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FÖRORD 

Föreliggande studier utgöra fortsättning på Nordiska ordgeo-
grafiska studier (1937) och Dialektgeografiska undersökningar 
I—II (1940), som omfattade benämningarna på husdjuren i ettårs-
åldern: gimmer, gylta, följa m. fl. (Nord. ordgeogr. stud.) samt syno-
nymerna för gumse och tacka (Dial. geogr. unders. II). I denna 
nya del av Dialektgeografiska undersökningar skall jag, såsom jag 
i förra delen meddelade, nu behandla benämningarna på galt och 
sugga. Dessutom skall medtagas lockrop till får och höns. 

Eftersom SAOB kommit till ett liknande resultat som jag 
beträffande ordet orne (tr. 16/11 1950), vill jag meddela, att jag 
i huvudsak skrivit mitt manuskript för c:a 15 år edan och före-
läst över detta ämne vid Uppsala Universitet samt tänkt publicera 
det i fortsättningen på Nordiska ordgeografiska studier. Jag hind-
rades emellertid på grund av krigsutbrottet och andra mellankom-
mande omständigheter. Arbetet »Stäva. Ett kartläggningsförsök» 
var också ett led i dessa studier och publicerades i tidskriften 
Svenska Landsmål 1940 (tryckt 1942). Med efterföljande under-
sökning anser jag mig för övrigt ge en utförligare tolkning av 
ordet orne än som tidigare skett. 

Till grund för undersökningarna ligga liksom i föregående 
del i första hand svaren på frågekorten (frk.), för vilka utförli-
gare redogjorts i Nord. ordgeogr. studier (s. V f.). Sedan föregå-
ende del utkom, har professor Herman Geijer gått bort. Han var 
den som ivrigast arbetade på att få frågekorten utsända och be-
svarade. Hans minne ägnas en tacksamhetens tanke. 

För lån av det norska frågekortsmaterialet tackar jag prof. 
Nils Lid, som dessutom givit nalgAillåteLse_ att härtpublicera detta 
frk-material. För lån av det finl.svenska materialet tackar jag 
främst prof. Olav Ahlbäck. Denne har utsänt frågekorten för 

1  Arbeten utg. med understöd av Vilhelm Ekmans universitetsfond, Uppsala, 
nr 46. 

2  Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Uppsala. Ser. A:1.. 
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Österbotten. För lån av det danska materialet tackar jag uni-
versitetslektor Poul Andersen, föreståndare för Udvalg for Folkemål 
(U. f. F.). Denne har också från Udvalg for Folkemåls samlingar med-
delat många viktiga upplysningar om danska förhållanden. Tjänste-
män, samt personal vid landsmålsarkiven i Lund (LAL) och Göteborg 
(I0D) tackar jag likaledes för extra excerpter av material och 
anvisningar. Universitetsadjunkt Niels Åge Nielsen, Aarhus, är 
jag också tack skyldig för tillåtelse att publicera material från 
hans kartor i uppsatsen »Danske dialekters lokkeråb til husdyr» i 
Festskr. tu l H. P. Hansen (1949). Detta som komplettering av 
de mig tillgängliga frågekorten utlånade av Udvalg for Folkemål. 
Nuvarande arkivar Ingeborg Hoff och ordbokschefen Alf Helle-
vik, båda i Oslo, tackar jag varmt för hjälp av olika slag be-
träffande det norska frågekortsmaterialet. 

Docenten Karl-Hampus Dahlstedt har från sina tidiga student-
år deltagit i Landsmålsarkivets arbeten och därvid samarbetat med 
mig; bl. a. har han biträtt vid språklig kartläggning. Jag passar 
på tillfället att tacka honom även för givande diskussioner. 

Fru Sonja Holmbäck samt ingenjör och fru Erik Fältman ha 
biträtt med kartritningen till detta arbete. Såväl vid kartorna 
på ett tidigt stadium som vid den tyska översättningen av Sam-
manfattningen har förste amanuensen vid konsthistoriska semi-
nariet dr. phil. Rudolf Zeitler varit mig behjälplig, för vilket jag 
är honom tacksam. Dr. phil. Ole Widding tackar jag för hjälp 
med ett par nyisländska ord (bl. a. run-svim). De många (c:a 400) 
besvararna av frågekorten från Sverige har jag ofta i åtanke, från 
Korpilombolo i norr till Valleberga i Skåne; framdeles skall jag 
ge en lista på namn m. m. 

Till slut tackar jag prof. Dag Strömbäck för hans vänlighet 
att införa mitt arbete i arkivets skriftserie samt för att han läst 
igenom det i manuskript och därvid gjort rättelser öch viktiga 
tillägg. Seriens redaktionssekreterare, förste arkivarien Manne 
Eriksson, tackar jag likaledes för gjorda rättelser och tillägg. 
Landsmålsarkivets personal har alltid beredvilligt svarat på alla 
de många frågor rörande materialet, som jag måst ställa. Jag 
tackar dem alla hjärtligt. 

Uppsala i augusti 1951 
D. 0. Zetterholm 
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Orne, Råne, Galt, Fargalt, So, Sugga, no. Purka 

1) orne : råne 
(Karta 1) 

Sedan gammalt har man förmodat, att orne, som finns i Dan-
mark och Sydsverige, skulle vara uppkommet genom metates av 
ett runi 'fargalt', som finns i Norge, mellersta Sverige och Fin-
land. Så redan Rietz 1867 och senare även Emil Olson, Appell. 
subst. i fornsv. 1916. 

Emellertid har Hellquist i Ety.mologische Bemerkungen 1893 
(Läroverksprograrn, Gävle) framställt en annan etymologi, upptagen 
i Etymologisk ordbok 1922 f. (ny uppl. 1939), enligt vilken orne 
etymologiskt skulle vara samma ord som orre. I orne skulle n-
stammens n ha inträngt i nominativen. orne skulle alltså utgå 
från urnord. *uran- »av gem. *(w)urznan-, egentl. 'hanndjur, be-
täckare, avlare', besl. med grek. (inb?, ärrön, man, 6'M-in manlig, 
fpers. argan-, man, sanskr. nablui-, tjur, ytterst: befuktare, sädes-
utgjutare, jfr sanskr. årfflti, rinner, el., med samma betyd.-utveck-
ling, besl. med lat. verrås, galt ... lett. versis, oxe, jfr sanskr. 
vår4.ati, regnar ... alltså till någon av parallellrötterna ers el. 
vers, fukta, väta (jfr under urin); liksom oxe, egentl.: tjur, till 
sanskr. ukOti, väter. Jfr det urspr. likbetyd. ur (ox e) ävensom 
orre (av *urzan-: orne = hjässa: hjärna)». 

Betydelsesammanhanget mellan de olika orden synes ju påfal-
lande. För min del har jag dock en något annan åsikt om upp-
komsten av orne (jfr numera även SAOB). Man måste ta hänsyn till 
den geografiska utbredningen av ordet orne och därmed samman-
hörande ord inom Norden samt det faktum, att orne inte finns 
belagt inom andra språk. Vad bärkraften i Hellquists teori 
om den formella utvecklingen beträffar, så frågar man sig, 
om ljudförbindelsen rRn med nödvändighet skall utvecklas till rn, 
jfr yrn av germ. *urzni> ynn 'orrhöna'. 
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Man bör lägga märke till att orne inte finns i lagarna, men 
väl i Läke- och Örteböcker (7:237, början av 1500-talet) samt i 
Randi, rörande Skandinaviens historia (18:168, år 1506). Däremot 
är råne vanligt i lagarna (Små!., Vgl., Ögl., Sdm., ME St., Chr.). 

Ihre, Sw. Dial. L., upptar råne Ögl. Värml., rånte Ögl. Sdm. 
samt rone o. ronne Vgl. o. ronsk adj. 'brunstig'. 

Om förekomsten av dessa ord i dialekterna ger Rietz (s. 548 b 
f., resp. 489 b) följande upplysningar: 

RÅNE (pl. rånar), m. fargalt. VI., vg., ög., nk., ni. (Värmdö), 
kl. in. fl. Ordet förekommer i flera former: råinne, rönne, 
Bhl.; ronne, Dis.; rune, Vg., vi.; rånnte, Dis., vg., ög., nk., 
sm., kl.; råna, råna-gallt, Fl. (Ingo, Sjundeå): rånn-gallt, Fl. 
(Nerpes i Öb.). Fsv. runi, m. fargalt. ÖGL. VGL. SDIL. Cod. 
A 49, f. 192 v.; fn. runi; n. råne. 

ORNE (pl. ornar), m. fargalt. Götal. D. orne, m. id. Orne 
är måhända en omkastning af fsv. och fn. runi, m. fargalt, 
sv. dial. råne el. rune; . . . Jfr dock fin. oras, oro, galt. - 
HÅL-ORNE, in. 1) snöpt fargalt. Vg. (Bind); 2) fargalt med 
en pung eller testikel. Sm. 

ORNE-GRIS, m. osnöpt gris af hanslägtet. Sk. D. ornegriis. 

Dessa uppgifter ge visserligen en ofullständig bild av de moderna 
dialekternas material, som det framträder på min karta, men de ge 
en god, ungefärlig bild, om man lägger samman uppgifterna. 

Den geografiska utbredningen med runi från Finland till Norge 
och större delen av Sverige — orne har under rätt sen tid trängt 
upp i Mellansverige — talar onekligen för sammanhang mellan 
de båda orden. Beträffande den antagna metatesen jfr da. hors: 
isl. hross och gutn. russ samt — och det är viktigt, eftersom få 
exempel finnas på metatesen i initial ställning — Orlando gent-
emot Roland. Det exemplet är visserligen från romanskt område, 
men företeelsen torde vara allmänspråklig. Jfr också nedan. Att 
orne under relativt sen tid framträngt över Sverige, framgår av 
en jämförelse mellan Schlyter och Söderwall. 

Man bör också lägga märke till, att ordet rune, råne bredvid 
sig har ord, som visa denna ordgrupps produktivitet. Sålunda 
upptar Rietz (548 b) ett adj. rån kättjefull, brunstig, om männi-
skor och kreatur (Ej. [1], hs Bj). Se även Wennberg, Ordb. ö. 
allmogeord i Helsingland, rön och rå? (Db.) adj. brunstig, kåt. 
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Vidare uppger Rietz ett verb råna, vara eller bliva brunstig, om 
bockar (Hs., hj.), om fargaltar (Fl. (Ingo)); rånas, vara brunstig, 
om sugga (131. (Värmdö), nk). Vidare märkes ett adj. rånnsk, bruns-
tig, parningslysten, som har stor utbredning (Rietz uppger det 
från Dl., 131.—Sm.). Härmed bör också jämföras uppgifterna hos 
Bucht, Äldre il och ö i kort stav. i mellersta Norrland (1924), s. 
87: »runa v.: Å. Tre ra 'vara brunstig (om hästar)'. — Hs. 
Ob. röna 'vara 1. bliva brunstig'. Hz 548 b råna 'ds. (om bockar)' Hs. 
Hj. — T. Ob. runa 2.— runa(-) adj.: Hj. Lhär röna.' ej kastrerad'; sms.: 
r4nubc'eAre '-gumse', rånabick, rönugat; J. Berg rånabc'ekre, 'osnöpt 
gumse', rilnaUds. — Hz 548 b råna-gummse Hj., råna-okse 'tjur' 
Hj. — Lhär röna adj. är möjligen lösgjort ur de ovannämnda 
sms. Jfr föreg. ord ock run, ron adj. s. 19.» 

Anmärkningsvärt är, att ordet råne (rånne) förekommer i Dan-
mark, som är centrum för orne (Vens., Vestj., Andst., Agersk.). 
Jfr också frågekortens material. I Danmark finns också ett verb 
ronske, (om vwderen) 'lobe efter fårene'. Verbet ronne (Vens., Mors, 
Thy, Vejr, D.) betyder enligt Feilberg: »1) yttre parrelyst om 
vwderen, både om dens fwrd og dens lyd, hvormed den kalder på 
fårene . . . 2) hore, om msker; jfr Aasen, runnbukk, avledygtig 
buk». Ytterligare anför Feilberg ronnebuk 'horkarl' (Agger), ron-
negal, om 'en veder, som lober' (Vens.) och ronnevceder 'handyret 
blandt fårene; buk, veder'. 

Det är anmärkningsvärt, att ordet orne inte är belagt i 
fornisländskan och inte heller i tyskan eller engelskan vare 
sig i gammal eller ny tid. Hur kan det komma sig, att orne ej 
framträder i så rikhaltiga källor som de fornisländska texterna, 
medan etymologiska motsvarigheter finnas belagda i lettiskan 
och lat. m. fl.? 

Falk-Torp hänvisade till da. hors av hross, men det är inte 
riktigt lika. I hors är det h, som föregår vokalen och konsonan-
terna. Ordet horsgök 'en beckasinart med ett gnäggande läte', av 
kross- finns på ett stort område också i Sverige; råne avlöser orne 
ordgeografiskt: råne och rånte vidtager, där orne upphört (se kartan). 

Lennart Moberg har tagit upp denna ordgrupp till behand-
ling i Nysvenska Studier 28 (1949) och infogar här Hellquists 
etymologi, som han ansluter sig till (lat. verres); likaså gör Ordbog 
over det da. sprog (»besl. m. lat. verres») medan däremot SAOB 
(1950) följer den gamla Falk-Torpska linjen. Så gör även i stort 
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undentecknad, som närma,re motiverar denna etymologi. Vid sh.-
teeLav nämnda uppsats skymtar hos Moberg tanken på orre som 
onomatopoetiskt (enl. Hellquist)L Möjligheten kan inte bestridas, 
säger. Moberg, men han återgår samtidigt till den Hellquistska an-
knytningen, a. a. s. 12. 

För fullständighetens skull skall nämnas, att Danmark, särSkilt 
Jylland,. har initialt w i orne. Det anses ha uppkommit genom 
förlängning av vokalen. Brondum-Nielsen, Gammelda. Gr. I, ss. 
350, 357, räknar med övergång från en mera stängd till en mera 
öppen artikulation, när det gäller worm 'mask'. 

Från Kort over de danske Folkemål (1898-1912) uppges, »at 
i jysk er begyndelsen, i ~Mene dxrimod slutningen af o-lyden 
bleven indswevret i retning af w» (s. 35). På s, 126 meddelas 
en ordlista bl. a. över orne: wori, woni (Ty, Mors på Jylland), åra, 
ou (Mön, Fyn), On', ånari, ån a (.ro, Ostjy11., Als). Feilberg har 
tidigare dessa och dessutom bl. a. årna, ina; samma 1. likn. har 
jag även fått belägg på i de av Udvalg for Folkemål utsända 
frågekorten, dock inte ork, årak, som Feilberg uppger från Oland 
i Jyll. 

Om likvidametatesen i danskan jfr Brondum-Nielsen a. a. II, 
s. 47 f., där ordet agern 'ekollon' anföres samt som sig bör or-
den ross och hors [men inte orne: ronne, runi]. 1 agern står rn 
nästan i 'trycksvag ställning', i efterstavelse, och liknande ut-
veckling finns det många exempel på. Ordet skulle komma av 
akrana, jfr got. akran och likaså feng. wgern. Brondum-Nielsen 
kallar metatesen »urgermansk»; Palander: »einzelsprachlich». 

I fråga om formerna ross : hors kan man jämföra fht. hros, ros, 
mht. ros, ors, fsax. hross (hers), mlty. ros, vanl. ors, mned. ors„ ned. 
ros (efter Palander, Die althochd. Tiernamen). Obs. även fornfris. 
hors, hars, hers, ros, nyfris. (delvis) horse (västfris., tydl. inte nord-
fris., märk dock det nordfris. (av da. Horseby K. Vald. jordeb. in-
fluerade?) ortnamnet Horsbel och Rosbel, P. Jensen, Wb. der nfries. 
Spr. der Wied. 1927 samt Outzen, Glosa. d. fries. Spr. [1837] s. 
136 enl. Rietz 262 b). Eng. har horse, ags., feng., meng. hors. Att 
märka är vidare det faktum, att ronne med sammansättningar bara 
finns på Jylland i Danmark (några belägg på Fyn, Flernlose, Vejlby 
vid Middelfart ligga på västligaste delen). 

hors i ortnamn, bebyggelse- och naturnamn finner man så 
långt norrut som i norra Uppland (Östervåla) i Horstistogh fr. 
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140ha i - gpekat av ,förste ark. Man Eriksåkm, 
samt något 4dligaVb}(Västerlövsta) madlelädg fr: 13:70 (Lkorsahoda) 
men inte i VärmlAnd. Spridda belägg på naturnamn äveh i ,Väster-
bottea :och audra-norrlAndska landskap enl. 'uppgifter från Sv. 
oith . ark. genom ark. Gunnar Pellijeff. I: stort sett följer Meta-
tesen rs metatesen rn, men rs går vidare och finns obkså i fsv. 
Metatesen kan ha, legat som ett underlag från västgermanskt' 
Incitamentet till metatesen berör jag nedan. — Om de eventu-
ella förbindelserna mellan Friesland, Västtyskland, Sydvästtysk-
land och England se nu senast Th. Frings, Grundlegung einer 
Geschichte der deutschen Sprache 1948, särskilt kartorna 36 o. 39, 
behandlande bl. a. Brunnen : Bom, gn : gån. Den förste, som fram-
kastade möjligheten .av dylika förbindelser, var F. Wrede 1924 
i Zeitschrift • fiir deutsche Mundarten band 19, varefter följde en 
livlig diskussion, i vilken Frings efter klargörande kritik bygger 
vidare på den Wredeska tanken och innesluter Holland i problem-
ställningen. 

horn och korn ger andra resultat än orne; åtminstone ställvis 
blir orne till wonne o. likn. Ett w har utvecklats av långt o och 
rn har assimilerats till nn. Ett helt nytt ord har uppstått. Se 
närmare därom nedan. 

Om man har att välja mellan anknytningen till lettiskan, san-
skrit, latinet etc. (med skyldighet att förklara n-avledn., vilket till 
nöds kunde gå) å ena sidan och å den andra den dialektgeogra-
fiska situationen med Anknytning till dansk ljudutveckling, där 
metatesen förekommer, och vidare frånvaron av orne på andra 
platser, så väljer jag i varje fall, med stöd av fakta som anförts 
och anföras nedan, den danska linjen, trots att jag inte har nå-
got danskt ord att sätta upp som direkt parallell, men vi ha Or-
lando : Roland och hors : ross, och det kanske finns ytterligare nå-
got. Så gör också SAOB utan närmare motivering än da. hors. 
Man kan hänvisa till eng. horse : ty. ross, gutn. russ, is]. hross. 

Sedan ha vi spår av metatesen i fPris., nyfris., nordfris. (för 
hundra år sedan), mlty., mnl., alltså övergången r + vokal + s 
till ',vokal + rs. 

Metateserna äro starkt växlande, de ha större regelbundenhet 
endast inom särskilda områden. Jfr Noreen, Urgermanische Laut-
lehre s. 9: »Die Regel, nach welcher bald u/, bald /u u. s. w. 
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auftreten, ist nicht endgiiltig festgestellt. Unzureichend sind die 
Erklärungsversuche bei Brugmann Osthoff ..., Kluge». Kon- 
sonanten har kanske fått tagas från föregående ord (jfr orne-repe 
'testikel' i gammalda., som kunde tänkas komma av *rånercepe)? 

Vad ordet rånes kvalitet och kvantitet beträffar, så måste man 
räkna med a-omljud (västnord. och östnord.(?)) samt påverkan från 
det föregående r-ljudet. Det långa n-ljudet i ronne kommer från 
former med långt n av verbet rinna, bl. a. infinitiven, jfr A. 
Noreen, Altisl. Gr § 162. 

Wessen upptar inte råne 'fargalt' eftersom ordet inte hörde 
till nomina actionis eller nomina acti, till vilka kategorier Wes-
s6n huvudsakligen begränsat sin undersökning (utan var nomen 
agentis?). Hellquist nämner under orne i förbigående råne till 

rinna och ränna. Han berör inte runn 'skott' etc. (så vitt jag 
kunnat se), vilket däremot får en framträdande plats i WestAns 
framställning. 

Det är litet egendomligt med betydelsefrågan. Hur skall bety-
delsen 'rinna' kunna kombineras med 'ränna' annat än som utgångs-
verb till kausativet ränna? Man kan jämföra sammanblandningen 
mellan de båda orden got. 2-innan, (rann) ränna, löpa o. s. v. och 
fornisl. renna, rinna flyta, ränna, löpa. Hellquist nämner intr. 
rennen i nyht. under ränna v. Jfr mit. runnen sv. v. 'gerinnen' 
(d. v. s. ysta sig, levras, löpna, även runnes. = Henne, Liibben, Mit-
telniederd. Hdwb.). 

Under rann m. 'busk, klynge av smaa trxr' nämner Torp, Nyno. 
etym. ordb. »sveits. errinnen skyte i veret». Det besläktade no., fvno. 
sv. dial.runn,runne(Ross)' buske, skott' har enligt Wessen sin böjning 
»nach dem Systeme der vokalischen Stämme. — Vgl. awn. brunnr» 2. 

Jfr Falk-Torp »det tu l grundroden *era horende gr. b-nos 'skud, 

spire' = skr. knas n. 'strom' (:ags. ryne 'strom')»; ränna är enl. 
Falk-Torp lån från mlty. 

Man kan också jämföra Jakobsen, Etym. Ordbog over det 
norrone sprog på Shetland (1921): »ron, ronn, [rön], v., om et 
hundyr, iswr en so eller twve: soge hannen, ville parre sig; de s u 
or b ikk is r onn in. Conn. Forskelligt fra »rin» [rin], v., rende, 
lobe. Derimod siges »de s u is 'run' [rön], soen er bedekket (Conn.), 
hvor »rön»  i formen er perf. part. »run» af »rå», v. lobe.» 

i Wessb, E., Zur Geschichte der germ. N-deklination s. 73 f. 
2  E. WesAn, a. a. s 73. 
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Hellquist modifierar en smula Falk-Torps etymologi av rinna, 
renna. Han sammanställer ie. roten ren med got. runs samt med 
råne galt. Men hur går det med betydelsen? Got. runs är ju ett 
verbalabstraktum och betyder 'lopp' etc., jfr fsv., fda. blodh-runi 
'blodflöde', jfr WesfAn s. 73. Det finns inte på kontinenten. Förste 
arkivarien Manne Eriksson har haft vänligheten att meddela 
mig några belägg på springa 'betäcka', som springgumse 'ung 
gumse duglig att betäcka' (Östervå1a, Uppl., M. E.), jfr Hz runn-
väre 'springbagge' (548 b), språngavgift, springbär, springkorn m. fl. 
Men dessa betydelser gå förmodligen tillbaka på ty. springen 
hoppa. Jfr även löpa, löpsk om hyndor o. s. v. 

Falk-Torp för ordet tillbaka till en »grundrot *e». » Sammanställ-
ningen med roten rei i sanskr. rinvati 'låter flyta' .. möter», 
säger Hellquist, »formella svårigheter». Betydelsen hos utgångs-
ordet är alltså fortfarande oklar. 

I den äldsta isländskan är rinna sällsynt, i fisl. (samt i nyisl. 
och i no.) kommer i stället renna som den vanliga formen. Det 
betyder att kausativet har övertagit grundordets form i inf., för 
övrigt böjes det starkt. Jfr part.-formen, som inträngt i inf. i holl. 
runnen, ity. runnen 'gerinnen' ---- stelna, och eng. run. 

ronnevär 'vädur' finns i da. dial. på Jylland i anslutning till 
det norska området, där runnvär också förekommer i olika ge-
stalt: runn-, ronn-, rung-. Aasen säger att formen är »usikker» 
när det gäller runnbukk (oftere Rungbukk. Jwd. Lister, Mandal). 
Rose har rungvedr m. m. (reuvaire Sxt. Valle, rooveire Tel., &et. 
Bygland, roonnveire och broonn- Tel.). 

Dessa ord måste väl innehålla former av det gamla isl. runi 
eller verbet råna 'vara brunstig', adj. rån 'brunstig'. Jfr Rietz och 
Bucht a. a. s. 19 och 86 f. Möjligen kan man tänka sig en samman-
blandning med runn 'skott' (?) etc. samt nasalering. 

runne finns också i Bohuslän men däremot inte i Halland. 
Man väntar sig att finna ronnvär på hela området för orne, om 
orne skulle ha utgått från ronne, men de båda företeelserna täcka 
inte varandra helt. I Bohuslän ha de båda orden gått »omlott» 
med varandra.' rånne är det äldre ordet; rånnegalt förekommer 
också i Bohuslän. 

1  Jag ber att få rätta ett par uppgifter i en opposition (på B. Björseths avh.) 
i Göteborg, tryckt i Nysv. Stud. 1946, där jag i hastigheten säger: »orne finns väl 
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w;PrftQ4ia vurglit kliktritggigtdi Da.nmark och,ffitint .Sverige t.o.m. 
13o1ugliki.n. I Jylland fmns- dock ronnevär 'väcluAlket även är 
belagt från ett par stäku på Fyn, jfr ovan. ,Moth (c:a 1650-
17041iar ett bAltigg, men det kan vara norskt (?): rånvwcicer. 
Ordet orne 134rj'1y1ill genomförts i så gammal tid; att detta viktiga 
ord förallmänligats i hela Danmark och i en stor-del av Sverige. 
Det finns ett belägg på orne i den danska rimkrönikan i hs från 
1490-talet. (Varken fargalt eller galt finns i Skånske Lov). 

Sv., no. och isl. dial. runne, runi, runnvär, da. dial. ronnevär 
anses komma av en form av renna 'löpa i brunst'. Hellquist säger: 
»Ett helt annat ord, som stundom felaktigt sammanförts med 
orne, är likbetyd. sv. dial. rån(n)e . . ., da. dial. runne, löpa i 
brunst, sv. dial. ränna, vara brunstig, besl. med rinna och 
ränn a.» 

Den som gjort den »felaktiga» (enligt min mening riktiga) 
sammanställningen är Falk-Torp, Etym. ordb., som också anför 
flera kombinationer: »sv. dial. rån »brunstig», råna »vwre brun-
stig (om buk, galt, okse)», d. dial. runne »lobe i brunst». Ord-
gruppen horer til oldn. renna »lobe, om dyr i parretiden» (sv. dial. 
ränna »vwre brunstig», n. dial. rennast »befrugtes, bli drwgtig»); 
tu l lydforholdet sml. de beslegtede n. dial. rune, runn, runne »spire, 
skud, busk» (se run n)». 

;Svårförklarlig är betydelsesidan av problemet, om man räknar 
med rinna som utgångsform. Har det samband med brunsten? 
Och hur får man ett nomen agentis till rinna? Verbet (da. ronne, 
no. rånas) och adj. (rån) synas spela en framträdande roll vid 
denna ordbildning, dock i sekundära former (jfr shetl.); jfr nedan 
om nyisl. runi. Några got., fhty. eller feng. paralleller tycks det 
inte finnas. Kan råne 'galt' vara sekundärt? Wessål (a.a. s. 73) 
anför verbalabstrakter som fvn. d-rune 'angrepp, anlopp' (= ählaup, 
4rås), afrune 'avvikande från det goda, felsteg', upprune 'uppgång 
(om solen); växt, fruktbarhet' (— — tu l uppruna ok åraxtar iar- 
ibarennar); 'ursprung, härkomst; ungdom' ro. fl. Men på vilket 
verbalabstr. skulle -runi 'galt' gå tillbaka? Härom jfr nedan. 

runi uppges av Blöndal med övers. 'orne'; lektorn i isländska 

inte i N(orra) B(ohuslän) utan galt heter där runne» (s. 194). runne finns där men 

jämte orne och me:köverVikt för det senare; som är det yngre ordet (det framgår 
av dialekternas uppgifter). ,Beträffände n i st. f: g stödde jag mig helt på Janzb. 
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i Uppsala Jön Ahalsteinn Jönsson,• bördig från sydöstra Island, ville 
icke kännas vid ordet (1951). Blöndal: run-svin 'orne' efter Ölafur 
Davibsson, tulur og Pj6611vw6i 1898-03 s. 112. I fisl. finnas spar-
samma belägg på runi, ett i skaldedikterna, ett i Hyndl. och två 
i Snorre-eddan; runar heita geltir, en rånar målstafir, (Il: 22), där 
det skall åskådliggöra kvantitetsskillnaden mellan runar och rånar 
samt Svin: sgr, gulta, runi, göltr, griss (I: 486). 

J. Jakobsens etymologiska shetländska ordbok upptar roni 
'orne, hansvin'; i Matras' ordbok över färöiskan finns inte ordet. 

Jfr Ross' runta v.n. flffinge omkring uden at bestille noget . . . 

runte, rånte, rönte är en bildning till rune och råna, 'vara 
brunstig' och finns numera i Sdm., Ögl. och Ö. Smål. Rietz upp-
ger en utbredning även längre västerut, i Närke och Västergöt-
land och t. o. m. i Dalsland. Avledningen -te förekommer i smek-
namn i diminutivbildningar, t. ex. brunte (namn på och lockrop 
till häst), mante (liten gosse). runte är tidigast - belagt i ä. nysv. i 
formen ronte. Vendell uppger runt 1. rånt (gumse!) från Vö(rå) i 
Finland (jfr ronnevcer i Danmark). 

Ihre uppger rånte OG. Sud. under råne OG. Verml. 
Tyden, Vok. u ock o i gammal kort stav., uppger »smeknamns-

bildningen» rennte från Sdm. (V. Ljung), Ögl. (allm.), n. Kalmar 
(Kristd.). Obs. Tydöns uppg. om  runi m.: rene vVästm. (Nora) 
Närke, (Hofberg, 'vestra reen b. sg. Ögl. (Bankekind). 

Metatesen •kan ha uppkommit vid försök att variera homo-
nymien. Den har uppkommit genom att ronne, rune differen-
tierats i da. ronne 'vädur, bagge' (ronnveir, jfr beläggen från 
Feilberg ovan samt frågekorten från Jylland, från norr till söder) 
och *ronne 'galt' dvs. orne. Ordet rune har blivit ett attribut, till-
lagt till råne, till bock, till viir m. fl. Attributet har lösgjort sig, 
och härigenom ha homonymer uppstått, som sedan undvikas genom 
att *råneråne 'brunstig råne' utvecklas till orne genom haplologisk 
metates. Jag kan hänvisa till Jules Gilliörons berömda förklaring 
till varför sydfra. gat av lat. gallas, som i uttalet sammanfallit 
med gai av lat. cattus 'katt', ersatts av andra ord (fr. faisan, 
vicaire). Se Gilliöron i Etudes de göographie linguistique XII: 
Mots en collision. A. »Le coq et le chat». Revue de philologie 
fran9aise 24 samt i 20: de bandet av samma tidskr., där mulgere, 
molere behandlas (s. 90) som nr III i serien. 

2-516770 D. 0. Zetterhohn 
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Man bör även tänka på den av Erik Noreen' påpekade »eu-
femistiska metatesen» fvno. ragr:argr, ars 'anus': rass (som prof. 
D. Strömbäck har gjort mig uppmärksam på). Det är möjligt att 
vi även ha eufemism i den da. benämningen på galten. Jfr da. 
dial. ronne v. 2 'hore, om mskr' (enligt Feilberg, jfr ovan). Även 
i Sverige äro orden galt och fargalt inte riktigt fina ord, annat 
än i lantbrukarkretsar; galt t. ex. användes som skällsord. Men 
dessa ord äro knappast av samma art som de förut nämnda, som 
sannolikt betyda 'sexuellt pervers', 'som sysslar med sejd', och 
som alltså angav något ytterst föraktligt (a.a. s. 40)2. 

Om andra former av metates se M. Grammont, Traite de pho-
netique (La metatUse, bl. a. s. 339 if.). 

Den dialektgeografiska situationen, den tidigare av andra an-
förda (av några ej antagna) parallellen hors :ross, homonymien, den 
västgermanska bakgrunden och den eufemistiska metatesen, göra 
enligt min mening sannolikt för att inte säga »bevisa», att orne 
i första hand kommer av råne. 

För min del skulle jag vilja jämföra metatesen orne: råne med 
en del lockrop, bl. a. till höns, t. ex. pytt-pytt, som avlöser ett 
ursprungligare, nu nordligare typp-typp, och till får, t. ex. möllera-
lömmera, d. v. s. en helt »automatisk» »omställning» (jfr Idefors, De 
prim. lockorden i svenskan s. 28, med en annan tolkning s. 43, 
Götlind, Stud. i västsv. ordbildn. s. 144, »En förvrängning?», N. Å. 
Nielsen i Festskr. til H. P. Hansen) »Omstilling». Se nedan s. 32. 

Nu synes tiden vara inne att anknyta till Hellquists etymologi 
på jämförande indoeuropeisk basis, med en ursprunglig betydelse 
'befuktare', 'sädesutgjutare' till verbet rinna, besläktat med grek. 
årsån, årrån 'man', fpers. ar.§an 'man' etc. Ord för 'befuktare' och 
'något vått' finns det gott om i de indoeuropeiska språken. 

Det vill säga, i rätt nedstigande led finns på ifrågavarande 
punkt intet skönjbart sammanhang, men om man får laborera med 
långa avstånd och långa och dunkla tider, synes det kunna stämma. 

I Edda Snorra Sturlusonar ha vi en ramsa i poetisk form med 
namn på galten' (I, s. 590 f., Skaldskaparmål, Hafnim 1848): 

1  Studier i fornvästnordisk diktning, UUÅ. 1922. 4, s. 60, Cleasby—Vigfusson. 
2  Av dessa benämningar har jag endast upptagit några till behandling, en 

del i det föregående och några i det efterföljande. Några av dem behandlas av 
Finnur J6nsson i Lex. poet. 
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GÖLTR: valglitnir, 
griss [ok hrinnir, 
[svintarr, runi, 
scerimnir, börgr (plus 4 halvverser med bl. a. runi). 

Här ha vi en stor del av de gamla orden för hansvinet, från 
göltr och runi, jämte från fornisländsk synpunkt nyare bildningar, 
till svin tarr, dritrodi m. fl., men icke j9furr, som är en germansk 
benämning för vildsvin (och i fvno är en furstebenämning), mot-
svarande ty. ger, fhty. öpur, gar, ags. &Vor. Detta sistnämnda 
ord är en poetisk benämning för furste med riklig användning. 

Inte heller förekommer här motsvarigheten till longobardiskans 
sonorpair. Första leden av detta ord anses ingå i Helgakv. Hjqrv:s 
8onarg91tr 'offergalt' [?]1  samt i sonarblöt (Yngl.s., Herv.s.), sonar-
dreyri (Hdl., GuPr.). Senare leden förekommer i ags., neng. boar 
'tam och vild galt'. Inte heller förekommer orne, denna urgamla(?) 
benämning för hansvinet. 

2) galt :fargalt 

Utom benämningarna orne och råne, vilka båda beteckna det 
avelsdugliga djuret, ha vi ännu en, nämligen fargalt, som före-
kommer särskilt i sveamålsområdet och Norrland. I Ångermanland 
och angränsande trakter finns formerna farg eller farke, vilka 
uppfattas som kortformer av fargalt. Vid omnämnandet av be-
nämningen fargalt, måste omtalas, att vi även ha ordet galt i 
svenska språket. I vårt dialektmaterial betyder galt ofta det kastre-
rade djuret. SAOB översätter galt med »(oftast fullvuxen) hanne 
av tama svinet; jfr orne [Alltså skulle detta vara den fjärde be- 
nämningen på hansvinet utom en rad ssgr, gragalt och äv. 
(i sht förr) om hanne av vildsvin. GR 1530.» Såsom en inskränk-
ning av betydelseangivningen finnes en underavdelning: »a) (i vissa 
trakter) om kastrerad hanne av tama svinet. Schroderus 1639 
[40], Kindblad 1871.» Man frågar sig i vilka trakter. 

Schroderus, Jan. lingv. 1640, nr 184: »Ett osnöpt Swin kallar 
man Farrgalt (ett snöpt Swin kallar man eljest en Galt)». Schr., 

»einen neutralen os- : es-stamm, abgeleitet von der wurzel set (vgl. lat. 
ahd. så, altn. sgr)», Sijmons und Gering, Die Lieder der Edda, Kommentar 
2:te hälfte, s. 60 f. och där citerad litteratur. 
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Diet. quadrilingue, översätter galt med Eber [alltså inte kastrerat], 
Lex. lat. scond. 1637 med Borckschwein [dvs. kastrerat svin, nht. 
Borg]. Kindblad uppger »galt En hane af svinslägtet; egentligen 
en sådan, som blifvit utskuren » ; man frågar sig vad »egentligen» 
syftar på, tänker han på etymologien eller vill han understryka 
vad han ansåg vara den rätta översättningen? — Jfr Schr., Diet. 
quadr., som översätter Farre och Fargalt med Borgschwein [dvs. 
kastrerat svin], vilket väl måste vara en lapsus, då ju Schroderus som 
upplänning torde ha hört ordet farre (i Roslagen?). 

galt (jämte galte i no.) finnes utbrett över hela det nordiska 
området och har oftast betydelsen 'det kastrerade hansvinet'. Så-
lunda anger Feilberg för Jylland galt 'gildet hansvin'; likaså ma-
terialet från ömålen i Dansk Folkemålsudvalgs samlingar föru-
tom frågekorten. Från Bornholm uppger ODS en form galtgris 
ornegris'. 

För Sveriges del märker man, att bet. 'avelsdugligt svin' på 
galt skymtar bakom en mängd uppgifter om det kastrerade svinet. 

Från Norge uppger Boss, att galte betyder 'gildet orne'. Aasen 
har uppgiften galt 'orne', 'hansvin'. Boss uppger galte för Buske-
rud (Snarum) i bet. kastrerad och tillägger, att galt »er ogsaa 
altid gildet i Ma. Rbg. Ugildet er Rune, Bone, Raana.» 

Fritzn er uppger att galti betyder kastrerat hansvin, men 
göltr översätter han: Galte, Rone, Orne, Hansvin = galti. Bland 
exemplen märkas: runar heita geltir S. E. II, 22; ryta mun gölt-
rinn, ef grissin er drepinn (Sagan af Pörbi hreiSu, visserligen 
sen); gallti ferr rytande ok emiande med illum latum ok gapanda 
gine (Flat. II, 27, Olaf d. hel. saga). Jfr ovan om sonargpltr 
'offergalt' från H Hjv., i prosan finns göltr också i Gråg. och Landn. 
Vidare flera belägg på gQltr i bet. avelsdugligt svin från Eddan 
(Ilyndlolj.) och från skaldedikterna. Likaså i fsv. och möjligen 
också i ä. da. (galteflod 'svinflott' AM 187). De anförda beläggen 
från Fritzner synas innehålla galt i bet. 'avelsdugligt svin'. Och 
göltur (inte runi, som Blöndal uppger) är benämning på det avels-
dugliga djuret i modern isl. 

Vårt material för Sverige visar galt i bet. 'kastrerat hansvin' 
för hela landet, ehuru i frågekorten uppgifter förekomma om galt 
både för det kastrerade och det okastrerade hansvinet. Andra 
beteckningar i frågekortsmaterialet äro: djilägolt Nb, gris snaap 
Burtr. Vb, gäldegris Hede Hj. Ganska vanligt är ordet gris, som 
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är uppgivet från orter i Räls, Gästr, Dal, Vrml, Uppl, Sdm, Ögl, 
Vml, Smål. Uppgifterna från frågekorten måste tas försiktigt, 
många ha ej besvarat frågan om namn på det kastrerade djuret, 
och när det gäller delar av inre Norrland torde svinskötsel ha 
börjat bedrivas först i jämförelsevis sen tid. 

Från Finland uppger Vendell galt-råne 'fargalt' Hitis sn i Eg. 
Fl. Frågekort från Nuckö uppge galt 'det kastrerade djuret'. 

1 stort sett tyckas vi få en för hela Norden enhetlig benäm-
ning för det kastrerade djuret. Utanför Norden finna vi sydt. 
dial. galz, fht. galza 'ung sugga' och gelza, ags. gilte (motsv. nord. 
gylta <*gultion?). Mht. gelze och mit. gelte äro belagda i bet. 
'kastrerad, ofruktsam sugga'. Beläggen äro sparsamma. 1 moderna 
tyska dial. äro båda bet. iakttagna, enl. Palander, se nedan. 

Men för Sveriges och Norges del kan bet. 'kastrerat djur' 
vara sekundär och ha uppkommit därigenom att nya ord som 
t. ex. orne 'fargalt' undanträngt galt i bet. 'avelsdugligt hansvin'. 

Etymologien på galt är omtvistad. Man har velat få ett sam-
band med den vitt utbredda bet. 'kastrerat svin' och därför för-
bundit ordet med gälla 'kastrera', isl. gelda v. och gall' ofruktsam'. 
Så Kauffmann PBB 12,505 if., Palander, Hellquist, E. Olson. 

Häremot hävdar Torp, Nyno. etym. ordb., att bet. 'kastrerat 
svin' är sekundär; han sammanställer galt med roten *qheld 'skrika' 
och sv. osv. gala. Hellquist vidhåller sin mening i Etym. ordb. 
1922. 

För min del vill jag på försök anta, att bet. 'kastrerat djur' är 
sekundär. Men sammanhanget mellan galt och gala synes mig 
inte heller klart (även om jag har hört vilket våldsamt liv det 
kan vara i en svingård; jfr också beläggen ovan från fl si.: rPta 
och errtia). Betydelseutvecklingen brukar gå från avelsdjur till 
kastrerat djur, t. ex. oxe 'stut', samt gylta 'kastrerad so' Skåne, 
hadna 'galltacka'. Jfr min rec. av Louise Brockmans i Zeitschrift 
ftir Mundartforschung 18, s. 221; jfr dock även nedan. 

Jag skulle preliminärt vilja uppta Torps etymologi: »man stil- 
ler ordet sammen med skrt. vwr ... og huda- ds., ogsaa 
svin». Möjligheten för en betydelseutveckling från kastrerat djur 
till avelsdugligt djur finns naturligtvis, men den är inte mycket 
trolig, när en äldre bet. 'avelsdugligt djur' finns tämligen säkert 

Se förf. Nord. ordgeogr. studier 1937 s. 70. Jämför även förf., Zeitschrift 
fiir Mundartforschung 18: 221. 
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bestyrkt. För avgörandet av denna fråga måste man få klarhet 
i, om kastrering av svin varit vanlig i äldre tider. Att döma av 
uppgifterna i fht. och mit. synes dylik kastrering ha förekommit. 
1 nordligaste Norden tycks dock bet. 'kastrerat svin' vara sekundär. 

Mot möjligheten att bet. 'kastrerat hansvin' skulle vara primär 
talar också förekomsten av ordet gylta 'so', som står i avljudsför-
hållande till galt: 'mogen för galten'. Man kan inte gärna ha 
gjort avljudsordet gylta till det kastrerade djurets benämning utan 
till det avelsdugliga djuret. Är detta resonemang riktigt, så säger 
ju avljudsförhållandet en del om åldern på bet. 'avelsdugligt han-
djur'. Om det verkligen är avljud, jfr nedan. 

Jakobsen, Etym. shetl. ordb., upptar: galti »egl. galt (gildet 
hansvin); nu i almindelighed blot som ogenavn (tildels tabunavn 
sonavn) el. kwlenavn for gris, fedegris); han upptar också en bi-
form golt(i). 

I överförd betydelse användes galt dels inom järnhanteringen, 
näml. för att beteckna ugnens utskjutande del i en torkugn, och 
dels inom växtvärlden, oftast för att utmärka olika slag av tjocka 
rötter. 

Den första betydelsen formulerar SAOB: galt sbst.2  »långt 
o. smalt råmetallstycke med halvrund genomskärning, format vid 
metallens tappning ur smältugn, i sht reduktionsugn; numera i 
sht om för färskning 1. gjutning avsett tackjärnsstycke som er-
hålles efter utslag i masugn, då det flytande järnet formas i s. k. 
galtmått». Som etymologi anges: »[eg. samma ord som GALT, sbst.1, 
i bildl. anv.; jfr liknande bet. hos t. sau, eng. sow, pig, fr. loup 
m. fl.; se NOELeinerz i Inbj. Lärov. Söderm. 1926, s. 6]». Man 
kan undra vilken bildlig användning av galt, som denna betydelse 
skulle återgå på, om den skulle avse en klumpig och ohanterlig 
massa, eller om den på något sätt skulle antyda avelsdjuret. 

SAOB om benämningen galt på ugn:: galt, sbst.8  »(bygdemåls-
färgat i södra Sv.) vanl. av gråsten 1. tegel murad ugn i bastu 1. 
kölna o.d., avsedd till torkning av matvaror, malt, säd o.d.; äv.: 
den under lavarna framskjutande delen av ugnens mur, varigm 
röken o. värmen framtränger; äv.: i förbindelse med eldstaden i 
en kölna stående inrättning för värmens fördelning». »[eg. samma 
ord som GALT, sbst.1, i bildi. anv.; jfr, i bet. 1. (ä.) d. galt, (kolle)- 
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gris, kollebforn, ävensom ä.t. sau, rörgång från eldstaden i tork-
hus för malt . . .1». Denna bet. är den enda som Rietz upptar 
på ordet galt, jfr även N. P. Pettersson, Ordbok över Vallda-
målet (i Halland) och Gotl. ordbok (under galt och kölna). 

En hel mängd växter och växtdelar bära namnet galt, ofta 
syftande på tjocka rötter i åkrarna. Jfr Aasen, aakergalte tykke 
Rodder af Ukrud i Agrene; även grasgalte 'en liden Grxsplet i 
en Äger' (Aasen) och galte 'Sted, som Ploven er gleden uvirk-
somt hen over = Bjorn, Draug. Ndm., Hall. Det vii selvfolgelig 
oftest vise sig i Ageren som en Grwsplet; jfr Grasgalte. Aakrgalte 
(Ross). I no. finns svinerot (Stachys palustris), översatt med 
'Galtetand och galtartonn med 'svinerot' (Aasen). 

Det svenska namnet på Stachys palustris är knölsyska och 
detta har växten enl. Lindman, Bilder ur Nordens flora, fått »däraf, 
att vissa underjordiska grenar (utlöpare) sluta med pärlbandslikt 
afdelade förtjockningar (stam kn öl ar), jämförliga med små po-
tatisar; dessa äro inuti mjöliga och kunna ätas». 

Hos Rietz har jag funnit en hänvisning »syska se suga», men 
under det senare ordet har jag inte kunnat finna syska. Samman-
blandning med Lamium, om det skall hänga samman med suga? 

Förste arkivarie Herbert Gustavson har påpekat för mig, att 
Spirea filipendula (== Filipendula hexapetala) i Onsjö hd, Skåne 
heter galtkoddar (LAL 4519, enl. exc. i ULMA) »vilket ju är ett 
scrotumnamn». Å andra sidan torde — enl. H. G. — de flesta växt-
namn på galt, som upptas i Lyttkens, ha fått sina namn på 
grund av användning som läkemedel, t. ex. Carlina vulgaris, ty. 
Eberwurm, ä. sv. galtarot (»der Wurzel ist ein Mittel gegen den 
Husten der Schweine» enl. Marzell Wb. d. deutsch. Pflanzennamen 
sp. 884). Man kan dock undra varför läkemedlet just skulle ha 
galtens namn. 

I Danmark är galt namnet på vissa tistelarter, Carduus acau-
lis och lanceolatus (Feilberg efter Jenssen-Tusch). Också galtebcer 
'sandtidse' (Hippophaä rhamnoides) och galtebertorn ds. Det undras 
om inte galteknap cyclamen (Kalkar) också bör inordnas i scrotum-
teorin. En form är galteknop filipendula. Moth (Kalkar). Om sv. 
brudbröd (Spirxa filipendula) säger Lindman a. a.: »Den är lätt 
igenkänd på de starka och sega rötternas tjocka, kulformiga upp-
svällningar, tämligen hårda knölar, som magasinera vatten för 
torra perioder och mot hösten blif va mjukare och tämligen väl- 



24 

smakande». No. benämningen är enligt Lindman bjergnzandel. Rietz 
har för denna, ört namnet galta-knapp. 

Jfr SAOB: galteknapp 16H-1885 (m. fl. likn. former) [ifråga-
varande växters rotknölar ...I. knapplikt förtjockade rottrådar 
lära begärligt ätas av (vild)svin]. Man frågar sig om detta skulle 
särskilt utmärkas genom ssg med galt. SAOB upptar även galt-
bröd och galtört. 

Detta stora och intressanta material går jag inte närmare in 
på. Det kunde vara ämnet för en särskild språklig-folkloristisk 
avhandling. 

3) fargalt 
Det tämligen isolerade fargalt (Svealand, Norrland och Fin-

land) är dunkelt till sin uppkomst. Jfr Hellquist vid slutet av 
artikeln fargalt i Sv. et. ordb.: »Den egentliga innebörden av 
den såsom det förefaller nästan tavtologiska sammans. fargalt 
är oklar; flera möjligheter kunna tänkas.» H. och andra mena, 
att far- är lika med lat. porcus 'svin', fht. far(a)h, jfr ty. dim. 
ferkel 'liten gris', ags. fearh, eng. farrow. Betydelsen skulle väl 
vara 'svin' i allmänhet, men denna betydelse passar inte vid för-
sök att förklara fargalt. Hur skall en betydelse 'grisgalt' kunna 
avse just avelsgalt, vilken betydelse håller sig tämligen kon-
stant i större delen av Sverige från första belägget i Upplands-
lagen, c:a 1300, över Schroderusl  till nutida dialektbelägg. Termen 
ifar 'dräktig' (om sugga) innehåller just det nämnda fht. far(a)h 
osv. Om ett annat ord Var i Dalarna, Hälsingland se Levander 
i Sv. L. 1943-44; jag är dock inte alldeles säker på, att, som 
Levander framställer det, övergången från får till far skulle bero 
enbart av trycksvag ställning. Vi ha ju också en betydelseför-
ändring: från får till getter och svin. Detta tror jag vara den 
huvudsakliga orsaken till ljudförändringen. Se min uppsats »1 
trycksvag ställning» Ark. f. nord. fil. 1944. Man har som sagt även 
andra möjligheter. Rietz uppger ett ord faroxe = tjur från Vgl 
(Älvsb.) samt farnöt 'tjur' sammastädes. Erik Abrahamsson har 
en uppteckning farnöt 'tjur' fr. Ale-Skövde. Förmodligen ha vi 
sekundärt samma ord i ssg bockfar, farkfar, hästfar, oxfar, där 
ordet betyder parningslust enligt Nordlander, Multråmålet. Jfr 

1  Schr. har också ett par belägg med fargalt 'Borgschwein' som torde vara 
avhängiga av varandra och torde utgöra en lapsus. 
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Rietz som uppger bokk-faret 'brunstighet'; om getter Åm. Jfr 
far-il från Malax i Österbotten i bet. 'brunst' (Vendell). Jag förmo-
dar att i fargalt osv, ingå sekundära former av verbet fara, 
och bildningen skulle alltså vara en parallell till löpa, löptiden 
och ränna, vilket senare ingår i råne 'galt'. Fritzner: kvennafar 
'ukydsk Om.gang med Kvinder' = kvånarfar, kvennafer5i, kvenn-
feröi. Jfr fht. faren ds. Graff, Althochd. Sprachschatz. Man kan 
också tänka på ett visst, sent inflytande från far 'fader.' 

Enl. uppgift av Jön Abalsteinn Jönsson finns inte ordet 
farri i bet. tjur i nyisl., ehuru Blöndal upptar det, om också som 
poetiskt språkbruk (om Blöndals frikostiga upptagande av fisl. ord 
som nyisl. jfr ovan om rum'; jfr även mitt arbete Åtlamål 1934). 
Om farri i fisl. jfr ovan. I en kenning i Ynglingatal 44: farra 
träna talas om triöni 'tryne' i samband med farri; annars skulle 
man velat förmoda att ordet skulle motsvara fht. farro 'tjur', mlt. 
varre. farri i bet. 'landstrykare' finns hos Fritzner (Clarus saga 
o. Isl. /Eventyri) och Blöndal (som föråldr.) och även i nyno. farre 
'omflakkende person'; jfr även farrefant m. fl. 

Lägg märke till verbet farra 'streife omkring' Tel. (A asen). 
En intensivgeminering till fara? 

Vad verbet fara beträffar, så måste det avse äldre förhållanden. 
Nu för tiden är det suggorna, som bruka föras till galten, och 
fara torde här betyda 'stryka omkring', 'betäcka' 1. likn. 

Rietz anför från Kalmar län en form fiikke, som väl torde 
vara en smeknamnsbildning, samt från Vgl. formen färk, så 
gott som helt utanför området för fargalt. Jfr vidare farke 'galt' 
i mellersta Norrl., jfr no. fark 'opålitlig person; landsstrykare'. 

Ordet farre 'fargalt' finns i Eg. Finl., på Åland o. i delar av 
Österbotten. På andra sidan Bottniska viken ha vi farre i norra 
och östligaste Uppl. och enl. Rietz i östl. Sdml., alltså gränsande 
till området för fargalt. (fargalt finns för övr. också i östra o. 
mellersta Finl.). Vad hindrar oss att förklara fargalt som upp-
kommet ur farre+ galt? Schroderus stavar ömsom fargalt ömsom 
farrgalt, jfr ovan under galt. Jfr farrgalt hos Balck 1603 och hos 
Ekblad 1764 samt farrgris 'galtgris' i Hushållsbibl. 1756 (samtl. enl. 
SAOB). Jfr en vanlig förkortning av rr i norrl. för av förr. Men var-
ifrån har detta farre kommit? Det kunde vara mlt. o. it. varre, terre 
'tj ur', som över Stockholm kommit till Finl. och där fått tjänstgöra 
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som allmän handjursbenämning. Mot detta talar dock att vi inte 
kunna uppvisa ett enda belägg på varre, verre 'tj ur' på nordiskt 
område; jfr ovan om det svårbedömda belägget i Ynglingatal. 
Ovissa äro också beläggen i kenningar för tjur, eld och svärd i 
en pula och i Yngl.t. samt Islendingadgpa (Haukr Valdisarson). 
Se den rikliga litteraturen om detta problem hos Valter Åker-
lund, Ynglingatal, Lund 1939 (med hänvisningar till H. Schiick, 
Ad. Noreen, Sune Lindqvist, Ivar Lindquist m. fl.). 

Det svensk-finländska farre bör emellertid förklaras. SAOB: 
»sannol. kortform av fargalt». Om man ser till dialektformerna, 
som också anföras av SAOB, måste man fråga sig: varför farke 
på vissa platser i mellersta Norrland, farge på andra (se min 
karta), men det är sekundära företeelser. Kortformen är dock 
kanske det mest sannolika. Jag skulle vilja fråga, vad ordet har 
anslutit sig till, när resultatet blivit farke. Man bör också tänka 
på ovannämda far-, -far 'brunstig', som ingår i farnöt, faroxe, 
farkfar samt i far-il (från Österb.) Men då blir det en förläng-
ningsform och ett intensivum. Man bör också tänka på Ity. och ty. 
Ferkel betr. k i farke, men det förekommer huvudsakligen i det 
inre av Nörrl. Rietz (och SAOB) upptar detta ord, far, som ett 
självständigt ord. 

farge kan vara en 'kortform' till fargalt, medan far/cc i det inre 
av Norrland (Al., s. Vb., norra Medelpad, mot Al-gränsen och 
litet i Ång.; jfr Vestlund Medelpads folkmål s. 129), kunde 
vara en smeknamns- 1. diminutiv-avledning, jfr Jonke till Jonas, 
den mest populära k-avl., jfr Snål-jonke Indalsliden och från samma 
ställe skämtordet Jonke-bakafiöte. Andra äro Nicke från Borgsjö, 
Erke från Tynderö i Medelpad. Från Jtl. har jag sporadiskt 
Janken Kall, Lisken (Pålsdr) .Eläggenås, Angke Annika Refsund, 
men 11fings Måns Refsund. Till slut Ecke Erik, från Häggenås. 
I Ecke o. likn. är det ju inte frågan om den vanliga formen av 
k-avledning. k finns ju där. Från Skorped har K. H. Dahlstedt 
meddelat Kekke dii pa vallen Kristina därpå kyrkvallen och Iske 
för Israel, Mcinke för Måns och Jonke. Annars talar Dahlstedt, 
Vilhelminamålet om en växling av g och k s. 152 »efter r och 
l i Vm bara i ortnamn, säkerligen av lapskt ursprung», men 
k-avl. i Mp. ligga litet långt från lapparna. Man kunde också tänka 
på finnarnas uppfattning av sv g (aspirerat) såsom k, då de säga 
jäkkrnästaren i st. för jäguiästaren. Och farge kunde möjligen av 
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samma orsak tänkas komma av farke? Områdena ligga nära varan-
dra i krig. Det har blivit en växling mellan g och k, den segrande 
har blivit k, som hade så många ord att anknyta till. 

Ordet fargalt skulle jag vilja anta vara en 'översättning', ett 
utbytesord mot rångalt (råna galt Vendell, rånigalt Wessman), 
innehållande adj. rån (med utvidgningar) 'kättjefull, brunstig (om 
bockar, gumsar, tjurar, oxar, hästar och galtar)', jfr Rietz, Bucht 
a. a. 8. 19. Detta ord och råne m. förekommer i Finland, östra 
Uppland, Häls., Härj., södra delen av Norge (enl. Aasen, Ross i 
VAgder, Dal, Ryf, Ostl, (Bing., Smaal., Rom. og f.) Hedin. Gbr., 
sparsamt i frk. — Norge har annars galte och sparsamt galt samt 
gragalte. — Dvs, ordet råne täcker i det närmaste ordet fargalt; 
områdena griper över i varandra. Se kartan. fargalt finns i Finl. 
och i Sverige; inte alls i Norge. råne sparsamt i Norrland och 
Nordnorge. Vad Norrland beträffar förmodligen därför att det 
under senare tid mer populära fargalt trängt ut råne. 

Obs. betydelsen 'coire' på råna v. (i sht om får) från Nagu i 
Eg. Finl. (Wessman). En närliggande bet. 'häva sig på en annan' 
uppger också Wessman från Nagu. Det är väl detta och liknande 
ord och betydelser, som man velat undgå med fargalt såsom varande 
mer neutralt. Jfr vidare råna i bet. 'ligga och klämma om någon 
i osedligt syfte, stryka, skubba sig mot någon i brunst' jfr no. 
'skubbe sig mot nogen i brunst' enl. Vend. (De båda sistnämnda 
bet. förfalla att vara avhängiga av varandra). Märk särskilt jyll. 
ronne 'yttre parrelyst, om vxderen etc., som kanske stötte sam-
man med ronne i bet. 'hore, om mskr' (Feilberg) och enligt min 
mening gav upphov till en differentiering av ordet rorme i ett 
ord orne 'galt' och ett ord ronne v. om 'vxderen' bland fåren 
'yttre parrelyst etc'. Det förstnämda ordet råne fick därvid meta-
tes, jfr under orne. 

far i fargalt skulle alltså inte i första hand föras till lat. porcus 
'svin' utan till former av fara v., jfr fara på och likn., faroxe, 
springgumse (Rietz a. s.), ränna 'vara brunstig' jfr Rietz, jfr ut-
trycket vara ute och ränna 'vara ute på friarstigen', väl allmänt 
svenskt, vilka uttryck liksom råne äro bildningar till rinna, far 
är nu bara ett förstärkande uttryck utan särskild betydelse. 
Fonemet far(a) har ett mycket vitt betydelseomfång, se Rietz under 
far och fara. Allt detta dock sekundärt. 
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Beträffande min tolkning av orne och fargalt jfr Jöran Sahlgren 
»Reaktion och korrektion» Namn och Bygd 1947, där reaktionen 
mot anstötliga ortnamn utförligt belyses. Denna intressanta upp-
sats har jag först nu genom en hänvisning i K.-H. Dahlstedts av-
handling Vihelminamålet 1950 s. 152 fått ögonen på. Även om 
man har vissa invändningar att göra mot S:s intolkning av f vn. 
ergi i vissa sv. ord, t. ex sv. dial. arge 'vrede' a. a. s. 120, som 
knappast i första hand kommer av fvn. argr, ergi så måste man 
dock säga, att själva huvudprincipen är viktig och väckande. Till-
läggas skall, att S:s uppsats urspr. var ett föredrag i Vitterhets-
akademien 1947 och hade undertiteln »Språkpsykologisk språk- 
historisk studie». 

fargalt kommer enligt min mening slutligen av vgerm. farre 
(Anna Luise Brockmans, Unters. zu den Haustiernamen des Rhein-
lands 1939 s. 40): »Farre kommt vor am Niederrhein und auch im 
Säden der Rheinprovinz». farre förekommer också i Bayer. Wb. 
Schweiz. Id. in. fl. »hier mehr schriftspr.») i bet. 'tjur' och bet. 
'handjur i särskild grad' jfr holl. se  aa 32. I Norden har ordet 
sekundärt anslutit sig till v. fara i olika bet. 

Exempel på sådana överflyttningar från ett djurslag till ett 
annat lämnar da. rånnvär, som egentligen avsåg 'grisen' men nu 
'fåret'. Jfr västgerm. farre 'tjur' som i Ynglingatal också betyder 
'galt' (?). farre s. har inte en så framträdande plats i ordbildningen 
som råne s. och råna v., såvida man inte får ansluta verbet fara, 
vilket på sina ställen skett och då bildat en mäktig ordbildnings- 
grupp. 

Jfr Schroderus' ovan nämnda växlande skrivningar far- ochfarr-
galt. Men varför endast i Sverige och Finland? Det medeltida ty. 
inflytandet via Stockholm? samt det förmodligen äldre inflytandet 
i Ynglingatal? 

Jfr Th. Frings, Die Stellung der Niederlande im Aufbau des 
Germanischen 1944, samt Ernst Schwarz, Die Goten, Nordgermanen-
und Angelsachsen 1951, där jag dock inte funnit sv. fargalt. När 
Hellquist gjorde sin etymologi till farre i fargalt är det möjligt, 
att han tänkte på något liknande som ovanstående eftersom hans 
artikel utmynnar i orden »Andra möjligheter kunna tänkas». 

Som en motsvarighet till fargalt finna vi i frk. från några, 
platser i Norge gragalt. Detta gra- finns också i västra Sve- 
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rige i några belägg från de äldre samlingarna, t. ex. i Värm-
land (Fryks. enl. Torp under grad), samt — att döma av stick-
prov — i Dalarna (Transtrand:) grahäst 'hingst', Jämtland (Åre :) 
gragalt 'okastrerad', grahäst 'oskuren, hingst', (Frostviken :) grabukk 
'okastr.', grahäst 'hingst'. 

Aasen uppger: »grad, adj. 1.) avledygtig, ikke gildet ... Alm. 
Smdvanlig udtalt gra i Nfj. og Sdm. grad'e G. N. gradr. — '2) 
geil, brunstig. Om Dyr af Hankjonnet, dog tildeels ogsaa om 
Hunkjon. Jf. Greda.» Härtill bl. a gradgalt. — I materialet från 
frk, har jag ordet belagt från Nordmore (Tingvoll), Rogal. (Skjold) 
och Hurdal. (Granvin). Fritzner (fisl.) belägger ordet graår från 
Gråg. och Landsl. Jfr graöft, gradsmali o. grååi 'Graadighed'. 

Etymologien anges av Torp, Nyno. et. ordb.: »Til samme rot 
som gr a a dug», dvs. »got. grädags sulten ... (eng. greedy)» osv. 

grågalt betyder enl. Feilberg: 'et insekt, dodningeuret, anobium 
pertinax'. [Jfr sv. dial. gråsugga]. Jfr Nord. ordg. st. ss. 62, 69. 

Ytterligare synonymer till fargalt äro gotl. fastgalt och det 
dalska fästing (övre D.). Det förra sammansatt med adj. fast, se 
SAOB fast B:12 'stadig, säker; kraftig, stark; ofta ss. adv.; äv. 
bildi., och fästa v. Schlyter: »faster 4. osnöpt (om fäkreatur). På 
Gotland är d. o. i samma bem. ännu allmänt brukligt». Jfr Säve-
Gustavson : fast. 4. ogälder; som intet är snöpt faster hest, fastur 
stäut m. fl. På Gotland liksom på fastlandet betyder fästing en 
insekt, en fäfluga, Ixodes. Säve-Gustavson skriver om fästing: 
'en insekt, som sätter sig fast på djur och slutligen sväller upp 
till en ärtas storlek'. Sammanhang mellan de båda orden fästing? 
Inte annat än att båda äro avledda av fast 1. fästa och att det 
dalska 'galt' troligen är sekundärt i förhållande till det vidare 
utbredda fästing 'insekten', som finns belagt i Vml., Vgl. Gotl. 
m. fl. pl. Likhet med galten vid coitus? 'En som sätter sig fast'? 

Till galtbenämningarna hör även fsv. vil(le)galter Didr. samt 
villegalts böste Didr. dvs. 'vildgalt och vildgaltsbog' enl. Söder-
wall. Det är översättningar från kontinentalgerm. förlagor. 
Likaså fisl. villigöltr, som Fritzner upptar från flera håll. 

Till sist bör med några ord frågan om förekomsten av ordet 
galt i ortnamnen i Danmark och Norge beröras. 

Huruvida galt i betydelsen kastrerat eller okastrerat djur tidi-
gare förekommit i Danmark är en svår fråga att avgöra. Sted- 
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navneudvalget ville inte uttala sig i de enskilda fallen under 
hänvisning till ODS, som har båda betydelserna; »oprindelse 
usikker», säger ODS, »bet. 2 muligvis ved inflydelse fra v. gilde». 
Bet. 1) (forwld. og poet.) h an s v in; orne (iswr om vildsvinets 
han . .). Bet. 2) gildet orne . . .» — Det finns många da. ort-
namn med galt som första led och olika senare leder, t. ex. -gaard, 
-hoved, -lund, -bjerg, -mose, -bek, -hoje (Stedn.udv. enl. Kr. Hald). 

I Danmark finns, som professor Kristian Hald påpekat för mig, 
ett intressant ortnamn Jorlunde av lurlunda (på Själland), se vi-
dare Brondum-Nielsen G.Gr.I; möjl. också Jordlose av Iurlos 
K. Vald. jb. (Själland). Troligen innehållande isl. jgfur, ty Eber; 
i så fall de enda för mig kända beläggen därpå från nyare tid. 

I gda. tid finns uppgift om en adelssläkt Galt. Detta ord 
förekommer också som tillnamn i Danelagen och vidare som namn 
på en präst i Lund och en i Roskilde (se Knudsen-Kristensen-
Hornby, Danmarks gamle Personnavne). Den svaga formen, galte 
(jfr no.), anses möjligen ingå i ortn. G altrup, 

Det enda som är alldeles klart i fråga om da. galt är alltså 
att ordet nu betyder kastrerat hansvin. Kan det vara inflytande 
från lågty., som hargeltei bet. kastrerad (ofruktsam) sugga (Liibben)? 

Beträffande förhållandena i Norge jfr Rygh, Gamle Person-
navne i no. Stedsnavne, s. 78: »Galti förekommer ofte som Mands-
navn paa Island, allerede saa tidlig som i 10de Aarh. (Landn. 78, 
184, 189, 232). I Norge kun fundet et Par Gange i Viken hen-
imod 1400 (RB. 385-387). De folgende Stedsnavne kunne »ok 
alle formelt forklares deraf, men formodentlig er en stor Del af 
dem af anden Oprindelse. Det maa nemlig mxrkes, at Galten, 
ligesom det ofte bruges som Navn paa Skja3r, ogsaa forekommer 
som Fjeldnavn; endvidere, at der er Spor tu l et Elvenavn af Stam-
men Galt- (Galtelven i HEegebostad, Galtedalstjern i Jevnaker, 
[Galtån i Blekinge]; . . . Endelig maa haves i Erindring, at baade 
g a lt i og g2ltr findes brugt som Tilnavn». Så följer en uppräk-
ning av 15 namn, innehållande ordet galt. I Sverige har jag på- 
träffat många namn, såsom Galtryggen (om ett torpställe i Hel-
gums sn i Äng. vid en bergsträckning) m. fl. Galtryggsnamn i 
Västerb. 1., Västm. 1., Stockh. 1., Söderm. 1. m. fl. många Galt-
namn. Likhet med galtens kraftiga rygg? Om galt som namn på 
klippor, öar m. m. även i Sverige, se ovan. 
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4) Sammanfattning till orne, råne, galt 

Sammanfattningsvis kan sägas, att orne sammanhänger med 
råne och är uppkommet genom metates, liksom hors kommer av 
av isl. hross, Orlando av Roland (det senare visserligen på romanskt 
område) genom »omställningslagen» på samma sätt som västgötska 
möllera kommer av lömm era, pytt av typp-typp (se lockropen till 
får och höns nedan). Det är utbredningsförhållandena som är 
avgörande. orne finns inte på annat håll. runi har jag icke på-
träffat i nyisl., trots Blöndals uppgifter, inte heller på Färöarna, 
men på Shetland, ron, ronn v. 'seige hannen' (jfr jyll. ronne 'yttre 
parrelyst, om vxderen etc.' Feilberg). råne s. finns också i Norge 
bl. a. i V. Agder, Ryfylke och delar av Östlandet. 

galt avser i allmänhet i svenskan, det avelsdugliga djuret även 
om det finnes många uppgifter om galt såsom det kastrerade 
(jfr frk.). Likaså i no. (i formen galte), på Färöarna och Shetland, 
ofta i samma form som i no., och i nyisl. galti jämte göltur. 
Möjligen gäller detta också äldre da. (i gamla personnamn). I 
moderna da. dialekter betyder galt det kastrerade djuret (jfr be-
träffande detta mlty. gelte '(ofruktsam eller) kastrerad so', Liibben. 
Isl. galti bet. äv. 'större höstack' (Blöndal), vanl. (J. A6alst. Jönsson). 

far- i fargalt motsvarar inte, som man förmodat, lat. porcus 
etc. utan enligt min förmodan, byggd på utbredningsförhållan-
dena, en 'översättning', ett substitut för rån(e)galt, som finns i 
Finland och Härjedalen samt Hälsingland. (Obs. bet. 'coire' på 
verbet råna i Finl.; Petalax). Från dessa trakter har fargalt ut-
brett sig i Norrland (om det inte har uppstått också där). Ordet 
skulle innehålla former av verbet fara. Ordet far har ett vitt 
betydelseomfång, jfr hästfar, oxfar, 'brunsttid', faroxe. jfr även 
springgumse. I förbigående berörde jag något fargalt i fsv. (Uppl. 
lagen c:a 1300, som stämmer med den nuvarande utbredningen) 
samt far- och farr-galt hos Schroderus, som synes ha begått en 
lapsus, då han översätterfar(r)galt med Borgschwein, d. v. s. ett snöpt 
svin. Jag har tolkat fargalt såsom ett finare ord än rångalt. Vidare 
berörde jag Jöran Sahlgrens avhandling »Reaktion och kor-
rektion» (i NoB 1947), som jag i huvudsak anslöt mig till, sedan 
jag tagit del därav och det blev klart för mig att vi varit inne 
på liknande tankegångar. 
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Svårigheterna och möjligheterna i fråga om ordbildningen vid 
ordet råne berörde jag något, varvid jag anslöt mig till Falk-
Torps etymologi, som för det till roten i rinna, renna, trots att 
vissa svårigheter vidlåder den. Frågan är, hur formen betydelse-
mässigt skall förstås. Jag utgick från verbet runa, råna 'vara 
brunstig' som mellanled; under brunsten avsöndras ju vätska så-
väl hos han- som hondjuren. Det skulle således vara ett nomen 
agentis, bildat på ptc.-stadiet, d. v. s. på samma sätt som eng. run 
'rinna' kommit av ptc.-formen, och brånad bildats till brinna. 

Jag antog alltså, att orne skulle vara uppkommet på grund av 
»omställning» såsom det västg. möllera, uppkommit av lömmera, 
d. v. s. 'lammen' (där dock 1-avdelningen spelat en roll jfr söll(ra 

(till sö 'tacka'), sydsv. pytt av typp längre norrut, allt enligt en 
»lag», namngiven av universitetsadj. Niels Åge Nielsen i Fest-
skrift tu l H. 13. Hansen 1949. Det är en onomatopoetisk bildning 
på hypokoristisk grundval med tillsats av smeksamhet. Ett rone-

rone-rone har gett orne vid ett smeksamt härmande av grisens 
grymtande på samma sätt som enligt Ideforss i Resele i Ång. ett 
fyne kan uppstå ur uff; det torde ha framgått ur en itererings-
räcka yffyne-yffyne (yffene-yffene), säger Ideforss (a. a. s. 1931 28 if.), 
jfr mitt exempel pytt av typp. Så skulle man få en förklaring till 
det isolerade orne. Det finns få lockrop till grisen; det blir oftast 
ett grymtande läte, som kan ta formen av nöff, (om det är en liten 
gris) giss. Orden kunna styckas, därför att de ha så liten mening; 
de bara följa rytmen. Jfr Ideforss a. a. s. ruff, roff m. fl. N. Å. 
Nielsen nämner grys, gis m. fl. Det viktiga är r, s, n-komponenter. 

Till slut funderade jag något på Nils Lids etymologi (i NTS 
V, s. 87 f.) av ordet runi m. och *runa f. Lid sammanställer *runa f. 
med det lapska ordet rodno 'renko, som är gall eller har mistat 
sin kalv tidigt på våren'• Det sista år dock ett konstruerat ord, 
som inte är belagt i de nord. språken. Han anför ett uttalande 
av Konrad Nielsen och K. B. Wiklund, som ha sagt, att det 
inte finns något formellt hinder för sammanställningen av lapskt 
rodno med fvnord. *runa. Jag vågar inte yttra mig härom men 
ställer mig frågande inför frånvaron av det antagna fem. *runa. 

Ett ej identifierat ortnamn, Horsamiraland 1220 (i påvebrev) 
från Hagby sn, Uppl. föreligger enl. Sv. Ortnamnsarkivet och 
S. Olsson-Nordberg, Fornsv. i våra lat. orig. diplom. Jfr dock Rietz 
263 b : hörssa v. n. 1 gnägga. las. Hörskja id. Jt1.; 2) storskratta, 
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gapskratta, Hs., mp., vi. Hörskjä id. Mp. (Hafverö); 3) leka, ha 
roligt, hoppa och dansa. Hs. (Db.). N. horsa v.n 2) springa med 
ston; om hingst; b) gå på lättfärdiga äventyr. 

En nära till hands liggande tanke, som jag inte har sett fram-
förd förut, är att orne kunde vara uppkommet som en kontamination 
av ty. Eber 'galt' och da. råne, rone, dvs, vad vokalen beträffar. 
Detta bygger jag på Fjolde-målets form av 'Eber' och Hostrups 
(vid Tönder) övergångsformer mellan Eber och orne? 

Det kunde synas litet egendomligt, om inte en så pass närlig-
gande synonym som ty. Eber 'galt' skulle ha inverkat något vid 
uppkomsten av en råne så till ljudgestalten närstående form som 
åwndr från Hostrup vid Tönder och e'we.,i från Fjolde (fk.) osv. (det 
sista från UfF.); den kan ha medverkat till en metates, som det 
är svårt att uppleta verkliga paralleller till; i hors: ross har vi ju 
ett h före. Det gäller den initiala vokalen, o, och den har en viss 
motsvarighet i ty. Eber. 

Man vinner genom detta antagande en förklaring till den på-
fallande utbredningen av orne. Utformningen genom olika fall av 
naboopposition med ömsevis täta anslutningar till det anglosach-
siska o. tyska området. Man får vidare en naturlig förklaring till 
metatesen ro : or. Det initiala o har varit en stötesten. Det är ett 
'spring', som ofta förekommit i Jylland, jfr 'Klusilspring'. Sam-
manblandning av bakre r och w (u) är helt naturlig. Obs! orne 
varken i Norge 1. på Island. Det är ett förtvivlat antagande med 
Eber, men rdne finns i Danmark endast i formen ronnviir, dvs. 
en brunstig vädur 1. gumse, bagge och här ingår troligen verbet 
ronne vara brunstig. Eber bara ett incitament? 

5) so, sugga, purka 

Det föreligger' knappast några skäl för att meddela några 
materialsamlingar för dessa ord med deras — med undantag för 
sugga — tämligen entydiga utbredning: i huvudsak ett ord för 
varje land, pur/ca är det vanliga ordet i,  Norge, på Island och 
Färöarna, sugga i Sverige och Finland (samt i delar av Norge), 
so i Danmark, Syd- och Mellansverige (jämte sugga). Den gamla 
formen syr, Som i fvn. även användes som tillnamn (Sigurbr sr 
i Fagrskinna och skaldepoesi, jfr SnE II: 18 »sur eru augu syr»), 

3-516770 D. 0. Zetterholm 
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förekommer även i nyisl. (frk. enl. Törnas Tryggvason). Tryg-
vason uppger sPr och gylta, Blöndal har sYr, föråldr., pur/ca och 
gylta. För no. uppger Aasen su från Helgeland, Trondbjem m. fl. 
st., »dog lidet brugl., undtagen i enkelte Talemaader: dei hava 
korkje Ku elder Su o: de have ingen Kreature; Sua' a bryt, aa Ungann 
nyt o: de unge lide for de gamles Brode » (Indh.). Spridda fall 
av so förekommer i frk, också från Norrland i Sverige, bl. a. från 
Hälsingland, Ångermanland och flerstädes. 

sugga är utbrett över Svealand (bitvis även i Götaland och 
Sydsverige), jämte Norrland, Finland samt s. och sv. Norge samt 
enl. Ross i Nordmöre, Dalane och Helgeland och enl. Aasen i 
Jffideren, Råbygdelag och Telemark, men »andre Steder» slita och 
pur/ca. I några lekar (slå sugga 'et Boldspin Ross förekommer sugga 
med något vidare utbredning. Aasen bar också bet. 'en stor og fyldig 
Kvinde' från Nordre Bergenhus, och vidare 'en senfEerdig Person'. 
Varför denna utbredning? Söder om detta område utbreder sig 
so med centrum i Danmark, Tyskland, England o. s. v. i anknyt-
ning till indoeuropeiskt sammanhang. 

Ordet sugga finns inte i fsv., det äldsta belägget är från omkr. 
1580. Hellquist hänvisar till mlt. sugge, med diminutivisk hypo-
koristisk konsonsonantfördubbling till fsax. suga (ty. dial. suga), 
ags. suga, i.e. dim.-avledn. av sä 'so' etc. Tilläggas kan 
även mul. zoghe, nnl. zog, me. suu;e, sowe, ne. sow. Av på likartat 
sätt bildade ord nämner Hellquist kidde, padda, skädda m. fl. 

Om man kunde tänka sig ett sammanhang med ity., skulle 
detta kunnat gå över Stockholm, varifrån mycket förts vidare 
över till Finland, men man kan också föreställa sig sugga själv-
ständigt uppkommet inom sveamålsområdet liksom Jogan kommit 
av Johan i Dalarna och Västmanland-Uppland (i ortnamn), var-
efter fördubblingen kunde ha satt in. Det är emellertid skillnad 
på u och o, fastän de kunna ligga nära varandra t. ex. i Väst-
norge och Dalarna. Man bör lägga märke till de många väst-
germanska g-inskotten ovan. Det är också värt att lägga märke 
till att Gotland har so, inte sugga, trots många andra Ity. lån. 
Utbredningen i Norge kunde kanske också bero på Ity. lån via 
Bergen. Men Helgeland? Ban spridningen dit ha gått över Väst-
landet? Sugga finns inte i Danmark. 

Det förtjänar kanske att nämnas, att både från Nord- och 
Sörtröndelag (Opdal) samt från Hedmark (Ö. Rendal) och från 
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Nordland förekommer i frk, formen por/ca. Kvaliteten? Jfr Norr-
land i liknande ord. Kvaliteten på u har identifierats med kvali-
teten på det långa o. I svenskinfluerade områden? Åre i Jämt-
land har både o- och u-kvalitet i detta ord. Men Nordland? 

I Norge är pur/ca det vanligaste ordet för 'sugga'. Trots form-
likheten med lat. porca och fra. porc, eng. pork 'svinkött' är det 
enligt Torp inte besläktat med dessa. Ordet finnes belagt i Flat. 
III som öknamn i Pörsteinn pur/ca. Det finnes också i nyisl. och 
skall enligt Torp vara en k-avledning till paure 'liten, svak stakkar', 
'pusling', motsv. Ity. purk 'liten gut', varifrån väl också da. purk 
i samma bet. kommit. Torp uppger för els. plurch 'forkroplet', 
'liten person' och jfr med no. purv. »Er vel egtl. Kjeeleord»; 
det skulle möjligen också sugga kunna vara, och kunde vara upp-
kommet av suwa, *suga genom hypokoristisk fördubbling. Jfr 
uppl. Juvansbo, västm. Jugansbo av ä. Johansboda. (hiatusfyllnad). 

Som appellativ är pur/ca tidigast belagt, säger Ideforss, år 
1729 för Jämtland(!), se E. Sundberg Andersons Ordlista öfwer 
Jemtskan 1729 (i Sv. Lm. 1906, s. 62: porka sugga) samt Ihre 
1766 för samma område. Ideforss uppger också ordet från Skåne 
(Viken). Ty dial. har Poch, Pochel, _Pocher, Pochla redan 1549; 
eng. dial. har ett purr belagt. Även i fl. finns en benämning av 
purr-typ. De germanska benämningarna äro ljudhärmande och 
utgå enligt Ideforss från ett urspr. purr-, porr-, betecknande grymt-
ningen (jfr spec. eng. purr) och det skriver man gärna under på. 
Jfr lockordet purr och liknande till får. 

Man kan fråga sig, varför so utbytts mot sugga? Är det månne 
ordets ringa omfång, som varit orsaken? Jfr i fråga om denna 
orsak till ordförändringar och ordbyte Gilli&ons »Gnealogie des 
mota qui designent l'abeille» (1918), »Therapeutique verbale» (pas-
sim). Jfr också Dauzat, La geographie linguistique (1950, s. 83 if. 
samt K.-H. Dahlstedt, Vilhelminamålet s. 60, 66, 95, 102, 209). 

I överförd betydelse finns ordet sugga i Norge i bet. 'liten 
kjelke' inom det nämnda området för sugga 'so'. (Samma slags 
kälke kallas i Nordmöre gylta och i Tröndelag pur/ca). Dessutom 
finns ordet i Smaalenene (östfold fylke) i bet. 'liten karpefisk' 
som Torp jämför med berg-gylta i samma bet. (Aasen, Rosts), jfr 
förf. Nord. ordgeogr. stud. under gylta. 
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Lockrop till får och höns 

Inledning 

Materialet till kartorna är till största delen hämtat från 
frågekorten; i undantagsfall har jag fyllt i med material från 
tryckta arbeten, så t. ex. ifråga om orne, råne, när det varit 
särskilt intressant eller om området varit svagt belagt. (Jag vet, 
att sådant inte är tillåtligt enligt den fransk-schweiziska skolan, 
men denna har arbetat med annat, mycket mer enhetligt material). 
Lockropsmaterialet kommer emellertid helt från frågekorten. 

Om jag tidigare hade tagit del av Ideforss, »De primära 
lockorden i svenskan» (Ark. f. nord. fil. 1931), skulle jag knappast 
gett mig in på försöket att kartlägga dessa och eventuellt tolka 
dem. En förkrossande lärdom framträder nämligen i hans av-
handling »De primära interjektionerna i nysvenskan» (1928), full 
med ideer och uppslag, som f. övr. delvis upptagits av Hellquist 
(särskilt 2 dra uppl.). 

Materialet fanns där emellertid, oberoende av Ideforss', och 
en kartläggning av de nordiska lockorden skulle göras. Så 
småningom utkristalliserade sig vissa problem, som jag kunde 
angripa, och av vilka jag anser mig ha löst några, varvid jag 
haft vägledning av Ideforss. 

Ett överväldigande material (närmare 400 medd. för Sverige) 
fick jag att handskas med från frågekorten, intressant därför att 
det omspände hela Norden. Så gör i viss mån också Ideforss' 
material, som jag dock inte haft tillgång till. För Danmark har jag 
utnyttjat N.Å. Nielsens material men därvid varit tvungen att 
utesluta en del på grund av bristande utrymme. För Norge skulle 
jag däremot velat ha litet mer. 

Niels Åge Nielsen studerade 1938 i Uppsala på Landsmåls-
arkivet bl. a. under min ledning kartläggning av språkmaterial 
och kartlade även en del åt mig. Han använde sig sedermera 
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både av tidigare i Danmark insamlat material, insamlat genom 
Udvalg for Folkemål i Köpenhamn och Institut för jysk sprog-
och kulturforskning vid krhus universitet, och nytt material (in-
samlat av Nielsen och IT. f. F.). De da. frk hade inte haft frågor 
om lockropen; man hade i Danmark frågat efter sådana tidigare, 
1935-36 och fått 60 svar, varav 18 från Jylland. Svar på Nielsens 
egen lista, »Husdyrene», inkom redan 1941, från Jylland 40 st., 
och som svar på en frågelista i tidningar ytterligare 110 st. (1949). 
Det är självfallet att jag inte här kunnat medtaga allt Nielsens 
material utan endast de viktigaste typerna. N. och jag diskuterade 
de märkliga ljudövergångarna i lockropen och kommo till slut 
fram till ett system för omkastningen, som jag i förbigående ex-
emplifierade i Dial.geogr. undersökningar 1941 s. 72 på tal om 
plittera av miittera,1- men som Nielsen namngav »omstilling», dvs. 
omställning, i en fin uppsats i Festskrift till H. P. Hansen 1949. 

Någon lagbundenhet i samma mening som i idealbilden av de 
gamla ljudlagarna letar man förgäves efter i bildningar, där 
hypokorism och onomatopoetiska bildningar m. m. drivit sitt fria 
spel. N. har skrivit en utmärkt inledning till studiet av lockorden. 
En del finns också hos Ideforss, Ark. f. nord. fil. 1931, (som N. 
inte tycks känna till, och inte heller jag då kände). 

För Norge har prof. Nils Lid hjälpt mig med material genom 
frk., och numera ordbokschefen Alf Hellevik har biträtt mig vid 
kartläggningen av lockropen i Norge. Dr. phil. Hallfrid Chris-
tiansen har vänligen givit mig material från Nordnorge till kom-
plettering. En del lockrop har jag själv kunnat tillägga efter ett 
besök i Norge 1950 (med material från Västlandet och från 
Toten, Tynnset rn. fl.). 

Nielsen har systematiserat ett stort och intressant material 
i denna jämförelsevis lilla avhandling, »Danske lokkeråb til hus-
dyr»; jag ville komma fram till större lagbundenhet i ljudöver-
gångarna vilket var svårt; man kan på sin höjd få en viss 
parallellism. 

Vi ha ett vanligt lockord till höns pull-pull, men något lup 

1  Om dessa nära nog enstaka fall säger Ideforss s. 43: »Även i detta fall 
synes mig den ljudhärmande karaktären vara omisskännlig». I varje fall måste 
formen förklaras. Ideforss hänvisar till päll-. Kanske det? 



38 

ha vi vanligen inte i Sverige. Däremot finns i Danmark ett en-
staka lockord, som slutar på lup och utan tvivel som Nielsen 
säger kommer av pul, som f. övr. finns i närheten. »Ved omstil-
ling og gal subtraktion», säger Nielsen, s. 351. 

I övre Ullerud i Värmland har jag funnit ett plopp som för-
modligen kommit av pull, som också finns i närheten, och an-
tagligen uppkommit på samma sätt som de da. formerna, genom 
'omställning och felaktig subtraktion'. 

Varför ha vi inte fler exempel på detta lockord i sv.? Det 
beror väl på att det inte funnits några ord eller fonem att ansluta 
sig till eller att det inte varit tillräckligt vanligt; pull har varit 
det allt överskuggande ordet. 

Vad sägs om sådana lockord som kuluk-kylyk? »Gal subtrak-
tion av *kulle, der er kontamination av kylle og pulle» säger N. 
Det var från Seiling Hids (N. Jyll.). 

Hur skall man få belägg på omställningar av det i Norrland 
vanliga lockordet till får pirr, prrr eller till das (med en lång 
a-vokal, påminnande om ä, dvs. a i Vb.) eller till tallen, eller 
tacke? Vi kunna inte belägga dem, såvitt jag känner till. Men 
vi ha pytt i sydsv. mål, vilket möjligen kommer av typp litet 
längre norrut. 

Sådana omställningar kunna naturligtvis ske även bland appel-
lativerna, men de äro ofantligt mycket sällsyntare. Här hållas 
'irrationalisterna', 'independenterna' i schack av systemet, de 
hållas till ordningen. Men sådana omställningar ske också här, till 
stort förfång för etymologerna, jfr nedan. 

Niels Age Nielsen utreder på ett förtjänstfullt sätt — kort 
och koncist — teorien kring omställningarna. N. säger, att om-
ställningen kan illustreras med ett exempel från den italienske 
författaren Ignazio Silone »Bred og vin», (övers. Kbh. 1936) a. a. 
s. 344. »Her skildres de fanatiske fascisters hyldest af Mussolini 
i Rom: Fra Grupperne af Carabinierer, Militssoldater og Regerings-
tilhwngere haver der sig nu et mwgtig Skrig, et rytmisk Skrig, en 
lidenskabelig Lovsang af den store Forer: 'Ce du! Ce du! Ce du! ..' 
Forfatteren har her ironisk omstillet ordet duce (forer), fordi de 
to stavelser [du' tsje] i det rytmisk gentagne råb får en pause 
imellem sig, der er lige så lang som den mellem -ce og du-. Han 
indsbetter en ordgraense, hvor der egentlig kun er en stavelses- 
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grwnse. Silone har her ved et godt stilistisk greb formidlet tul 
lmseren sin opfattelse af hele råbets idioti». 

N. visar också på den olika uppfattning en resande har av 
en rytmisk kedja t. ex. vid en tågresas dunk från skenskarvarna, 
ibland stigande, ibland fallande rytm: da da dum, ibland dum 
da da; från metriken ett känt faktum: ibland trokaisk, som efter 
en stund kan uppfattas som jambisk. 

Det visar sig säger N., att denna svävande uppfattning av 
var stavelsegränsen ligger i en rytmkedja har verkat på uppkom-
sten av nya lockord av samma typ som Silones cedu. »Et mange 
gange gentaget pilipilipili kan opfattes som lipei eller uppe» 
med många fler exempel. A. a. s. 344 if. 

I åtta punkter framställer Nielsen de vägar, efter vilka han 
anser att lockropen förändras, a. a. s. 344: 1. Efterbildning; 2. 
Kvantitetsförhållande (fölle-flö); 3. Förenkling (bigge av brigge); 
4. 'llxvning' (e till i); 5. 'Omställning' se ovan; 6. Kontamination; 
7. Avledning och sammansättning.; 8. Betydelseförskjutning. 

Jag skulle vilja ha hänvisningar till resp. ljudsystem, vilket 
väl i alla fall är avgörande. I övrigt instämmer jag tillfullo i 
N:s utredning och saknar bara en hänvisning till Ideforss' a. a. 
s. 28. Huruvida I. skrivit om detta på annan plats, är mig obekant. 
Men det står en smula därom i Arkiv f. nord. fil. 1931. 

Lockrop till får 
(Karta 2) 

En rik flora av benämningar figurerar i lockropen till får i 
Norge alltifrån girran, kirran längst i norr jämte dokk-dokk vid 
Lofoten och strax söder därom, varav det sistnämnda motsvarar 
sv. docka, jfr Aasen: »dokka 2) Dukke, lidet uklffldt Billede til 
Legeted; Ogsaa brugt som Kjeelenavn,» till pirran-killan Trond., 
pell-pell Levanger, tik/ca Tydal, diska Sortrond. 

Vidare det för Sverige särskilt intressanta purre Ostfold och 
Ostagder samt ett flertal platser i östra Norge, vartill Värml. 
och Bohuslän ansluter sig med purrane_och pirra,borre-borre.Rord. 

Vidare teksa från Hedmark, som kunde vara tekka+*sö och 
diska kunde vara metates av deksa. Tik/ca förekommer på många 
platser, särskilt i Sverige. 

Ostfold och Telemark uppvisar ett intressant, ej riktigt upp-
klarat ord seek, som också finns på Anholt, Danmark (och till hund 
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på Samso, Feilberg). I Västmanland ha vi (enl. Iverns från ett par 
meddelare) ett sickerne, som Ideforss s. 40. rubricerar såsom 'otve-
tydigt' av 'eggelse- eller hetsningstyp'. Det kan man ställa sig 
tveksam inför, när man betänker det ingalunda ovanliga smeknam-
net Sic/can (jfr revysångerskan Sickan Carlsson), och när man ser 
ordets sok: s användning i Danmark i da. dial.: »sak, såk, såkke 
bähl» (Nielsen). Det verkar vara ett smeksamt tillrop. När man 
hör det danska sok, som kan omställas till kos, kommer man att 
tänka på Skmdmores kaase lockrop till får, ensamstående i Norge, 
men säkert upptecknat av Aasen från hans hemtrakt. Men hur 
har sek uppkommit? Sammanhang med det sv. ordet? och med 
da. dial. sjok (Nielsen)? med sekundär 'brytningsdiftong', av i 
och o (u). Ja, det är möjligt. 

Inte mindre stor är skaran av lockrop till får i Sverige med 
många fall med anknytningar till grannländernas former. .Ang. 
västnorskt tysane kan hänvisas till Ideforss, som skriver om tus 
hos Dybeck, »Sv. Vallvisor» s. 28, vilket i sin tur kunde hänga 
samman med Nielsens sutterne till sutte 'suga'. Ideforss anför i 
sammanhanget finl, sv. och fl. ut, s. 44. 

Ett tillägg till I. 44 skulle jag vilja komma med, där han 
säger: »Enligt ett par äldre källor begagnades i smål. tidigare 
ett lockord viss- till får. Så nämner HyMn-Cavallius i Vär. o. 
Vird.2  2: 60 ett vissa, Rietz ett vissorna. Mina meddelare känna 
emellertid ej några liknande former». G. Hedström, Sydsm. folk-
mål s. 44 uppger ordet från tre socknar, Virestad, Nöttja och 
Hjortsberga, och jag har det från Vislanda. »Det till grund 
liggande lockordet har», säger II., »kanske urspr. s(a)»,v vilket 
väl skall förklara det sekundära 'avljudet'. 

Sv. dial. dasa (med brett första a, om ä påminnande) Vb., även 
Ång. och Lappl., ansluter sig österut till österb tass(one), som 
väl torde vara samma ord. Den sv. formen torde vara den givande; 
ordet finns inte i fl.? Genom en serie substitutioner har tassone 
uppkommit. Rietz uppger tass som lockord till get (Älvd.) Dal. 
samt för får från Vm. och Nk. Det är också i sv. dial. täcknamn 
för björn och varg, för varg enl. Klas Olofsson från Vgl., dit 
också tassernarkerna lokaliserats (Göteborgs o. Bohusl.) enl. prof. 
Campbell. Jfr också Rietz. Från Vgl., Smål., Värml., Sdml. m. fl. 
platser finns belägg i TJLMA:s samlingar. Jfr om noanamn Jöran 
Sahlgren NoB 1915 (Blåkulla och blåkullafärderna kap. 6). 



41 

Huruvida häls.-gästr. tallen hänger samman med estn. talli som 
lockord till får är osäkert. Detta ord kan vara en kontamina- 
tion av tacka och /an-komplex, som finns i närheten (se kartan). 
Det estn. ordet kunde också vara en dylik kontaminationsform, 
och tacke finns också i Nuckö, men det finns också ett estniskt 
ord tall (muljerat 1) 'lamm', jfr Saxen, Finska lånord i östsv. dial. 
ss. 75, 326, som härivisar till Ahlqvist VSK och Anderson, Studien 
etc. och påtalar det märkliga i detta J, som endast förekommer i 
två estn. lånord, s. 75. — Ordet talla förekommer dock även som 
benämning på 'tacka' i Hälsingland (och Gästrikland). 

tacka-tacka är det vanligaste lockordet till får i svenskan. Det 
förekommer med växelformer som tick från Nb. till Sydsverige 
och utgör utgångspunkten för appellativet tacka. Även Hellquist 
1:a uppl. tolkar det som urspr. lockord, ännu mer bestämt i 2:dra 
uppl. Om man skulle räkna upp alla ord, som till slut bli tolkade 
som lockord, skulle man få en lång lista. 

Från Norrbotten äro de viktigaste formerna: tikke, tikke-
lepa, tike-fara, libba-libba, tikkidallen, dasi, dasa. Från Väster-
botten: tikki-däsa, däkkan-dasa, a-ljudet i dasa närmar sig ä. Se 
Seth Larsson, Subst. böjn. Från Ångermanland finns takke-lallan, 
vidare talla-tallane, takkene m. fl. Från Jämtland: pirra-, pirra-
tekka, brrian, berran, purran o lalan, takke-lallan (jfr det no. purran). 
Österbotten i Finland har tass-tass-tass, lip (jfr Nb), takk-takk-
takkor. Estland: talli 1. takka, koss (med muljerade s-ljud), likaså 
i estniskan, jfr Gotl. kåis, som troligen lånats från estn. I Dan-
mark finns det en rad former, som Nielsen redogör för och tolkar 
i a. a. brödfår, dekke kåilam, lamse, befår, bcekos, kuse, melam, sut-
terne, fårepigen, suk (sok), seek Anholt, mätte allm. i hela Danmark. 

libb och tikk äro diminuerade biformer till lamb, lemb och 
tekk, täkk; dasa hänger troligen samman med det fi.-sv. tass. 

Enligt Ideforss förekommer ett ord i fin1.-sv. dial. ot, ut, ut! 
efter Vendell och under utta enligt Wessmans direkta meddelande 
till honom uti i Pargas, Kimito, Finnby, Hitis m. fl. platser. Se 
f. övr. Rietz under uttah. Saxen menar, att det är lån från fl. 

Frågan om etymologien på lamm har varit invecklad, jfr Hell-
gnist Et. ordb. 1:a uppl.: »besl. med grek. aaphos 'hjort, hind.' 
. . . Möjl. föreligger en gammal avljudsform i östsv. dial. limb, 
jfr Norrb.» Ny omarb. o. utök. uppl. 1939: »lamm, fsv., isl., got. 
(här i bet. 'får', liksom i gotl., vilken även f. ö. har flera märk- 
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liga berör. med got.) fsax. etc. jfr det urgamla fl. lånordet kem-
mas får. Omstritt, . . . Kanske snarast utgående från ett gammalt 
lockord.» (Detta efter Ideforss, jfr nedan.) 

När jag har sett Härjedalens växlande former: prr-al-ånan tallan-
a-la-la-la-la Funäsd. o. dyl. (med dentalt 1), jfr också purre 'bagge' 
Smål. o. Bohuslän, som sammanhänger med detta purr, före-
faller det mig naturligt att tänka sig ett inskott av resp. u, i, e 
(sekundärt). »Jag tilltror mig dock icke», säger Ideforss, »att 
närmare bestämma dettas karaktär». Jag tilltror mig att göra 
det även med risk att kallas pueril, men lockorden vidlåder 
helt naturligt något barnsligt (man talar barnspråk till djuren), 
men detta språk skall också undersökas. 

Det är karakteristiskt, att lockorden ofta tillhör barnspråk. 
Man har talat till djuren, som vore de barn (jfr putte till häst). 
Barn yttra sig ofta rytmiskt och detta kan förklara de ofta hals-
brytande bildningar, som åstadkommits i lockorden (jfr kylyk 
ovan). Associationer få komma fritt. Säkert äro de av ringa livs-
längd, men Nielsen har påpekat, att ett lockord till häst .flöf dvs. 
fölle 'föl' finns hos Pontoppidan 1668. Ideforss omtalar, att 
purr i eng. dial. 'lockord till svin' finns belagt från 1540-talet, 
a. a. 35. Om do/ck se H. Christiansen i NTS X s. 304. Kunde också 
vara en förkortning av namn på dokk-. 

Ihre 1766 har perra, tässa etc. 'får' Jämtl., och detta finns i olika 
variationer än i dag. En variant är purre 'bagge' i v. Smål., Bohuslän. 
m. fl. var., med vidare utbredning och jag tolkar detta ord som 
härrörande från lockordet (?) prrr. G. Hedström »Ordstudier» (1949) 
förklarar ordet innehållande hall. purre 'låg och tätbevuxen, marig 
buske' (KaMn). I. räknar upp många landskap med purr, särskilt 
i västra Sverige, och jag har genom frk. många belägg på purr, 
perr från Norge. r-fonem i lockord till får uppger I. från en 
mängd främmande språk, bl. a. från Litauen, Ostpreussen, Ru-
mänien och Tunisien. Man kan undra, om purr inte är schas-ord 
på sina ställen och likaså om det dalsländska, från Dybeck med-
delade bremisine också hör hit? samt det ej verifierade isl. brcei. 
purr skulle bygga på ett starkt ljudande r, jfr nedan. 

Fåren äro särskilt känsliga för r-ljuden, säger 1., och då sär-
skilt de främre r-ljuden, det har flera meddelare uttryckligen 
angivit. »Det är ej osannolikt», säger I. »att en härmning av 
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vissa för fåren farliga insekters ljud ligga till grund för de hit-
hörande fonemen». (Det kunde nästan ha varit på sin plats, att 
Hedström citerat något av detta vid försöken att etymolo-
gisera smål. purre, vilka försök annars stämma utmärkt (bag-
gen kan naturligtvis vara en 'marig buske') men som kanske 
måste inordnas i ett större sammanhang.) 

Ideforss har säkert med rätta rubricerat smål. furrånå och 
häls. furran som »affektiva modifikationer av ordet får, ev. för-
anledda av samma iakttagelse beträffande r-ljudets inverkan på 
fåren, som föranlett de ovan behandlade primära orden». 

På sina håll i Norrland, nära lapskt språkområde, t. ex. i 
Frostviken i Jämtland (med på grund av inflyttning norskt språk), 
finns formen birån motsvarande pirran (best. pl.) i Norge, dvs. 
med b i st. för p och med accenten på artikeln. Båda företeel-
serna finns där, dels på grund av lapskans oaspirerade ljud, som 
missuppfattats av svenskar (uppteckn. från 1934), dels på grund 
av accentens förflyttning till slutet av ordet på grund av ordets 
användning som schas-ord (mer expressivt) eller lockord (mera 
smeksamt). b är mer passande i lockrop än p. Jfr f. ö. girran i 
Nordnorge jämte kirran. 

På Island är lockropet till får gibba, vilket kommer av det 
gamla gymbr, gimbr, där nasalen har uppsugits av vokalen och b; 
jfr libb i Nb. i Sverige och i Sydnorge. 

mätta, mette är smeknamn och lockord till får i Sydsverige och 
Danmark (allm. jämte andra). Ordet har ansetts komma av kvin-
nonamnet mlty. Melte, kortform av Meehtildis, med vilket kvin-
nonamn det växlar (Sch.-Lfibb). Namnet visar från början, säger 
D. g. P.', ett starkt tyskt inslag, är särskilt vanligt i Slesvig och i 
ty. släkter. Men tillika kan det på da. mark under 1400-talet 
vara utvecklat av Margareta, med vilket namn det också växlar 
i da. källor. Namnet har efter medeltiden fått en stor spridning 
bland bondebefolkningen och i dial. som smeknamn till får. I 
folkvisorna ett av de vanligaste kvinnonamnen. I Ity. och holl. 
är det namn på geten, även i uppgifter från Danmark. Sannolikt 
-äro de anförda namnen på fåret (och geten), säger Hjelmqvist 

i  D. g. P. Danmarks gamle Personnavne 
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(Förn. o. tillnamn) att förklara såsom beroende på ett försök att 
efterhärma dessa djurs bräkning: »mä». 

Hjelmqvist nämner också mätta som appellativum i uttrycken 
Pladder-Mätta Skåne. Kanske biform till Sladder-Mätta. » Sjau-
drä-Mätta» Kältring (om kvinnfolk) Lan på Gotl. Jfr Sjaudrä-
Malläin. På flera platser i Skåne enl. Hjelmqvist. Sladder-Mätta. 
Slätta-IVIätta o. likn., falsk, inställsam, smickrande person, på en 
mängd platser i Skåne och S. Möre (Linder). I Slätta-Mätta rimma, 
första och andra ssgsleden, och de torde ha påverkat varandra. 

Hjelmqvist nämner också, att baggen kallades Mats eller Masse 
ävensom att Mats och Mätta är en vanlig sammanställning lika. 
med 'bagge' o. 'tacka' ss. 194, 201, 212, 361, jfr Ideforss 43. 

På Gotland finns det ensamstående kåjs, kåis kum som lockord 
till får. Om detta oförklarade ord i gutniskan har jag förhört 
mig hos prof. A. Saareste, Uppsala, tidigare i Estland, som känner 
till ett schas-ord till får kög.4 med muljerade s-ljud och även 
hänvisat till Wiedemann, Estn.-deutsch. Wb. (1869) samt även 
bekräftat min förmodan om lånesammanhang. Ösel har även for-
men Hist, Dagö formen kii.'ss-lciigs (från A. Saareste, Samlingar till 
en estnisk dialektordbok, manus.). Det palatala s framträder inte 
i vanlig ortografi. Obs, att estn. ö är ett bakre, ej rundat e. 
Formerna med ä hemma på Dagö och Ösel. Prof. Saareste har 
meddelat, att estn. ö substitueras i sv. och ty. oftast med o (å),. 
ibland med ö. Wiedemann översätter kö k§ med 'Einschläfern kleiner 
Kinder och Scheuchen von Hiihnern'. Obs. schas-ord i Estland, 
men lockord på Gotland. En annan, yngre estlänning kände inte 
till ordet, trots att han var född på landet; tyvärr vet jag inte 
var. Jag har hört det gutniska lockordet och det låter faktiskt. 
mera som ett schas-ord. En gotlänning, mag. L Alfvegren, nämnde,. 
att de brukade dra ut på diftongen, detta väl för lockropets skull. 
Det finns också en del andra ord som lånats från estn. (och fl.) 
till gutn. liva 'slemmigt sjögräs', "'kork 'liten vik', talika (talka), 
'pirog' m. m. (Säve-Gustavson Gotl. ordb.), påpekat av H. Gus-
tavson. Förklaringarna med lån från eller urbesläktat med grek. 
(Ihre, Rietz m. fl.) förfalla alltså. Aasens kaas som 'Lokkenavn. 
til Faar' torde ej höra hit. I sammanhanget kan nämnas ett 
talli 1. tak/ca som lockord till får i Estl. (jfr. Nb. och Räls.). 
Men det häls. kunde vara en kontamination av tak/ca och ett 
lall-ord, (jfr. s. 41). Estn.-sv. ot kommer av estn. ut och likaså. 
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fin1.-sv. från fl. Se Sax&L. Isberg från Nuckö (Klottorp) uppger 
talli och tacka. Ideforss: »Paralleller till kåjs kunna icke heller 
påvisas i främmande språk. Möjligen skulle man kunna peka på 
po. ko, namn på och lockord till get, Treichel 30: 328». (Som 
sagt jag har en anknytning på närmare håll, men det kanske är 
utslag av samma tendens eller sammanhang). 

Lockord till höns 
(Karta 3) 

Hellquist anser pulla vara inhemskt, av lockordet pull »att 
döma av ordets spridning i dial.», men vad det närmare kommer 
av yttrar sig inte H. om. Om man ser till utbredningen mera i 
detalj, kan man komma till en något avvikande mening. 

Lockordet pull utbreder sig i Svealand (som centrum), vidare 
i Götaland' (jämte typp) och stänkvis i sydsv., där annars tipp 
och pytt samt poll finns. Vidare något i Norrland, där tydligen 
tupp och typp är det gamla och genuina (Jmtl. o. Tröndel.). 

tipp förekommer i mellersta Smål., delvis i Vgl., delvis i Värml., 
samt i Finl. och Estl., på Vestl. i Norge så långt västerut 
som i Tynnset, även på andra platser har jag upptecknat tupp 
(jfr tupp i Härjedalen). Bohuslän har typp-typp. Annars före-
kommer typp på sina platser i Ostl. i anslutning till Bohuslän 
och värml. tipp antar jag vara uppkommet genom delabialisering av 
typp, som kommer av tupp. tipp förekommer även i Österbotten 
i Fin!., där annars gymmer förekom, inte gimmer, jfr ovan. 

Liksom för en sprängkil utbreder sig pull i de ålderdomliga 
områdena (obs. pull i Dalarna), pulle finns också i ett område i norra 
och mellersta Jylland samt delar av Fyn (Nielsen). Hur har det 
kommit dit? På Själland heter det putte (jfr sydsv. pytt). Av 
utbredningen i Sverige att döma skulle man tro detta lockord vara 
uppkommet i Stockholm på 1700-talet? av fra. poule, jfr Olof von 
Dalin. I no. tycks inte pull förekomma, men jag har ganska få 
frk, på höns i Norge. 

Två intressanta former skall beröras, nämligen nordhall. kypp, 
som troligen är en kontamination av tipp och kylle, som också 
förekommer i Hall. Förklaringen har jag funnit oberoende av 
som säger detsamma. 

Vidare värml. plopp Övre Ullerud (med slutet o-ljud), som 
uppenbarligen kommit av pull, vilket finns i närheten. Till denna 
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förklaring har jag vägletts av Nielsen, som förklarar nordjyll. 
plup i Sejling (Hide) »af pulle ved omstilling og gal subtraktion» 
a. a. 351, och här skulle vi ha ett svenskt exempel på omställ-
ningen av pull, som jag ovan efterlyste. Men om det är ett 
primärt lockord skall nämnas, att detta inte finns upptaget 
i I., De primära interjektionerna i nysvenskan. Återstår då intet 
annat än låneteorien? 

I Sydsverige har pytta eg. 'hö n a, kyckling' givit upphov till 
smeknamn till barn, liksom kylle i Danmark på vissa håll. pytt(a), 
kyll(e) äro lockrop till höns, jfr också da. kylling 'kyckling, höna', 
en dim. som gjcesling; elling, av en germ. stam *kiuku. Ljud-
efterhärmande (enl. Falk-Torp, jfr fl., fornsl.).1  

Jfr »Pyttans alfabet», en berömd »barnbok», tillägnad Mari-
anne Mörner vid hennes födelse 1895, men avsedd för hennes 
25-årsdag (endast skenbart en barnbok) av en krets 'konstnärer, 
målare och diktare, bl. a. Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding, 
Acke m. fl. och framförallt Albert Engström, som liksom de övriga 
ritade och skrev åtminstone en vers. Allt går i Strix-stilen. 'Boken' 
utgavs sedermera i Julstämning 1924 och som en särskild bok 
1946 under denna titel, som torde ha förbryllat många uppsvenskar. 
Varifrån har detta namn kommit? Jag trodde först, att det var 
från Albert E., därför att lockordet heter så i en del av Smål., men 
inte i hans hemsocken, om det också finns alldeles i närheten. Det 
heter tipp i större delen av Kalmar län, vartill Lönneberga, A. E. s 
födelsesocken, hör. Jfr G. Areskog, Östra Smålands folkmål s. 87. 

Men i Marianne Mörners mors språk fanns förmodligen pytt. Hon 
var nämligen från Hälsingborg (f. Brink) att döma av en uppgift 
i adelskalendern för 1896, där det står att Birger Mörner fått del 
i hus i H-g genom hustrun, och från Hälsingborgstrakten uppger 
flera frågekort pytt som lockord till höns. 

Tilläggas kan, att tipp är en variant till typp, som i sin tur 
är avlett av tupp. Vidare att put enl. prof. H. Teuchert,,Rostock är 
lockordet till änder i Östtyskland, och put uppger Hellquist under 
putte från ä. da. i bet. 'liten karl' (jfr frk, putte, jfr N. 351, putte 
på Själl., Falster, o. delvis Fyn), ity. puttköter 'liten hund', öfris. 

i Enl. Niels Åge Nielsen a. a. 351 finns denna form kylle i södra och 
mellersta Jyll., men då jag påträffade det var på adresslapp »lilla ' » till 
en flicka, som skulle resa flygmaskin över Öresund för 1 kr. (under 2 år). 
Bilden plus namnet gick genom sv. pressen. (UNT). 
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putje 'till små barn o. kattor, racka'. Rietz har under pytta en 
uppgift putta Sk. (jfr Själland), vilket kan ge en antydan om 
ursprunget till pytta. I övrigt har Skåne formen pott (slutet o?) 
och putt-putt samt pullorna. Bildningar av imitativt, ljudsymboliskt 
ursprung av samma slag som t. ex. ital. putto 'barn, gosse' (var-
till den om konstformer även i sv. använda pl. putti). Jfr lilleputt: 
som emellertid trol. bildats till Lilliput i Swifts Gullivers Travels 
(Hellquist). I Pommern en mängd olika former pipp, tiepp m. m. 

En svårighet med förklaringen typp-pytt är, att de båda for-
merna inte direkt avlösa varandra. typp kommer först i norra 
Småland, men på vänstra kanten finns typp i Halland (delvis be-
lagt) och vidare i Bohuslän och något också i Vgl. o. i Värml. 
Jag vill förklara de många fallen med tippa i mellersta och östra 
Småland som beroende på en delabialisering av typpa, en dela-
bialisering som är östligt orienterad, i Finland (inte Öb.) och 
Estland, se förf. Nord. ordgeograf. studier (s. 37), här på tal om 
gimmer: gymmer, (men många y-former i östra Sverige.) Från 
Halland finns uppgivet både pytt och typp i Veinge resp. Vallda 
samt varianten kypp-kypp, kyppera i Gällinge och Värö. Dessutom 
förekommer pyllera från Sällstorp, Veddige. Från Vgl. finns pytt 
belagt i Karl-Gustaf samt typpera och tippera i många socknar 
och dessutom tuppera i andra. Obs. kypp är ej betecknat på kartan, 
varken på min eller på Nielsens. kyp är enligt N. belagt från 
Stryno, Birkholm. 

Man kanske måste anknyta det sydsv. pytt till skånskt och 
da. (Själl.) putt, putte samt Ity. put och alltså skilja sydsv. pytt 
från Götalands och nordsv. typp ehuru det måste upprepas, att 
typp och pytt avlösa varandra i västra Sverige. Hellquist nämner 
också da. putte 'till barn och små flickor' (V. Kristiansen Ordb.). 

Ideforss a. a. 49 nämner ett smeknamn till getter tuppur 'av 
hypokoristiskt ursprung' med belägg från Dybeck, Dalarna: »Gettra 
mina! Tuppun e ! Urtika, H vitlo cka, Mi n orka Huj a! Hvittup p a etc. 
Hej Bottjen!» i Runa 1844. Enligt Dybeck av tuppa blomma',' jfr 
Rietz, under det att Nordlander för Härjedalen Sv. Lm. anser 
ordet vara identiskt med tuppa, fem, till tupp. Enligt Magnevill 
finns ordet även i Bjursåsmålet i Dal. Sv. Lm., och putte som 
tilltal till bockar omnämnes också av Hylten-Cavallius I: 287 
(Ideforss 49). 
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Sammanfattning 

,Från detta skenbara virrvarr av former för lockrop till får 
har jag utvalt ett par komplex, dels purran, perran o. dyl., dels 
kåis Gotl., dels slutligen typp och pytt till höns, det senare möj-
ligen genom 'omställning' eller från da. och ity. Dessa har jag 
behandlat litet utförligare under hänsynstagande till Ideforss och 
Gunnar Hedström, som båda ha skrivit om purr och purre 'gumse' 
samt Niels Åge Nielsen. Vidare har jag framställt en tolkning 
av gotl. kåis under hänvisning till estn. ka,§ med muljerade s-ljud 
m. m. Till slut har jag vågat föreslå en möjlig nutida parallellism 
till utvecklingen av ordet lamm, som inte finns belagt utanför de 
germanska språken, under hänvisning till lockorden prrr-alånan-la 
o. dyl. Härj. 



Materialsamling 

Ord för galt 
(ty. eber, isl. poet. jefurr etc.) 

Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island 
(I huvudsak från frågekorten). 

Norr b ott en: galt Nedertorneå Karl-Gustav, gålt Överlululeå 
Älvsbyn, fargålt Nederluleå, fargalt Korpilombolo. Finska: si/ca 
'ung' Hietaniemi, kanju Korpilombolo. Lappland: karju Gälli-
vare.— galt Dorotea Fredrika Jokkmokk Arvidsjaur Vilhelmin a , far-
gen Lycksele, fargalt Stensele, farken Dorotea, galt, fargalt, farg 
Örträsk. V äst er b ott en: galt Burträsk, fargen Degerfors, farrg 
Umeå. Ångermanland: galt Skog Nordingrå Anundsjö Mo 
Fjällsjö, fargalt Nätra Grundsunda, fargalt, fargel Arnäs Grund-
sunda Björna Själevad Gideå Nordmaling. Jämtland: forgålt 
(fergolt) Laxsjö Föllinge Aspås Mattmar Undersåker Norderön, 
gålt Hackås, gåålt Kall Åre, *gult (år sic) 'ung' Bodsjö, farke (far/cc) 
Ragunda Stugan Revsund, fisk Hammerdal, ftirk Bodsjö. H ärj e-
dale n : runugalt (rgng—s) Hede Sveg, galt Sveg Linsäll Lillhär-
dal. Medelpad: fargalt Indalsliden, (Vestlund: ,färke far/cc 
Tynderö Attmar, galt Tuna). Hälsingland: galt Delsbo Gnarp 
Los Forsa Alfta, fargalt Enånger Ramsjö, fälgalt Norrala Skog 
Järvsö. Gästrikland: galt Valbo, fargalt Ockelbo Hamrånge 
Årsunda Iledesunda lille Ovansjö Österfärnebo. Dalarna: galt 
Säfsnäs Älvdalen, fargalt By Stora Tuna, färgalt Malung, Sollerön, 
fargält Järna, forgält Ål Leksand, fästing Sollerön Boda, Rättvik, 
bölgrai.s Orsa, grais Mora. Västmanland: fargalt Skultuna 
Järnboås Nora Ramsberg Linde Fläckebo Västerfärnebo Himmeta 
Fellingsbro Skedvi, fargalt orne Möklinta, galt orne Kila, gris, 
galt Ljusnarsberg, galt Kolbäck, råm rena Fellingsbro Rams-
berg, orne Himmeta Kila Möklinta Fellingsbro. Uppland: galt 
Bondkyrka, farre Harg Gräsö Hållnäs Björkö-Arholma farril (för- 
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ra) Österlövsta, fargalt Simtuna S:t Olof, plus 35 belägg med samma 
form från Uppl., samt en form ore kvinnornas uttal som finare 
från Funbo och Uppsala-Näs. Männen sade fargalt (enl. J. Ejde-
stam). Södermanland: 8 st fargalt, 3 galt, orne L. Mellösa, rente 
Kila Dunker Näshulta. Öster g ötland: rönte Ö. Husby Jonsberg 
Rönö Trehörna Allhelgona Vårdnäs Hägerstad, Hällestad Ko-
nungssund, ränte, (-a-) Regna, orne Tjällmo Trehörna, orne (finare) 
Hägerstad V. Ryd. Närke: rönte (dvs rente) röne Axberg Lerbäck 
även orne o. fargalt Ramundaboda, rente Edsberg, rente Hammar, 
rene Nysund Bo (nästan samtliga 1. fargalt), rene förr, nu orne 
Edsberg; från Tysslinge och Lerbäck uppges endast orne, från Göt-
lunda endast fargalt, senare ord orne, från Hammar, numera äv. Eds-
berg. Värmland: råne rene Gunnarskog Ölserud Alster o. likn. 
former allmänt. Västergötland: rånå rene Amnehärad, res-
ten av landsk. orne i huvudsak. Småland: ronte Lofthammar 
Gladhammar Frödinge, rente Misterhult Lönneberga. Dessa äro 
även inlagda på kartan. Förövrigt i landskapet orne i växlande for-
mer såsom one eon o. 1., se f. ö. Hedström Sydsmål. folkmål s. 361. 
Bohuslän: runne Hjärtum Forshälla Svarteborg Håby Hogdal, 
orne Västerlanda Hjärtum Torp Råby Kville Lur Skee Hogdal, one 
Spekeröd, Solberga. Gotland har ordet fastgalt (liksom övre 
Dalarna fästing). Det övriga Sydsverige har former av ordet orne, 
också Öland har orne belagt över hela ön. 

För DANMARK har jag ovan s. 9 redogjort. I frågekorten 
från Danmark är formen i allmänhet orne; avvikande skepnader 
som ivoni åning uppvisa (med reservation för eventuella feltolk-
ningar och avskriftsfel) Jylland: Hjörring amt, Börglum sogn 
og herred vonni (Vrejlev), Vennebjerg herred (St. Hans), Tisted 
amt, Mors' Nörreherred woni (Galtrup), Ålborg amt, Vxr (Vor 
hd) åni (?, Tåning), Randers amt, Gerlev sogn og herredironning(-e) 
(Enslev), Ö. Lisbjerg herred ånning (Mörke), Ringkjöbing amt, 
Hammerum herred wonni (Assing), Ribe amt, Tönder amt, Skavs 
herred årnar (FIostrup). Fyn: Båg herred ånne (Örsted), årning 
(konjektur, Flemlöse). Obs.! S. Jylland: etvai Fjolde (11. f. F.). 

FINLAND har fargalt i Österbotten samt rångalt i västra 
Nyland och eg. Finland. Tavastland är felaktigt betecknat på 
kartan såsom ägande rångalt. Ett enstaka farre-belägg finns 
även på Åland (jfr Uppland), se kartan. — ESTLANDS svenska 
dialekter ha haft råne. 
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Från det intressanta övergångsområdet Bohusliin skall jag 
meddela något utförligare från Institutet för ortnamns och dia-
lektforskning vid Göteborgs högskola (I0D), mig meddelat, genom 
arkivarie 0. Almström. orne tna Styrsö, orne ina Klövedal, Valla, 
Tegneby, Lyse, Tossene, Bärvendal, Foss, Mo, Skee, Tanum, 
Svenneby, Krokstad, f. ö. one. Beträffande runne och orne kan 
sägas: söderut orne men redan i Norum och Ödsmål börjar runne, 
som jämsides förekommer hela vägen norrut. (jfr reine o. likn. i 
Norge). I hela Dalsl. övervägande t. o. m. runne; på en del håll hette 
det förr runne, nu orne. Förr på andra håll runne, orne, nu fargalt 
söderut, som är rspr. one oon Askim, omega)/ lom sugga) brunstig' 
V. Frölunda, one Landvetter Härryda Partille Björlanda Harestad, 
runnvere (jfr jällvere) 'icke kastrererad bagge, avelsbagge 'Ytterby, 
Lycke, Romelanda Hålta Solberga Jörlanda Norum, runne 'ej kast-
rerad galt, (obs.!) Tegneby, orne, runne Långelanda Torp i Orusts 
östra härad, one (tidigare mine), one runne runnväre 'avelsbagge' 
Resteröd Forshälla. one (vanligare är dock runne) Hjärtum, orne 
'är nog sen tids uttal' Hjärtum, runnewille ornevild, 'brunstig, om 
so' Hjärtum, orne' det vanliga uttrycket, runne 'föga vanligt' Boke.. 
näs. runne 'galt, som är oduglig till avel' Brastad, runnväre' ej 
kastrerad bagge' Askum, orne örla, runne Svenneby Tunge Foss, 
'orne, ornega'n 'brunstig' (om sugga) Krokstad och d:o runne, 
runnbagge 'avelsbagge' Sanne Naverstad, orne ina runne Tanum 
Skee. Enligt NiMn Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden (1879): 
runne. D al sland: runne Ärtemark (frk.); IOD: från södra Dal: one 
'oskuren galt' runne fargalt; galt' kastrerad gris' Valbo-Ryr Torp 
(alltså samma förhållanden med galt som i Danmark), runne 'avels-
galt' - *faregalt Högsäter, liknande i Lerdal, Frändefors och Erik-
stad, där motsatsen till orne anges vara *galtgris. Så äv. i Lerdal. 
Från Skållerud uppges formen rsne (sic!). Här finner man inte 
någon succesiv övergång av rune till orne. Det senare har troligen 
uppstått i Danmark. Nu stå de ganska oförmedlade bredvid var-
andra. — På ISLAND finns göltur och galti, men det senare i 
betydelsen 'större höstack'. Angående runi, så är det misstänkt, 
därför att det bara finns i en pula från 1898-1903 av Ölafur 
Davibsson, Pulur og pjakvxhi s. 112. runsvin s. 112 (Blöndal), 
Dr. phil. Ole Widding, som har haft tillfälle att se i 0r5ab6k 
Håskola Islands i Reykjavik, har vänligen meddelat mig en kon-
jektur runsvin i st. f. runsvim i en ordsamling från c:a 1830. Frågan 
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är om det inte är Snorre, som spökar på alla dessa ställen. På 
Island , är ordet nu obekant. För NORGE har jag ovan s. 16 
citerat materialet från Aasen och Ross och skall nu meddela 
resultaten från frågekorten: Aust-Agder rone (Dypvåg, Mykland, 
Gjövdal, Froland); Vest-Agder råne (Övrebö); Östfold nivå (Eids-
berg), galte (Rakkestad); Akershus råna (Hurdal), råne (Enebakk, 
Vestby); Vestfold råne (Tjölling, Hof), galte, råne (Våle); Opland 
galte (Nord Aurdal), kastrert galte (Nordre Land); Hedmark råne 
(Tynset), rånå (Nes, Våler, Ö. Rendal), rånå, skrivet rana samt 
galte (Stor-Alvdal), galte (Alvdal); Aust-Agder rone (Froland, Gjöv-
dal, Mykland, Dypvåg); Telemark rånå (Lunde); Rogaland rone 
(Skjold, Imsland, Tysvwr), kastrert galt (Suldal); Hordaland rone 
samt galte (Granvin), galte (Kinsarvik, Evanger), avlsgalte, kastrert 
galte (Samnanger); Sogn og Fjordane galte (Stryn, Davik), kastrert 
galte (Jostedal); More galte (Hareid), gragalte 1. råne (Tingvoll); 
Sor-Trondelag galte (Opdal, Leinstrand); Nord-Trondelag galte 
(Skatval, Ytteröy), gragalte (Inderöy), galti (Fosnes, Harran, Kol-
vereid); Nordland galte (äv. kastrerad) (Salangen), kastrert galte 
(Karlsöy). 

Lockrop till får 

Lappland: Lycksele diki das-das, dikki däsa (korr. dasa 
Lycksele och likn. i Örträsk, Stensele Tärna Vilhelmina) dakke --
dasa, takke — berra Dorotea, das — Fredrika Arvidsjaur Arjeplog 
(dosa H, tiki tiki lape tiki — fara-e Jokkmokk, tiki — Gällivare. 
Norrbotten dåsi dåsa Älvsbyn, tiki &tiken Nederluleå, dålla 
dolla dalla 1. tikki fåra Nederluleå Edefors, tikki dassen Neder-
torneå, tiki Karl-Gustaf Hietaniemi Övertorneå Korpilombolo. 
Västerbotten: tikke — daga Degerfors, — dass dass Vännäs 
Umeå, dässa — — Burträsk. Jämt 1 an d: pire — lallen Ragunda 
perran; må perran Revsund. Stugun, pre [1] lallan Hackås, lallan 
må lallan Hackås, pirren pirra — Hackås, pirran Marieby, purra — 
(pirran Aspås pirran pirre söuan Föllinge' pirre — de//ca Föl- 
linge Laxsjö, prrre te/kan Hotagen, pirri däkkan Hammerdai, 
prrr(a)h säu säu Åre, pirri — säuan, pirri däck? Kall, briänn Kall, 
porro pirre Alsen purran Alsen, brri-an 1. pirrilallan, purran Nor-
derön, perran Berg, pirra Undersåker, brriån (alt.?) Frostviken. 
Ångermanland: takke-lallen Skog, tasselokka pl. -en Nordingrå, 
kom dakke dalla åhå Fjällsjö, takke fåra Nätra Anundsjö, lalle 
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— ern Björna Mo, dakke — dakk — Själevad Mo, dasse — --! 
Arnäs, dass — — Grundsunda, dassen Nordmaling Bjurholm. lall 

— Gideå. Medelpad: takke1811e l8llel8llan Indalsliden. Härje-
dalen: purran 8 lalan Hede prr-alålan, alalalan Hede, _pirralåli 
Linsäll, lala —; talciran — — talembran, jaa, moran, kommän no 
då Lillhärdal. Hälsingland: talla-ene — Skog Norrala Delsbo 
(äv. talaaran) Enånger Forsa Rogsta, takke lalan(?) Alfta, päran 
mena Ramsjö, perran-perelalan Färila, pirretackena Los. Gästrik-
land: pirrene, — — koom Ockelbo, tack8n — Ovansjö, — — ta118n, 
tala talen; takken —, tallen,— 8118 Årsunda Valbo Hamrånge, 
takk8n8 — tak1celåren8 Hille. Dalarna: takka-takkunä By, takkorna 

St. Tuna, takkune, birrune Söderbärke, tikkuna, —, fåra 
fåra Säfsnäs, kullor Järna, pirra kl. takkefikko, dakkor-dakkor 
Rättvik takko-tikko Leksand, tsllor-dakkor, takutakutakår, Älvdalen, 
tji-tji Sollerön. Västm an land: takkona, Västerfärnebo Skul- 
tuna Fläckebo Kila, — orna V. Skedvi Möklinta, — ena Fellings- 
bro Kolbäck, tikkera fåra Järnboås, pirra, —, tikkera, 
Linde Ramsberg -una (pl.) Ljusnarsberg. Dalsland: purrane Ärta-
mark. Värmland: min tikke-tikke-pirra-pirran Rämen, pirra, —, 
Gåsborn Fryksände, — era Gustav Adolf, prrrane _purrr gylla 
Bogen, tikkera, Visnums-Kil Alster, — — tikke Ö Ullerud, 
fåra, —, gulla fåra S. Ny jfr Bogen purrr-gylla, massera Karl-
skoga. Uppland: tackene- Valö, takko takkenåro Gräsö, -ene, — — 
Harg, -an Knutby, -orna Ununge, -ene Björkö-Arholma, takkan — 
an Malsta Husby-Lyhundra Länna Rimbo Gottröra Skepptun a Mar-
kim Össebygarn Roslags-kulla Skäfthammar Ekeby Alunda Film, 
takka, Skokloster Yttergran Västerlöfsta Östervåla Nora. 
(Huruvida alla dessa belägg stämmer med verkliga förhållandet 
vågar jag inte uttala mig om.) N ärk e : tassera,— Tysslinge Axberg 
St. Mellösa (-ira), fårkera, — tassa-tessera äv. fårkera Edsberg 
Bo Lerbäck Ramundeboda (-pillera), pillera, tikkera, — 
tassera Axberg, takka bä, — takkerna Lillkyrka, takkena-ena 
Götlunda,. Södermanland: takkorna, — Tveta, tikk, —,—,Kila, 
likkerna Gåsinge, — — bääh Björnlunda, tikke — — Dunkar, 
tikke, tikkebarna Svärta, täkkera-täkka- Näshulta Gillberga, 
bässa, Årdala Floda, — lilla, Sköldinge bäsa, —, Ö. Ving- 
åker, täkkera-; täkka — Toresund. Östergötland: 
bäggera tikkera — Tjällmo (-fåra) Regna, bä ggera — Krokek Ö. 
Husby Jonsberg Rönö, beggera Vårdnäs, fårkera 1. tikkera All- 
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helgona, killera (kom) — Kättilstad Hägerstad, pullera killera 
V. Ryd. Öland: tekka — — Källa, ti/cka — —, kom niättera 
Alböke, kom mätta lilla Torslunda, mätta-mättera Gärdslösa Bred-
sätra Vickleby Hulterstad Kastlösa Smedby Segerstad Gräsgård, 
mätta mätra Ås. Gotland: kåis — kum Fårö Bunge kåis — 
Hellvi, kevisul kom nå! Gothem, kåisu da Gothem kåisu! kåisu 
Kräklingbo Gammelgarn (ej utskrivet) Hablingbo Låjsta -u Lau 
Burs Eke kåisa Fide Ilejdeby Vamlingbo, kåis — Tolfta Väte, 
kåisa, lammen Hejdeby kåjsan Levede. Västergötland: buddera 
— Lagmansered Skepplanda, pollera (med slutet o-ljud) Östad, 
söllera Algutstorp, söllen Hudene, kom söllera Mårdaklev, söllera 
Ljungsarp Kölingared, — mä bä Ryda, söllen söllera-möllera [11 
Göteve, sölle-söllebrö-söllera barna Jung Kinneved, söllera sön sön, 
söllera Ugglum, pillera Torsö .Amnehärad, söia kom söia K. Gustav. 
Bohuslän: pälle-pällera Torsby, perre Kville, buddera, — Sol-
berga Spekeröd Västerlanda (budde — —), Hjärtum Forshälla, 
k8ppa — — Torp, kåppe — — Håby, purre (bö) Kville, (jämte 
perre), picrrn- 1. kotjyo (-w) Skee, purre Hogdal. — Jfr ovan från 
IOD. beträffande benämningarna på hansvinet. Halland: mätta 
Veinge kom mättera Värö, sörre bä Gällinge, kom söllera — — 
Sällstorp-V eddinge, kom lammera Vanda. Om pytt se s. 58. Små- 
land: sö — Anderstorp Villstad (purre, hanne) Göteryd, sy 
— — Bredaryd, söra — — Frinnaryd, Säby kom Vässänä! 
Vislanda, vyssa -ssönä Berga, bäggera — Loftahammar Gladham-
mar, killera — Hässleby Hjorted Frödinge (äv. killa-), kullera 
S. Solberga Näshult äv. orna Näshult Skede Karlstorp Åseda 
Vena Misterhult jämte killera Kristdala Lönneberga Döderhult, 
kurono, — Sjösås, furrena mättorna vissorna furerna Urshult korn 
furan, -ånå Jät kurono- Tolg Moheda, tippe- Algutsboda -orna Långa- 
sjö kurorna Söraby, -kom Ljuder äv. tz:pp wirra Virestad. Skåne: 
låmma — Valleberga, kom mättorna Tjörnarp, korrorna Ö. Broby 
brödmätta Bjäresjö, pian-pian Lyngby. (Beträffande wiss, vyss i 
Småland kunde man tänka sig det uppkommet från sö vid itere-
ring; sö finns på många platser även i Småland; obs.! o ofta = å). 

FINLAND, Vasa län: to/co-tass, tass, tass-tass-tass Nedervetil, 
ta/ck — — takkor Närpes, kom libin Bergö, tass-tass Karleby, 
tiku-tiku, kom tassun Vörå. p, tas-tas-tas Kronoby, 
tasson-tan, tass-tass-tass Munsala, kom libin Solv, takkor Övermark, 
ta/co-ta/co Sideby, limba-limba; kom takkona, kom takkona Malax, 



55 

tass4ass-tass-tassuna, tan Pedersöre, kom takkor Pörtom, tassotan-
tas-tan Esse, tass-tass tikotass Oravais, tasona-tastan-tass-tass Teeri-
järvi. Åland: takkona (fel -orna på kartan), Västra Nyland: 
takko. 

NORGE Östfold: sikke, -en Eidsberg Rakkestad (1. se/ck). 
Vestfold: sikke — (1. sak —) Hof, sikke Tjölling. Akershus: 
purra Enebak, purre , si/ck Hurdal. 0 plan d: tikke— (veren kallar 
sume purre 1. pegge) N. Land. A ust agder: porl-e (poM alle aldre 
og kjon, sussen — Dypvåg, purre-en Mykland, Gjövdal, Vestag- 
der: libb! Övrebö. Rogaland: Til sau: siss — tu l ver: fere 
fere Imsland siss Tysvwr, san: siss- (lamm: paire —, till ver: 
vein Suldal, dräktig: lambsen Skjold. Jfr Danmark. Hor- 
{Uland: tu l alle: tys — bf. tysane, tu l lamb: libbe tu l ver 
pere — Hosanger, sisse — purre — Kinsarvik, sisa, si- si sisane-
sisalibbane daa; paa lamb: libbe — Samn anger, pirre — sina 
o _pirrane mine, um ver: borre m. — a borr Evanger, pirre —! 
_pirreman! pirre — däkkall lillane! (under Hokjönn) Granvin. 
Sogn og Fjordane: kur-r-r-r — ra kur- . . ra, tu l sauen: 
.kir-r.  . . ra -kir — Jostedal, tissa Davik, korn i Stryn. Sör- 
Tröndelag: teka — purren Leinstrand, tekke — Opdal, Kjwle-
namn på han: pärre, på alle: puillän (pullan) Opdal, polle! — i 
eintall, »polla» i fleirtall Meldal, tik/ca diskan Holtålen. Nord - 
Tröndelag: girra Fosnes, perrinn killinn (pl. killan) Harran, 
kiiii — — (-n) (Kjelenamn; perrin) Inderöy, kille — Ytteröy, 
.girri — — Kolvereid, tik/cc — bä — ä — ä, tikke pillan (pl. 1. 
,bellan) Skatval. Tro m s: girren m. -a (girra—) f. -an b. fl. Karlsöy, 
.kirre — -an (p1), kirren -a f. Salangen), girre — Skjervöy, (till 
vuxna;) dokke — (till lamm:) kire- kerre Öksnes. Nordland: 
dokke — do/ck Rödöy, kille — lulalan — — Vega. (Forts. nedan 
rörande Gimsöy, samt Rana Vesterålen.) Möre: kåsa —1 kds for 
sau per för ver (väduren) Hareid, teksaperre — — bäk Tingvoll. 
Valdres: purre-diksa Ö. Slidre. 0 plan d: takala-takala Nord A.ur-
dal. V. Buskerud: tiksa — Krödsherred. Hedmark: tik/ca — 
berrr- Stor Alvdal, tekks- — Alvdal, berre pullan Tynn set, prrr-
tikka- Ö. Rendal, perre- (Kjwlenamn: perr'n) Nes h., Telemark: 
.sikka Lunde. Några lockrop i Norge enl. uppgift av cand. phil. 
(numera ordbokschefen) Alf Hellevik, Oslo, från Aasen och Rosa 

olika, av mig ej verifierade avhandlingar, litande på A. H. 
Sogn og Fjordarne: kurni Årdal -o-. Breim, Hordaland: 
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tysa — Hans, -an Lindås (i Fitjar i Sunnhordaland har de haft 
som lockrop till får: sisselbein med huvudtrycket på sista sta-
velsen, som väl egentligen kommer av »sildebein» av det de lockar 
fåren med) enl. Nils Lid i den norska frågelistan.) V est a g d er: 
libb -- smeknamn: lobben Lyngdal. (I frågelistan för Norge upp-
ger Nils Lid från Voss som lockord på 'våren', väduren: vörr 
som smeknamn värre och som smeknamn och lockrop till får: 
pirre.). Östagd er: purre. Aasen uppger under lubb: »Ogsaa er 
Benxvnelse paa Faar (Afvig. Libb Libba Mandal)». Månne Aasen 
menar att lubb också hör till Man dal? Nord land : Lofoten: 
doke — Gimsöy Vesterålen, — — bäan. Helgeland: doke — dokk 
Rana; de senaste, från Lofoten (incl. Gimsoy) och Helgeland äro. 
vänligen meddelade av Dr. phil. Hallfrid Christiansen i från Sör-
Helgeland; kele-kele-kele. bä Velfjord hd, döke döke döke Man (till_ 
'San'; de sista meddelade i brev från 1950? II. Chr.). 

För DANMARK kan jag hänvisa till Niels Åge Nielsens av-
handling i Festskrift til H. P. Hansen, där en utförlig redogörelse 
ges på nästan två sidor, s. 348 f. för 'Lokkeråb' till får, lamm,. 
och höns, där alla lockropen uppräknas och till dels förklaras, 
t. ex. be/cos  'närmast för att göra dem lugna, när de blivit för-
skräckta' Bording (Hammerum). 'Förenkling av bede kos? Jfr kos-
(se)'. — brödfår F. I 134 (Hjörring). H. P. Hansen: Hyrdeliv paa 
Heden (1941) 85. Vildbjerg, Arnborg (Hammerum) m. fl. platser, 
jfr F. 'brödfår, ett får som får bröd. Från Rind (Hammerum) 
uppges betydelsen:' en människa utan karaktär'. Jfr nästa bröd-
mätte Ibsker (Bornh.) m. fl. former, kom bä, bä, bäfår bälamm, 
dägge jfr F. IV 97 (Vends.), duk, fårepigen, kose, kuse 'Ordet be-
tecknar egentligen något klumpigt, stort och tjockt' lamse Själl.„ 
mette efter kvinnonamnet, musken Knebel (Mols) efter färgen? 
Jfr F. muskegrå? sek (Anholt), sjok, suk (sok), sutterne Revninge 
(Bjerge) verbet sutte m. fl. Sedan kommer en halv sida med vari-
anter till lamm som lamse, lambe, lemse etc. (F. Feilberg, Ordbog-
over det Jyske Almuesmål). 

Lockrop till höns 

Norrbotten: ti-pi tipa Töre, tipa Karl-Gustav Hietaniemi 
Övertorneå, pulla — Råneå Nederluleå Överluleå Edefors„ 
pull Muonionalusta Korpilombolo, pi — — pipen Nederkalix, pi 
— — Nederluleå. Lappland: pull — — Jokkmokk, typp — 
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Örträsk, — typpa Lycksele Stensele, — tupp Dorotea Tärna, dupp 
— Vilhelmina, typp- Arjeplog, lillpula pull — Fredrika. Väs- 
terbotten: pull — Burträsk Umeå typp — Vännäs, tupp — 
Degerfors. Jämtland: tupp Alsen + 10 socknar med samma form 
från östra och västra Jtl, — tuppe från Åre Hotagen, typp Rev-
sund Stugan Ragunda, tupp — Norderön Frostviken, typp Frost-
viken 2, tuppe Hotagen Åre. Ångermanland: pulle -Skog pull — 
Bjurholm bTordmaling, tupp Fjällsjö Själevad, topp-1 (bs. toppa pl. 
toppern) Nordingrå, typp --I Gideå Grundsunda, Arnäs Björna 
Anundsjö Medelpad: pull — Indalsliden, tupp-pull-pull Haverö. 
Härjedalen: tuppa — Sveg, -e Linsäll Hede. Hälsingland: 
pulla- Los, pullene- Norrala (-pulla) Arbrå Skog, pull —, typpa 
Delsbo, pull — Enånger, tuppan Delsbo Färila, tupp -- — Ram-
sjö, typpene Alfta, smatuppene Söderala. Gästrikland: pullene --
småpullene Ockelbo, pullene ds., pu118n Ovansjö, pulla-en Årsunda, 

-8n8 Valbo Hedesunda lille Hamrånge, -8n Uppland: 
,ett trettital belägg med pull-pull, några få med pluralformer som 
pullone — Nora, -ena Skånela Björkö-Arholnaa Haga Vassunda 
m. fl. Västmanland: pulla —, tippera Järnboås, pullena Fel-
lingsbro, pull — Ramsberg Linde, pulla -1, pullurna Ljusnarsberg, 
pullera V. Skedvi, pullone — Västerfärnebo,pullena Kolbäck, -one 
Fläckebo, — orne Möklinta, — °rna Kila Nora Bergslag Skultuna. 
14 belägg med olika pluralformer av pulla pull: -ona -ena, -one 
-orna från olika delar av landskapet. Likaså från Dalarna och 
Södermanland. Man måste förfara försiktigt med dessa upp-
teckningar, gjorda med mycket olika förutsättningar betr. den 
fonetiska återgivningen. Östergötland: pullera pul tipp-tipp-
tippera Allhelgona 1. pull — pullera Allhelgona, tippera Kättil-
stad V. Ryd, typpera Trehörna, pipera pis när de är små', på 
kycklingar: pippera, plokk —, pip -- f. övr. pull — pullera i hela 
landskapet c:a 15 belägg. Gotland: tikka — i allmänhet på Got-
land tikka — — kum! Fårö, Kräklingbo tik tik — Bunge, tikka 

— tikkapullar Gammelgarn, tikka — — pull — — Vamlingbo, 
tick — — tickpulla Stenkyrka, tick — kum! Viklau, ticka — kum! 
Butle. Småland: pullera! — Vena, Gladhammar, pyllerna, kom 

Söderåkra, pullorna — kom Bringetofta, pulla — Långasjö, 
Näsliult, pull — Ljuder, pylle kom Ljuder(!), pölle Algutsboda typ-
pera — Säby, Frinnaryd, tipp — tippera Karlstorp, Skede Åseda, 
Loftahammar, Hjorted, Frödinge, Misterhult, Kristdala, Lönne- 
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berga, Döderhult, Hässleby, Solberga, Näshult, pytt — — Söraby, 
Jät, Virestad, Göteryd, Vislanda, Bredaryd, Hjälmseryd, Villstad, 
pyttenå — Tolg, pyttåne — Sjösås, pyttera Anderstorp, Urshult. 
Skåne: pullorna Bjäresjö, Asum, pytt — Kattarp, Allerum, putt --
Valleberga, pott — Lyngby, kom pyttorna Tjörnarp, potterna S:t 
Olof, Öland: pull — — Bredsätra, plus resten på Öl. pyll o. 
pylla. Halland: pytt — — Veinge, typp — Vallda, kypp — Gäl-
linge, Värö kom pyllera! Sällstorp, Veddige. Bohuslän: typp — — 
Spekeröd, Lur, Skee, Kville, Svarteborg, Torsby, Högdal, Torp, 
Håby, Solberga, Hjärtum, pulla el. typpa — Håby, typpera Väs-
terlanda, pullera Forshälla. Dalsland: typpa (äv. tjyppa obs!) 
Ärtemark. Västergötland: tippera — Torsö, Lagmansered, 
Ryda, Kinnarumma, Östad, Skepplanda, tuppera Ugglum, Kors-
berga, Göteve, Hudene, Edsvära, typpera Algutstorp, Kölingared, 
Mårdaklev, Länghem, tuppera pullera Kinneved, pullera typpera 
Ljungsarp, tippera tuppera Jung, pillera Amnehärad, pytt — Karl 
Gustav. Närke: pulla — Lillkyrka, Asberg, Tysslinge, Götlunda, 
Hammar, St. Mellösa, tipp — tippera Nysund, Edsberg, Bo, Ler-
bäck, pulla el. tippera — Ratuundeboda. Värmland: tipp — 
tippera Kroppa, Alster, Östmark, Karlskoga, Lekvattnet, Visnums-
kil, Gustav-Adolf, Rämen, Ölme, typp — typpera Gunnarskog, 
Ölserud, S. Ny, Bogen, Nyskoga, pull — pulla Lekvattnet, Gås- 
bom, tippa typpa Fryksände, tipp — tippera pluck — — Obs! 
Ö. Ullerud. 

FINLAND: I Österbotten i Finland förekommer tippa — 
utom på en plats i norra och en i södra Öst. b., där pulla finns. 
I v. N y lan d förekommer också tippa — Från Ala n d finns be-
lägg för pulla pull —. På Nuckö i ESTLAND förekommer tippa 
tipp —. 

NORGE. Nordland: tipp- Lofoten Gitnsöy (enl. Hallfrid 
Christiansen), pulla tupp. Rana, N or d tr ön d e la g: tupp — (Minna 
Indal) fr. Verdal. tippe Kolvareid tupp-tipp Verdal (enl. fru Hoeg-
Hoya). Sogn: (enl. Alf Hellevik tipp-tupp — som smeknamn 
Haus- tuppa tippa vidare i Årdal Breim Lindås (ett belägg tupp 
från Nordhordland är säkert felaktigt vid kartläggningen, likaså 
tipp från Arendal, från vilken trakt jag har upptecknat typp). 
däremot har jag upptecknat ett belägg tipp från Kvarn i Har-
danger (fru Ällvik) samt fått belägg via frk. från Vestfold (typp 
-tupp, vilket ofta förekommer. tupp — har jag antecknat från 
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Valdres efter Olav Beito, från Holböl i Östfold gm lektor Lundby, 
frk. V Buskeryd: tuppe Krödsherred (samnamn tuppe. För övrigt 
mest typp på Östlandet, Östra Toten efter Olaug Bek och i Tyn-
set (ins. gm  DOZ). Jfr Helgel an d: depp- Vevelstad. Jfr äv Värml., 
Härj. och Bohusl., där ofta typp förekommer. DANMARK uppvisar 
ett rikt skiftande antal former, insamlade av Niels Åge Nielsen 
av egna listor och av material insamlat av Udvalg for folke-
mål 1935-36 samt av Institut for jysk sprog og Kulturforsk-
ning vid Århus Universitet och till slut N:s egna listor. Här 
skall endast ges exempel på de vanligaste och de mest upp-
seendeväckande formerna. (De danska frågekorten hade inga 
frågor angående lockropen; de fanns där förut). Niels Åge Niel-
sen a. a. s. 351.: »kuluk Brande (Nörvang). Gal subtraktion af 
*kulle, der er kontamination af kylle og pulle. Jf. kylyk, puluk 
m. m. 'Da jeg var Barn, sagde nogle kyly med Eftertrykket paa 
sidste Stavelse' Harmonisering, Akcentforskydning. Forudswt-
ning for nwste. — kylyk . . . — plup. Sejling (Ilids). Af pulle 
ved Omstilling og gal Subtraktion» — Jfr ovan under Värmland. 
»putte Omstilling af tup ell. egtl. Kaaleord til småbörn?» Obs. 
på Själland och Mittjylland. 

Som allmän anmärkning till materialet måste sägas att jag 
försökt medtaga hela frågekortsmaterialet men varit tvungen att 
utesluta både på kartorna och i materialsamlingen, sålunda från 
Ögl., Uppl., Ång., Jämtl., då det blivit för många dubbletter. 
Likaså har jag sökt förenkla ljudbeteckningen, skrivit med vanliga 
bokstäver i stället för med landsmålsalfabet; jag hoppas dock inte 
för mycket. Sålunda har jag låtit o beteckna det slutna o-ljudet 
i möjligaste mån. Hjelmqvist har en hel del förkortningar be-
träffande vilka jag hänvisar till hans ovan nämnda avhandling. 
Hela det danska materialet har jag inte fått rum med på kartorna 
och likaså har jag sammandragit i materialsamlingen. 

1. Tillägg till materialsamlingen ang. lockrop och smeknamn 
på svin. 

I min framställning har jag vid försök till förklaringar vid 
flera tillfällen snuddat vid lockrop på svin. Vi skall nu se litet 
närmare .på dem (här dock endast summariskt och översiktligt). 
De vanligaste lockropen på svin och grisar är giss-giss, en förenk- 
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ung av »gris», som finns i varierande former gyss, guss osv, över 
hela Norden, gyss är inte ngn palatalisering, jfr dyss; dessutom 
har vi sporadiskt nasse på olika platser alltifrån Övertorneå, Öster-
botten och vidare söderut. SVERIGE: I Bohuslän förekommer 
gyss-gyss, dyss-dyss men dessutom även nasse (antagligen ljudhär-
mande, Hellquist) och ta-ta-ta. Obs.! nasse i Boh. i frk. 2 (smeknamn) 
oftare än i 3 (lockrop). Härav ser man värdet av att skilja på 
smeknamn och lockrop. Från Dalarna några uppgifter: 'vanligen 
i namn' Malung, nasse från flera socknar. Jfr från Hjärtum i 
Bohuslän: 'oåtergivligt i tryck', ett läppljud etc. Från Öster-
botten i Finland ha vi liksom i Sverige g is(s) med variationerna 
kis(s)-, kus(s)-, gus(s)-, gys(s)- m. fl. Ett par ggr nasse. I NORGE är 
enligt frk. det vanligaste lockropet på svin giss-giss; en biform 
gish från Tysvär i Rogal. (ett sche-ljud?) jfr Transtrand i Dalarna. 
Det sista meddelat såsom ett tillägg. Vidare gyss-gyss från Möre 
(—giss Hareid) och nordost därom i Sörtröndelag. Några uppgifter 
med j jöss-jöss från H ord al and (Evanger och Samnanger). Med 
j: jösj- även från Vevelstad, S. Helgeland. Från II e dm ark: gysa 
Nes hd, gissa — mine da; till hanen: göss-göss eller gösse Stor 
Elvdal, gyssa Holtålen m. fl. platser i Ö. Norge. 0 pland: gysa, 
'tu l småe griser segjer dej gisa-gisa' Nordre Land. N or dtr ön d: 
gis Inderöy. En i-form plus sött finns också från Telemark, 
Lunde; även basse på fl. platser i södra Norge. Från DANMARK 
har N. Å. Nielsen a. a. 348 en rad varierande former från gryf 
och basse till ölnas och dys, som av Nielsen ledes tillbaka på gris 
med olika kontaminationer och ljudomställningar. sosa (från so), 
öfnas och gyds förefaller mig mycket ljudhärmande men icke något 
direkt gilt-gylt, som kunde ligga bakom gylta, men vi kanske hittar 
det så småningom. Man skulle kanske försöka i Västeuropa, särskilt 
i England. 

Jag har utgått från frk. 2 (smeknamn) men jämfört med frk. 3 
(lockrop.) Dessutom är det av vikt att skilja skrämord och lockrop. 
Som vi ovan sågo kunna skrämord, inlånade från ett främmande 
språk övergå till lockrop i svenskan: t. ex. gotl. keijs(a) som sanno-
likt kommer från estniskans kogg-kogg (mulj.) och egentligen är 
ett skrämord (se ovan). En ide är, att nöff-nöff som är ett lockrop 
till svin, egentligen är ett skrämord uff. Jfr Idefors och N. Å. 
Nielsen. För basse hänvisas till intressanta artiklar i Falk-Torp 
och Torps Etym. ordb. och till Hellquist (lockrop). 
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2. Tillägg till gylta (i Nord.. ordgeogr. studier 1937) 

Hur skall ordbildningen gyltr (en -iö -stam) förstås, vartill sedan 
gylta utvidgats? Själv förmodade undert. i a. a. — säkerl. långsökt 
och oriktigt — en utgångsbetydelse 'mogen för galten'. En parallell 
skulle vara fylja, följa 'det unga hondjuret', till fåle, isl. foli. 

Hur står det till med betydelserna och formerna? gyltr och det 
något fåtaligare gylta betyder i det fornvästnordiska beläggen (såvitt 
jag haft tillfälle att kontrollera) 'den fullvuxna son'. Så också i 
den mån ordet förekommer på Island, vidare i Estland (Vendell 
Ordb. ö. de östsv. dial., Danell Nuckömålet Ordb. 1951), vidare 
i enstaka belägg i Dalarna och Jämtland i Sverige och i andra 
enstaka belägg i Sverige och i Norge. 

Obs. formen gylter, som finns i östra och mellersta Norge och 
i södra Sverige (i Bohuslän och i Småland och Blekinge). I Norge 
i Romsd. Nordmöre i bet. 'so'. Dessa former förklaras som upp-
komna genom att nom. r blivit fastvuxet. frk, har något enstaka 
belägg med bet. 'den unga son' i Norge. (Meldalen Sörtröndel.) 

Vi kanske måste räkna med en äldre bet. 'fullvuxen so'. I så 
fall torde det vara riktigast, att skilja de 'båda orden'. En bet. 
'so' och en bet. 'ungso' ,'kastrerat djur'. Det förra skulle vara in-
hemskt. Det senare skulle möjligen komma från Västeuropa. 
Märk bet. 'ungso' i (Danmark och Sverige). På frågan: Hvad 
kaldes Hundyret som förste gang har Unge? har det kommit 
svar från öarna inkl. Bornholm och östra Jylland, även benämningen 
yriseso och likn. galtgris betyder 'kastrerat djur' jämte galt. 

Jfr formerna från kontinenten: fht. galza, gelza i bet. 'kastrerat 
djur', ungdjur, med liknande bet. från mit., fs., angs. gelte, gilte, 
eng. gilt, shetl. nor gilti även som smeknamn, 'Keelenavn' ds. 
gilt bet. på Orkneyöarna liksom på Island 'större höstack', en bet., 
som också finns i Norge. (Ross). 

Kauffmann framlade i PBB 1888 en etymologi till gylta; han 
sammanställde ordet med geld ' ofruktsam, gall, kastrerad', om 
växling av d och tt, se vidare Noreen Urgerm. Lautl. 1894, 
Altisl. Gr .4, som har ett frågetecken framför geld ty. gelt. Undert. 
har fäst sig vid att inga direkta., motsvarigheter till gylta finnas 
på kontinenten. Vi ha visserligen ett gelza,, galza i fht, ett gelte 
i mht och ett gilt i eng., men dessa utgå från annat avljuds - 
,stadium . 

5-516770 D. 0. Zett,rholm 
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Finns det inga andra ord, snarlika till formen, vartill gylt kunde 
ha anslutit sig? Det finns också sådana. Torp har dragit fram 
många i NEtOrdb och Liden har etymologiserat dem i Meijer-
bergs Arkiv I 1937, samtidigt som min framställning kom ut. (Jag 
hade där endast tillfälle att kasta ner en hänvisning härom i en 
not). 

Vad först beträffar betydelsen av gylta så vill jag nu trycka 
mer på bet. 'so, sugga' i fisl., i Dalarna (delvis), i Estl. och i 
Norge (delvis), varifrån bet. gylta 'ung sugga' skulle ha differen- 
tierats. 

Torp drog fram bet. 'sumphål', 'göl', 'dyhåla', vattenfylld hå- 
lighet', som också Liden citerade från sv. dial. Torp utgick från 
en grundform *gullitön sammanhängande med germ. gell, no. 

gjella, fvnord. gjalla 'ljuda starkt, klinga, skalla, skrika' etc., under 
det att Liden utgick från äldre *gylpta, nära ä. da. gylpe 'give en 
klukkende Lyd ifrån sig i Livet på en Hest der löber'. 

Här skulle jag vilja anknyta till Torps, enligt Liden träffande, 
sammanställning av de ljudbetecknande verben och gölen : »ogsaa 
ellers blir ord for blot masse avledet av slike verber, vd l paa grund 
av den gylpende lyd naar man traar i den». Namnet gylta på djuret, 
som går och klafsar och grymtar och skriker, kunde vara avlett 
av ett ljudhärmande verb. Ordet kunde möjligen också vara bildat 
som en smeknamnsbildning, på j, avseende den unga grisen, sär- 
skilt i Danmark och södra Sverige. 

Detta sagt som tillägg till ovan nämnda framställning, där jag 
anknöt till gälla 'kastrera' men även försökte mig på ovan efter 
Torp gjorda etymologi. Under hänvisning till ovan gjorda utredning 
torde jag ha rätt att avvisa Heinrichs i ZfdA gjorda anmärkning 
mot mig för att jag ej medtagit gylta från kontinenten. (Jfr Zeit- 
schrift fur Mundartforschung B. 18). 

Hur har gilt 'ung sugga, kastr.' Danmark Norge, delvis Sverige 
uppstått? Vidare Island Engl. Shetl. delvis. Ordet ser ut att vara 
en västligt belägen biform till gylt; uppkommen genom en allmän 
delabialiseringstendens västerut eller också beroende på lockrops-
funktionen, som favoriserar i-ljuden. Om läsaren slår upp kartan 
»lockrop till får» så finner han biformen tik/cc- i Norrbotten 

tikki-Upp, tikki-libb dvs. 'takke-lamm' och även längre söderut samt 
(på olika platser) i Norge. Jakobsen meddelar rörande gilti också 
att det brukas som smeknamn me. gilte (skand. lån). En inhemsk 
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form yelt samt forneng. gille. Undertecknad har ingen karta över 
lockropen till svin, som omfattade sparsamt nidf nästan över hela 
Norden, jfr dock Niels Age Nielsen, som för Danmark hade en 
del varianter, jfr nedan Lockrop till höns, som uppvisar tip 
på Västlandet men tup samt typp längre österut. I Finland och 
Estland: tr:p. Jfr eng. cit 'kattunge' till cat. Jfr beträffande tikki 
förf. Dialgeogr. undersökn. 3. 

Betydelsen på gylta, gylt är 1. sugga (fullvuxen) fisl. fno. estlsv. 
(Nuckö). 2. ung sugga (delvis) i Danmark och Sverige se a. a. 
Den sistnämnda betydelsen har troligen uppkommit i Västtyskland 
och England och såsom en smeknamnsbildning (obs. i-formanten), 
jfr Shetl. gilti som lockord. Så paradoxalt det än kan låta att 
dela upp orden på detta sätt. 

3) Tillägg till gylta 

Dr. phil. Hallfrid Christiansen har i en kritik av undert. i en rec. 
i Svenska Landsmål 1949 utvecklat en princip för bildningen av 
djurbenämningar med utgångspunkt från 'ungen' (när det gällde 
fåle), som jag så mycket hellre kan instämma i som jag givit 
uttryck åt liknande tankar i en rec. av Anna-Luise Brockmans 
Untersuchungen zu den FIaustiernamen des Rheinlands 1939 (min 
rec. stod i Zeitschrift ffir Mundartforschung B. 18, var skriven 
1939, tryckt 1942). Begripligt nog svåråtkomlig för H. Chr. 1942 
under då förhandenvarande omständigheter. I kritiken av min 
tolkning av gylta instämmer jag i huvudsak och hänvisar till 
min tolkning härav ovan; jag var tidigare alltför mycket bunden 
av traditionen. 

4) Tillägg till giminer. (i Nord. ordgeogr. studier, not s. 49) 
En däremot misslyckad annan nothänvisning har jag gjort: 

»Om växlingen r :1 se Levander, Dalmålet II s. 57.» Här har den 
norska forskaren Dr. phil. Hallfrid Christiansen efter en kritik 
av Levanders framställning antytt den rätta förklaringen till 
djimbel i en rec. av mitt arbete i Svenska Landsmål och svenskt 
folkliv 1949. Det skulle vara en gammal avledning *-ald, vilket jag 
hade tillfälle att meddela docenten Bror Lindål vid ett föredrag i 
Nordiska seminariet vårterminen 1953, vid vilket Lindén höll ett 
föredrag om dylika avledningar. 



De norska och danska frågekorten 

Som en komplettering till mitt tidigare omnämnande av fråge-
korten i a. a. s. VI skall jag avtrycka huvuddelen av både den norska 
och den danska 'spyrjelistan' resp. 'spörgeschemat'. I a. a. publi-
cerade jag den svenska frågelistans formulering, identisk med den 
fin1.-svenska. Den da. omfattade inte lockropen och hade alltså. 
en något avvikande formulering. 

Husdyrnamn 

» S pyrj eli sta » från NORGE (N. Lid, Ord og Sed 1936, nr 43) 

Meiningi med denne lista er å få samla inn samnamni (men 
ikkje eigennamni) på hestar, naut, sauer, geiter og griser. Upp-
lysningane set ein best upp på dei lause lappar som hoyrer tul 
denne spyrjelista (i storleiken 10 x 15 cm.), ein lapp for kvart 
dyreslag. 

Gjev fyrst namnet på slaget, samnamnet, og dinwst ordet for 
kastrert og drektig dyr; vidare namnet på dyret i dei ymse aldrar. 
Mange av dei gamle namni, som t. d. vetrunge, tidunge, risbit eller 
dei ulike namni på gamal hest etc., har mangstad kome or bruk 
dei siste mannsaldrane. Dersom nemningsbruket i visse tilfelle 
er ulikt for gamle og unge, bor det gjevast upp både det eldre 
(e) og det yngre (y) bruket. Rankjonn vert merkt med m., ho-
kjonn f, inkjekjonn n., bundi form bf. 

I rubrikken kallingsnamn forer ein upp både dei ord ein nyttar 
som kallingsrop og dei spesielle kjwleord som oftast er nokor-
lunde identiske med dei. Dette er viktigt språkmateriale med di 
ein gjerne her nyttar serlege ljodar som eit ekspressivt middel. 
Fyrst og fremst må merkast lengjing av konsonantar som i det 
nedannemnde fåne m., fålla f. til fåle. Dette er eit gjenomgåande 
drag i slike ord. Og det same gjeld vokalskifte ved (sekundaar) 
avlyd. Til ver m. har dei t. d. på Voss kjwleordet torre m. (i kal- 

lingsrop : v5rr til sau pirre m. (same form i kallings- 
rop); i kyststroket i Aust-Agder heiter det siste pitrre. Til kalvar, 
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Voss herad 

Samnamn : oyk m. Kastrert: jUk m. Drektig: dbppiir adj. f. 

Ålder 1 
Hankjonn Hokjonn 

0-1/2  
112-111, 

2 
3 
4 

etc, 
20— 

UssfP/ n. (y), hestfpl (e) 
fåle m. 
tvbjcerings föle 
trWcerings föle 
fircerings hest 

etc. 
sköttgamp m. 

merrf#1 n. (y), marrfpl (e) 
fplja f. 
tvWcerings fplja 
trikcerings 'Eja 
fircerings mby (t1. mara) 

etc. 
sköttmerr 

Kallingsnamn (alle aldrar): fölle m. (ht. föll'n), fålla f. (bf. fillo', (til alle) 
„föll, föll —". 

og i det heile unge naut, nyttar dej mange bygder kusse m., i 
andre bygder kisse (til -ss- her jfr. t. d. giss som kallings'rop til 
gris); i Fitjar har dej havt som kallingsrop til sauer: «sisselbein, 
sisselbein —» (ljodtrykk på siste staving) som eig visstnok kjem 
av «sildebein», av det dej lokkar sauen med! Svarande til aust-
landsk tikke f. um soye, har dej i svensk tacka (sml. tippe og 
tuppe um hone etc.). 

Heradsnamnet og namnet på uppteiknaren bor setjast til ovst 
på kvart av korti. Tillegg kann skrivast på baksida av kortet. , 

Som denne er her medteke eit utfyllt kort i litt minka storleik 
(med tillegget sett nedunder). 

Tillegg. Som kjseleord vert föll() f., bf. oFte nytta til hankjonn 
ogso (y). Ukastrert hest: grahest. Eit «finare» ord for merr var 
rys,sa. Og kvende måtte berre segja ryssa, ikkje merr, elles kom 
det tu å hemna seg når dej vart fremmelege. Då kom dej til å 
ljota gå lenger med barnet og få tyngre barnsenger. Ryssa går 
so lenge med fylet at ho «tek av» for kvendi, segjer dej. 

»Sporgeschema» från DANMARK 
(genom Poul Andersen och Kristen Möller, Köpenhanm) 

De 5 Husdyrarter: 1. Hest, 2. So, 3; Faar, 4. Svin, 5. Ged. 
Oplysningerne skrives paa medsendte trykte Sedler, en Hus- 

dyrart paa hver Seddel. 
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Det drejer sig om at oplyse Betegnelsen eller Betegnelserne 
for Husdyret (jf. Bogstaverne A—D paa Sedlerne): 

naar det tonkes paa Arten; det alm. Navn paa Dyret modsat 
andre Husdyr. Det bor foretraekkes at give Betegnelsen, som 
den naturligt forekomrner i en Sammenhwng (en bort Sxtning). 
naar der tcenkes paa Dyrets Ålder og Ken; forst Betegnelsen 
paa den nyfodte Unge (1. i Almindelighed, 2. spec. Hannen, 
3. spec. Hunnen), saa paa det unge, ikke udvoksede Dyr (i 
Almindelighed, Han, Hun og Kastreret), saa paa det fuld" 
voksne Dyr (Han, Hun, Kastreret). Man noterer selv i forste 
Kolonne (Ålder) hvilket Alderstrin de i de folgende Kolonner 
indforte Ord for Handyr, Hundyr o. s. v. gwlder for (jf. Ek-
semplet nedenfor). Meddeleren kan altsaa selv afgore, hvilke 
Aldersperioder Dyrets Liv naturligt deler sig i. 
Specielt Navnet paa det unge Hundyr, naar det ferste G ang 
har faaet en unge (jf. «Gylt» om den unge So, «Gimmer» om 
det unge Faar, der forste Gang har fodt). 
Specielt Betegnelsen for at vedkommende Hundyr er drcegtig 
(jf. «ifolet» om Floppen, «i Far» om Soen). 

Det er en kendt Sag, at i mange Tilfwlde kan man iagttage, 
at de dialektale Betegnelser har skiftet i de sidste Generationer; 
det er ikke usxdvanligt, at de nu aktive Bonder (de midaldrende) 
har andre Betegnelser paa Dyr, Redskaber, Arbejdsmetoder o. s. v. 
end de wldste endnu levende paa Stedet. 

" Det er meget vigtigt, at saadanne Forandringer i Betegnelserne 
kommer med i Besvarelsen her, og det er derfor nedvendigt, at 
man besvarer hver Enkelthed 2 Gange, mwrket (a) og (b), idet det 
for hver af de efterspurgte Betegnelser maa oplyses: 

10 hvad det hedder nu i Dialekten, naar de 30- tu l 50-aarige 
taler om Dyret — disse Oplysninger betegnes med et (a) efter 
Ordet. 

2°  hvilken Betegnelse de eldste endnu levende kan erindre blev 
brugt i deres Barndom og Ungdom — disse Oplysninger betegnes 
med et (b) og Angivelse af Meddelerens Alder efter Ordet (jf. 
Eksemplet ned.enfor). 

Hvis der ikke findes en saadan tidsmxssig Forskel i Betegnelsen 
(hvis den yngre og den celdste Meddeler angiver samme Beteg-
nelse), er det tilstrwkkeligt efter denne at skrive (a, b,). 

Overst paa hver Seddel anfores hvilket Sogn og Herred Op- 
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Sogn : Gjern Herred: Gjern Optegner: K. Moller 

A. Alm. Betegnelse : Bast, Hest (a), Bast (b 78) 

B. Ålder Uden hensyn til 
kon Handyr Hundyr Kastreret 

0-1 

1-2 å, 3 

fra. ca. 3 

Fel (a, b) 

Klodd (Plag) (a) 
Klodd (b 78) 
Mest (Hest) (a) 
Best (h 78) 

Hestfol (Hanfol) 
(a) 

Hestfol (b 78) 
Hestklodde (a, b, 

Hingst (a, b) 

Ogfol (Hunfol) 
(a) 

Ogfol (b 78) 
Ogklodd (a, b) 

Og (Hoppe) (a) 
Og (b 78) 

Hest (Vallak) (a) 
Hest (b 78) 
Hest(Vallak) (a) 
Hest (b 78) 

Hvad kaldes hundyret, som som forste Rang har unge: -- (a, b) 

Hvordan ndtrykker man, hoppen er drEegtig: med Fel (a, b) 

lysningerne paa Sedlen gwlder for og Optegnerens (Deres) Navn, 
som Meddelere tu l disse Oplysninger maa kun bruges Folk, der er 
fodt i Sognet. Hvis saadanne ikke kan skaffes, maa De blandt de 
tilstedevcerende vcelge de Folk, De anser for de med Dialekten bedst 
fortrolige, og det er da viktigt, at De paa en af de medsendte 
hvide Sedler gor noje Rede for, at Meddeleren (Meddelerne) ikke 
er fodt i Sognet, hvor han er fodt, og hvornaar han (de) kom tul 
Sognet. Hvis De selv er indfodt, kan De naturligvis meget godt 
vxre baade Optegner og Meddeler enten for (a)-Svarene eller (b)-
Svarene alt efter Deres Ålder. 

Hvis De onsker at give Oplysninger om Dyrene eller deres 
Navne udover de paa de trykte Sedler omspurgte Betegnelser, saa er 
UfF taknemmelig for alt saadant Materiale, der bedes nedskrevet 
(med Angivelse af Hjemstedet) paa de medsendte hvide Sedler. 

Det skulde glxde Udvalget meget, om De vilde paatage Dem 
Ulejligheden ved at fremskaffe de ovennxvnte Oplysninger (Svar-
kouvert med Porto medsendes). Oplysninger om disse Sporgsmaal 
snes for Tiden samlet fra alle Dele af Norden paa Foranledning 
af en svensk Videnskabsmand. Det Materiale, der samles af Ud-
valg for Folkemaal, vii dog stedse 'nere det danske Arkivs Ejendom 
og komme danske dialektologiske Arbejder tu l Gode. 

Som Eksempel tu l Vejledning ved Besvarelsen af trykkes her et 
udfyldt Kort for Hest (Midtjylland). 



Zusammenfassung 

Orne, rone, galt usw. 
(Karte 1) 

Diese Arbeit ist die Fortsetzung der 1937 und 1941 erschienenen 
Nordiska ordgeografiska studier und Dialektgeografiska Under-
sökningar I und II. Wie dort so behandeln wir auch bier eine 
Reihe von Ausdriicken aus dem Gebiet der Haustierzucht. 

galt hat drei oder fiinf Synonyma, je nachdem man Varianten 
oder neue Worte rechnen will: råne, fargalt, fargel, orne, rångalt 
und rånte, von denen vier oder fänf als Varianten zu betrachten 
små, nämlich fargalt, far gel, rångalt, rånte und sicher auch orne. 

orne kommt in Dänemark und Sädschweden vor, rånte teilweise 
in Götaland in Schweden; bier wird es durch galt fär das iibrige 
Schweden abgelöst; dieses löst orne sowie fargalt (aus Svealand) 
ab; råne kommt in Säd-, West- und Ostnorwegen- vor, galte im 
iibrigen Norwegen neben gragalte; siehe Karte. 

fargalt kommt ausser in Svealand auch in Norrland und Finnland 
vor, rångalt besonders in Finnland, ist aber auch sporadisch in 
Norrland belegt, neben anderen Zusammensetzungen mit rån- wie 
rångumse, rånbock, rånbäkre (Belege aus Härjedalen und Hälsing-
land). Das Verbum råna 'briinstig sein' scheint eine etwas weitere 
Verbreitung als råne zu haben und wird, z. B. nach Rietz, von 
Menschen und Hasen gebraucht. 

Indem ich von orne, das råns ablöst, ausgehe, deute ich orne als 
aus råne durch Metathesis entstanden, ähnlich wie hors von ra9s, 
qntsprechend isl. hross, kommt. Direkte Parallelen sind freilich 
weder mir noch Poul Andersen in Kopenhagen bekannt, aber man 
kann auf Orlando und Roland — freilich auf romanischem Gebiet 
— hinweisen, womit jedoch nur das Allgemeinste dieses 'Laut-
gesetzes' bezeichnet ist. Auch SAOB verweist auf hors. — Das 
dem råne entsprechende runi existiert in einigen wenigen Belegen 
im Aisl. (Einige Belege der Edda und der Skalden sowie der 
Ersten gramm. Abh., um den Quantitätsunterschied zu beleuchten: 
in runar heita geltir gegenäber råna.) Dagegen ist das Vorkommen 
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im Neuisl. etwas zweifelhaft, trotz der Angabe Blöndals: runi 'orne', 
ein runsvin 'orne' nach Ölafur Davidsson, Pular etc. 1898-03. 
Lektor Adalsteinn Jönsson aus Westisland kennt das Wort nicht. 

Das Entscheidende sind die Verbreitungsverhältnisse. orne kommt 
sonat nirgends vor. runi gibt es nicht auf den Färöer, wohl aber 
auf den Shetlandsinseln in der Form ron, ronn v. in der Bedeutung 
'das Männchen suchen' (von Schweinen). Vgl. auf Jiitland (Feil-
berg): ronne 'Paarungslust zeigen' (von Böcken). Dieses Verbum 
erscheint auch in Schweden in altertiimlichen Belegen aus Upp-
land, Västmanland, Värmland, Bohuslän, Kalmar und Östergötland 
(Rietz und Tyden u. a.) und scheint eine hervorragende Rolle bei 
der Bildung dieser Wortgruppe zu spielen. råne ist auch in West-, 
Slid- und Ostnorwegen bekannt. Das Verbum runa, råna kommt 
ausserdem mehrfach in Finnland vor, u. a. in Petalax in der Be-
deutung (zu beachten!) 'coire'. 

Ich habe angenommen, dass *råne—råne die Ausgangsform för 
orne war, wobei der erste Bestandteil das Verbum ronne 'briinstig 
sein' und der zweite runi, råne 'Eber' wäre, das später als Adj. 
angewandt wurde (und auch die Form eines .Adj. erhielt, Härje-
dalen und Hälsingland). Die Verbindung enthielt zu viele r-Laute, 
weswegen man einen Vokal am Anfang hinzufiigte, d. h. eine 
Metathesis vornahm. Vgl. das finnlandschwed. rånare 'Widder, 
(Hvittisbofjärd, nach Vendell), das sich von Worten wie rånbösse 
'Widder' gelöst hat: Ich verwies auch auf J. Gilliöron, Le coq et 
le chat (Mots en collision, in Revue de philologie fran9aise, 20 
und 24, 1910). 

Auch ein schmeichelndes Wiederholen der r-Laute kann eine 
Rolle gespielt haben. Vgl. Ideforss a. A. 1931 S. 28, sowie Niel-
sen in Festskrift til H. P. Hansen. 

råne subst. kann sekundär im Verhältnis zum Adj. sein, kann 
aber auch von råna verb. 'briinstig sein' gebildet sein, mit grös-
serer Verbreitung, oder das Verbum kann sekundär gegeniiber 
dem Subst. sein. So Torp, Nyno. etym. ordbok unter r'öne. 

Die Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Wortbildung im 
Palle råne wurden kurz beriihrt, wobei ich mich hauptsächlich an 
die Etymologie Falk-Torps anschloss, die das Wort zu der Wurzel 
von rinna, renna stellen, obwohl diese Etymologie mit gewissen 
Mängeln behaftet ist. Es fragt sich, wie die Form bedeutungs-
mässig zu verstehen ist. Ich ging von dem Verbum råna 'briinstig 
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sein' als Zwischenglied aus; während der Brunst sondern ja so-
wohl die männlichen wie die weiblichen Tiere Flässigkeit ab. Wir 
hätten also ein von der Part.-Stufe gebildetes Nomen agentis vor 
uns, d. h. vielleicht ähnlich wie eng. run 'rinnen' von der Partizip-
form herkommt. Bezäglich der Quantität des n kann man an 
brånad zu brinna denken. 

Das alte Wort fur den Norden ist offenbar runi, obwohl es 
sekundär gebildet ist und nicht auf dem europäischen Festland 
belegt ist, besonders dann, wenn Nils Lid recht hat, der ein fem. 
*runa und lapp. rodno zusammenstellt (vgl. eine Äusserung von 
K. B. Wiklund und K. Nielsen). Vgl. schwed. rån ad., råna v. 

Als eine Art Synonym zu galt kann man auch altisl. jpfurr 
betrachten, das eigentlich 'Wildeber' bedeutet und vermutlich eines 
von den ält est en Synonyma ist mit seinen Ankniipfungen an 
deutsch Eber, ahd. öpur, ags. eofor,? lat. aper u. s. w. Seine haupt-
sächliche und reichste Anwendung fand das isl. Wort jpfurr in 
der Dichtersprache (mit 'Kenningen') fiir F ii r st. 

[Wie ist das zu erklären? Man denkt an die Tiermalereien der 
Altamiragrotte aus der Steinzeit im nördl. Spanien. Es ist ver-
mutet worden, dass einige von diesen Bildern tanzende Menschen 
vorstellen. Etwa in kultischem und magischem Sinne? Vergl. 
oben s. 26 galte und galt als Personennamen in Norwegen und 
Dänemark! Nicht gerade kultisch in diesem Palle? Dr Zeitler er-
zählt mir von Eberzähnen in klass.- griech. Grabfunden. (Der Inhalt 
des letzten Abschnittes ist oben im Text nicht besprochen worden.)] 

galt bedeutet im Schwed. im allgemeinen das zur Zucht taug-
liche Tier, auch wenn es viele Angaben äber galt in der Bedeutung 
'kastriertes Tier' gibt (vgl. das Fragebogenmaterial). Ebenso im 
Norw. (in der Form galte) und im Neuisl. (nach Blöndal galte 
sowie göltur). Vielleicht auch im älteren Dän. (nämlich in alten 
Personennamen). In heutigen dänischen Dialekten bedeutet galt 
das kastrierte Tier, vgl. zu diesem schweiz. galz 'kastr. männl. 
und vveibl. Schwein', mnd. gelte 'unfruchtbare oder kastrierte 
San' (Läbben). galt scheint auf dem europäischen Festland nicht 
sicher belegt zu sein, vgl. ahd. galza 'junge Sau', das wahrschein-
lich nicht hierher gehört, sondern zu gall, vgl. ags. gilte. galt 
scheint hingegen sicher im Norden, in der Edda und bei den 
Skalden belegt zu sein. Isl. galti bedeutet auch 'grösserer Heu-
haufen' (Blöndal; gewöhnlich nach Adalstein Jönsson). Sekundär! 
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Hinsichtlich der Etymologie von galt bin ich, wenn auch mit 
Zaudern, Torp gefolgt, der die Bedeutung 'kastriert' als sekundär 
voraussetzt und das Wort mit der Wurzel *qheld 'schreien' zusam-
menbringt, zu der auch gala 'schreien' gehört. Kauffman, Hellquist 
und E. Olson fiihren galt zu gälla 'kastrieren'. Das dfirfte wegen 
der kontinental-germ. Belege wohl das richtige sein. 

far in fargalt entspricht wahrscheinlich nicht, wie man son st 
vermutet hat, lat. porcus 'Schwein' usw., sondern ist meiner auf 
die Verbreitungsverhältnisse gestiitzten V ermutung nach eine 

-a- 
thersetzung', ein Substitut fiir rån(i)galt, das in Finnland sowie 
in Schweden för Härjedalen und Hälsingland belegt ist. (Beachte 
die Bedeutung 'coire' för råna verb. in Petalax in Finnland!) 
Von diesen Gegenden hat sich fargalt nach Norrland verbreitet, 
wenn es nicht auch dort selbständig entstanden ist. Das Wort 
scheint mir Formen des Verbums fara 'springen' zu enthalten. 
Das Wort far hat einen weiten Bedeutungsumfang, vgl. hästfar, 
faroxe, vgl. auch springgumse (springa fara?) in schwed. Dia-
lekten. Beiläufig beriihrte ich auch das aschwed. fargalt (Upplands 
Gesetzbuch aus der Zeit um 1300), das mit der jetzigen Verbrei-
tung iibereinstimmt, sowie far- und farr-galt bei Schroderus, Lex. 
quadr., welcher einen Lapsus begangen zu haben scheint, indem 
er far(r)galt mit 'Borgschwein' u. dgl., d. h. kastriertes Schwein, 
iibersetzt. Ich habe fargalt als ein 'feineres' Wort denn rångalt 
gedeutet. Als ich die Abhandlung „Reaktion och korrektion" von 
Jöran Sahlgren (in NoB 1946) kennen lernte, der ich in .der 
Hauptsache gerne folgte, merkte ich, dass wir mit ähnlichen Ge-
dankengängen gearbeitet hatten. 

fargalt kommt nach meiner Meinung in letzter Linje von west-
germ. farre (Anna Luise Brockmans Unters. zu den Haustiernamen 
des Rheinlands 1939, S. 40: „Farre kommt vor am Niederrhein und 
im Säden der Rheinprovinz". farre ist auch belegt im Bayer. Wb., 
Schweiz. Id. u. a. m. „hier mehr schriftspr.") in der Bedeutung 
'S t i er' und 'männliches Tier in besonders ausgesprochenem Grade'? 
vgl. holl. a. A. 33. Im Norden hat sich das Wort sekundär an das 
Verbum fara in dessen verschiedenen Bedeutungen angeschlossen. 

Beispiele der tberfährung von einer Tierart auf die andere 
bietet dän. rånnvär, das eigentlich 'Schwein' bedeutete, aber heute 
'Schaf' bedeutet. Vgl. westgerm. farre 'Stier', das in Ynglingatal 



72 

auch 'Eber' (?) bedeutet. farre s. nimmt keinen so hervorragenden 
Platz in der Wortbildung ein wie råne s. und råna v., sofern man 
nicht das Verbum fara mitheranzieht, wie zuweilen geschehen ist 
und wodurch man eine mächtige Wortbildungsgruppe erhält; siehe 
oben. 

Vgl. die oben erwähnten abwechselnden Schreibungen bei Schro-
derus: far- und farrgalt. Aber warum nur in Schweden und Finn-
land? Mittelalterlicher deutscher Einfluss äter Stockholm? und 
der vermutlich noch ältere Einfluss in Ynglingatal? 

Vgl. Th. Frings Die Stellung der Niederlande im Aufbau des 
Germanischen 1944 sowie Ernst Schwarz Die Goten, Nordgerma-
nen und Angelsachsen 1951, wo ich jedoch das schwed. fargalt 
nicht gefunden habe. Als Hellquist seine Etymologie zu farre in 
fargalt ausarbeitete, hat er vielleicht an eine ähnliche Möglich-
keit wie die oben skizzierte gedacht, denn sein Artikel schliesst: 
„Andere Möglichkeiten sind denkbar." 

So, sugga, purka 

Zu so, sugga, pur/ca war nicht viel zu sagen. Pär fedes Land 
gab es ungefähr ein Wort: so fär Dänemark und Siidschweden 
und an zerstreuten Punkten weiter nördlich; pur/ca fiir Norwegen, 
Island (neben sr und gylta) und Färöer; schliesslich sugga Hr 
Svealand, Norrland und Finnland, sowie fiir ein kleineres Gebiet 
des norwegischen Västland und fär Siidnorwegen. Auch die Ety-
mologie wurde erörtert: eine Erweiterung von so mit hypocb o-
ristischem Ursprung; ich vermute, dass diese Bildung selbständig-
in beiden G-ebieten entstanden ist. Betreffs pur/ca referierte ich 
die Etymologie Torps, der ich folge: k-Ableitung zu paure 
schwaches Wesen, das man pflegen muss', entsprechend nd. pur/c 
'kleiner Junge', von dem dän. purk mit der gleichen Bedeutung-
kommt. 

Lockrufe fiir Schafe und Hiihner 
(Kerte 2-3) 

Hinsichtlich der Kartierung des Materiales erwähnte ich den 
dänischen Forscher Niels Åge Nielsen, der 1938 am ULMA zu 
Uppsala studierte, sowie den Norweger Alf Hellevik, der zu unge-
fähr derselben Zeit in Uppsala war, und welche beiden mir bei 
der Anfertigung der Karten halfen; schliesslich auch dr. phil. 
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Rudolf Zeitler. Nielsen hat 1949 eine interessante kleine Abhand-
lung fiber „Danske lokkeråb tu l husdyr" in „Festskrift tu Il. P. 
Hansen" veröffentlicht, die in gewissen Fällen meiner vorliegenden 
Arbeit vorausgriff; vgl meine Andeutung hierfiber in meinen 
Dialektgeogr. Untersuchungen 1-2, 1941, S. 72. Nielsen motiviert 
die eigentämlichen Entwicklungen der Lockworte ausfährlich. Ich 
habe versucht, hier Nielsens Theorien anzuwenden — teilweise 
mit abweichendem Resultat, u. a. negativ bei typp-typp, positiv bei 
plopp-plopp, wobei ich auch auf 11j. Ideforss, „De primära lockor-
den i svenskan" (Ark. f. nord. fil. 1931) verweisen konnte, welchen 
Aufsatz Nielsen nicht gekannt zu haben scheint und den alla ich 
frfiher nicht kannte. 

Meine Mitarbeiter und ich hatten unsere Karten beinahe fertig 
gezeichnet, als ich Ideforss' Arbeit erblickte, die, kenntnisreich 
und einlässlich, meine eigenen Forschungen zuerst als iiberfliissige 
Mille erscheinen liess. Indessen war ein Vergleich der Studien 
von Nielsen und Ideforss mit meinen eigenen nicht ohne Resultat; 
ich dehnte den Vergleich dann auch auf die Abhandlung von 
Gunnar Hedström, Ordstudier etc. 1948, s. 193 f. aus; Hedström 
hat auch fiber purre geschrieben. 

Indem ich den estnischen Ruf beim Wegjagen der Tiere, kogg, in 
die Rechnung einbezog, konnte ich eine neue Deutung des gutn. 
Lockrufes kåjs geben. Zur Etymologie von lamm verwies ich ver-
suchshalber auf den Lockruf prr-alånan in Härjedalen, d. h. 
purre + einen Lallkomplex. 

Schliesslich habe ich versucht glaubhaft zu machen, dass dän. 
orne in seiner Entwicklung von deutsch. Eber beeinflusst sej. Vgl. 
die Verbreitung dieses Wortes nur in Dänemark und Slidschweden (1) 
und die labile Lage von or-. Sonst hat altno. runi den Sprach- 
lichen Stoff geliefert. 

-ljuter Material samlin g folgt dann ein Bericht iiber das 
Material, in dem ich mich auf die im Zusammenhange interessan-
testen Teile beschränkte, während anderes kurz zusammengefasst 
wurde. Es sei erwähnt, dass ich, wie im vorhergehenden Teil 
der Dial.geogr. undersökn. zwischen dem Material der Fragekar-
ten und anderem, sehr oft älterem Material unterscheide. nbrigens 
wird angefährt, soweit mir die Literatur zugänglich war. 
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