dr nyligen upp-
visad som bestd,ndsdel i ortnamn frfr,n cistra Nyland.s X'rfln Nuckd kti,nner

b6,de Vendell och Danell, Ordbok ijver Nuckijmfr,let, ett rd's, som av

den fcirre 6,terges 'flytande isstycke', ilven i sammansd,ttringarna is-rd,s

'ishop, ishcig' odn lcal,l-rd,s 'flytande isstycken av scjnderbrf,kade kallar'
dvs. hopade massor ay is vid stranden). I Abolands skiirg&,rd. mijter rris

i bet. 'gybtring av klippor ute pfr, en fjiird'.6 X'drekomsten av ordet rris i
iistsvenska mfll ffrr vdl stittas i samband med det ofta konstaterade

faktum, att d.essa har spra,kdrag gemensamma med cistra Gcitaland.T

I Vdst-Sverige fortsiitter emellertid belii,ggen frfl,n Vti,stergdtland in i
Bohusldn. Pf, Lindqvists karta finns markeringar dels p6, en rad orter
p6, Orust samt i hfrraderna dd,rinnanjiir, dels isolerat i Sanne i Sdrbygdens

hd samt (i ett ortnamn) i Viltte hd. En sammanstelhing av det, bohus-

I Uppgifterna fr6n V' Frdlunda och Hiirryda har ld,mnats av GIOD.
2 Ydrem6lot s. 7.
3 LAL 2324.
a Sydvii,st-sverige i spr&kgeografisk belysning, karta 313.
5 Gramlund, Studier <ivor <istnyliindska ortna,rnn s. 291.
6 J. Gardberg i Folkloristiska och etnografiska studier 4:130.
7 Se hd,rom, senast och i fr6,ga om ordf<irr&dot utf<irligast N. Lindqvist a.a'

s. 59 f,, med littoratur.
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Iti,nska materialetl visar emellertid en tdmligen sammanhd,ngande
utbredning 6yer sijdra Bohusld,n, med fcirekomst utijver Lindqvists rap-
porter d,ven frfln Valla och Rd,nnring p5, Tjrirn, Norum i Inlands Nordre
hd, Torsby, Harestad och Romelanda i Inlands Scidre hd samt Ocker<i i
Hisings V. hd, fijr att nAlmna de viktigaste skillnaderna. Det mest pf,-
fallande i Bohusldn d,r emellertid betydelsen hos rds. Medan ordet flterges
med 'sank d,ng' (Romelanda),2 'rayin, sn6,rig klyfta, dalsrinka; skogs-
och hagmark, stenig och bergomgiven' (Hjrirtum), 'nedsd,nkning' (Sanne)B
frA,n socknar vettande 6,t det inre Sverige (Vd,stergiitland och Dalsland),
mri,ste den fcir landskapet normala betydelsen silgas vara 'f6,ra, rdnna i
isen' (sA, Harestad, fnhnds S. hd), 'isvak orsakad av strijm' (s5, Lfl,nge-
landa, Orusts 0. nal och liknande; 'stdlle drir tv6, striimdrag mritas'
uppges fr6,n Ockerci och fr6,n Rdnnzing p6, Tjdrn. I tryckt Iitteratur mciter
denna betydelse en g6,ng fr6,n ri,ldre lid: (Kui,star) sd,ttas rilwen,i notwalcar,
wrd,lwr (rd,sar) hjrillor och and,ra farligheter aid, ainteraiiqar, Rothof, Hus-
hillsmagasin 380 (1762).a Rothofs landsmanskap har jag t. v. icke kunnat
faststci,lla, men ndmnda arbete rir tryckt i Skara och en annan bok av
honom i Griteborg. Detta pekar helt allmiint mot Vdst-Sverige och
hans bruk av rd,s i bet. 'vak' snarast p& vristligaste Vzistergijtland eller
scidra Bohusldn.

Vi <ivergfl,r hei,refter till Norge; som Lindqvist icke har i d.etalj redo-
visat i sin ofta citerade framstdllning.s X'iirekomst i synnerhet pA, Vd,st-
Iandet av betydelser s&mm&nhd,ngande med begreppet lriirelse)) har
bercirts ovan s. 172. Ddrutriver har raas i Norge betydelser som ijverens-
stti,mmer med de i Danmark och Sverige vanligaste, ndmligen 'Strom,
aaben Rende i Isen paa en Elv', Osterdalen, 'opningar i is'Nord-Tronde-
lugu (jii,mfcir heirmed vd,stra Vristergritland och Bohuskin); 'Rende,
Vandlob, Bakkeleie', Trondheimstrakten;'smalt reent X'arvand, Lab',
Helgeland (Aasen, Ross). Med den sistnd,mnda stdmmer - geografiskt
och semologiskt - uppgifterna 'aapent havstykke innved kysten som
f. eks. en fjordmunding', Hillesoy, Troms fylke; 'ei smal renne med djup,
rein sjo', 'ei innsigling millom skjrer og fluer', Stoksund, Sor-Trond.elag.7
Som en del av ett strA,k som - med avbrott - strdcker sig fr&,n vflstra
Viistergritland till Nordnorge, ifu abb betrakta fcirekomsten av ett rds,

1

2

D

4

5

6

?

tr'ormedlat av GIOD genorrr dess assistent, fil. rnag. Ifugo I{arlsson.
Arr. 'vak'"
I uttr. hdgste cls och lci,gste rd,s.

Ilr SAOB: s arkiv.
Jfr dock a. a,. s. 57 f .

rhse, pl., Stod hd, M. Ilregstad i Norvegia Ig08 s. 138.
Ilppteckningar i Norsk ordboks arkiv.
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Id,ng spricka (rek) i is' frfln Are i Jiimtland.l Betydelsemomentet 'fuktig-
het' kan saknas, varvid uppkommer betydelser som 'groft'; 'ilje i bord,

under ski, p6, takbord e.l. og i kanten p6, golvplankar, panel e.l.', Tydal
i ssr-Trondelag.2 Ovisst ilr, hur man, skall tolka ett meddelande fr&n

Hillesoy, Troms fylke, att tv6, sk6r kallas Raasfal,lan och ett fiskegrund

t>neissje raas>.

Slutligen iir det av vikt att notera, atb rds p6, Island har en serie

konkreta betydelser, som nii,rmast dr att fiira hit, ilven om tydliga be-

rriringspunkter .finns med andra hd,r beskrivna semologiska huvud-

grupper.s De ti,r enligt Bliindal: a) 'Rende, X'ure, Skure, med el. uden

rindend.e Vand'. c) 'Skure'. d) 'Gang i en Hs1ade'.

Hur man skall bedijma den nilra nog fullstiindiga frflnvaron av belii,gg

i delar av Skandinavien d,r ovisst. En mzlrklig lucka t. ex. strd,cker sig

frfln mellersta Bohuslii,n upp i Osterdalen. PA, ijmse sidor ddrom fcireligger

samma karakteristiska betydelse 'spricka I. <ippen rdnna i is'. Nilrmast

till hands ligger det att tiinka sig att geografisk kontinuitet en gflng

varit frir handen men att, ordet p& yissa omrflden dcitt ut. Detta skulle

ha varit fallet bl. a. i landskapen kring oslofjorden och nilrmast norr
dri,rom. P6, en krympande utbredning tyder ocks&, det f<irhf,llandet, att
rcis i iistra sm6,1and. numer& synes frirekomm& end.ast i ortnamn.a Aven

det enstaka betiigget frfln Jylland har tydlig karaktii,r av relikt'
som nri,mnt ov&n s. 173 f. visar rris speciella betydelseutvecklingar i

Ska,ne, s6dra llalland, siidra Sm6,land och vdstra Blekinge. I det rika
materialet kan ftiljande betydelser sdgas dominera, vilka fijr visso icke

alltid 96,r att striingt skilja frfln varand"ra:
a) 'Hiijdstriickning', 'mindre fl,s' o. d. Denna betydelse tillhrir Nord-

sk&ne, o"h d"r, ilr o&s6, registrerad uppe i Hiiks hd i Halland (0. Karup,
Ysby, Knalred), Hallaryds, Giiteryds och Stenbrohults socknar i syd-

ligaste Sm6,land samt Listers och Brd,kne hdrader i Blekinge.s

sEi,llsynt tir at' rds i skflne betecknar en kavitet.o Ett sri,kert fall fcire-

1 Lindqvist a.a. s. 58.
2 Uppteckning i Norst ordboks arkiv'
3 Jfr ovan s. L72.
a s6, enligt Lindqvists karta, som hii,rvidlag fcir ortnamnens (dvs. bebyggelse-

namnens) del torde bygga p6, postortsforteckningen. Jag har kontrollerat det

appellativiska materialet, med ledning av LAL:s samlingar. vilket utslag en

undersrikning av naturnamlen skulle ge lii,mnar jag f.n. osagt'.
5 0m viistra Bleking se B. ohlsson i Blekingboken 1948, s. 107, ii,ven med hiin-

visning till Swenning, Folkma,let i Listers hd,rad s. 330. Hii,r finner jag, p6' ett sent

stadium, tanken p& en betydelseutveckling 'lopp'>''ngt utstrli,ckt' framka'stad'
6 Jfr ovan s. 173 och 175.



178 Bertil Ejder

ligger i en uppteckning frA,n Glimflkra, 0. Gdinge, dEir ordet flterges
med 'If,ng skflra i marken, rdruta' (G. Sj<istedt L942, L-LL 3738).

b) (vdl specialutveckling av a)'Stuka I. stack med potatis L rot-
frukter' (pantofflerd,s, piirerd,s). Detta tycks vara den vanliga beteck-
ningen pf, begreppet i fr6,ga i Nordskflne. Beterd,s 6r upptecknat s6,

l6,ngt risterut som i Hiillaryd i Brtikne hd, Blekinge.l
Hit frires kanske bii,st bet. 'sddesgkyl', kiint genom beliigg frfln syd-

ijstskA,ne (S:t Olof, Albo hd; 0. Sallerup, X'rosta hd.; Smedstorp, fngel-
stads hd; 0. Vemmerlciv, Jilrrestads hd). Man ldgger ocks6, mii,rke till
bet. 'stackar av uppryckt lin', Liiderup, fngelstads hd.

c) 'Strii,ng av sammanrrifsat hti'o. d., kiint frin Oderljunga, N. Asbo hd;
Kvidinge, S.Asbo hd (i formen rdsa); Billinge, Bosarp (rd,sor,pl.), Reslciv,
Trollends, Onsjci hd; Nii,vlinge, Vins1tiv, V. Giiinge hd; Harliisa, Svenshcigs,

X'rosta hd; Briisarp, AIbo hd; Borrby, 0. fngelstad, L6derup, fngelstads
hd; Gladsax, Stiby, Jdrrestads hd.

Omrd,det bildarettstr6,k diagonalt genomSkA,ne frflnnordvd,st till sydrist.
d) En speciell och skarpt avgrti,nsad betydelse, som stfr,r ndra den i

mom. c) nd,mnda och som genomg'6,ende iir knuten till den utvid,gade
formen rd,sa, ti"r 'kardad ullstrdng', 's6, mycket som vid kardning av ull
tages fr6,n kardorna pfl en g&ng', 'ulltapp' (rullas mellan baksidorna av
kardorna och lfrgges eller vrides tillsamman till en rkattr) (Reslciv).
Konstaterad utbredning i[r: Oderljunga, Tossjri, Tostarp, N. Asbo hd;
Ottarp, Vdlluv, Vclsby, Luggude hd; Resltiv, Konga, R6st5,nga, Onsjii hd;
Yen, Rdnnebergs hd; Hallarcid, X'rosta hd; Giirsl<iv, Bara hd; Onslunda
m. fl. s:nar, fngelstads hd.

Den geografiska fdrdelningen p&minner starkt om den i f<ireg6,ende

moment beskrivna.
Detta rd,sa mdter stundom ocks6, i tryckt litteratur. I lundaprofessorn

Sven Nilssons Dagboksanteckningar under en resa fri,n scidra Sverige till
Nordlanden i Norge t8t6 (1379) talas p6, s. 199 om t>nd,gra rd,sor al ull>.
Stiillet dr sve,rbedt mt; det rdr sig visserligen om norska ftirhA,llanden
(jfr strax nedan), men d, andra sidan var Sven Nlsson fddd i Asmundtorp
i Rtinnebergs hd, i vars folkm&I rd,sa'kardad ulltott' torde vara kilnt
fr6,n senare tid (se om utbredningen ovan). Hos Hemberg, Gfi,ngarter och
sp6,r (Bibliotek frir jd,gare, 4) heter det s. 5: t>.. hd,ren (ligga) pd, marlcen i
lorm aa rd,sor eller tappar..>, och rd,sor st'At ocks& i Odenius' civersilttning
av den romerska fiirfattaren Celsus' Atta bocker om ldkekonsten, v.
643, som motsvarighet till latinebs hapsus lanu moll'i,s.z

1 I Sydsk6,ne sti,ger man pantofflestack el. pantofflegra,u 
"

2 Dessa litteraturexempel d,r hei,mtade ur SAOB:s arkiv.
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Man kan knappast undg6, att fcira hit det norska subst. raasa,, f.,
frfln Sogn, s5rnonymt med det vanligare'd,arl,e, m.,en Rul af Uld, frerdig_
kardet til at spindes' (Ross). Torp, N5rnorsk Etym. ord.bok, tvekar i
bediimningen av detta raasa och h&ller frir mcijligt, att det har ursprung-
ligt' ar-. sannolikt har Torp tri,nkt sig ett samband med stammen i den
talrika ordgrupp, till vars allmii,nnaste fciretrddare hor verbet, urid,a.
Det sk6nska rd,sa kan emellertid icke skiljas fr6,n i fcirsta hand. rws(a)
'strdng &v sammanrd,fsat hct' och hdnger genom denna betydelse ihop
med flera ay de ovan ndmnda.

e)'strimma eller rand eller lager i jord av annat srags jord eller av
lera o. d.' Beleigg finns frfln Landskrona och rirup i Rtinnebergs, Halm-
stad, Ottarp, X'leninge, Allerum, Viken och Jonstorp-X'arhutt i Lug_
gude samt 0. Karup i Hciks hd, allts6, det nordvri,stra hcjrnet av omr6,det.1
Ett belysande exempel dr: Drir gd,r enrd,s aoler tarirs 6aer backen, Tirup;
frd,n Jonstorp-x'agerhult ges civersd,ttningen 'fkits, strimma i jorden, i
bergvci,gg o. d.'.

f) '(Utlagd) rad av ngt, t. ex. av vei,xande eller upptagna betor eller
potatis, eller av potatisblast', 'd,y. ay t. ex. torv lagd p6, tork eller av
uppspolad t6,ng eller av knappar eller andra fcirema,l. Denna nyans dr
typiskt sydskA,nsk och antrci,ffas dessutom pfl Bornholm samt p& Lange-
land (Espersen s. 278).2 Tydliga berdringspunkter med mom. a) finns
emellertid. Ett till rris bildat verb rd,sa d,r rzrltt vanligt och betyder ,ldgga

(n6,got) i rader', i fcjrbindelsen rd,sa opp ,rada upp,, ocks6, ,stcika till,.
Hit b6r en rriso) sp e (i

tryckt text rstad, Fd,rs hd,
dels den ut eI. kvarter ka,.
Den senare ilr kalnd genom en handling fr6,n 16gg, som anfdres av H.
wa,hlin, Mariakyr&an i Ystad (1916) s. b9, dven i sammansd,ttningarna
kuinnfolkerd,s och manfol,kerd,s, om dylik rad pfl vdnstra resp. hcigra sidan
om mittgA,ngen i kyrka.s

ovan s. 171 f. har framhri,vts, att ord av den ieur. roten eras- osv. visar
dels bet. 'r6relse', dels bet. 'vii,tska' o. d., dels en fcirening av bflda.
DA, subst. rd,s pit" nordisk botten i vissa trakter visar ijyervikt fcjr bet.
'rtirelse', i andra fcir bet. 'vatten i riirelse', i andra &ter fcir bet. 'vd,tska,
fuktighet civer huvud', s6, sv&rar detta nA,gorlunda mot tilstA,ndet pa,
det ieur. omr6,det som helhet. Det eir emellertid icke troligt, att hela det
existerande rika och mA,ngskiffande bestA,ndet av betydelsenyanser h.os

1 om betydelsen finns i Bjere hd rir ovisst,. ordet iir dti,r upptecknat, end.ast en
g6,ng och d6, i bet,. cz.

2 Jfr ovan s. 173.
3 Se SAOB.
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rd,s kan med raka linjer fiirbindas med ett urgermanskt oller d,nnu d,ldre

tiltrstf,,nd. Tvii,rtom d,r det troligt, att en mii,ngd novationer och skrid-
ningar i olika riktningar har intriiffat. I sJrnnerhet mf,ste man rri,kna med

sfldana, ndr man vill siika fiirklara, hur de skildrade sydsvenska sdrut-

vecklingarna varit m<ijliga. x'riljande omstiindigheter torde biira tagas i
betraktande.

Pe yitt skilda lnall (.frra, Giiinge, Vdstergiitland, Trcindelagen, Island)
kan konstateras, att rds avser en rdnnformig f<irdjupning eller klyfta i
marken utan nilgot ddri framflytande vatten. Det fcireligger al1ts6, hri,r

dominans av den betydelsekomponent, som oY&n kallats nr 3, och

skiftningen beror vdl helt enkelt pfl att man fdst, sd,rskilt avseende vid
bdokens osv. fira i stdllet f<ir vid sjii,Iva vattnet. Nu iir det ett kilnt
faktum, att ord ured innebcirden 'krcikning, vti,lvning' o.d. ibland har

kommit att, avse en konvex, ibland en konkav formation' Som exempel

m6, an_fciras dels det av r.'Lundahll 0ch G. Eranz6n2 0mskrivna Koura

(Kd,uer6), som i vissa fall avser en hrijd och salunda betydelsemii,ssigt

sluter sig nti,ra till isl. kofri,'hd"tta, huYa', i andra fall avser en sdnka',

dels det av E. Lid6n3 framdragna mIt. kd,l,e, som avser dels 'Grube,

vertiefung, Loch' (och i denna betydelse iir inl6,nat till de nordiska

sprfi,ken), dels'Beule, Geschwulst,'.4

Pfl detta s6tt skulle man kanske i frflga om rd,s kunna etablera ett
samband mellan A, ena sidan den utbred.da betydelsen 'kci,ll6,der i moss-

mark' eller 'lflngstrdckt, vattenfylld sdnka' och liknande (se s. 173 ff.) och

6, andra sidan betydelsen '(naturlig eller konstgjord) hiijd.strii,ckning'.

Betrii,ffande rds som benilmning p6, li,ngsmal stack av rotfrukter vore

det, en miijlighet att utg6, frd,n den sakliga omstrcindigheten, att inrri,ttan-

det, av en sa,dan btirjar med att, man grilver en l&ngsmal grav i marken,

i vilken man biirjar att leigga fcirridet, varefter detta staplas upp sfi' at't

det nflr 6ver upp iiver gropens kanter, tiver markJrtan. Jrimftir bendm-

ningarna panntofllegrau fuiln Ski,nes odn (iord,)prirgrop, piirgrau ftb'r,

Dalarna.6
Emellertid kan enligt min mening icke samtliga fdreliggande betydelser

ftirklaras p&, n6got av dessa sdtt, och det tir vtil icke ens ncidvei,ndigl, att'

1 Namn och bygd 1936 s. 163 ff.
2 Vikbolandets by- och gE,rdnamn I:232 f.
3 Indogerm. Forsch. 19:359.
a F6r ytterligare exempel se Lid6n, Blandade sprE,khistoriska bidrag 2:52 f.,

Hellquist, Etym. ord.b. :urrdet da,l,, httu, kupa och T. Bucht i Namn och bygd
1938 s. 127, rned litterattrr.

5 Se ovan s. 178 not l.
6 Levander, Ovre Dalarnas bondekultur 1:437.
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nd,gon mA,ste gtira det. Sfrlunda kallas i Sydsverige sesom redan ndmnts
icke blott en potatis- eller betstuka fiir rda .utan ocks6, en lA,ngstrdckt
naturlig frirh<ijning i terrci,ngen (mom. a). Och man drar sig fiir att be-
trakta potatisr&sen som primei,r i frirh6,llande till den naturliga &sen.
Snarare rir f<irhd,llandet det omvd,nda. Och i mom. e) och f) rtir det sig
ju ofta (oftast?) icke alls om nivflskillnader. Utan att vilja utesluta de
fcirst diskuterade alternativen skulle jag vilja som viktig samman-
bindande faktor framhi,lla den helt dvervd,gande utstrilckningen i en av
rummets dimensioner, dvs. den lfrngsmala formen, rrilken ovan s. 172
uppstiillts som en egen betydelsekomponent.

Det centrala i det huvudsakligen sydsvenska novationskomplexet
vore dfl snarast riverg&ngen 'rcitlinig rcirelse'>'linedr utstrdckning'. Ddr-
vid bleve fi6,gan om hcijddimensionen ovei,sentlig, och samtliga betydelse-
moment, kunde samlas under en synpunkt. Man finge ocks&, mcijlighet att
jrimfdra med utvecklingen hos vissa ord av stammen striuk-, strulc-.
Ett strd,h kan bide vara ett stcille drir vatten strdmmar fram livligt och
ingfl, i ett ord sorra dalstrd,k eller hdjd,strd,lc. En da1 eller en &s tdnkes rcira
sig fram6,t i landskapet liksom ett vattendrag giir detl; jd,mfiir det danska
baklcestrag.. Motsvarande bruk finns av ordet d,rag. SAOB &terger detta
(d,rug I 24) rned'strdckning, str6k'; 'berggA,ng' och anf6r som ex. Mellan
Slcagen och norsha kusten strylw ett d,jupare >>il,rag>> in mot suenska kustenz
Sv. Dagbl. 1902, nr 576, s 3, och Uti d,essa berggd,ngar, eller d,rag, (ZAge)
strylca 2, 3, el,ler llere parallelilrum,m,eri samnta aciilerstreclc, Rinman,
Bergverks-lexicon 1:449 (1788); i det senare fallet fcireligger vril ett
iiversdttningsli,n fr6,n tyska. Dessutom hdnvisar SAOB till fcirekomsten
av s&mmansdttningarna bachd,rag, hdjdd,rag oclt malmd,rag. Aven i danska
filons balclced,rag, liksom tyskan har det betydelsemiissigt nrirstfi,ende
hdhenzug.

3.

De skildrade sydsvenska betydelserna hoS rd,s (rd,sa) framst&,r redan
genom sitt liige i kartbilden som novationer. Direkta bevis fcir denna
deras egenskap ldmnas av vissa ortnamn. Ett ri,r just det ovan behand-
Lade Rd,set, vars frirra led utan tvekan dr rd,s 'kdrr' o. d. och som dr
medeltida. Ett annat mig bekant d,r Rd,sacigen, gammalt namn pfl, en
vti,g i N. Asums sn, Gdrds hd, Kristianstads ldn, som fcirbinder kyrkbyn
Asum med den lS,ngstrd,ckta socknens nordliga delar och som gflr iiver

1 Jfr ilven s8,dana sarnrnansii,ttningar rned strd,k (med skiftande nyanser) som
bordlciggn,ingsstrdlt, lcalkstensstrd,k, kuststrdk, landstrd,h. morcinstrd,k, plogstrdk, pro-
menodstrd,h m. fI. (se SAOB).

2 Observera hiir iiven det karakteristiska bruket av verbet stryha.
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gamla sidliinta marker. I denna trakt betyder rcis nunera vanligen 'po-
tatisstuka' (och i varje fall icke 'kti,rr' e.d.)1. Sjiilvfallet kan betydelse-
overgflngarna ijver huvud. ha intrdffat vid olika tid i olika trakter.

Att Sk6,ne jiimte sodra Halland, sydligaste Sm6,land och vblstra Ble-
kinge sprfi,kgeografiskt sett bildar en enhet, som f6reter avvikelser
gentemot nordligare trakter (men ofta likhet med Danmark) tir ju ytterst
viilkdnt. Det rcir sig dFi,rvid oftast om ordens utbredning eller fonetiska
utveckling. Mindre vanliga dr kanske semologiska grdnser av ov,&n

demonstrerat slag. Stiirre sammanstri,Ilningar av sAdana fijreteelser
saknas i varje fall.

Emellertid b<ir det anmdrkas, att de skildrade betydelseutvecklingarna
hos rds med sldktingar torde ha kunnat fiirsiggd, oberoende pA, skilda h6,ll
Det engelskal race har i dialekterna bl. a. sfrdana betydelser som 'a freight
of water from a well'; 'a track';'a course in building, & groove cut in
masomy'; 'a" range, series, row of anything' (a race of pits, race ol onions)
och som verb 'to ra,nge, string, place in & row'.2 De sistnilmnda std,mmer
ju helt med en de1 av de nyutvecklade sydsvenska betydelserna. Htjr
nuckcim&let rcts som sannolikt dr samman med det tivriga hri,r behandlade
ordmaterialet, dr dess betydelse sannolikt ocks6, spontant nyutvecklad.

Allt detta m&nar till stor fiirsiktighet vid ansdttande av betydelser
f<ir det ftirlitterri,ra, rekonstruerade materialet.

1 N5gon allmd,n inventering av de sydsvenska ortnamnen fr&n denna utgS,ngs-
punkt har jag icke gjort. P& Lindqvists ofta A,beropade karta finns i trakterna dster
om Ringsjdn tre t'ecken fdr orl,namn innehS,Ilande rd,s. Det, ena torde vara, Rdset.

De b6,da andra har jag icke kunnat identifiera.

': W-right, The English Dialect' Dictionary. Se ii,v. de mindre dialektordbockerna,
t. ex. Addy, Sheffield Glossary s. 184, Heslop, Northumberland Words s. 559,
Holland, Chester Glossary s. 278.
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Skrifter utgivna genom Landsmfllsarkivet i Lund

1" Gunxan Hnpsrntjvr Sydsmf,,liindska Folkmfl,l I. fn-
ledning, studier over vokaler i starktonig stii,llning.

2. Netex LrxoqYrsr Sydviist-Sverige i sprA,kgeografisk

belysnirg.
3" P. I{" PntmnsoN Ordbok over Yalldarnf,,let.

4" Gtjsra S.rdstnDr Studier civer r-liuden i sydskandi-

naviska m&,1.

5. Ixemyran IneERS Studier civer det sydvii,stskfi,nska

dialektomrA,det.

6. Folkminnen och folklivsskildringar frf,,n Glimf,,kra

socken i nordcistra Skf,,ne. Texter p6, dialekt, for-
fattade av J" SvmxssoN och V" IvenssoN, utgivna
av GdsrA S.riisrEDT.

7. Guxr.ren l{nnsrntirvr Ordstudier i anslutning tilI
P" Rydholms anteckningar om LA,ngarydsmi,let i
vii,stbo I-II:1 (1948-50) ,II:2 (1954).

B. Svnx Bmxsox Studier civer adjektivsuffixet -ot i
svenskan.

L Svmr.r Bnxsox Blekingska dialektstudier f"

I0" Ordsprfi,k, ordsttiv och talesti,tt frfi,n sydvti,stra Smf,,-

land. Med inlednirg och kommentar av Stnx-BnnTIL
YIDE"

I I " Iluco Annsrouc Studier civer sydostskfl,nska folk-
rn6,1" I.

L2" Studier i nordisk sprf,,kvetenska,p.

Pris 15 ky.
!'-d+

' i'!-+e ,

* 'a.i 
:;

..++t..11r. n \i*r;.


