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Förord. 
I raden av de lärare, vilkas stimulerande undervisning och 

tuktande vägledning ligger bakom denna gradualavhandling, er-
inrar jag mig först professor BENGT HESSELMAN. Det var hans 
medryckande föreläsningar över nordisk ordbildningslära, som för 
mig avtäckte den rinnande källådern under de torra paradigmen 
i ämnet nordiska språk. Därnäst tänker jag på docent DELMAR 

OLOF ZETTERHOLM, som med sina ordkartor vårterminen 1938 
fångade mitt intresse för nordisk dialektforskning, enkannerligen 
nordisk dialektgeografi, och som sedan under mina studieår har 
varit mig en god vän och rådgivare. I professor NATAN LIND-

QVIST fann jag under mina licentiatstudier också en framstående 
och för min studieriktning intresserad språkgeograf. En av mina 
tidigaste lärare i ämnet nordiska språk var även docent, numera 
professor VALTER JANSSON. Hans lågmält vederhäftiga undervis-
ning och hans omtanke om eleverna har framför allt under dok-
torandåren varit mig till stor hjälp. 

Ett avsnitt ur denna avhandling ventilerades på docent FRITZ 

ÅSKEBERGS seminarier vårterminen 1948 och större partier på 
professorerna JANSSONS och IVAR LUNDAHLS seminarier 1949-50. 
Sedermera har JANSSON och LUNDAHL tagit del av avhandlingen 
i manuskript och korrektur. Även ZETTERHOLM och lektor Ton-
STEN BUCHT har gjort sig mödan att granska och med mig dis-
kutera väsentliga delar av mina manuskript och korrektur. Råd, 
hjälp och kritik har jag också vid olika tillfällen fått av docenter 
och studiekamrater i ämnena nordiska språk och ortnamnsforsk-
ning vid Uppsala universitet. Dem likaväl som de ovan namn-
givna tackar jag! 

Bakom denna avhandling står i inte ringa mån Landsmåls- och 
Folkminnesarkivet i Uppsala, vars rika samlingar jag har ut-
nyttjat och vars stöd jag har åtnjutit vid mina forskningar i 
fältet. Min förste chef på ULMA och samtidigt en av mina 
lärare var professor HERMAN GEIJER. Hans minne vill jag gärna 
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här ägna min vördnad och tacksamhet. Den nuvarande chefen 
på ULMA, professor DAG STRÖMBÄCK, har varit mig till synner-
ligen god hjälp i råd och dåd. Han har dessutom berett plats 
för denna avhandling i arkivets egen skriftserie. Tjänstemän, 
forskarkamrater och personal på ULMA innesluter jag också i 
mitt uppriktiga tack. 

På Svenska Ortnamnsarkivet i Odinslund har jag även samlat 
material till detta arbete och åtnjutit undervisning och vägled-
ning såväl av arkivets chef, professor JÖRAN SAHLGREN, som av 
dess tjänstemän och personal. Från Svenska Akademiens ordbok 
i Lund har framför allt ordbokschefen fil dr PELLE HOLM och 
min vän fil lic GÖSTA Horm beredvilligt sänt mig avskrifter av 
ordexcerpter. I Oslo har jag samlat material i Norsk Ordbok 
och Norsk Målföre arkiv. I hela »Ordboksgangen» i Universitets-
biblioteket vid Drammensveien vann jag därvid vänner, som har 
varit mig till god hjälp för detta arbete. Liksom ifråga om mina 
vänner på ULMA vill jag inte med namns nämnande sätta några 
av dem framför de andra. Också tjänstemän och personal vid 
Uppsala Universitets bibliotek vill jag här tacka för deras städse 
visade vänlighet och tillmötesgående. 

Denna undersökning vidrör två områden utanför ämnet nor-
diska språk. Av lappforskare tackar jag nomadskolinspektören 
docent ISRAEL RUONG för hjälp med den besvärliga normaliseringen 
av beteckningen i de lapska beläggen och för granskning av 
kapitlet »Lapska lån» samt komministern fil dr HARALD GRUND-

sntöm, som liksom RUONG har bistått mig med råd och under-
visning i frågor som rör lapska språket. Av botanister tackar 
jag professorerna ROLF NORDHAGEN och OVE ARBO HÖEG i Oslo, 
den förre för stimulerande diskussioner om växtnamn, den senare 
framför allt för att jag har fått tillfälle utnyttja hans syste-
matiska samlingar av folkliga norska växtnamn, vidare professor 
ERIC HULTÉN i Stockholm, som har låtit mig ta del av sina 
kartmanuskript till en atlas över blomväxternas utbredning i 
Norden, och docent NILS HYLANDER i Uppsala, som har bistått 
mig med råd framför allt i nomenklaturfrågor. Fil lic LARS 
FAXAN i Uppsala har varit min ornitologiske rådgivare, och fil dr 
Eats MODIN i Multrå har ställt såväl material som sitt rika 
kunnande om mellersta Norrlands natur, bygder och folkliv till 
mitt förfogande. 
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För nyttig undervisning om kartor överhuvudtaget och för 
principiella råd till kartorna i detta arbete vill jag tacka kart-
redaktör MAGNUS LUNDQVIST i Stockholm. För pålitlig och för-
ståelsefull excerperingshjälp och renritning av kartorna tackar 
jag fru SONJA HoLmsicx, och för hjälp med korrekturläsningen 
fil kand. fru LISA BERGFORS och min hustru ELI GJÖEN DAHL-

STEDT. 
Sist men inte minst vill jag tacka alla mina sagesmän och 

meddelare i norrländska och nordnorska bygder. Ibland har jag 
lyckats vinna deras förtroende. Ibland har de berättat för mig 
om sin barndom och ungdom och om sitt livs sorger och glädje-
ämnen. Må de förlåta, att jag inte alltid — hur gärna jag än 
ville — skrev upp i sak vad de berättade utan nöjde mig med 
att kasta ner deras tal i lösryckta ord och satser! Av mina sages-
män vill jag här bara nämna HERMAN LUDVIG HANSSON i Grund-
fors och OLOF PETTER KRISTOFFERSSON i Siksjö i Vilhelmina 
och ABRAHAM ELIASSON i Nagasjötjälen i Bodum. Dessa tre 
fullödiga representanter för en svunnen tid och en snart förgäten 
syn på tillvaron har nu gått bort. Bortgången är också den 
trägne hembygdsforskaren och läraren vid Skytteanska folkskolan 
i Tärna OLOF PETTER PETTERSSON. Det är tack vare hans sam-
lingar från Vilhelmina detta arbete överhuvudtaget har kunnat 
komma till stånd. 

Under mina tre sista studieår har jag åtnjutit statens doktorand-
stipendium. För resor i fältet och till arkiven i Oslo har jag 
uppburit Studentkårens nordiska resestipendium och bidrag ur 
Stiftelsen Hjalmar Lundbohms minnesfond. Kartorna har renritats 
och tryckts med anslag från Humanistiska fonden och Läng-
manska kulturfonden. För dessa ekonomiska bidrag vill jag här 
också betyga min tacksamhet. 

Den här föreliggande gradualavhandlingen utgör första delen 
av ett arbete, vars andra del avses komma att innehålla avsnitten 
om ljud och ordböjning samt en sammanfattande avslutning och 
ett ordregister till bägge delarna. 

Uppsala i mars 1950. 
Karl-Hampus Dahlstedt. 





ALLMÄN INLEDNING 

Undersökningens förutsättningar, mål och medel. 

Vilhelmina och Äsele lappmark. 

Den övre delen av Åsele lappmark, den sydligaste av Lapp-
lands lappmarker, upptas av socknen Vilhelmina, som omfattar 
en landareal av 8 120 km2. Till storleken kan Vilhelmina jäm-
föras med Medelpad eller Södermanland, som omfattar en land-
areal av 7 086 resp 8 290 km2. Vm hade den 1 januari 1940 inte 
fullt 10 900 invånare. Inbyggarna är i de ö delarna av socknen 
bosatta i byar, som är ganska jämnt utspridda i landskapet (älv-, 
sjö- och lidbebyggelse). Ju mer man närmar sig de egentliga 
fjälltrakterna desto mer är bebyggelsen koncentrerad till de större 
vattendragens sjösystem. Mellan och v om dessa ligger väldiga 
vidder av högfjäll. På kyrkplatsen och i dess närmaste omgiv-
ningar, som sedan 1947 bildar Vilhelmina köping, är drygt 1 800 
av den tidigare socknens invånare bosatta (1949). 

Inom Åsele lappmark ligger också, s och sö om Vm, sock-
narna Dorotea med drygt 5 750 inv (varav i Risbäcks kapellför-
samling 931 iv), Åsele med inte fullt 6 400 inv och Fredrika 
med nätt 1 800 inv, som tillsammans upptar en landareal av 
7 118 km2, d v s mindre än Vm's (allt enl Årsbok för Sveriges 
kommuner 1940). Samma år hade 122 flyttlappar och 267 andra 
lappar sin hemvist inom ÅsLappm (MAN= 1947 s 64 f). Huvud-
delen var kyrkoskriven i Vm. Vm-lapska talades då av omkr 300 
personer (GR s 1). 

Älv- och sjösystemet inom Vm och ÅsLappm kan studeras på 
orienteringskartan (karta 1), där den skrafferade gränsen inramar 
Vm socken. De två huvudvattendragen i Vm är Ångermanälvens 
båda källflöden Vojmån, som rinner strax söder om Dikanäs ka-
pell och genom Vojmsjön ner till Volgsjön vid Vilhelmina kyrka, 
och Storån, som ur Kultsjön rinner genom Malgoma,j ner till 
Volgsjön. Vid Volgsjöns utlopp börjar den egentliga Ångerman- 

1 — 496309 K.-H. Dahlstedt 
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älven, i sitt övre lopp ner till sammanfiödet med Fjällsjöälven 
i Ådalsliden också kallad Åseleälven (på folkmål Ångermanån, 
Åseleån el kanske oftast Storån), som tillsammans med sina käll-
och biflöden avvattnar den största delen av ÅsLappm. Endast 
Fredr, ö Åsele och en sö flik av Vm avvattnas av Gide och Lögde 
älvar, i sitt övre lopp — liksom på folkmål — vanligen kallade 
Gigån och Lögd- el Löjdån. 

Gränser och grannbygder till Vm och ÅsLappm framgår av 
karta 1. Om områdets indelning i bygder se nedan s 25. 

Den bofasta bebyggelsen inom nuvarande Vm är inte äldre 
än drygt 200 år! Och i hela ÅsLappm når den inte längre till-
baka än till slutet av 1600-talet! Dessförinnan var dessa öde-
marker dock inte helt okända för nordborna. I gränstraktaten 
mellan Sverige och Norge 1273 tillerkänns Strömsborna i nJämti 
rätt att jaga stordjur och ekorre 19 raster norrut i Finnmarken 
(Lappland), och bland gränsmärkena nämns Veimosior, som bru-
kar identifieras med Vojmsjön (t ex av WESTIN s 112, jfr nedan 
s 154). Från Nya tidens början känner vi, att Fjällsjö-, Junsele-
och Anundsjöbor jagade, fiskade och idkade handel inom nuva-
rande Åsele socken (AHLENIUS s 103, GOTHE 13 144). Men lands-
delen har i äldre historisk tid alltid räknats som lapparnas. 

Under 1600-talets förra hälft räknades lapparna i Ångermanna, 
lappmark, som ÅsLappm då hette, i kyrkligt avseende till Lyck-
sele.' Att de även har sökt sig till kyrkor eller betjänats av 
präster i /ming är sannolikt (jfr GOTHE s 143f). Först år 1650 
— senare än i nordligare lappmarker — fick Åsele egen kyrka 
(kapell). År 1648 hade nuvarande ÅsLappm brutits ut till egen 
församling, som emellertid 1652-1699 var annex med egen kom-
minister2  under Anundsjö. 

Till prästbol i Åsele anslogs ett lappskatteland (GoTRE s 149 f). 
Huruvida pastor i Åsele började odla upp ett nybygge är inte 
känt, men det förefaller sannolikt att han gjorde det (jfr AHLE- 

1  Jfr GÖTHE 1929 863 o 105 f. Uppgifterna i detta avsnitt om AsLappm's 
bebyggelsehistoria är f ö huvudsakligen hämtade ur följande källor: HitLPRzus 
1789 4 s 320-334, »Försök till en korrt Berättelse om Lappmarkens äldsta In-
byggare ...» 1829, AHLENIUS 1903 s 102-114 o 135-140, BYGDEN 1923-28 4-
s 327f o 295f, WESTIN 1935 s 112 ff, GOTHE 1948 »124 o 142-160, och GB 

2  Jfr BYGDEN 1 » 54. 
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Nitis s 103). Först 1674 eller möjligen något år tidigare anlades 
det första nybygget inom ÅsLappm i Gafsele vid Ångermanälven 
ett par mil s om Åsele kyrka. Senast 1684 satte sig näste ny-
byggare ned i Hälla längre söderut efter älven, och senast 1690 
den tredje i Sörnoret mellan Gafsele och kyrkan. Inom nuva-
rande Dorotea socken upptogs det första nybygget 1712. Det 
var Svanabyn nära landskapsgränsen i socknens s del. Nybygges-
verksamheten trängde småningom vidare uppåt lappmarken. Vid 
tinget 1728 räknades i Åsele lappmarks tingslag tolv gårdar, 
varav tre i Gafsele by (GOTHE s 152 f). Av dessa låg två resp 
en i nuvarande Dorotea och Vm socknar. 

De skattlagda åbornas antal i ÅsLappm var: 

år 1700  2 åbor 
1750  19 » 
1760  25 » 
1770  35 » 
1780  61 » 
1790  98 » 
1800  161 » 

o s v (enl »Försök . . .» 1829 s 129). I genomsnitt torde 20 år ha 
förflutit mellan nybyggenas anläggnings- och skattläggningsår.1  

Invånarantalet i ÅsLappm var: 

år 1741 149 svenskar och 479 lappar, varav 294 skattebetalande; 
1770 419 » » ? » » 247 
1779 . . 1 200 invånare i allt; 
1805 . . 2 366 » » » , varav 244 (skattebetalande?) 

lappar.2  

De första nybyggarnas härkomst i ÅsLappm är rätt väl känd. 
Av uppgifterna hos RICHARD GOTHE (1948 s 147 if) komplette-
rade med dem hos ELEAZAR RHEN (ULMA 88:50 s 24) och kolum-
nen »Brudfolk» i kyrkoboken för Åsele församling 1710-1747 

1  Redan 1741 fanns det sålunda, enl EHRENMALM (1743 s 74), 25 nybyggen 
(inräknat skattlagda gårdar) i ÅsLappm. En mantalslängd från samma år, som 
GOTHE (F3156) anför, räknar däremot upp 14 skattlagda åbor och 5 nybyggare. 
År 1748 fanns slutligen, enl DiisErr (1873 s462), 17 »nyhemman» i ÅsLappm. 

2  Siffrorna hämtade ur GOTHE 5 155f, HtrLPHERs 4 s 324 och SCHUBERT 2 1823 
s 316. Med »skattebetalande» avses även de skattebetalandes anhöriga. 



4 

synes framgå, att fram till 1728 hade invandrat 10 finnar, 4 män 
från Junsele och 2 troligen från andra socknar i nvÅng. Därtill 
kommer 4 nybyggare av okänt ursprung samt prästerskapet och 
pärlinspektören PETTER EDIN, som var son till en komminister i 
Äsele. Också efter 1728 invandrade flera finnar. Redan tidigt 
gifte emellertid svenskar och lappar in sig i de finska nybyggar-
familjerna, och den bofasta bebyggelsens framsteg i ÅsLappm 
fick under 1700-talet alltmer karaktären av en inre kolonisation 
(se PLEsm 1833 s404 och AHLENIUS S 111 ). 

Den världsliga administrationen följde i s Lappland 
länge andra gränser än den kyrkliga. Redan från 1552 synes 
nuvarande Ås- och LyLappm'r ha bildat ett gemensamt fögderi' 
(WEsmnt s 113), och denna ordning bestod ännu vid slutet av 1700-
talet (fferLpHERs 4 s 321). Från 1648 blev dock Åsele uppbörds-
och tingsplats för ÅsLappm (WEspiri s 116). Judiciellt hörde 
ÅsLappm i äldre tid också ihop med LyLappm men lades nämnda 
år under Ångermanland (a st). Också denna ordning bestod ännu 
vid slutet av 1700-talet (HtLPH ERS a st). Åtminstone från 1694 
räknades dock ÅsLappm till Västerbottens län (WEsmiN s 120). 
Detta förhållande befästes 1766, då ny rågång av riksdagen fast-
ställdes mellan Västerbottens och Västernorrlands län. 

Gränsdragningen 1766 vållade långvariga komplikationer, 
som äger intresse i detta sammanhang, därför att de i viss mån 
förklarar vår tids dialektgränser. Redan 1505 hade Gulselet 
i Ångermanälven n om Junsele räknats som råmärke mellan 
Ångermanland och dess lappmark (WEsmnt s 116), och detta rå-
märke bestod 1741 (EaRENmALm s 73). Nu fastställdes ÅsLappm's 
sydgräns mot Ång något närdligare med två viktiga råmärken, 
där gränsen ändrar riktning, i Karpsjökasen och Vällingberget 
(se RiJLPHERs 4 s 1 med kartan). Frånsett några mindre änd-
ringar i ny, där byn Norrby har överförts från Dorotea till Tå-
sjö och Bellviken (1891) omvänt från Tåsjö till Dorotea, består 
denna länsgräns alltjämt.2  Lappmarkslinan hade emellertid 
som nämnt sedan gammalt en sydligare sträckning. De hemman 

Åselelapparnas uppbördsman var 1544 bosatt i Anundsjö (WEsriN s 113) och 
ännu »under konung Johans tid» i Junsele (GoTuE s 144)! 

2  Om Ångermanlands gräns mot Lappland se vidare JOSEF WESTINS fram-
ställning (1935) med kartan s 114. 
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och nybyggen, som 1766 kom att höra till Ångermanland (Väs-
ternorrlands län), fick sina lappmarksprivilegier bekräftade i ett 
särskilt kungl brev av samma år. År 1833 förlängdes deras rät-
tigheter i ytterligare 30 år (allt enl ZETTERSTEDT 1833 s 269 ff). 
På 1860-talet överfördes de emellertid definitivt till Västernorr-
lands län.1  Se vidare karta 1. 

Trots att den 1766 fastställda länsgränsen är den enda som 
utmärks på den följande tidens kartor2, var en rad byar och 
gårdar inom Ång, bland dem Bellviken, Gulsele och Solberg, så-
lunda ännu i hundra år kyrkoskrivna och jordeboksförda i de 
sydligaste lappmarkssocknarna. Vid den slutgiltiga regleringen 
på 1860-talet stympades Åsele och framför allt Fredrika socknar 
väsentligt, medan bl a Anundsjö och Björna i nöÅng blev avse-
värt större. 

Den äldsta byn i Vilhelmina socken är Råsele, belägen vid 
Ångermanälven längst i söder (se karta 1). Här hade pärlinspek-
tören PETTER EDIN i Söråsele redan 1726 begynt upparbeta åker 
och äng och bygga hus (Gol= s 153), men först 1740 syns ERIK 

PÅLSSON från Hälla på allvar ha tagit upp nybygget.3  Tack vare 
0 P PETTERSSONS bebyggelsehistoriska arbete »Gamla byar i Vil-
helmina» (GB 1-3, Sthlm 1941-46) är det möjligt att från by 
till by följa kolonisationen inom Vm. Närmast efter Råsele an-
lades nybyggena Idvattnet 1758 och Nästansjö 1764.4  Idvattnet 

1  Proceduren kan by för by studeras i »Special-jordebok för Åsele lappmark 
1850». 

2  Så på kartan hos MiLPHERS 4 1789 (märk dock lappskattelanden i nöÅng!), 
i HERMELINS kartverk 1805-07 och på ZETTERSTEDTS karta 1833. 

3  Se GB3 s 266 if. Den tidigare åbo Sv EN JAKOBSSON, som där nämns, var 
sannolikt son till skattelappen i Råsele JAKOB PERSSON, nämnd hos GO= s 153. 
År 1741 stod enl EHRENMALM (1743 s 94) i Råsele »det sista hus man ser vid 
uppresan». På kartan i EHRENMALMS bok upptas dock »Mesels Nybygge» ovanför 
»Rasels Nybygge*. Orsaken till denna inadvertens, som AHLENIUS (s 106) upp-
märksammar, torde vara, att SVEN JAKOBSSON hade (haft?) ett nybygge på 
v sidan älven vid Meselet. Jfr GB3 s 266 andra stycket och 268 not 4 samt 
GOTHE s 156: »Mesele : Swen Jacobson 3 personer.» (år 1741!). 

4  De anläggningsår som i det följande anförs avser året för den första anlägg-
nings syn, som ledde till positivt resultat. Ofta kan man räkna med att ny-
byggaren redan hade bott en tid på nybygget, innan syn kom till stånd. Mera 
sällan inväntade han Konungens Befallningshavandes utslag, innan han började 
bygga hus och bryta mark. 
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Bild 1. De äldsta byarna i Vilhelmina och deras anläggningsår (efter GB 1-3, 
jfr texten s 6 f med not 4). Streck före årtal anger, att byn har anlagts senast 
detta år. För tydlighetens skull har tre bynamn placerats på Malgomajs resp 

Vojmsjöns motsatta stränder i förhållande till resp byar. 

lades emellertid först 1849 till Vm socken. Under 1700-talets tre 
sista årtionden tog nybyggesverksamheten fart på allvar i dessa 
trakter. Fram till 1783 anlades ytterligare tolv nybyggen inom 
nuvarande Vm.' De femton äldsta byarna i Vm ligger alla i sock-
nens nedre och mellersta delar. De översta av dem är Storsele 
vid Vojmån och Strömnäs vid Malgomaj. Fördelade på Vm's 
bygder (varom nedan s 25) ligger fem av de äldsta byarna i Vm-
Rås, sju i Vm-Lat och tre i Vm-Malg. Se vidare bild 1. 

Fram till början av 1780-talet bildade ÅsLappm en enda socken 
med kyrka i Åsele. De v byarna i Dorotea ägde dock under 
1770-talet kyrkorätt i Tåsjö kapell (Mo= 1938 s 398). Men 
1783 bildades Volgsjö kapellag med egen pastor. Nybyggaren i 
Volgsjö hade fösts undan upp till Nästansjö och ett kapell bör- 

Dessa byars lägen studeras bäst på kartan i slutet av GB 3. För det följ 
hänvisas generellt till kartorna i sluten av GB 1-3. 
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jat byggas i Volgsjö 1782. Kapellaget upphöjdes 1799 till annex-
församling, fick 1804 namnet Vilhelmina efter Gustav IV Adolfs 
drottning och bröts 1812 ut till eget pastorat. I en ändå snab-
bare tågordning hade 1795 i Viska och Bergvattnet inrättats 
kapellag, som redan 1799 blev egna pastorat med namnen Fred-
rika och Dorotea. 

Under tiden 1783-1812 anlades ytterligare sexton nybyggen 
inom Vm's nedre och mellersta delar (bild 1). Samtidigt hade de 
äldre nybyggena genom arvskiften och försäljningar kluvits, så 
att kapellaget redan omkr 1790 hade 25 nybyggare.' Till Vm's 
övre bygder nådde nybyggarna först under 1800-talets andra och 
tredje årtionden. Det första nybygget ovanför Vojmsjön (i Vm-
Dik) anlades 1814 i Kittelfjäll, det andra i Dikanäs 1815 och 
det tredje i Matsdal 1817. Till trakten av Kultsjön (Vm-Fatm) 
kom nybyggarna ändå något senare. Om man ser bort ifrån de 
tre lappnybyggena Lövberg, Storvallen och Grytsjö, som tydligen 
alla från början insynades för att bevaka lapparnas ekonomiska 
rättigheter och inte i nämnvärd utsträckning uppodlades av sina 
första innehavare, anlades det första nybygget i denna trakt 1823 
i Saxnäs och det andra 1831 i Klimpfjäll. 

Men när väl början var gjord sköt kolonisationen fart också 
i dessa fjälltrakter. Redan 1828 anhöll tretton nybyggare i trak-
terna ovanför Vojmsjön att få bygga en egen kapellkyrka. Den 
stod färdig 18332, men fastboende präst fick Dikanäs först 1901. 
I Fatmomakke fanns redan sedan gamla tider ett lappkapell. 
Denna gudstjänstplats är den äldsta, som ännu är i bruk inom 
Vm (jfr GB2 s 204 f), men här har aldrig funnits fastboende präst. 
— Kyrkan i Latikberg i ö Vm stod färdig först 1934. Redan 
1833 hade visserligen bönderna i dessa trakter anhållit att få 
bygga en kyrka, men deras begäran avslogs.3  

Karakteristiskt för Vm's sociala liv under hela 1800-talet var 
kyrkstaden vid sockenkyrkan, som hade börjat växa upp redan 
under 1700-talets sista årtionden. Hit till den s k Platsen — 
'Pass, Tjörk2Aiss92, eller I  YvZgfb:pZasnp — samlades från socknens 

1  P LESTADIIIS 1833 s415. För samma tidpunkt uppger samme förf (1831 
s8 o 234) även 20 nybyggen el rökar inom Vm. 

2  Jfr förutom GB2 s 281ff och BYGDAN 4 s 296 även ZETTERSTEDT 1833 s 131 f 
och »Läsning för folket» 18 1852 s 258. 

3  »Från bygd och vildmark» 1934 s93. 



Bild 2. Kyrkstaden i Vilhelmina på 1890-talet, i denna gestalt huvudsakligen anlagd 
flera familjer i lag, ibland från olika byar. Längst t v skymtar kyrkstallarna. Framför 
gästgiveriet (omålat). T h strax bakom kyrkstaden ligger prästgården och ett stycke längre 

Längst bort t h skymtar Volgsjöns 

talrika och vitt spridda byar, det avlägsna Vm-Dik som ju redan 
1833 hade byggt ett eget kapell väl i viss mån undantaget, de 
flesta över konfirmationsåldern som kunde lämna hemmet till 
kyrklielg flera gånger om året. Här firades i äldre tid alltid jul 
och alla bröllop och gravöl, och här städslades vid mikaeli tjänste-
folk för det kommande arbetsåret. Här öppnades kring 1830 också 
den första handelsboden inom socknen.1  »På den tiden [vid mitten 
av 1800-talet] kände alla sockenbor varandra och räknade varandra 
bara som grannar», citerar PETTERSSON sin mor (OPPOrdb s 75). 

Av de 116 byarna i Vm (som behandlas i GB 1-3) hade an-
lagts: 

år 1740 
1783 . . 

1 nybygge 
15 byar el nybyggen 

1812 • . 31 » » » 
1840 • • 68 » » » 
1861 • . 116 » 

1  Se GB 1 s 156, GB 3 s 290 f o 165 ff samt OPPOrdb s 6 f och artiklarna under 
uppslagsorden bårskalm, brudkrona, farväl, helg, kraftprov och kyrkplats. 
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åren närmast före 1850 (jfr GB 3 s 291 if). Varje kyrkstuga ägdes eller nyttjades i regel av 
dem står sockenstugan, framför denna apoteksförrådet, tidigare gästgiveri, och t v det nya 
bort t v länsmansgården Baksjönäs. I bakgrunden syns t v Baksjön och t h Vojmån. 
nedre del. — Foto: Lars Dahlstedt. 

Till stor del hade emellertid kolonisationen skett genom utvidg-
ning av de gamla byarna, varav kommer att P L/ESTADIUS redan 
1831 (s 234) uppger siffran 146 »nybyggen» i Vm. 

Invånarantalet i Vm var: 

år 1794 241 svenskar (inräknat nybyggarlappar) 
1805 791 invånare i allt 
1815 • 1 005 » » » 
1832 • 1 538 » » » 
1840 • 1 759 » » » 
1865 • 3 470 » » » 
1880 • 4 660 » » » 
1900 . 6 578 » » » 1 

Lapparnas andel i Vm's befolkning varierar allteftersom man 
räknar bara flyttlappar, flytt- fiskar- och fattiglappar, eller dessa 
kategorier 4- nybyggarlappar i första generationen. Därav kommer 

1  Siffrorna hämtade ur ZETTERSTEDT s 150, SCHUBERT 2 s 316, och SUNDBÄRG 
1913 s495. 
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väl. att SCHUBERT (8 316) för år 1815 uppger 306 och P LZESTA-
mus (1833 s 435) för år 1831 omkr 300 lappar i hela ÅsLapprn, 
men ZETTERSTEDT (8 150) för år 1832 439 lappar enbart i Vm. 
Av dessa siffror torde dock framgå, att den bofasta befolkningen 
redan kring 1810 hade nått paritet med lapparna i Vm. 

Nybyggarnas härkomst i Vm kan tack vare »Gamla byar» 
allmänhet fastställas: 

Härkomst 
Tid för nybygges upptagande 

1740-83 1784-1812 1813-40 1841-62 

Vm  — 3 14 26 
Åsele  5 7 6 1 
LyLappm  1 2 2 4 
Vb och vbÅng  — 1 1 1 
uöÅng  5 5 6 4 
ny och sÅng  1 1 — 
Jämtl . . .  -- — 1 — 
Medpd  — — 1 — 
Dalarne  4 3 4 3 
Norge'  — 1 — — 
Finland  — — 1 
»Nedra landet»  — 4 1 
Summa icke lappar . .  16 27 37 39 
Lappar  10 11 7 5 
Okänd härkomst . . .  2 9 6 6 

Summa i allt  28 47 50 50 

1  P L2ESTADIIIS (1833 s 415 f) uppger, att av de 25 nybyggarna i Vm omkr.  
1790 var 9 från Åsele och Vm, 6 från nöÅng, 1 från sÅng, 1 från Medpd, ifrån 
Dalarne, 2 från Norge och 5 lappar. Tabellens och LESTADIUS' uppgifter är 
emellertid inte fullt jämförbara. I tabellen har t ex bara räknats en norrman, 
PER OLOFSSON i Rönnäs, vilken visserligen snart nog återvände till Norge med 
sin likaledes norska hustru, men dock syns ha lämnat en gift styvdotter kvar i 
Vm (GB 1 s 80 ff). Den andre, HeNs OUTORMSSON, måg till förste nybyggaren i 
Dalasjö, rymde efter kort tid från sin svenska hustru och sina barn (GB 3 s 183) 
och har därför inte räknats. — Emellertid gör sammanställningen i tabellen långt 
ifrån anspråk på full tillförlitlighet. Följande väsentliga reservationer måste 
göras: Källan, som beträffande nybyggarnas härkomst ofta bygger på folktradi-
tioner, är inte alltid pålitlig. Senare inflyttade till äldre byar redovisas inte. 
Endast män redovisas! Hustrurna torde dock i allmänhet ha kommit från samma 



11 

I de första nybyggargenerationerna övervägde alltså Åselebor, 
nordanskogsar, dalkarlar och lappar. Bland nordanskogsarna, 
d v s personer från nöÅng, syns Anundsjöborna ha varit i majo-
ritet. Frammanskogsarna, cl v s personer från s och nvÄng, och 
finnarna, som hade rekryterat de första nybyggarna i ÅsLappm 
överhuvudtaget (s 3 f), är däremot mycket svagt representerade 
bland Vm-nybyggarna. Efter gränsåret 1812, då Vm's historia 
som självständig socken börjar, blir som synes de infödda bofasta 
Vm-bornas egen andel i nybyggesverksamheten alltmer domine-
rande. Ändå mer markant framträder den inre kolonisatio-
nen, om man jämför siffrorna för inflyttnings- och födelseöver-
skott i Vm under 1800-talet:1  

Inflyttningsöverskott el 

1816-40 1841-80 1861-1900 Summa 
1816-1900 

-underskott  65 183 —469 —221 
Födelseöverskott . . . . 689 1 242 3 863 5 794 

Ännu när det gällde att flytta fram bygden till de översta 
odlingsbara fjälldalarna i socknen gjorde emellertid invandrarna 
en väsentlig insats. Av de fem första nybyggarna i Vm-Dik var 
2 Vm-bor, 2 dalkarlar och 1 lapp, och av de tre första i Vm-
Fatm var 2 nordanskogsar (från Sidensjö) och 1 dalkarl. 

Inte förrän på 1870-talet fick kyrkplatsen i Vm landsvägsför-
bindelse med yttervärlden. På 1920-talet hade landsvägarna inom 
socknen inte nått längre än till de nedre ändarna av de stora 
sjöarna Malgomaj och Vojmsjön, och ännu i dag finns t ex ingen 
direkt landsvägsförbindelse mellan socknens båda huvuddalar, 
Malgomaj—Kultsjö-dalen och Vojmsjö—Vojmå-dalen. 
trakt som männen eller ha varit Åsele- el Vm-bor. Om detta problem jfr REITAN 
1932 s29 f. Urvalet av de nybyggare, som bör tas med i tabellen, är svårt att 
göra. I princip har den förste (el de första) som tog upp ett nybygge (en by) 
tagits med, om han (de) blev stadigvarande boende där. Vidare har för de äldre 
byarna också de inflyttare, som kom till under den första tiden efter anlägg-
ningen, i regel mågar till de första nybyggarna eller folk som köpte sig in i ny-
byggena, tagits med, såvida de bodde kvar. Bland »lappar» har endast uppförts 
lappar i första generationen. Söner till nybyggarlappar och till invandrade ny-
byggare har förts till »Vm». Hemmasöner räknas naturligtvis inte. Byn Idvattnet 
har inte räknats med i tabellen (jfr ovan s 5f). 

1  Siffrorna hämtade ur SUNDBÄRG 1913 s 580 o 589. 
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Innan landsvägar byggdes var man sommartid hänvisad till 
vattenlederna med deras besvärliga mcb-kor (se nedan s 204). Den 
mesta och tyngsta samfärdseln skedde emellertid med häst 
och släde på vinterföre. Vintern var den rätta handels- och 
marknadstiden. »Martnena, som dom [Vm-borna] visst å o bruke 
fara tell, var Åsel-stormartnen, Åsel-lillmartnen, Lycksel-stormart-
nen, Lycksel-lillmartnen, Själa-martnen [i Själevad] o Fjällsjö-
martnen », skriver PETTERSSON (0 PPOrdb s508). Härtill kan kanske 
läggas Solett-martnen (i Sollefteå), som åtminstone Åselebor bru-
kade besöka (PL/EsT 1831 s45). Det förekom också under förra 
hälften av 1800-talet, att Vm-bor körde salpeter till Lycksele eller 
Umeå och smör, fågel och annat vilt till Stockholm, där de stod 
på torgen och sålde varorna (jfr GB 3 s 158 ff), och under 1800-
talets senare hälft tog handelsfärderna till Norge fart (se nedan 
s 114), men PETTERSSON menar, att alla dessa handels- och mark-
nadsfärder spelade en liten roll i Vm-bornas dagliga tillvaro. 
»Från Vm gjorde en del män och en och annan kvinna resor 
till marknaden i Åsele kyrkoby en eller högst två gånger under 
vintern, andra gjorde en sådan resa tre fyra gånger under hela, 
sin livstid. Den övervägande mängden av män och de flesta 
kvinnorna hade aldrig satt foten inom en annan sockens om-
råde». (OPPOrdb s 6). 

Vilhelminamålet och dess granndialekter. 

De svenska målen i Åsele lappmark har hittills inte varit före-
mål för någon mer omfattande undersökning, men det har i olika 
översikter över norrl folkmål påpekats, att de till sin karaktär 
är ångermanländska. SETH LARSSON är den som utförligast 
har belyst Åsele-lappmarks-målens geografiska ställning, nämligen 
i en jämförelse mellan Vilhelminamålet och Västerbottensmålen 
(i »Västerbotten» 1927 s 131 If). Sammanställningen visar, att Vm 
i väsentliga avseenden avviker från alla övriga mål i Väster-
bottens län utanför ÅsLappm. 

Om Vm's närmaste fränder bland målen i Äng har åsikterna 
däremot inte varit fullt lika samstämmiga. HERMAN GEIJER häv-
dade 1919, att »hela Åsele lappmarks svenska befolkning talar ..., 
för så vitt den talar gammal inhemsk svensk dialekt, ett nOrd-
[öst]ångermanländskt mål». (SvVI s475). TORSTEN Bucwr godtog 
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i sin avhandling »Äldre il ock ö» 1924 (s 40) i princip denna 
åsikt, men framhöll efter 0 P PETTERSSON, att den inte gäller 
om 'målet i Dorotea och att även Vm och Åsele i ett par viktiga 
fall ansluter sig till västliga mål, d v s närmast nvÅng (s 132 f o 
148). Också GEIJER yttrade sig 1933 mindre kategoriskt: »Den 
ångermanländska dialekttyp, som råder inom hela Åsele tingslag, 
synes närmast ansluta sig till Anundsjö [i nöÅng], men visar 
också likheter med bl a målen i Fjällsjöälvens dal [i nvÅngl .» 
(SvIlippslagsbok 16 1933 sp 940). 

OLOF PETTER PETTERSSON hyste den uppfattningen, att målen 
i de fyra lappmarkssocknarna Vm, Åsele, Dorotea och Fredrika 
»torde bilda en folkmålsgrupp, skarpt avgränsad från Stensele-
Lycksele-målet i Umans dal och från målen i nordvästra Jämt-
land och övre delen av Risbäcks kapellförsamlings område. Mot 
socknarna i norra Ångermanland torde någon utpräglad målgräns 
knappast vara att iakttaga.» (OPPOrdb s 14). PETTERSSON var 
född i Lövnäs by vid övre delen av Malgomaj 1859 av allmoge-
föräldrar (se SvLra 1942 s 90 ff). Det är på hans manuskript »Ord-
bok över Vilhelminamålet» (= OPPOrdb), utarbetat för Lands-
måls- och Folkminnesarkivet i Uppsala 1923-24, som de ovan-
nämnda forskarna fr o m det sistnämnda året främst stödjer sig. 
Detta värdefulla arbete, som också utgör huvudkällan för denna 
avhandling så långt den rör Vm, omfattar förutom en inledande 
översikt 833 handskrivna foliosidor med i runt tal 14 000 upp-
slagsord. Därtill fogade författaren 1925 ett »Tillägg» om 384 
foliosidor, som till största delen innehåller längre artiklar av 
huvudsakligen kulturhistoriskt och folkloristiskt innehåll och bara 
rymmer ett litet antal nya uppslagsord.' Bland PETTERSSONS 

övriga arbeten bör i detta sammanhang nämnas hans i stor ut-
sträckning på Vilhelminamål år 1945 postumt publicerade »Sagor 
från Åsele lappmark». I detta arbete (s 220 if) finner den intres-
serade även paradigm över Vilhelminamålets vanligaste böjnings-
typer. 

Författarens egna fältundersökningar i Vm (se nedan s 21) har 
framför allt tagit sikte på att verifiera och komplettera PETTERS-

SONS ordbok med särskild hänsyn till hans beteckningssätt och 
till den eventuella förekomsten av avvikande målformer i andra 

OPPOrdb med »Tillägg>> har jag ur språkforskarens synvinkel i korthet ka-
rakteriserat och värderat i SyLm 1942 s 91. 
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delar av socknen än Petterssons födelsebygd, i synnerhet i fjäll-
bygderna Vm-Dik och Vm-Fatm och i de ö skogstrakterna i 
Vm-Lat. 

Finns det då verkligen ett Vilhelminamål? Låter det sig klart 
avgränsas i förhållande till de omgivande socknarnas dialekter 
och är det enhetligt över det väldiga landområde, som Vm om-
fattar? 0 P PETTERSSON besvarar för sin del frågan i inled-
ningen till sin ordbok: »Det folkmål, som i denna ordbok är 
upptecknat, Vilhelminamålet eller Volgsjömålet, talas av befolk-
ningen i Vilhelmina socken och även, om än med en del mycket 
små avvikelser, av befolkningen inom Åsele socken, vadan denna, 
ordbok med berättigande skulle kunna kallas en ordbok över 
Vilhelmina-Åsele-målet. Inom Vilhelmina talas detta mål alldeles 
lika överallt inom socknen, till och med i de byar, som ligga tätt 
invid gränsen till grannsocknarna.» (si, jfr s 13f). 

I denna inledande presentation av dialektförhållandena i Vm, 
som ju inte avser att föregripa resultatet av den följande under-
sökningen, är det också på sin plats att redovisa allmogens 
egna åsikter om dess bygdemål. Inbyggarna längs Vm's syd-
västra gräns är klart medvetna om målskillnaderna mellan Vm 
och Dorotea: 'dem stö på »8» å vi på »v», sade en bonde i Djup-
dal i Vm-Rås, och 1940 hörde jag på tåget på Inlandsbanan, hur 
en värnpliktig på uttalet av ordet älg identifierade en kollega 
som Doroteabo: han sade 'eaj i st för '22Z,j. Vid Vm's sö gräns 
är däremot uppfattningen inte entydig. En gumma i Råsele, som 
var född i Varpsjö i Åsele 1858, hörde skillnad på målet när hon 
flyttade till sitt nya hem i Vm, och hon påstod sig kunna skilja 
Åsele- och Vm-bor på deras tal. Men hon kunde inte redogöra 
för vari skillnaden består. »Jä tro dä va nästan bara ljudet,» 
sade hon och avsåg därmed, så vitt jag förstod, sådana svår-
definierade företeelser som satsaccenten och små fonetiska av-
vikelser. En infödd Vm-bo (f 1861) i Råsele påstod sig också, 
känna igen Åsele-borna på deras tal: »Dä ä minner tå '92 i Åsele, 
å därtå hörs e så väl». Men två andra sgsmän i Råsele visste 
ingen karakteristisk skillnad på Vm- och Åselemål. Vm-bornas 
egna meningar om deras mål syns alltså bekräfta PETTERSSONS 

ovan citerade uppfattning i vad den avser Vm's dialektgeogra-
fiska avgränsning mot övriga socknar i ÅsLappm. 

Om målets enhetlighet inom Vm uttalar sig däremot PETTERS- 
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sorg alltför kategoriskt. Av mindre betydelse i detta samman-
hang är vissa sagesmäns vaga och inte närmare motiverade på-
ståenden, att målet varierar något inom Vm's nedre huvudbygder 
(Vm-Lat, Vm-Malg och Vm-Rås), även om de inte helt saknar 
fog för sig.1  Däremot har jag själv iakttagit, att målet i byar 
längs Vm's nö gräns, Norrvik, Risträsk, Skansnäs och i mindre 
grad 171voberg, bryter på Lycksele-Stensele-mål. Detsamma gäller, 
påstås det allmänt i Vm-Dik, om Bergland, som visserligen ligger 
något längre från sockengränsen men som koloniserades från 
Stensele (GB2 s 290). 

Ett par belysande och principiellt värdefulla uppgifter om dessa, 
gränsbyars språkliga dilemma må här anföras: Den utmärkta 
sgsmannen KAROLINA RISBERG i Risträsk (f 1878) berättade, att 
hennes farfar hade brukat ha tjänstefolk från Stensele. En far-
bror till henne tog däremot tjänarna från Vm. »Vi [barnen] lärde 
oss tala efter tjänarna, så vi talade olika i gårdarna bara inom_ 
byn.» — En annan sgsman, f 1869 i Hacksjö men uppvuxen i 
Norrvik, berättade, att den sistnämnda byn i avseende på målet 
skilde sig både från byarna längre in i Vm och grannbyarna 
inom Lycksele.2  Då sgsmannen som ung tog tjänst som piga i 
Björkberg i Lycksele, härmade folket där henne, därför att hon 
talade »Vilhelminamål». I synnerhet drängen på gården härmade 
henne. Husbonden tillrättavisade honom: »Hon talar nog lika, 
rätt som vi. Hon talar sitt modersmål.» Sedan tordes inte drängen 
härma, när gubben hörde på. Men sgsmannen grät ibland, då 
hon var ensam! Hon lärde sig då att tala Lyckselemål. Men 
när hon sedan gifte sig i Hacksjö i Vm, måste hon återigen lära 
om målet! 

Väsentligare än brytningen i vissa gränsbyar är emellertid det 
faktum, att inbyggarna i Vojmådalen ovanför Vojmsjön — d v 
Vm-Dik med reservation för byn Dajkanvik vid Vojmsjöns övre 
del, där förhållandena är osäkert kända, och för nyssnämnda 
Bergland och Skansnäs — talar ett mål, som åtminstone ifråga 
om vissa uttal klart avviker från övriga Vm. Motsättningen är 
medveten för de flesta Vm-Dik-bor. Som typiska för målet i Tre- 

1  Vilket t ex framgår av utbredningen av vissa norska och lapska ord i Vm_ 
Se t ex kartorna 9, 11 och 13. 

2  Vilket sannolikt inte bara berodde på byns gränsläge utan också på invå-
narnas härstamning. Jfr nedan s 17. 
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sund, Nästansjö och längre ner i Vm anför de uttalen 'ko'mma 
'komma', 'vor 'vår', 'kkikka -ro- 'klockan', 'kav -v- 'tolv', idamml 'de, 
dem'. I Vm-Dik heter det däremot 'kå'mma, 'vår, Ik4rkka, Idämm 
o s v. Samma motsättningar anförs mellan Vm-Fatm och Vm-
Dik, även om bygderna och målet efter 'Sörvattedrage är mindre 
väl kända i Vm-Dik. Vm-Dik's egenheter i förhållande till övriga 
-Vm består som synes i huvudsak av tillnärmelser till riksspråket. 

Också i detta sammanhang kan det ha sitt intresse, att som 
-exempel på dialektens sociala betydelse anföra ett par episoder 
-efter mina sgsmän: Fru SIGNHILD ALENIUS, bosatt på skogs-
gården Atjiken i s Vm-Dik men barnfödd på gården Stökåsen 
vid Kultsjön, berättade, att om InosZanättfgke, d v s Vm-Dik-
borna, var i hennes barndom ett stäv, att de sade 'kåmm å se i 
st för Ikomm å si. När hon flyttade till .Atjiken erfor hon emel-
lertid, att de i själva verket säger 'kåmm å si. — Då EVA Mars-
SON, f 1860 i Matsdal i Vm-Dik och bosatt där, gick och läste 
på kyrkplatsen i Vm, frågade en gumma läsbarnen från Matsdal, 
när hon hörde dem tala: »Int hör ji ti — »Jo», 
svarade vi, »nog gör vi det, fast vi inte talar så brett som ni!» 

Med reservation för de i huvudsak riksspråkliga avvikelserna 
i Vm-Dik är det alltså berättigat att tala om ett Vilhelm in a-
m ål, även om detta vid socknens sö gräns omärkligt övergår i 
Aselemålet. Det förefaller måhända överraskande, att inom ett 
-område så vidsträckt och koloniserat av människor med så vitt 
skilda härkomster som Vm kring år 19002  finna ett enhetligt och 
genuint sockenmål endast drygt 150 år efter att den förste ny-
byggaren slog sig ned inom den nuvarande socknens gränser och 
100 år efter att den första kyrkan stod färdig. Visserligen tyder 
frånvaron av klara målskillnader mellan Asele och Vm på att ett 
redan stadgat Aselemål utgjorde språknormen bland nybyggarna 
inom nuvarande Vm, då de byggde sig kyrka och fick pastor i 
Volgsjö, och att Vilhelminamålet alltså närmast är en dotter-
-dialekt till Aselemålet. Men detta konstaterande förskjuter bara 
frågeställningen 100 år tillbaka i tiden. Hur hann det svenska 
målet i Asele under 1700-talet vinna sådan stadga och enhetlighet, 
att det förmådde assimilera Vm-invandrarnas skiftande dialekter? 

1  Det vanligaste uttalet torde dock vara I  clitm(m). 
2  Förf till OPPOrdb var 1900 40 år och KHD's sgsmäia i regel 20-50 år gamla, 

4:1 v s den generation Vm-bor, vars språk denna avh studerar, var då fullvuxen. 
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Tyska dialektgeografer har funnit, att folkmålen i de östtyska 
kolonisationsbygderna på kort tid utjämnades till över ovanligt 
stora områden enhetliga dialekter (se t ex WAGNER 1927 s 10 o 
20 och SOHIRMUNSKI 1930 s 120). På nordisk botten har JÖRGEN 

REITAN (1932 s 36 f) framhållit, hur inflyttarnas mål i Röros berg-
stad och prestegjeld förvånansvärt fort utjämnades till ett en-
hetligt Rörosmål. Det motsvarande har tydligen inträffat i Ås-
Lappm. I Vm har därvid kyrkplatsen med kyrkstaden utgjort 
en betydelsefull sammanhållande och enande faktor (se s 7 f). 

Att invandrarna i viss utsträckning behöll sin gamla hembygds 
mål livet ut måste man naturligtvis ta för givet. Det bekräftas 
också av traditionen i Vm. Min sgsman MAGNUS SVENSSON i 
Klimpfjäll, f 1877 i Saxnäs, berättade, att hans morfar ERIK 

ERIKSSON talade liksom alla andra, men dennes far ERIK OLSSON 
lär ha talat oförståeligt. ERIK OLSSON är identisk med den dal-
karl, som tog upp Saxnäs by (se GB 2 s 121 if, särskilt s 123). 
En annan dalkarl, ERIK PERSSON STurac i Mark, retade man för 
hans egendomliga språk (GB 1 s 86 och 90f). Också med el-
pa din gen JOHAN RASK i Stalonnäs tycks folket ha bevarat i 
minnet bl a för hans språk (GB1 s 285). B j örn am å 1 torde i 
den isolerade byn Norrvik i Vm-Lat alltsedan nybyggaren JAN 

LenssoNs dagar ha talats rätt långt fram i tiden (GB 3 s107, jfr 
ovan s 15). Numera påstås det dock vara bortlagt (KHD 1943). 

Den ende finn en bland nybyggarna i Vm var JOHAN ZAKA-

RIAS BÅNG i Bångnäs, f i Lojo i Nyland 1782 (GB 2 s 78 ff o 
GB 3 s 328 med hänv). Efter honom upptecknade lappmarks-
prästen JONAS NENSAN folksagor på finska (se 0 P PETTERSSON 

1945 s 179ff). Bibins äldre landsmän, pionjärerna bland nybyg-
garna i ÅsLappm (se s 3 f), tycks inte ha förmått hävda sitt 
modersmål längre än till andra generationen (GoTHE 1948 s 228). 
Ej heller har finskan, såvitt jag har kunnat finna, mer än i norrl 
mål för övrigt lämnat spår efter sig i ÅsLappm's sv mål.1  

Vilhelminamålets granndialekter inom ÅsLappm är, 
som redan nämnts, målen i Åsele och Dorotea. Åselemålet är 
inte helt enhetligt. Inbyggarna i socknens v delar anser, att 
sockenborna i nö, de s k InoZböggara, inte talar lika som de själva. 

1  Fi ortnamn syns endast ha levt kvar i Dor (Go= s245) i anslutning till 
finnbygden Tåsjö i nvÅng (jfr MODIN 1938 s 184 ff). 

2 —  496209 K.-H. Dahlstedt 
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Åsikten syns ha fog för sig i så måtto, att ö Åsele i större ut-
sträckning än ÅsLappm i övrigt har bevarat vissa genuina ånger-
manländska språkdrag, t ex det supradentala n-et i typen b pi 
'jdnteq, gentemot I jdnten i Åsele för övrigt.' I de s gränsbyarna 
Holmträsk och Tegelträsk är »brytningen» särskilt påfallande. 
Åselemålet når i nö också in i n Fredrika (Långbäcken). I s Fred-
rika talas däremot, så vitt jag sommaren 1943 kunde utröna, en 
starkt riksspråkspåverkad och oenhetlig blanddialekt, d v s något 
»Fredrikamål» i egentlig mening existerar inte och torde knap-
past någonsin ha funnits. I Dorotea talas i sö, ungefär till en 
tvärlinje mitt över kyrkbyn, i huvudsak samma mål som i Åsele. 
Inbyggarna på bägge sidor om sockengränsen vet här ej av någon 
målskillnad! När man färdas mot ny skiftar målet åtminstone i 
ett väsentligt avseende: gammalt ö, som i sö liksom i Åsele i 
regel uttalas 'n el dyl övergår successivt till lv, 'co, 'å och i Ris-
bäcks kapellförsamling t o m 'ö (lmalf s) (jfr GEIJER i SvUpp-
slagsbok 16 1933 sp 940). De v delarna av Dorotea ansluter sig 
i detta avseende till nvÅng. 

Av Vm's granndialekter utanför AsLappm kan målen i Lyck-
sele, Stensele och Tärna i LyLappm i princip betecknas som 
sydvästerbottniska (jfr S LARSSON 1927 s 133). De skiljer sig så-
lunda avsevärt från de ångermanländska målen i ÅsLappm. I 
Tärna, som jag besökte sommaren 1947, är dialekten vad uttalet 
beträffar starkt påverkad av riksspråket och ifråga om ordför-
rådet utsatt för påfallande inflytanden även från norskan (bokmål 
och bygdemål), men den föreföll likväl mer genuin och enhetlig 
än språket i Fredrika (jfr GEIJER a st). — I Vin's ny grannbygd 
Susendalen i Hattfjelldal herred (H-Sus) vistades jag en månad 
sommaren 1947. Här talas ännu ingen enhetlig dialekt, även om 
de första invandrarnas trönder- och gudbrandsdalsmål redan i 
hög grad tycks ha utjämnats till förmån för ett mål som bättre 
stämmer överens med Vefsnmålet (vokalbalans och tilljämning 
avlägsnas). Denna sista dialekt, som har behandlats i VILHJELM 
RIKSHEDS arbete »Ljodvokstren i Vefsn-målet» (1921), råder re-
dan i bygderna kring Hattfjelldals kyrka och vid s delen av Rös-
vatnet och vidare i Vefsnas dalgång ner till Vefsn. Vid n delen 
av Rösvatnet lär talas Sör-Ran-mål. — Också i den del av Jämtl, 

1 Iakttagelsen innebär, att den täta streekningen på ZETTERHOLMS karta II 
i Svirn B.37 inom ÅsLappm borde förskjutas något mot öster. 
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som stöter till Vm, talas en i egentlig mening norsk dialekt, 
nämligen det nordtröndska lidmålet i övre delarna av Frostvikens 
socken (se nedan s 27). 

Dessa är Vilhelminamålets omedelbara granndialekter, alla, lik-
som detta självt, hemmahörande i under sen tid koloniserade 
nybygder. Med »granndialekter» i titeln på detta arbete åsyftas 
emellertid också målen i de längre bort belägna äldre bygder, 
som kolonisationen i Vm och dess omedelbara grannbygder i 
huvudsak utgår ifrån.1  Med »nybyggarmål» i titeln liksom i av-
handlingen för övrigt avses vidare varje mål som talas i nybygder 
av det nämnda slaget. Termen innebär inte, såsom hos GEIJER 
(Svtippslagsbok a st), någon språklig karakterisering av dialek-
terna ifråga. 

Den dialektgeografiska metoden. 

Det primära syftet med detta arbete är att bestämma det 
svenska Vilhelminamålets uppkomst, d v s dess geografiska ur-
sprung (moderdialekter), invandringsvägar och egna novationer.2  
Frågeställningen är sålunda historisk, men eftersom de dialektala 
källorna för de närmast undersökta områdena redan före 1900 
flyter ytterst sparsamt kan en lösning endast nås på dialektgeo-
grafisk väg. 

Den dialekt.geografiska metoden erbjuder dock vissa 
principiella svårigheter för undersökningar av denna art. Ett par 
fallgropar, som har uppmärksammats av tyska dialektgeografer, 
må här påpekas: Isoglosser i det område, där ett nybyggarmåls 
moderdialekt(er) söks, kan ha hunnit väsentligt förskjutas sedan 

En närmare orientering om dessa dialekter ger på svensk sida GEIJER i SVVI 
och — tillsammans med andra förf — i SvUppslagsbok 1. uppl, landskapsartik-
lama. Vissa målskillnader inom socknarna berörs nedan s 25 if. 

2  Om en sådan undersöknings principiella intresse jfr t ex VIKTOR SCHIR-
MIINSKIS »Sprachgeschichte und Siedelungsmundarten» (Germanisch-Romanische 
Monatsschrift 1930), som utgår från de ty dikterna i Ryssland. SCHIRMUNSKI 
skriver bl a: *Die resultats einer hundertjährigen entwicklung, die durch eine 
beschreibung der gegenwärtigen mundarten festgestellt werden können, diirften 
möglicherweise die wichtigsten aufschlösse iiber den mechanismus der sprach-
mischung bringen, die später auch gewisse methodische röckschliisse auf ähn-
liche sprachgeschichtliche vorgänge in älteren zeiten zulassen di:ulten» (s 114). Jfr 
också HERMANN TEUCHERT »Grundsätzliches iiber die Untersuchung von Siede-
lungsmundarten» (Zeitschrift för Deutsche Mundarten 1915), särskilt s 415. 
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den tid dotterdialekten avsöndrades (jfr TEIICRERT 1915 s 414f 
och WALLSTE 1943 s 156). Kompromisser mellan två moderdia-
lekters språkliga system kan vidare ge upphov till ett nybyggar-
mål, som till synes är närmast besläktad med en tredje dialekt, 
med vilken det likväl historiskt sett ingenting har att göra. 
SCHIRISIIINSKI kallar denna företeelse »dialektgeografisk illusion» 
(1930 s 178). Riktigt förrädiska syns emellertid dessa båda fall-
gropar endast vara vid en rent mekanisk-statistisk tillämpning av 
den dialektgeografiska metoden. En sådan är i vårt fall omöjlig, 
redan därför att från vårt undersökningsområde inte föreligger 
ett dialektmaterial av den tyska språkatlasens omfång och typ. 
Vid en intensiv och systematisk djupundersökning av det slag, 
som har eftersträvats i detta arbete, har det i regel också varit 
möjligt att uppmärksamma de språkliga företeelsernas rörelse-
riktning, dvs i detta fall isoglossers förskjutningsriktning och 
kompromissers geografiska förutsättningar. 

Svårare har det varit att göra det lämpliga och för denna under-
söknings syften mest representativa urvalet. En kartläggning 
av alla de grammatiska kategorier, som brukar ingå i en dialekt-
monografi av gängse typ, skulle ha varit missriktad, eftersom 
den dels hade lämnat ord- och betydelsegeografien å sido och dels 
till överflöd hade behandlat över större geografiska områden iden-
tiska företeelser, som inte belyser det undersökta nybyggarmålets 
närmare frändskaper. Urvalet måste ta sikte på sådana före-
teelser, som från språkgeografisk synpunkt splittrar undersök-
ningsområdet och i synnerhet de trakter, där det i första hand 
finns skäl att söka det föreliggande nybyggarmålets moderdia-
lekter, dvs i vårt fall Ångermanland. Men urvalet måste 
också till väsentliga delar vara representativt och på samma gång 
mångsidigt. En fjärde synpunkt var den rent praktiska. Under-
sökningen har i huvudsak• lagts upp så, att den utnyttjar i tryckta 
och arkivaliska källor redan befintligt material, men fältunder-
sökningar var naturligtvis oundgängliga, inte minst därför att de 
ger levande kontakt mellan forskaren och hans objekt. 

Urvalet lät sig inte göras i ett slag vid arbetets början. Det 
har småningom kristalliserats fram under växelvis bedrivna fält-
och arkivforskningar.' Sovringen av de problem, som borde tas 

1 Härav följer, att de slutgiltiga excerperings- och frågelistorna under de tidi-
gare uppteckningsresorna i Vm ännu inte var utarbetade och att för somliga av 
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upp till behandling, har med andra ord varit både vansklig och 
tidsödande. Problemen har i ungefär lika stor utsträckning häm-
tats från ord- & betydelse-1, ljud- och formgeografiens områden. 
Syntaxgeografien torde, på grund av att syntaktiska företeelser i 
regel är enhetliga över större områden, inte ha lika mycket att 
ge för denna undersökning. Den har därför och framför allt av 
nämnda praktiska skäl inte tagits upp till behandling (jfr WALLSTR 
1943 s154). 

Vid tillämpningen av den dialektgeografiska metoden har det 
ofta varit vanskligt att tätt begränsa undersökningens omfatt-
ning. De frågor, som måste besvaras för arbetets huvudsyfte, 
ligger i regel invävda i dialektgeografiska problem av långt större 
räckvidd. I viss utsträckning har med andra ord denna under-
sökning kommit att syssla med norrländska dialektproblem av 
mer allmän natur. 

Allmän kommentar till materialet och kartorna. 

Det nutida dialektmaterialet till detta arbete är förutom 
ur tryckta källor framför allt hämtat ur Landsmåls- och Folk-
minnesarkivets i Uppsala (ULMA) samlingar, vidare ur Svenska 
Ortnamnsarkivets (SOA) dialektordssamling, Norsk Ordboks (NO) 
och Norsk Målförearkivs dialektsamlingar, professor OVE AR» 
HÖEGS (0AH) samling av norska växtnamn och dr philos HALL-
FRID CHRISTIANSENS dialektsamling från n Norge, de fyra sist-
nämnda i Oslo. De delar av lektor TORSTEN BUCHTS (TB) primär-
anteckningar från mellersta Norrland och Nord-Tröndelag, som 
ännu inte är renskrivna för ULMA, har jag också haft tillfälle 
att excerpera. Likaså de av framlidne rektor JOHAN VALFRID 
LINDGRENS (JVL) samlingar från Nord-Tröndelag, som befinner 
sig i docent ZETTERHOLMS ägo. Mina egna fältundersökningar 
med sikte på denna avhandling företog jag framför allt somrarna 
1943, 1945, 1947 och 1948. Förutom i Vm (jfr ovan s 13 f) har 
mig kartlagda företeelser belägg därför saknas från en del av Vm's huvudbygder. 
För ordkartorna (2-13) har jag dock kunnat fylla en del luckor genom brev-
frågor till sådana pålitliga sgsmän, som jag kände från mina tidigare uppteck-
ningar och vilkas skriftliga svar jag har trott mig kunna bedöma med tillräcklig 
noggrannhet. 

1  Om betydelsegeografiens förhållande till ordgeografien jfr WENZEL 1930 s 131 
och LINDQVIST SoS 1937 s56 f. 
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jag främst tecknat upp dialekt i övriga ÅsLappm, Lycksele och 
Tärna i LyLappm, Anundsjö och Skorped i nökng, Ed och Lång-
sele i sÅng, de flesta socknarna i nvÅng, Alanäs och Ström i 
nJämtl och Hattfjelldal i Helgeland i Norge. Mina primäran-
teckningar har förvärvats av ULMA och är delvis excerperade 
för arkivets sedessamlingar. För den ordgeografiska delen av 
undersökningen har en del material också insamlats genom skrift-
liga frågor. Framför allt har av mig i samarbete med ULMA 
utsända bärnamnsfrågelistor besvarats av omkring 50 meddelare. 

Av äldre källor — före 1880 — har förutom tryckta arbeten 
utnyttjats samlingar och ordboksmanuskript i framför allt ULMA 
och Uppsala Universitetsbibliotek (UTJB).1  

Endast det nutida materialet har kartlagts. Materialsamling-
arna till de kartlagda företeelserna redovisas utanför Vm inte 
i texten. Kartornas belägg kan emellertid verifieras i författarens 
excerptsamlingar i 16:o, som kommer att deponeras i ULMA. 
Det har inte varit möjligt eller ens lämpligt att lägga fram ma-
terialet till alla i detta arbete behandlade problem i form av 
kartor. I en mängd fall har det nutida — liksom alltid det 
äldre — materialet redovisats i texten. 

Detta arbete bygger som synes på ett från vissa synpunkter hete-
rogent material. Vid sidan av belägg, som har upptecknats med 
stor fonetisk noggrannhet fastän utan närmare intresse för be-
tydelsen, står t ex sådana, som bara föreligger med en ganska 
summarisk beteckning men vilkas betydelse och användning i 
språket i stället har preciserats och exemplifierats. Ingendera är 
värdelös. Ofta föreligger sådana belägg av skiftande karaktär 
från samma bygd. Mitt heterogena material äger med andra ord 
den fördelen att det ofta kompletterar och kontrollerar 
sig självt. 

En kvalitativ sovring av materialet kan naturligtvis inte 
helt undvikas. Det är emellertid betydelsefullt, att den om möj-
ligt inte sker subjektivt från fall till fall, allteftersom beläggen 
bättre eller sämre tycks passa in i kartbilden, utan systematiskt, 
så att vissa källor kategoriskt ställs på undantag, medan andra 
t ex godkänns för ord- och betydelsegeografiska men under-
känns för ljud- och formgeografiska undersökningar. Det senare 

Om nutida och äldre dlktkällor se även källförteckningen. 
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tillvägagångssättet har i detta arbete så långt möjligt tilläm-
pats.1  

Också med hänsyn till åldern är det kartlagda »nutida» ma-
terialet heterogent. Det spänner över jämnt 70 år. En tidsskikt-
ning har inte varit möjlig. I texten och mera sällan på kartorna 
omtalas dock förekomsten av föråldrade respektive nya belägg 
eller språkskikt. 

Av praktiska skäl har undersökningsområdet måst fixeras 
till de landskap eller delar av landskap som ligger närmast Vil-
helmina. Det begränsas på kartorna av den grova svarta linjen 
och däremellan av kartans ytterkant. Utanför undersökningsom-
rådet — på kartan eller i texten — har i synnerhet material ur 
tryckta källor tagits med, särskilt i de fall där det är av väsent-
ligt intresse för undersökningen, men beläggsamlingarna gör här 
inte anspråk på att vara uttömmande. 

För överskådlighetens skull har på underlagskartan lagts in 
gränser mellan landskaps huvuddelar eller huvudbygder. 
Se karta 11 I Lappl ger sig denna indelning av sig självt. 
Huvudbygderna sammanfaller med de gamla lappmarkerna, som 
också i dialektalt avseende är ganska väl åtskilda. I Malå i Ly-
Lappm talas dock en art Skelleftemål liksom i Arvidsjaur i Pi-
Lappm (jfr GEIJER SvUppslagsbok 16 1933 sp 940). I Vb och 
den del av Äng, Nordmalings och Bjurholms tingslag, som hör 
till Västerbottens län, här kallad »västerbottensdelen av Ånger-
manland» (vbÅng2), vållar den heller inga svårigheter (jfr SL s5 if 
och 224f). Inom den övriga och vida större delen av Ång, som 
hör till Västernorrlands län, urskiljes dels Nordanskogen, här 
kallad nöÅng, dels Framman- eller Sunnanskogen, dvsi huvud-
sak Ängermanälvens och dess biälvars ådalar inom Ång. Det 
senare området har efter den gamla gränsen mellan å ena sidan 
Sollefteå och å den andra Resele och Ramsele pastorat delats i 
sÅng (ungefär =--- nedre Ådalen) och nvÄng (------ övre Ådalarna). 
Denna indelning sammanfaller med gamla bygdegränser och även 
i viss utsträckning med väsentliga dialektgränser (se GEIJER SVVI 

1  För detta och de följ avsnitten om urvalet av belägg med hänsyn till pålit-
lighet, tid och rum, val av symboler m m hänvisas till förf's principiella fram-
ställning i SvLm 1946 s 159 ff. 

2  Ett mindre stycke av vbÅng, den östra och större delen av Hörnefors socken, 
hör dock sedan gammalt till landskapet Västerbotten. 
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s 475 f). De största svårigheterna möter vid indelningen av Jämtl. 
Med GEIJER (SVVI s 309 f) har efter de fyra väderstrecken av-
skilts vJämtl, sJämtl, öJämtl och nJämtl. Den del av landskapet 
som återstår, här kallad »centrala Jämtland» (cJämt1), är ur 
många synpunkter heterogen', men det har knappast låtit sig 
göra att driva uppdelningen längre. 

Den sydliga äldre lappmarksgrän sen har redan tidigare 
omtalats (ovan s 4 f). 

Materialet har på kartorna lagts in punktuellt med symboliska 
tecken. Endast i enstaka fall har i Norge och i Sverige utanför 
undersökningsområdet använts stora tecken med streckade 
konturer eller med rutade ytor, då motsvarande mindre tecken 
är ofyllda respektive fyllda. Dessa större tecken symboliserar 
i brist på närmare lokaliserade belägg för hela landskap eller 
huvudbygder allmänna företeelser och hänför sig i Norge även 
till material som är äldre än från 1880, framför allt hämtat ur 
AASENS ordbok. Om valet av symboler gäller för övrigt att 
det så långt som möjligt strävar att förena optisk och logisk 
tydlighet (jfr SvLm 1946 s 163f). Den logiska tydligheten avser 
inte bara de enskilda kartorna utan varje grupp av kartor som 
hör ihop och lämpligen bör studeras i ett sammanhang. Sådana 
grupper är »namn på bär», »vokalism», »substantivböjning» m 

Ett kinkigt problem är särskilt vid kartläggningar av ljud- och 
formföreteelser beläggens uppdelning på olika symboler. 
Hur långt bör fina fonetiska distinktioner särskiljas och vilka 
landsmålstecken i en vokalserie bör föras ihop till en symbol? 
Liksom den grova beteckning, som har nyttjats i citat av dia-
lektbelägg (se nedan s 28 f), har kartornas symboler i viss mån 
graderats efter undersökningens syfte, d v s med särskild hänsyn 
till Vilhelminamålets ljudsystem. Likaså har ändelsevokaler i 
vissa fall behandlats annorlunda än stamvokaler (varom mer i 
del 2). 

Till b eläg g orter har i princip valts sockenkyrkorna. I de 
stora lappländska socknarna och i vissa socknar i »nedre landet», 
där målet inte är enhetligt, har materialet dock fördelats på flera 
beläggorter — kapellbyar eller andra centrala byar — så långt 
det har varit möjligt med stöd av ortsangivelserna i källorna. 

1  Jfr BUCHT SvIm B.22 s30 f, som i cJämtl urskiljer »Framlänningsmål», »Ut-
mål», »Brunfloomr'ådeb och »Revsundsområdet*. 
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De socknar, som sålunda har delats, är: 
ÅsL Dorote a: Huvuddelen av socknen (Dor) upp till Långfors 

och Långsele byar kartläggs vid sockenkyrkan, Risbäcks kapellför-
samling (D-Risb) vid kapellet i Risbäck. De flesta beläggen från 
D-Risb är hämtade ur 0 P PETTERSSONS stora sedessamling i ULMA. 
— Fredrik a: S delen (sFredr) kartläggs vid sockenkyrkan, n de-
len (nFredr), som innefattar byarna Långbäcken, Nordanås, Volm-
sjö och Stensjö, vid Långbäcken. Till nFredr förs också belägg efter 
sgsmän inflyttade från grannbyn Lillögda i nö Åsele. Språkförhål-
landena i Tallträsk är okända. — Vilhelmina delas i fem bygder: 
1. Dikanäs kapellags område vid och kring Vojmån ovanför Vojm-
sjön och vid denna sjös övre ända ner till byn Dajkanvik (Vm-Dik) 
kartläggs vid Dikanäs kapell. Belägg från gränsbyn Skansnäs har 
inte kartlagts. Belägg från Bergland saknas (jfr ovan s 15). 2. By-
arna vid och kring Kultsjön till Grytsjö i ö (Vm-Fatm) kartläggs 
vid Fatmomakke kapell. (Fatmomakke kapellags område sträcker sig 
däremot något längre, nämligen ned till Stalonnäs.) 3. Skogstrak-
terna i ö delen av socknen, ö och nö om en linje genom byarna 
Rismyrliden—Siksjö—Dalasjö, samt byarna längs Vojmån ovanför 
Dalasjö och vid Vojmsjön nedanför Dajkanvik (Vm-Lat) kartläggs 
vid Latikbergs kapell. Belägg från gränsbyarna Ulvoberg. Risträsk 
och Norrvik har i regel inte kartlagts (jfr ovan s 15). 4. Malgomaj-
området vid och kring Malgomaj samt Nästansjö by (Vm-Malg) kart-
läggs vid byn Strömnäs. 5. Den s delen av socknen, d v s byarna 
vid och kring Ångermanälven och Volgsjön upp till en linje Djup-
dal—Lövliden—Dalasjö—Siksjö—Rismyrliden (Vm-Rås) kartläggs vid byn 
Råsele. — Vid sockenkyrkan läggs sålunda alls inga belägg. De 
publicerade materialsamlingarnas belägg från Vm-Malg härrör, såvida 
inga uppteeknarinitialer följer, från OPPOrdb, beläggen från övriga. 
bygder i Vm däremot, om inga initialer följer, från föds egna upp-
teckningar. — Åsele har trots vissa skiftningar i målet (se s 17f) 
inte kunnat delas på liera beläggorter på grund av materialets art 
och svårigheten att finna naturliga kartläggningspunkter utanför 
kyrkbyn. Belägg från byarna Storsjö, Holmträsk och Tegelträsk be-
lägna tätt intill eller på landskapsgränsen kartläggs i regel ej. Om 
Lillögda se ovan under Fredrika. 

LyL Lycksele borde egentligen delas i tre områden, nämligen 
Öreälvens, Umeälvens och Vindelälvens dalgångar. Att dialekten 
skiftar emellan dessa tre dalar betygas av fil kand fru LISA BERG-
FORS, som känner denna sockens folkmål väl, och synes även, vad 
de två förstnämnda dalarna beträffar, framgå av FERDINAND UNAN-
DERS framställning (1857 s I). Jfr t ex också karta 7 och karta 8. 
Emellertid har på grund av materialets art och svårigheten att dra 
gränsen mellan de två sydligare älvdalarna belägg från bägge dessa 
(Lycks) kartlagts vid sockenkyrkan, medan belägg från Vindelälvens 
dalgång och Falträsk (Ly-Björks) kartlagts vid Björksele kapell. — 
Sorsele delas i tre delar: 1. Sö delen belägen vid och kring Vin- 
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delälven nedanför sockenkyrkan (So-Gargnäs) kartläggs vid Gargnäs 
kapell. Alla belägg härifrån härrör från den senare delen (bokstä-
verna S—Ö) av 0 P PETTERSSONS stora sedessamling i ULMA. 2. Mel-
lersta delen från sockenkyrkan till Storvindelns övre ända (Sors) 
kartläggs vid sockenkyrkan. Härifrån härrör bl a förra hälften (A—R) 
av PETTERSSORS sedessamling. 3. Trakterna därovanför (So-Anäs) 
har kartlagts vid Ammarnäs kapell. Belägg från Sorsele, som inte 
är närmare lokaliserade, har måst kartläggas vid sockenkyrkan. — 
Stensele: Huvuddelen av socknen upp till byn Strömsund vid 
Storuman (Stens) har kartlagts vid sockenkyrkan, trakterna därovan-
för (St-Umnäs) vid Umnäs kapell. 

PiL A rj eplo g: Beläggen härrör nästan alla från SIGVARD WALL-
STRÖM, representerar alltså målet v om sockenkyrkan (Aplg) och har 
kartlagts vid byn Båtsjaur (se WALLSTR 1943 s 19 och kartorna). 
— Arvidsjaur har delats på tre beläggorter : Belägg från byarna 
Baktsjaur, Grundträsk, Hällberg och Lappträsk i socknens s del 
(sAjaur) har kartlagts vid Glommersträsks kapell, belägg från Fjäll-
bonäs och Storberg i mellersta och v delarna (Ajaur) vid socken-
kyrkan, och belägg från Tjappsåive i norr (nAjaur) vid byn Moskosel. 
Om gränserna mellan Skellefte- och Pitemål i Arvidsjaur jfr GEIJER 
i SyUppslagsbok 16 1933 sp 940. 

Vb Burträsk: Huvuddelen av socknen (Burtr) kartläggs vid 
sockenkyrkan, ny delen, varifrån belägg praktiskt taget helt saknas, 
vid Kalvträsks kapell. Enl WALLSTRÖM (ULMA 16:o 14732 inled-
ningen) skiljer sig målet i Bygdsiljum i s Burträsk från det i kyrk-
bygden längre i n (jfr LINDGR SyLm XII.1 s 3). Denna skillnad har 
inte kunnat redovisas på kartan. -- Bygde å: Huvuddelen kart-
läggs vid sockenkyrkan, Robertsfors och bygderna vid Rickleån där-
ovanför vid Robertsfors kapell. — Byske: Huvuddelen kartläggs 
vid sockenkyrkan, ny delen (Fällfors) vid Fällfors kapell. — Deger-
f or s: Målet skiftar i vissa avseenden från ö till v (se nedan s 47 

s 169 samt INGRID PETTERSSON ULMA 3520: 2 s 42f). Denna skift-
ning har det i princip inte varit möjligt redovisa på kartan. — 
Skellefteå:. Målet skiftar successivt från s till n (JVL s IV). Be-
lägg, som med säkerhet bör kartläggas vid Kågedalens kyrka i n, 
saknas emellertid nästan helt och hållet. 

Å An un dsj ö: Den gamla och s delen av socknen (Asjö) kart-
läggs vid sockenkyrkan, de tidigare lappmarksbyarna i n (A-Solb) 
vid Solbergs kapell (jfr ovan s 5). — Björna: Här talas i de n 
byarna, t ex Aspsele och Studsviken, enl uppgift av en sgsman i 
Björnabyn, en annan, riksspråkligare dialekt än i s, sannolikt samma 
»mål» som i (s) Fredrika, dit socknens n del förr hörde (jfr s 5 

18). Men eftersom belägg från n delen helt saknas representeras 
socknen på kartan bara av en beläggort. — Bote å: Huvudbygden i 
Ådalen kartläggs vid sockenkyrkan, bruket i Gålsjö, som har bruks-
mål, vid Gålsjö kapell. — Fjällsjö: Allmänt sägs, att folket i den 
s k Sörbygden, d v s byarna vid Vängelälven, talar annorlunda än 
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i kyrkbygden och därovanför. De få belägg, som föreligger från 
Sörbygden (KHD 1948) har dock kartlagts vid sockenkyrkan. — 
Gran in ge: Socknens sö del, där i huvudsak samma mål talas som 
för övrigt inom Sollefteå gamla pastorat, kartläggs vid byn Öster-
graninge, bruket och byarna i ny delen av socknen, där mer eller 
mindre genuint bruksmål talas, vid Graningebruk, d v s vid socken-
kyrkan. — Härnösand: Belägg från byarna på Härnön (inom stads-
området) kartläggs på Härnön. — Långsel e: Också vid Forsse bruk 
har tidigare bruksmål talats. En liten materialsamling föreligger 
härifrån (KHD 1948) men på grund av trängseln på kartan har den 
inte kartlagts. — Skorped: I byn Önskan, belägen inte fullt en 
mil ny om sockenkyrkan, som 1863 överfördes från Anundsjö till 
Skorped (jfr ÖSTGR 1926-27 s 41), talas åtminstone av äldre per-
soner .Anundsjömål. Beläggen från denna by (KHD 1948) har av 
utrymmesskäl kartlagts vid sockenkyrkan, varvid dock har iaktta-
gits, att de — om andra belägg föreligger från samma socken — 
placerats i v, medan beläggen från de nedre byarna placerats i ö 
(närmare modersocknen Sidensjö). — Sollef te å: Beläggen avser 
det gamla sockenmålet. Bruksmålet är föga känt. 

J Alanäs: Huvuddelen av socknen kartläggs vid sockenkyrkan, 
endast ordgeografiska belägg från gränsbyn Östra Havsnäs har kart-
lagts där. — Fr ostviken delas i tre delar: 1. Byarna i Ströms 
Vattudal upp t o m Gäddede kyrkby (neFrostv), som talar nord-
jämtskt mål, kartläggs vid byn Fågelberget. 2. Byarna i Vattudalen 
därovanför (övIrrosty), som talar nordtröndskt mål, kartläggs vid 
byn Jorm. 3. Byarna i socknens ö delar ovanför Tåsjön i Ång kart-
läggs vid Sjoutnäs kapell, men härifrån föreligger praktiskt taget 
inga belägg. Varken sockenkyrkan eller Ankarede kapell är belägg-
orter! Om målgränserna inom socknen se vidare GEIJER SVVI s 308 f 
och ZETTERHOLM SyLm B.39 8 XVIII f. 

Ile Hatt fj e Ilda 1: Bygden kring kyrkan och vid s delen av 
Rösvatnet (Hattfj) kartläggs vid herredskyrkan, Susendalen ned till 
gården Ivarrud (H-Sus) vid den gamla begravningsplatsen på Svensk-
voll (om nybyggarmålet i H-Sus jfr ovan s 18 och nedan s 74). 

NT M eråk e r: Huvuddelen av herredet kartläggs vid herreds-
kyrkan, uppteckningar från Stordalen (ULMA 19124) vid Stordal 
kapell. — V erd al: Eftersom herred skyrkan ligger omedelbart utan-
för kartan har alla belägg från Verdal kartlagts längre upp i dalen. 

Om beteckning och citat. 

Språkli g a belägg ur källor med noggrann ljudbeteckning, 
främst landsmålsalfabet och STORMS lydskrift, har av praktiska 
och typografiska skäl skrivits om till en grov beteckning. Den 
utmärks med ett litet lodrätt streck ' omedelbart framför varje 



28 • 

omskrivet ord eller omskriven sats eller mening, likaså vid behov 
framför enstaka bokstäver. I vissa fall har det dock varit nöd-
vändigt att anföra hela belägg eller ett visst bokstavstecken med 
landsmålsalfabet (lmalf) eller STORMS lydskrift. Belägg med mindre 
noggrann ljudbeteckning citeras bokstavstroget i kursiv (även om 
källan har antikva). Ovanliga eller i vårt sammanhang missle-
dande bokstavstecken ur vissa äldre källor har dock bytts ut mot 
den här nyttjade grova beteckningens motsvarande bokstäver, i 
synnerhet när de har kunnat skrivas om med 8, 0 och Z. Sådana 
citat utmärks inte med '. 

Mot den här använda beteckningen svarar i LIINDELLS lands-
målsalfabet: 

Vokaltecken Konsonanttecken 
grov lmalf grov lmalf 
a a, a, a dj 

v l /, c 
a a g g, g, 

v k k, b• 

e, a, och i ändelser e 1 1, 1 
d 9, V Z, Yr 
i i, i, 1 1 .1, •i 

o, e, i ändelser i Öb u n n, 91.2 
u, ut, n, u 

Y Y, bo, b, Y, y g, y 
a, o r r, 7' 

CO CO c9  
CC (utom i ändelser) f f, 

ö ø,,o ti § 
8 8, 8, 0, 0 t 

W W, 

Övriga konsonanttecken nyttjas lika som i lmalf. Anledningen 
till att sådana fina och ofta osäkra distinktioner som a och v. 
hålls isär, medan t ex a, a och a har förts ihop, är den, att de 
förra symboliserar vokaler, som hålls isär också i (äldre) Vm's 
ljudsystem, medan de senare inte gör det. Motsvarande gäller 
också om andra, till synes inkonsekventa distinktioner. 

I diftonger sätts bara vid behov ut en båge under den 
svagare komponenten. S o n an tis ering utmärks med en liten 
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ring o  under bokstaven, tonlöshet hos b, d, g och j med en 
vinkel över bokstaven, och palataliserin g med ett litet j över 
raden omedelbart efter bokstaven. Nasalering påpekas i texten. 
— Enkla accenttecken placeras omedelbart efter tecknet 
för betonad vokal resp den senare vokalen i betonad diftong.' I 
kortstaviga ord används samma accenttecken som i långstaviga. 
Tecknet ' utmärker starkt bitryck. Cirkumflex ^ Eitår ö ver2  
vokaltecken och används såväl för grav och akut cirkumflex 
(lmalf " resp ) som för cirkumflex i stavelse med starkt bitryck. 
Mina källor använder i regel heller inte skilda tecken för dessa 
olika arter av cirkumflex. — Kvantitet: I trycksvag stavelse 
och framför dubbelskriven konsonant eller flera konsonanttecken 
i enkelt ord eller sammansättningsled med huvudtryck eller starkt 
bitryck är vokalen kort, såvida längdstreck ej är utsatt över 
vokaltecknet. I övriga ställningar är vokalen lång, såvida kort-
hetsbåge ej är utsatt över vokaltecknet. I vissa fall har längd-
streck eller korthetsbåge satts ut även där det strängt taget inte 
hade varit nödvändigt enligt här anförda regler. Konsonantlängd 
utmärks genom dubbelskrivning. 

Motsvarigheterna mellan STORMS lydskrift och lmalf kan stu-
deras i RE1TANS »Vemdalsmålet» (1930 s 17 f). Bara ett par av-
vikelser och några tillägg i vokalserien behöver här anföras: 

STORM 

a 
a 
å 

9 

I t e xtcitat från yngre nysv tid har stavningen normaliserats 
efter nu gällande regler. Stora begynnelsebokstäver i substantiv 
har ersatts med små i norska, danska och tyska citat, men f ö 
har sådana inte normaliserats, om inte motsatsen särskilt påpekas. 
Citat ur källor på latin har översatts. 

Jfr härom SvLm 1948 s44 not 1. 
2  I kartornas legender står även cirkumflextecknet efter vokaltecken. 
3  Här föreligger alltså en inkongruens mellan lmalf och STORMS lydskrift. 

lmalf 
a
61 

 

e 
3 

grov 

a 

å 



....... 

IL 

5 



ORD OCH BETYDELSER 

Inledning. 

Urvalet. 

Att ge sig i kast med att geografiskt ringa in ett bygdemåls 
hela ordförråd känns ungefär som att slåss med Böygen. Redan 
uppgiften att uttömmande inventera målets eget ordförråd kräver 
åratals arbete (jfr t ex DAUZAT 1922 s 132). Ett mått på upp-
giftens omfattning ger från nordiskt språkområde PETER SKAUT-
RUPS stimulerande och friska, ännu ofullbordade undersökning 
»Et hardsysselmål. Ordforråd» (1-4, Khvn 1927-30). Ändå hade 
SKAIITRIII' den fördelen, att han undersökte sin barndoms dialekt 
och att hans egen mor var hans bästa källa (1 s 7)! — Visser-
ligen föreligger i 0 P PETTERSSONS ordboksmanuskript med till-
lägg en rik ordsamling från Vilhelmina (jfr s13). Att den likväl 
inte är uttömmande och i alla avseenden representativ framgår 
av den här följande undersökningen. Den saknar t ex två i Vm 
så allmänna ord som tågbär (s 49 f) och väderfast (s 138) men upptar 
å andra sidan en rad norska ord, som jag inte har lyckats få 
bekräftade inom Vm (s 116 och 141). 

Därtill kommer, att en geografisk undersökning av vår art 
fordrar lika uttömmande och representativa ordsamlingar från de 
dialektområden, som det undersökta nybyggarmålet kan tänkas 
utgå ifrån, dvs i Vm's fall i regel åtminstone en ordsamling 
från var och en av de huvudbygder som gränsar till ÅsLappm, 
och dessutom helst också en från vardera nVb, sVb och &Äng. 
Förutom de tryckta J V LINDGRENS Burträsk-ordbok och J NORD-
LÄNDERS Multrå-ordbok föreligger ju i ULMA flera omfattande 
och värdefulla samlingar från de nämnda trakterna, bl a Fl GEIJERS 
från Resele, T BUCHTS från Nora, LARS SJÖDINS från Trehör-
ningsjö samt K Fl WALTMANS och LEVI JOHANSSONS från övre 
Frostviken. Redan det varierande yttre omfånget låter oss emel-
lertid ana, att alla dessa inte är lika uttömmande. De skiljer 
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sig också sinsemellan ifråga om upptecknarnas urval av ord och 
förhållande till materialet: Den ene har i första rummet varit 
upptagen av att utforska dialektens ljudsystem, medan den andre 
omvänt har nalkats sin dialekt från etnologiska och folkloristiska 
synpunkter. 

Även om de angivna förutsättningarna skulle föreligga, d v s 
om lika uttömmande ordsamlingar förelåge från Vm och de 
nämnda diktområdena, skulle en efter betydelsegrupper systema-
tisk jämförelse av de olika dialekternas ordförråd endast ge ett 
grovt resultat, ett halvfabrikat. Ord är inte utan vidare sins-
emellan kommensurabla storheter, ägnade för statistiska beräk-
ningar. De skiljer sig ofta ifråga om stilvärde, frekvens och social 
karaktär (arkaism, barnspråk, fackspråk etc; jfr DAIIZAT a a s 132). 
Två ord, som vid en summarisk undersökning inom en viss lands-
ända kanske förefaller att ha en identiskt lika utbredning, kan 
ibland vid en mer detaljerad kartläggning av ordens yttergränser 
eller en analys av deras uttal och betydelser visa sig äga helt 
olika förutsättningar för sin närvaro i ifrågavarande dialekter. 
Jämför t ex bärnamnen mylta och lumdballor i nvÄng och Ås-
Lappm (nedan s 44-46 o 67 f). 

Som ett alternativ till en mer summarisk jämförelse av ett 
mindre antal dialekters hela ordförråd föreligger möjligheten att 
ägna ett förhållandevis litet urval av ord en mer intensiv under-
sökning. Här ligger riskerna för subjektiva felslut mera i öppen 
dag. "On comprend . . comment les questionnaires, qui pechent 
au hasard dans la multiplicite des mots et des emplois, ne nous 
donnent pour une localite qu'une idee tr4s imparfaite du voca-
bulaire» (DAuzAm a st). En på samma gång förutsättningslös och 
representativ urvalsmetod förefaller det emellertid vid en språklig 
undersökning av detta slag vara omöjligt att finna. Ingen viss 
begränsad grupp av ord kan a priori med säkerhet ansättas som 
representativ för en dialekts hela ordförråd. 

Urvalet måste i regel också göras med hänsyn till undersök-
ningens särskilda förutsättningar och syften. För detta arbete i 
dess helhet har dessa redovisats i föregående kapitel (se särskilt 
s 19 o 20). I del 2 är det vidare min avsikt att visa, hur Vm 
ifråga om dialektens ljud och ordböjning i huvudsak hör ihop 
med Ång. Syftet med den här föreliggande ord- och betydelse-
geografiska undersökningen blir då, dels att bekräfta och så långt 
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som möjligt geografiskt och historiskt precisera (eller eventuellt 
bestrida) Vm's ångermanländska frändskaper, dels att utröna i 
vilken mån nyby gg armålet i Vm har varit utsatt för yngre in-
flytanden från sina icke-ångermanländska grannspråk och grann-
dialekter. 

Det råder delade meningar om ord- och betydelsegeografiens 
värde för fastställandet av bygdemåls äldre släktskapsförhållanden 
inklusive nybyggarmåls ursprung. Särskilt i tysk dialektgeografi, 
där WENKERS språkatlas till en början gav företräde åt ljud- och 
ordböjning på bekostnad av ordbildning, syntax och ordförråd, 
har åsikterna brutit sig i denna fråga. EMIL BÖHMERS i sin art 
grundläggande »Sprach- und Griindungsgeschichte der pfälzischen 
Colonie am Niederrhein» (1909) ägnar endast föga uppmärksam-
het åt ordgeografien (s 87 f). Till BÖHMERS uppfattning ansluter 
sig HERMANN TEUCHERT i sin uppsats »Grundsätzliches iiber die 
Untersuchun g von Siedelungsmundarten» (1915 8413 f). En för-
skjutning till förmån för ordgeografien kan dock iakttas: »ein 
wort, das geographisch zu einem andern gebiete gehört, wird 
gelegentlich als zeugnis einer untergangenen sprechweise in einer 
sonst einheitlichen mundart zurfickbleiben, auch lexikalische dop-
pelformen deuten auf mischungen hin», skriver VIKTOR SCHIR-

MUNSKI (1930 s 176) om ett tyskt kolonisationsmål i Ryssland. Den 
växande uppskattningen av ordgeografien på tyskspråkigt område 
bar 1930 frukt i WALTER WENZELS arbete »Wortatlas des Kreises 
Wetzlar und der umliegenden Gebiete», utgivet i samarbete med 
den tyska språkatlasens »zentralstelle» i Marburg (se särskilt 
s 1 med hänv). Strömkantringen i de tyska dialektgeografernas 
åskådning berodde väl till inte ringa del på erfarenheter från 
romanskt språkområde, där ordgeograferna redan tidigt hade nått 
intressanta och väsentliga resultat. Se härom KURT WAGNERS 

»Deutsche Sprachlandschaften» (1927 s 80). WAGNER samman-
fattar: »Wenn wir eine skala inbezug auf geographisches behar-
rungsverrnögen aufstellen, reichen also die wörter vom anfang 
bis zum ende. Im iibrigen ist die abstufung der sprachlichen 
elemente die, dass laute (konsonanten, dann vokale) sich am zä-
hesten halten, und dass dann die morphologischen erscheinungen 
folgen.» Den differentierade uppfattning, som kommer till ut-
tryck i citatets första mening, anger, syns det mig, det rätta 
utgångsläget också för en bedömning och värdering av den här 

3 —  496309 K.-H. Dahlsed 
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följande ord- och betydelsegeografiska undersökningen i dess olika 
delar. 

Att det ideala kravet på objektivitet och representativitet i 
ordurvalet måste uppges, innebär naturligtvis inte, att man kan 
nöja sig med ett rent godtyckligt eller starkt subjektivt urval. 
En systematik, som ställer det enskilda ordet i dess rätta per-
spektiv, sållar ut tillfälligheterna från de regelbundna företeel-
serna och gör en värdering av hela det genomgångna ordmate-
rialet möjlig, måste eftersträvas. DAUZAT (1922 s 118) har bland 
andra betonat vikten av att ord studeras i betydelsegrupper 
(groupes s6mantiques). På nordiskt språkområde har främst ZET-

TERHOLM med framgång tillämpat denna synpunkt i sina studier 
över husdjursbenämningar (1937 och 1940). Också andra grup-
peringar kan emellertid försvaras. Det bör vidare framhållas, att 
den semasiologiska systematiken, som med rätta bör ges före-
träde i nutida ordgeografi, till inte liten del bygger och når sina 
resultat på den förutsättningen, att de fonetiska och etymolo-
giska grupperingarna i stort sett redan är undangjorda. 

Den här föreliggande ord- och betydelsegeografiska undersök-
ningen behandlar i första hand bärnamn, varmed här endast 
avses namn på vilda bär (jfr nedan s36). Ämnesvalet är ur en 
synpunkt tillfälligt och subjektivt: Det har inspirerats av RoLp 
NORDHAGENS gästföreläsningar om nordiska växtnamn i Uppsala 
hösten 1945. Bärnamnen erbjuder emellertid flera ur denna av-
handlings synpunkt speciella fördelar. De utgör en klart av-
gränsad men inte allför omfångsrik betydelsegrupp, som likväl 
inom undersökningsområdet erbjuder en ovanlig rikedom på syno-
nymer med påtagliga motsättningar (isolexer) inte minst i de 
områden, där man i första hand är benägen att söka moderdia-
lekterna till det svenska Vilhelminamålet, också inom Ånger-
manland (jfr s 32 f). 

Utifrån de synpunkter, som brukar sammanfattas med termen 
»ord och sak», erbjuder bärnamnen också många fördelar. De. 
vilda bären är naturföreteelser och därigenom stabila, d v s de 
har i regel inte vandrat eller förändrat sig i historisk tid. »Im 
gegensatze zu den meisten menschlichen kulturerzeugnissen bieten 
uns ja die gegenstände der natur und so auch die wildwachsen-
den pflanzen den vorteil, dass sie innerhalb der kurzen spanne 
zeit, die wir sprachlich tiberschauen können, keinen oder doch 
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so gut wie keinen veränderungen unterliegen», skriver RICHARD 

LOEWE i inledningen till »Germanische Pflanzennamen» (1913 
s VII). Vid en undersökning av t ex hantverks- eller jordbruks-
termer måste ordgeografen räkna med att ord också i sen tid 
kan ha vandrat in i ett bygdemål på grund av ofta oberäkneliga 
och svåranalyserade sak- och kulturlån. Ifråga om bärnamn be-
friar företeelsernas oföränderlighet och geografiska stabilitet ho-
nom i regell från detta bekymmer. Detta faktum är väsentligt, 
eftersom det i vårt fall i första hand gäller att fastställa Vm's 
ur s pr un gli g a släktskapsförhållanden! 

Till bärnamnens fördelar utifrån synpunkten »ord och sak» 
hör också, att denna betydelsegrupp samtidigt som den bildar 
en utåt sluten enhet tillåter en otvetydig botanisk definition av 
de enskilda begreppen. Jfr däremot i en annan betydelsegrupp 
av naturföreteelser svårigheten att sinsemellan avgränsa t ex be-
tydelserna sjö, sel, tjärn  och vattenpuss eller ii/v, å, bäck och rännil! 
Denna fördel innebär även, att själva sakens, d v s de olika 
bärens, egenskaper och utbredning är väl kända. Inte minst 
kännedomen om utbredningen är i vårt sammanhang väsentlig. 
Medan somliga bär är vanliga över hela undersökningsområdet, 
växer andra allmänt bara i dess västra delar, ett sakförhållande 
som skapar intressanta ordgeografiska frågeställningar (jfr t ex 
ripbär s 90 f). Botanisternas förtjänst är det till stor del också, att 
materialet av folkliga bärnamn liksom av växtnamn överhuvud-
taget i äldre källor — dock inte i fornspråkliga — flyter rikare 
än för de flesta andra betydelsegrupper (jfr HESSELMAN 1935 s 5). 
Omvänt gäller tyvärr, att växtnamnen ofta är underrepresente-
rade i de nutida samlingarna av dialektord, sannolikt emedan 
upptecknarna på grund av bristande kunskaper eller olämplig 
årstid har känt sig osäkra om de rätta botaniska benämningarna. 

I sin innehållsrika och synpunktsrika uppsats »Växtnamn i 
Härjedalen» (SvLm 1911) skriver ERIK MODIN OM växt- och djur-
namn: »De kunna också tjäna till att klargöra samhörighetsför-
hållandena orter emellan, visa på vandringsvägar vid den första 
bebyggelsen eller senare inflyttningar — — —. Meddelandet av 
djurens och växternas namn kräver nämligen, såsom man vid 
en närmare eftertanke finner, gärna en samtidig och gemensam 

1 Undantag utgör sådana bärnamn, som uppenbart är knutna till en viss an-
vändning av bären, t ex mylta '(rå)konserverade hjortron'. Jfr s 45. 
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naturbetraktelse, som åter förutsätter en intimare personlig be-
röring.» (s 699). Namn på vilda växter och bär, som inte liksom 
mylta (jfr s 44 f) och källarhals(bär) (jfr s 104 f) utgör eftertraktade 
nyttovaror, är enligt MODINS betraktelsesätt alltså typiska h e m-
ord' och inte vandringsord. De har med KARL JABERGS 

terminologi lågt »verkehrswert» eller hör — med en sociologisk 
term — till den sociala primärgruppens språkskikt (se vidare 
s 73). Som en konsekvens härav är bärnamnen likaledes — trots 
skolundervisningen — i de nu medelålders och äldre generatio-
nerna i mindre grad utsatta för riksspråkspåverkan än ordförrådet 
för övrigt. Även personer som talar en mycket utjämnad dialekt, 
nästan lokalt riksspråk, använder sällan andra riksspråkliga namn 
på vilda bär än lingon och möjligen hallon. Redan ifråga om 
smultron och hjortron blandar de ofta ihop betydelserna, kanske 
ibland på grund av de vilseledande ljudlikheterna med bygde-
målsnamnen snsttren, (b PI)  'hjortron' och jordbär 'smultron'. 

Bärnamn och växtnamn överhuvudtaget har emellertid ofta 
behandlats med en viss ringaktning inte bara av rena lingvister 
utan också av språkforskare med blicken öppen för de sakliga 
sammanhangen. »Växtnamnen äro. . . ofta typiska vandringsord, 
som utsatts för allehanda omtydningar eller utgöra översättningar 
av ofta fullkomligt missförstådda beteckningar. Synnerligen van-
ligt är också, att ett växtnamn överflyttats till växter, med vilka 
det ursprungligen intet haft att 4affa,» skriver HELLQUIST i 
»Det svenska ordförrådets ålder och ursprung» (1929-32 1 s 408). 
Och AXEL KOCK räknar med att de svenska bärnamnens accent 
i stor utsträckning har påverkats av lån från tyskan (1878-85 2 
s 151 f, jfr nedan s 107 not 2). Båda underlåter emellertid att 
göra skillnad på odlade och vilda växter och bär, liksom de 
heller inte tillräckligt kategoriskt skiljer på folkliga namn och 
riksspråkliga eller lärda namn (jfr härom HESSELMAN 1935 s 3 f). 
NORDHAGEN (1945 s 6f) avgränsar däremot principiellt kategorien 
»navn på ville bar», men yttrar sig inte med bestämdhet om 
lånordens frekvens på nordiskt språkområde i denna ordgrupp 
(s 12f). PETER SKAIITRUP (a a 2 s 152f, jfr s154), skiljer i första 
band mellan växter och bär som växer i »haven» och på »mar-
ken». I den förra gruppen överväger lånorden men i den senare 
de inhemska bildningarna. Skiljer man vidare ut kulturväxter, 

HESSELMAN 1948 s 3. 
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sådana som kartoffel, kastanie, klöver m fl, från kategorien »mar-
ken», så återstår bland de vilda arterna bara ett litet fåtal 
växtnamn som är lånord. Samma otvetydiga fördelning mellan 
lånord och inhemska ord visar HELLQUISTS betydelsegrupp växt-
och fruktnamn, såsom framgår redan av en flyktig jämförelse 
mellan arvorden och kategorierna lågtyska, högtyska, franska och 
latinska lånord (a a 1 s 4081f jämföres med 2 s 627 ff 743 if 857 f 
o 926 ff).1  

SKAUTRUP (a st) delar också in växtnamnen i »ante» och 
»uwgte», varmed han avser enkla resp sammansatta namn. Om 
den senare kategorien heter det, att »dens enkelte led forekommer 
mig lidet interessante for ikke at sige ligegyldige» (s 155). Vär-
deringen förefaller, även om SICAITTRUP hade haft enbart etymo-
logiska intressen, väl kategorisk. Många bärnamn av den för de 
germ språken gemensamma bildningstypen på -bär är äldre än 
andra enkla (avledda) bärnamn, och deras förleder kan bjuda på 
åtskilliga nötter för etymologerna att knäcka. Det senare gäller 
ju t ex om det av SKAITTRUP anförda brombuor! På samma vis 
finns det också anrika efterleder; jfr HESSELMANS uppsats »Gråbo 
och hwrbuna» (1935 s 1-43, publicerad redan 1922). Även om 
SKAITTRUPS indelning inte har tillämpats lika kategoriskt på andra 
håll, så har de sammansatta växtnamnen sannolikt ofta satts på 
undantag av både dialektupptecknare och forskare; jfr t ex att 
det fl lånordet vikon ofta har föredragits framför det inhemska 
åkerbär (nedan s 48 not 1). 

Att de folkliga växtnamnen i viss mån har råkat i vanrykte 
beror också på deras ofta skiftande och »osäkra» betydelser (jfr 
citatet efter HELLQUIST ovan s 36). Språkforskarna har, förledda 
av den absoluta botaniska systematiken, av allmogen fordrat så-
dana kunskaper om växtvärlden, som inte ens den bildade genom-
snittsmänniskan i LINNÅS land torde besitta. Apropå betydelse-
geografien skriver DAIIZAT (1922 s 125): »Les confusions de sens 
sont inevitables en ce qui concerne les noms de plantes et d'ani-
maux sauvages. — — — Comment, par exemple, la langue populaire 
aurait-elle pu donner un nom special aux dix mille especes dif- 

1  En del av de ity lån, SOM HELLQIITST (S 627 ff) anför bland växtnamnen 
förefaller dessutom •osäkra, t ex brambär, tibast (jfr nedan s 51 o 103) och dådra 
(jfr BUCHT NysySt 1925). Om svårigheten att skilja lånord och inhemska bild-
ningar bland växtnamnen se också KRISTENSEN 1918-19 s 95 ff. 
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ferentes de coleoptåres [skalbaggar] qui existent en France?». 
— Den väsentliga synpunkten på de talrika betydelseskiftning-
arna hos de folkliga växtnamnen inklusive bärnamnen gav emel-
lertid MARIUS KRISTENSEN redan 1911 i sin uppsats »Folke-
lige planteslxgter» i festskriften till H F FEILBERG (bl a i SvLm 
1911). Allmogen tänker (tänkte) inte i botaniska kategorier, häv-
dar KRISTENSEN. Där en normalbildad »bokmänniska» tror sig 
iaktta en sammanblandning av två skilda växtarter föreligger 
ofta enligt allmogens sätt att se en primär samhörighet. Jfr 
vidare nedan s53 och 79. 

»Af et lille herbarium på ca 200 planter, jeg som dreng har 
samlet på egnen, kender man ikke engang navn till fjerdedelen», 
skriver SKAUTRUP (a a s 151). Även om allmogen i långt högre 
grad än stadsbon bör ha tillfälle att tala om olika vilda blommor, 
buskar, bär och gräs m m, så är det likväl naturligt, att den inte 
liksom botanisten systematiskt skiljer på naturens alla hundratals 
arter. Namn har den i de fall där den behöver dem, och behovet 
är ofta nyttobetonat, d v s växten ifråga kommer till användning 
som människo- eller djurföda, medicin, gift, magiskt medel, färg-
ämne m m, men kan också vara mer irrationellt, såsom då växten 
förekommer i barnlekar (jfr kedbär nedan s 91), omtalas i sägner 
(tibast nedan s 103) eller anses särskilt vacker (fjällkaktus  nedan 
s 158 f). Dessa synpunkter ger sig ju nästan av sig själva och har 
— med olika modifikationer — beaktats av flera forskare (se 
särskilt WENZEL 1930 s 65). Av dem följer, att den samlade 
mängden av folkliga växtnamn — i högre grad än de flesta andra 
betydelsegrupper — utarmas i samma mån som allmogen överger 
den gamla självhushållningen. Därtill kommer också, att »det er 
lige ved, at 'videnskaben' har kyst [skrämt] selvtilliden ud af folk 
på dette punkt. Vi tör jo snart ikke bruge et navn som selhund 
eller hvalfisk, fordi vi så ved, at en eller annen videnskabelig 
skoleduks straks skal belwre os om, at de ikke er fisk eller hunde». 
(KRISTEN SEN 1911 S 41). 

Emellertid torde många forskare ha överbetonat nyttans (eller 
skadlighetens) inflytande över det folkliga växtnamnsskicket på 
de irrationella behovens bekostnad (WENzEL a st, DAIJZAT 1922 
s 125). Den gamla allmogen ägde och utvecklade inom ramen av 
sina möjligheter både litterära intressen, sinne för det som var 
vackert och nyfikenhet inför skapelsen. Författaren hörde t ex 
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en fattigstugumma i Bodum i nv.ing nämna tre egna namn, 
gullsko (blad och blommor), hästpiss och smanotter (bären) för 
den oansenliga ekorrbärsörten, Maianthemum bifolium. Efter en 
annan person anförde hon också musbär 'ekorrbär'. Överhuvud 
fick jag under mina uppteckningar den uppfattningen, att växt-
namnsskicket i nvÅng och ksLappm inte är så armt, som t ex 
SICAUTRUP och WENZEL från sina mindre isolerade och ur vissa 
synpunkter mer kultiverade bygder gör gällande. 

Däremot fick jag alldeles tydligt det intrycket, att ett rikt 
växtnamnsskick aldrig har varit hela allmogens egendom utan 
ungefär på samma vis som sagor och sägner bara tillhörde vissa 
personer (traditionsbärare), som genom sina särskilda intressen 
för folkmedicin, växtfärgning o dyl eller sin allmänna nyfikenhet 
på naturen kom att sysselsätta sig med de vilda växterna. Denna 
synpunkt är väsentlig. Många växtnamn utsätts på grund av 
denna orsak och därför att de tillhörde den sociala primärgrup-
pens språkskikt (se s 36) inte för det större språksamhällets ut-
jämnande tendenser utan visar en ovanlig och oberäknelig rike-
dom på synonymer.' Man måste emellertid hålla i minnet, att 
detta inte gäller om namnen på alla växter: somliga växters 
namn är centrala i ordförrådet och används av alla som talar 
ifrågavarande dialekt, andras åter är perifera och sällan nyttjade. 
Bland bärnamnen, som ju närmast intresserar oss i denna av-
handling, finns båda typerna representerade: till den förra hör 
namnen på hjortron och lingon, till den senare i synnerhet nam-
nen på ormbär och trollbär. Ju centralare ett bärnamn är desto 
mer utslagsgivande bör det anses för denna undersöknings huvud-
syfte (jfr ovan s 32f). Men också de mindre centrala namnen kan 
-- i viss mån just tack vare den rika synonymiken — ge oss 
värdefulla fingervisningar om dialektala sammanhang och mot-
sättningar mellan olika bygder. 

Bärnamnen utgör ju en ganska fåtalig ordgrupp. I det föl-
jande får fjorton olika arter och en »form» (svarta blåbär) av 
bär egna artiklar. Man kan inte genom ett studium av enbart 
bärnamnsskicket vinna en något så när säker uppfattning om 
yngre, däribland norska och lapska, inflytanden på det svenska 
Vilhelminamålets ordförråd. Jfr dock namnen för 'ripbär' (nedan 
s 91). SIGVARD WALLSTRÖDI har berört frågan om förbindelser 

1  Jfr WENZEL 1930 s 66 och nedan s 73. 
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mellan sv och no dikter vid riksgränsen och om lp inflytanden 
på sv nybyggarmål i Lappland i sin avhandling om det svenska 
Arjeplogmålet i PiLappm (1943 s 19 ff o 149f). Men för övrigt 
rör sig diskussionen i dessa frågor för Lapplands del på grund 
av det klent kända materialet nästan bara med förmodanden. 
Jag har i detta arbete försökt fastställa graden och arten av de 
no och lp inflytandena i Vm genom att redovisa alla »norska» 
resp »lapska» ord, som jag har träffat på i målet ifråga. Inte 
bara de positiva utan också de negativa resultaten av en sådan 
inventering äger sitt principiella intresse. Utöver de bägge under-
sökningarnas primärsyften belyser dessutom det framdragna ma-
terialet i många fall undersökningsområdets ordgeografi ur andra, 
för denna avhandlings huvudsyfte ofta värdefulla synvinklar. 

Det ordmaterial, som har sammanförts i kapitlen »Norska ord» 
och »Lapska lån», är sålunda frånsett den västliga orienteringen 
resp det lapska ursprunget heterogent. I synnerhet det först-
nämnda kapitlet omsluter en ordgrupp, som innefattar vitt skif-
tande betydelser, och i vilken gränsen mellan arvord och lånord 
många gånger är flytande (jfr nedan s 115). De lapska lånorden 
bildar en mer sluten enhet, vars gemensamma ursprung i allmän-
het låter sig fixeras ganska lätt, och vars betydelser kan uppdelas 
i rätt väl sammanhållna kategorier. Å andra sidan upptornar sig 
särskilt vid behandlingen av de lp lånorden sådana i och för sig 
intressanta etnografiska och kulturhistoriska frågeställningar, som 
undveks ifråga om bärnamnen (jfr s 34f). Jag är medveten om 
att en större etnografisk sakkunskap och en vidare kulturhisto-
risk beläsenhet inom det berörda området — liksom också större 
insikter i det lapska språket — många gånger hade varit nyttig 
för denna lånordsundersökning. Men det är min förhoppning, 
att etnografer och lappforskare skall kunna dra nytta av och bygga 
vidare på mina språkliga kartläggningar. 

I ett sammanhang med den lapska lånordsundersökningen syntes 
det naturligt att också beröra frågan om lapska inslag i det 
svenska Vilhelminamålets ljudsystem. 



Bärnamn. 

Rosaceae. 

Hjortron, Rubus Chamaemorusl, karta 3: ÅsL Vm-DikFatm-
LatMalgRås imy'rbår -ber, b sg -e, b pi -a, 'hjortron', Vm-Fatm 
mylta 'hjortron som vi kokat utan socker, men ordet används 
nog inte så ofta', -Malg(KHD) b sg imy'.2,ta de är då man kok 
bdra så' dä bi my'lta (särskilt om hj), -Rås mylta 'sur hjortronmos, 
men namnet är av yngre datum', — se vidare kartan!; äldre 
källor: hiortron, molter el multerbär, myrbär (FRANcK 2  1659 
s E 4b), jfr hiortronrijs, molterbär mjs (a a s E 4 a); snåtterbär (ÄR-

TEDI 1729 s 50); snotter (i Vb), jalbär (i Räls, F1Sy 1755); Å snöt-
terbär (STRÖM 1705; IHRE 1766); nö: myrber n, snetterber n (KS 
1867); Multrå Imy'rbär n (JN); J myrbär 'hjortron', mulla myrbär 
'välmogna &c' (TURE 1766); myrbär, it. multa, då den är mogen 
(FB 17904); Kall multer, bladen kallas kartblad (HENNING 1889 
s 33); se även Rz s 430 a 447 a 648 b och LY s 803f; utanför 
undersökningsområdet4  (se även kartan!): Hj allm myrbär, 
Älvros mirbär, 'såsom lätt mognad'; allm molta 'såsom fullmognad 
el inkokad' (Moutrr 1911 s714); Hä snytterbär ['hjortron'] vid 
Hudiksvall, men vid Söderhamn 'smultron' (IHRE 1766 s 164 a); 
n [nö] : snytterbär, ny: mirbär, s: jabär (WisTn. 1874)4; Färila 

1  Dispositionen av detta avsnitt om bärnamn följer florans indelning (enl 
HYLANDER 1941) ifråga om artmnas ordning inom släktena. De botaniska famil-
jerna hålls också ihop, men familjernas och släktenas ordning (inom resp fa-
miljer) har brutits, så att bären med den angivna begränsningen ordnats efter 
den betydelse de har för människorna. Den botaniska nomenklaturens svenska 
namn har använts som uppslagsord. De latin& namnen enl HYLAHDER. 

2  JOHANNES FRANCKENIIIS (JOHAN FRANCIC) var född 1590, sannolikt i Stock-
holm. Om växtnamnens dialektala proveniens i hans »Speculum botanicum», 
vars 1. upplaga utkom redan 1638, jfr FRIESEN NysySt 20 s 72. 

3  Jfr s23 ovan och karta 1. 
4  WISTRÖM anför i regal de bärnamn som finns hos WENNBERG 1873 och där-

till en del nya. 
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Ljusdal 'my'rbeir, Delsbo isni'tta(r)bdr, Gnarp isny'ttebei'r, Hassela 
'sny'ttabeir, Rengsjö 'in'Zbeer (ULMA); Dl Ovansiljan myrbär (med 
skilda uttal) 'hjortron', Västerdalarne myrbär (d:o) 'spec om hårda 
ännu ej mognade hj', 'mslta 'moget hj' (Dahnålsordb i ULMA); 
Norge N ord möre: Stangvik myrber f 'molte som er musten 
moden' (NO), Bremsnes Gjemnes m fl molte (moden), myrbcer (umo-
den) (OAH), Surnadal (närmast Tröndelag 1) »Eg hev höyrt gamalt 
folk kalla molte för myrber.» (0A11); Roms dal: Tresfj myrbcer n 
'det vanliga ordet för »molte»', myrbcera er motta no 'hjortronen 
är mogna nu', Bud Grytten Sandöy myrbcer, Nord-Aukra Veöy 
molte, myrbcer (umoden) (0A11); Sunnmöre, Nordfjord och 
Sogn: molte, myr(e)ber (umoden) (0AH); Gudbrandsd: Dovre 
meclite, myrbcer (0AH), »Båe namni er bruka utan nokon eigenleg 
skilnad.» (NO), Fåberg »Molte kalla far alltid myrbcer når ho 
stod på myra. DICIlte var det fyst når det var vorte syltetöy», 
Lom gamalt: myrbcer (både moden og umoden), nå helst molte, 
Vågå myrbcer (umoden), m fl (0AH); Valdres: V Slidre »Ner 
myrebore bli(r) gjord [= mogen] bli(r) ho ej mötte» (NO); jfr AA 
s 507 b o 517 b. — På andra håll i Norden har myrbiir 'hjortron' 
inte påträffats i tryckta källor. 

Hjortron växer framför allt på myrar och är allmänna inom 
hela undersökningsområdet. I trakterna närmare Bottenhavs-
kusten förekommer de dock mindre ymnigt än längre inåt landet. 
Av alla bär', lingonen på vissa håll möjligen undantagna, har 
hjortronen i äldre tid haft den största betydelsen för allmogens 
hushållning, bl a därför att de kan sparas i träkärl, även utan 
socker. Tre typer av hjortron-namn kan tydligt urskiljas inom 
undersökningsområdet: 

1. Myrbär hör hemma i ett mellannorrländskt nordligt-syd-
ligt mittområde med tyngdpunkten s, ö och n om Storsjön i Jämtl 
och i nvÅng med ÅsLappra. Söder om kartan ansluter sig detta 
område genom Härj och nvHäls till dalmålen. Det skär tvärs 
över landskapsgränser och viktiga dialektgränser. I sing tycks 
myrbär tränga fram på beltostnad av snottra. Från Boteå och Soll 
uppges det senare som föråldrat. I nökng ansluter sig A-Solb 
som ofta till ksLappm, men också i Skorped håller myrbär på 
att ta hem spelet, i det att detta ord är allmänt hos den yngre 

1  I detta arbete används ordet »bär» i dess allmänna betydelse, alltså även 
om »stenfrukter». 
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generationen och av alla anses vara »rätt». (Rspr hjortron ligger 
ännu utanför horisonten!) Det isolerade belägget från Trsjö är 
kanske fel för 'tranbär'? Det enstaka myrbär från Tärna (Joe-
ström) i LyLappm beror sannolikt på att sgsmannen på fädernet 
härstammade från Vm-Dik. Ö, n och v om det område där hjortron 
benämns myrbär har samma diktord belagts i bet 'tranbär': jfr 
karta 5 och nedan s 86. På så vis uppstår på somliga håll en 
isosem eller betydelsegräns, som i Boteå, Skorped och Tärna har 
lett till en utbredd osäkerhet om ordets rätta innebörd. 

Förledens uttal i myrbär 'hjortron' är inom undersökningsom-
rådet enhetligt. Beträffande efterleden samt ordets accent och 
genus hänvisas här generellt till det särskilda avsnittet om bär-
namn på -bär (nedan s 107 if). 

Betydelsen är 'hjortron i allmänhet' utanför Jämtl och även i 
ö och sJämtl. I n och cJämtl möter däremot den specialiserade 
bet 'ännu inte mjuka, ännu röda, halvmogna el omogna hj'. Jfr 
samma bet i Västerdalarne och på flera håll i Norge. 

Från NTrönd (allm) och Helg (delvis) har kart belagts i den spec 
bet 'omogna hj' (0AH); jfr kartblad 'hjortronblad' i Kall i vJämtl 
och AASEN (1860 S 21) : molta, moltebcer 'om den fuldmodne frugt', 
kart og korta 'om den umodne'. Här rör det sig tydligen, som pro-
fessor MEG har påpekat i brev till mig, om en specialisering av 
den allm bet 'omogen frukt'. »1 mange bygder spiller Rubus Cha-
maemorus en så helt dominerende rolle blant brene at ordet kart 
-till dels kan bli ensbetydende med umoden multe (sml korn og corn 
om det dominerende kornslaget)»; jfr också NORDHAGEN (NysvSt 27 
s 30). Också från Öb meddelas särskilda namn för hjortronen i olika 
mogningsstadier : Karleby pi Igobba 'omogna hj', pi itisiaryga 'full-
mogna', Vörå I Mindivg 'halvmoget', b pi Igubban 'nyss mogna', b pi 

4tfarygona 'lösa mogna', (0 ET); Närpes pi Igummår '(över)mogna' 
(EH, jfr WN 1 s 277 b). Sådana specialbenämningar för hjortronens 
mogningsstadier har bl a av praktiska skäl måst uteslutas från kartan. 

Hjortron-namnet myrbär är en klar och genomskinlig bildning.' 
Ett parallellt namn är moss(a)bär i östsv dikter (kartan och VLL 
s 616 b, förbisett av NORDHGN NysvSt 27 s27), och ett special-
namn efter växtplatsen det enstaka kö/bär: Rams i nvÅng 
b pi Itjer4b6ra 'kallas hj sådana år då de inte går till på myrarna 
utan bara i »kölarna» (d v s ngt försumpad skogsmark, se LINDBG 

1941 s50 o 299)'; 'i dr bir& bare tjecUve'ra 'sägs t ex när hjortron-
blommen har regnat bort på de öppna myrarna'. — Myrbär före- 
' Vad NORDHAGEN kallar ett »adekvatnamw (1945 »5 f). 
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kommer i sådana konservativa mål som de i Ovansiljan, Väster-
dalarne, övre Gudbrandsdalen och på n Vestlandet, av vilka 
somliga liksom det norrl myrbär-området ligger i utkanten av 
molta-multa-mylta-området. Det tyder möjligen på ett allmänt 
gammalt västskandinavisktl  *mYr(a)ber, som successivt har över-
lagrats av bildningar på *miat-; jfr vidare s 86 f. 

2. Multa molta har inom undersökningsområdet liksom i 
Sverige f ö (Hz s 447 a) en klart västlig utbredning.2  I Norge är 
molta det vanliga ordet för hjortron. Från Trönd har bara på-
träffats ett osäkert belägg för myrbcer i Oppdal (längst i sydväst!). 
De sannolikt a-omljudda formerna med vokalismen — 18 (o) hör 
hemma i Norge och Härj (jfr REITAN 1930 s49); ej i yJämtl! 
— Mylta tar i Jämtl vid omedelbart öster om nzulta. I det 
centrala Storsjö-området når det längre västerut än myrbär (som 
på Norderön betyder 'tranbär') och längst upp i nJämtl är för-
hållandet det motsatta, men i stort sett ser det ut som om väst-
gränserna för mylta och myrbiir följs åt inom Jämtl. Också från 
ny och sÅng och ÅsLappm har mylta belagts, men här alldeles 
tydligt som ett yngre ord. Det är okänt för till största delen 
äldre och genuina sgsmän i Dor och Åsele i ÅsLappm samt 
A-Solb Bodum Edsele Fjsjö Graninge Långs Rams Res Soll Tå-
sjö och Ålid i Ång. Jag har under mina utfrågningar flera gånger 
bevittnat, hur äldre och yngre sgsmän har blivit oense om detta 
ord. Den yngre beskyllde vid ett tillfälle den äldre för att ha 
tappat minnet! Söder om kartan har mylta inte belagts. 

Uttal: i NTrönd och Helg är / muljerat. Form:överallt sv f, med 
apokope i ob sg i NTrönd, Binda! i Helg samt v, n och cJämtl; från 
Bodsjö Hackås Näs och Revs i södra cJämtl och sJämtl är ob sg 
inte belagd. Av mylta och multa har ingenstans belagts någon pl. 
De används som kollektiva sg, t ex Häggenås fdkk mylta, Ordal 
IfUkk multa 'plocka hj'. Från vJämtl uppges också en individuell 
sg: Åre .I je fann ei enda mält. För ynolla har pluralformer belagts 
från övFrostv(LJ) och Snåsa(JVL), men bara i paradigm, ej i exempel. 

Betydelsen av mylta är, som kartan visar, i Jämtl vanligen 
specialiserad till 'mogna hj', även 'mjuka, gul- väl- el övermogna 

1 På Island och Färöarna växer inte Rubus Chamaemorus. 
2  Huruvida by- och sockennamnet Mullret i sÅng innehåller detta bärnamn 

måste anses osäkert. Naturnamn på moll-, mu/t- eller mylt- finns ej på general-
stabskartorna inom undersökningsområdet (SOA). Namnet skrevs 1535 Iffultta-
radh. Jfr vidare NORDLANDER 1888-90 s 166 ff och PALM 1937 s46 f. 



45 

bj'. Från Föllinge och Rag uppges också 'de beredda hjortronen', 
men denna betydelse förnekas på andra håll i Jämt!, t ex i Ström 
under hänvisning till att 'hj inkokade i tunnor el kaggar' heter 
imy'.2tgrdt m el Imy'rbermo's m. I Äng och ÅsLappm har tvärtom 
bet '(över)mogna hj' endast uppgivits (alternativt) från Långs och 
Dor. Den vanliga betydelsen är här 'råa el inkokta hj, som spa-
rades i träkärl till vintern'. Från Boteå lämnas översättningen 
'hjortronmos', från Bodum 'mylta 'har vi sagt då vi har stampat 
ihop dem [hjortronen] uti en kagge', och från Äsele 'hj förva-
rade sönderkrossade i större träkaggar'; jfr även beläggen ovan 
från Vm. 

De övermogna bären kallas i stället i ÅsL Åsele blötbär, D-Risb 
mogenbär ; Åinom myrbär-området: Boteå Tåsjö Ålid b/ötbär, Bo-
dum Edsele Fjsjö Helgum Juns Rams Tåsjö blötmyrbär, A-Solb 
Boteå mogen bär, Fjsjö mogenmyrbär, Juns b pl Isjtterberra; inom 
snotterbär-snottra-området: Högsjö b pi blötsnettren, Ullånger görbär, 
Nmal b sg Iji4näitra, Asjö 'nu ä,,rä sno'rbdra, nu ä,,rä inentivy 
å näppe, . . . dvm ä S8M en snvr . . de är som en snor', men: 
'nu ä clvm jots snättbeira (d v s mogna, lämpliga att plocka); Vb 
Bygdeå Jörn Lövånger b pl blötsnottren -a-, Vännäs b pi glåsnaltren ; 
jfr gör (gjör) o dyl 'mogen (om bär el säd)' i Vb (Ra s 230 a); J 
inom mu/ta-området: Ofdal Näskott blötmulta, Näskott mjukmulta; 
inom mylta-området: motsvarande sammansättningar ej belagda! 

De äldre sgsmän som i nvÄng inte kände ordet mylta sade 
myrbärmos m el myrbärsylt in om de i träkärl sparade bären. Min 
bäste sgsman i Tåsjö, HENRIK BÄCKSTRÖM i Karbäcken, berättade 
att »myrbär» förr av Tåsjöborna köptes från Frostviks- och Ris-
bäcksbor. Dessa levererade dem osockrade, inkokade i stora kaggar 
och kallade varan imuUtgrdtl , men Tåsjöborna sade 'my'rbärmols. 
Från Are i vJämtl har (av HG) belagts 'muUtgrölt 'ett slags mos 
av hj'; »samma mos finns ... i butiker i Trondhjem under namnet 
multegröcl». Det förefaller mot denna bakgrund rimligt att, så-
som två av mina meddelare, anta att mylta i Äng och isLappm 
är ett nyinkommet jämtskt handelsord; jfr NusvOrdb: mylta, -gröt 
(norrl landsdelsord) 'kokade hj'. Därav kommer att ordet i dessa 
bygder ej används om bären i naturligt (växande) tillstånd. Jfr 
även etymologien nedan! 

Betydelsen av mulla är 'hj i allmänhet', men för molta, i mot-
sättning till kart, meddelas från Trönd och delvis Helg den spe- 

'1 övFrostv heter det dock Imetitgröztt. Se vidare LEVI JOHANSSON 1947 
s63 o 168f. 



46 

cialiserade bet 'mogna hj'. I Nordmöre, Romsdal, Gudbrandsd 
m fl norska bygder närmast s om Trönd samt i Västerdalarne 
föreligger det med mylta—myrbär i Jämtl parallella ordparet 
molta 'mogna hy—myr(e)beer 'halv- el omogna hj'; t o m betydelse-
varianten från Äng finner en motsvarighet i Fåberg i Gud-
brandsdalen. 

Bärnamnet multa mo/ta är en ön-avledning till verbet fvn 
me/ta (WEssAN 1914 s 61 f); jfr adj, ursprungligen pret part, nyno 
molten 'mör, blöt' (jfr TORP s 432, NORMIGN NysvSt 27 s 28, 
SAOB m fl). Från Bolsöy och Vatne i Romsdal meddelas molte(n) 
'mogen (om hj)': denne bera e ikkje mo/ta 'detta bär är inte moget 
(om hj)' (NO). I dessa trakter är myrber det allmänna — på sina 
håll det enda — namnet för hjortron, men exemplet ovan (samt 
det från Tresfj s 42) visar, hur det med stöd av det nämnda 
adjektivet här trängs undan av molta. Detta mo/ta är i sin tur 
sannolikt ett ursprungligt nomen acti 'ngt som är smält el upp-
löst', vilken betydelse har specialiserats till '(över)mogna hj och 
sedan på sina håll åter vidgats till 'hjortron i allm'. Det före-
faller följaktligen rimligast att ansätta det såsom yngre än det 
för hjortronen i alla mogningsstadier entydiga myrbär. Jfr de 
ovan anförda talrika benämningarna för 'övermogna hj' i nutida 
norrl dlkter, snottra (nedan) och det mellansv hjortron-namnet 
soppon (MOBERG 1944 s 70f). 

Namnbildningen mylta ser i första hand ut att vara en med 
multa parallell bildning av bland iön-avledningar vanligt slag (jfr 
OLSON 1916 s 64). Den är även parallell med fsv eldmyria och 
rösia (a a s 233). Emellertid existerar i AsLappm och Äng (även 
utanför my/ta-området, men ej belagt från Jämtl) ett verb mylta: 
Vm-Malg 'my.it 'rulla och vända ganska ovarsamt med ngt', 
Multrå imy'2,te 'omskaka bär', Ngrå 'mö/te 'krama, smeka', Ylän-
näs pret My/te om varan 'bultade om varandra' m fl. Associa-
tionen med detta verb — jfr spärrningarna i betydelserna ovan 
s 45 — har säkert bidragit till att bärnamnet mylta har vunnit 
insteg i Ang och AsLappm och till att dess betydelse har fixe-
rats till de beredda bären. 

3. Snottra — snotterbär (snottbär, snytterbär) är ett typiskt 
kustnorrl ord, som med skiftande uttal i bet 'hjortron (i allro)' 
är vanligt från Nb i norr till nönäls i söder. I Pi- och Ly-
Lappm'r har det med nybyggarna avancerat ända upp till gränsen 
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mot Norge. Men i ÅsLappm har det inte vunnit insteg !I  I Ång 
ser det ut att trängas tillbaka av det västliga myrbär (ovan s 42 f), 
vars övertag torde bero dels på dess genomskinlighet samt en-
hetliga och »riksspråkliga» uttal, dels på det förhållandet att 
hjortronen växer vida allmännare inne i landet. 

Stamvokalismen — se kartan! — visar den i nöIng, vbIng och 
sVb med LyLappm vanliga delabialiseringen ö > a, med undantag 
för Asjö och Skorped. Ett belägg med 'å från nö delen av Dfors 
har på kartan placerats för sig utanför den ordinarie beläggorten. 
Ett belägg med 'co från Nysätra har kartlagts som 'å. I nVb och 
&Ing förefaller 'å resp 51 närmast <it. I Asjö och delvis Skorped är 
första sammansättningsleden enstavig i isnå'ttbi5ra 'smitt-  'snå'pp-
(med assimilation ffr b). — Formen är för det enkla snottra sv f. 
Ordet nyttjas vanligen kollektivt i pl: t ex Elolmsund 'napp smittren 
'plocka hj'. I ob sg apokoperas slutvokalen i Vb och LyLappm. 
Från vbIng och LyLappm uppges även ett st f: ob sg 'sndt(t)er, 
b sg isnrit(t)ra, i vbIng med kollektiv användning. Från Ing i 
övrigt föreligger inget säkert belägg för ob sg, men Medpd har 
ob sg 'sndtter o dyl med akut. 

NORDRAGEN (NysvSt 27 s 28) vill härleda snottra o dyl ur snot(t) n 
'snor' (jfr TORP s 674b). Likaså ÅsTRöm (SvLm VI.6 s 39), som 
hänvisar till isnätadålk 'snorvalp' i Nb och tänker sig möjligheten 
av en gammal s-stam. Snarare är r sekundärt; jfr hjortron, smult-
ron och tistron (HQ och WESSAN 1914 s 62). Också detta namn 
skulle alltså ursprungligen ha avsett endast de (över)mogna hjort-
ronen. Ur betydelsesynpunkt bekräftas sammanställningen av 
snorbär i Asjö (ovan). Jfr det finlandssv snottra 'nosa; nedsöla, i 
sht med snor' och snottra 'kvinna som sluddrar. . (Vii s 893 a). 
Jfr härmed i sin tur kilring och gumma '(lösa) mogna hj' i Öb 
(ovan s 43) och molta multa f 'en fyldig svulmende kvinde' i 
Sogn (Ross s 523 a, TORP s 432 a). 

Åkerbär, Rubus arcticus2: ÅsL Vm-DikLatRås b pl Iå'kerbdra 
(ej i OPPOrdb); LyL So-Anäs Stens åkerbär, örtr YrkerUr; Vb 
s: Holmön m fl let'kerbgr -bCir; n: Skell m fl 'a'kergr -b&r, 
Ynker-; Å 'å'kerb6r -ber -bår; J Fors åkerbär, Alanäs, Laxsjö: okända; 

Utom möjligen i sFredr; jfr snettterkäl från Fredr hos LINDBERG 1941 848. 
I nFredr uppges b pl snattren vara Lyckselemål. 

2  För namn på bär, som inte närmare belyser Vilhelminamålets släktskaps-
förhållanden, har endast vissa representativa samlingar k ULMA excerperats. De 
belägg som anförs är hämtade därifrån samt från egna uppteckningar och svar 
på min bärnamnsfrågelista. 



48 

ile Hattfj il-Sus: okända; äldre källor: »Åkerbär vocatos. 
nogh Hönsebär» (i Ång, BUREUS omkr 1600 s 204); åkerbär (FEANcx 
1659 s B 4b); åkerbär (i Norrl), jungfrubär (i Räls), viken' (i Öb, 
FlSv 1755); ÅsL »beväxt med väppling och andra dylika hård-
vallsväxter, varibland även åkerbär funnits, något större än här 
neder.» (ovanför Malgomaj 1739, se GOTHE 1948 s 154); Å åkerbär 
(STRÖM 1705 s43); se även Rz 8806 b och LY 8801 f; utanför 
undersökningsområdet: Nb Nkalix Norrfj åkerbär; Mp Torp 
fee'ka(1.-)Ur (BOGREN 1921 s 21); Hj Linsäll Lillhärdal ikkönbär, Sveg 
ekorbär, Älvros kersti (MoniN 1911 s 714); Hä Alfta Bollnäs Se-
gersta jumfrubär, Njutånger mobbär, u 0: fallbär (WisTE, 1874), 
Delsbo å'kerbeir (ULMA); Öb n.Öb Jeppo och Munsala Ivätik(k)o f, 
Esse 'dicliko f (WN 2 s 516 b), sÖb Replot och Solv Ivilkkon n, 
Korsholm Kvevlai Ivi/kko f (WN '2 s 534 a), i Kvevlax även 'vikko f 
(ÅBERBLI 1940 s128), Närpes Malax ivilkkån n (VLL s 1104a), 
Vörå Ivtitjo Ivititio, b sg -n, f (CET). 

Åkerbär växer allmänt i kustlandskapen från finska gränsen 
ner till Ång. I v och s avtar de, men är ännu tämligen allmänna 
ovanför sjöarna Malgomaj och Vojrasjön i Vm och i Medpd och 
Häls (enl HULTENS atlas). 1 Jämtl förekommer de nästan bara 
längs Indalsälvens dalgång nedanför Stugun (LANGE 1938 s 107 
o 198). I Norge är de sällsynta söder om Helg (NORDHGN 1940 
s 299). Åkerbär växer på »fuktiga ställen, sandiga och grusiga, 
täckta ovanpå av fruktbar jord» (F1Sv 1745). I synnerhet går 
de till längs dikesrenar och på igenlagd odlad jord, om de ovan-
nämnda villkoren är uppfyllda. På den tiden man lade åkrarna 
i träde, växte åkerbär ymnigt i plogfårorna, berättade en sgsman 
i Långsele. Jfr LOEWE (1913 s 156) och HESSELMANS (1935 s 61) 
förklaring av åkerbär 'hallon' i Småland. 

Namnet åkerbär är gemensamt för hela Norrl ner till nöHäls 
och erbjuder ur vår speciella ordgeografiska synpunkt föga in-
tresse. — Intressant är däremot namnkomplexet vatiko, vitiko, 
vikko och vilko(n) i Öb. Åkerbär tycks på grund av sin sällsynthet 

i I registret står däremot viken, som kursiverats, vilket i detta avsnitt syns 
innebära, att namnet eg inte är svenskt. I 1. uppl av FlSv (1745) står också 
vikon i texten (s 150), men vitticon i registret (s 416) och i rättelserna (s 420 med 
hänv till s 150) »viikon lege viticon» (jfr Lv s 1694). Namnformen vi/con, SOM 
SAXAN SvLm XI.3 s 238, Rz s 806 f, E FRIES 1880 s 139 m fl uppfattar som ett 
gammalt svenskt bärnamn, tycks hos LINNÉ alltså vara ett tryckfel eller en upp-
teckningsvariant av vit(t)ikon. 
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sakna folkliga namn söder om Häls och Dalarne. De sv målen 
i Öb, som ifråga om bärnamnen annars visar ett tydligt samman-
hang med upp- och mellansv (men inte med norrl) mål, har lånat 
fl vatikka 'hallon; åkerbär' (Se.xtN SvLm XI.3 s 238) och anpassat 
det till sitt eget upp- och mellansv system av bärnamn på (äldre) 
-on.' Att låna norrl åkerbär låg tydligen inte lika nära till! 

Stenbär2, Rubus saxatilis : ÅsL Dor Fredr Vm-DikFatniMalg-
(KHD) Äsele b pl 'tå'gbeira -bära; Vm-Malg(OPP) Isnö'rblir, b sg -e, 
b pl -a; LyL Lycks Iteigbgr, Stens Tärna Ihrgbär -bgr; Vb Bygdeå 
Holmsund Itdgbälr, Vännäs Itå'gbälr, Burtr Nysätra Skell Itakbgr, 
Byske Itco'gbeir; Norsjö även = 'hönsbär'; Å Arnäs Ed- 
sele Nmal Rams Ssjö Vibyggerå m fl 'tå'gbär -betr; Rams (Nässjö) 
b pl Istekbeira; J Hmdal Kall Ofdal Rag Revs Åre Itå'gbär -b4r 
-bä'r -beilr, Berg Itau'bdr, övFrostv Itådgber; He il-Sus 'tå'gbär, 
Hattfj H-Sus Itäjjbär, tei'bär (KHD); Bindal Grane Vefsn Vega 
m fl teiber (OAH); NT Snåsa 'tegbä'r, b sg -a, b pl -ing (JVL), 
Sörli b sg Itägbära (TB), Meråker Nordli Sörli m fl tå(g)ber, Verdal 
tcegeber, Grong Harran Snåsa tegber, Snåsa Verdal m fl teiber, 
(0A11); äldre källor: jungfru (marice) bär, toghbär, kraassbär 
(FRANcK 1659 s E4 b); togbär (i Vb o Öb), käringbär (i Räls, FISv 
1755); Vb Umeå jumfruber (PS 1804); Å tågbär (STRÖM 1705; i 
Nmal ABTEDI 1729 s50); nö : tågber n (KS 1867); Multrå Itägbär n 
(JN); J tågbär (FB 17904); se även Rz 5771 a, LY s 799 ff och 
AA s 802 b; utanför undersökningsområdet: Mp Hässjö 
Selånger tågbär; Hj allm tågbär, Sveg tjärivbär, Älvros tjäjjbär 
(MoDIN 1911 s 714); Hä kärng- och kärgbär, Enånger Njutånger 
Norrbo jumfrubär (WismE 1874); Yhogdal Ängersjö tjärivbeir, 
Yhogdal glasbär (MODIN a st); Gnarp 'tjärrivbeir (ULMA); Öb 
Närpes Itoågon n — 'totigbiär n (EH); Petalax Itocigbör (WN 2 s481 a); 
Åland tågbär (a st), Sund (även) krassbör (WN 1 s 406 b). 

Stenbär växer allmänt över hela undersökningsområdet utom 
i högfjällen. Kännetecknande för plantan är bl a de långa jord- 

1  Också vilko(n) (< vitiko ?) är väl lånat. — I nöb och delvis söder därom 
Ilar bärnamnen på -on genom n-bortfall och sammanfall i vissa böjningsformer 
helt el delvis övergått till samma böjning som sv f; se MILBÄOli 1946 s 75. Efter-
som -a med all sannolikhet aldrig har existerat i ändelsestavelsen hos denna 
feminina kategori av österbottniska bärnamn, de här behandlade lånorden för 
'åkerbär' möjligen undantagna, används för dem uppslagsformer på -o. 

2  Kallas även stenhallon. 
4 — 496309 K.-H. Dahlstedt 
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skotten, revorna, som har givit bären och växten deras i sv och 
no dikter vanligaste namntyp: 

Tågbär hör hemma i norrl dikter ner till Medpd och Härj, 
i Öb och på Åland samt i Norge inte bara i de bygder av Trönd 
som gränsar till Jämtl utan också, som tågebcer, på flera håll i 
s Norge (AA s 802 b). I övriga Norge dominerar den närstående 
bildningen tcege(r)bcer, tcegjebcer, tei(e)bwr. Stamvokalismen i tågbär 
är regelrätt 'a — 'co <ä i nVb och We < ä i Berg i sJämtl. För 
etymologien jfr TORP s 775 a, Burtr 'tag f 'rottåga' (JVL) och 
Multrå 'tåg f 'lång, smal, mjuk rot på träd och vissa örter' (JN). 

Snörbär har jämte 'snör, b sg 'snört, m 'busken Rubus saxa-
tilis' bara belagts från Vm-Malg i OPPOrdb Mina sgsmän från 
Vm-DikFatmMalg känner alls inte detta bärnamn, som måste 
vara en ombildning inom en mycket begränsad språkmiljö av 
det allmänt norrl tågbär. 

Stenbär (redan i FlSv från Dalsland) har på ett par håll inom 
undersökningsområdet uppgivits för Rubus saxatilis, men be-
tecknar oftare Cornus suecica. Namnet motiveras av att bären 
av Rubus saxatilis har förhållandevis stora stenar. Jfr HESSEL-
MAN 1935 s 186 f och NORDHAGEN 1945 s 44. 

Hallon, Rubus idaeus : ÅsL Vm-Malg m fl 'bra'nnbdr, b sg -e, 
b pi -a; LyL Lycks m fl 'bra'nnU'r; Vh Burtr Holmön m fl 'bränn-
bgr; Å Asjö Edsele Nora Rams Res Tåsjö m fl 'bra'nnUr o dyl, 
Långs Nmal Rams Ssjö m fl Ibra'mn2b6r o dyl; J Alanäs Hälle- 
sjö 'bra'nnb6-, Berg rbra'nnbdr Bodsjö Hmdal Hällesjö 
Ström Ibrä'nnb6r o dyl, Oviken Ibrännb6r Ibrä'mmb6r, Lit Rag 
'bra'nnb6r — Ibra'mmb6r o dyl, Åre Ibra'nnbgr; He H-Sus Ibri'vybd?-
(.1(}1D), allm bring(e)bcer breng(e)bcer (OAH); NT Snåsa Ibrnni-
bgr (JVL), allm bringbcer, brengbcer, brcembcer o dyl (OAH); äldre 
källor: brandbär, bringebär m fl (FRANcic 1659 s E3 b); brambär 
(i Vb), brombär (i Medpd), fallbär (i Häls, FISv 1755); Å brom-
bärrn (STaöm 1705 s42); nö: brannber n (KS 1867); Multrå 'bra'mm-
bär n (JN); J bränbär (InRE 1766), brännbär (FB 17904); se även 
Rz s 49 b 125b, Ly s 791ff och AA s 80 b; utanför under-
sökningsområdet: Nb Norrfj b form Ibra'mmb6ra, Mp Haverö 
Ljustorp Ibra'nnbdr, Holm 'bra'mmbdr, Liden Ibra'nnbdr, Attmar 
'bro'mmbeir (ULMA 16:o); Borgsjö Ibra'mmbär, Torp 'br8'mntbår (Bo-
GREN 1921 s77); Hj Hede Tännäs Vemdalen brännbär, Linsäll 
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Sveg bronnbär, Älvros bremmbär, Lillhärdal brynnbär (Monix 1911 
s729), Vemdalen 'bre'mmb6r (REITAN 1930 828); Hä bramber, brann-
bär, brunnbär, fallbär (WfsTR 1874); Ängersjö brambär (Moullg 
a st); öb n: 'hallo f (VLL s 319 b); Malax Närpes Vörå 'hallon n 
(WEssmAN 1936 s 356, FRTHAL 1878 s 194 o 1889 s 78). 

Hallon växer allmänt över hela undersökningsområdet utom i 
högfjällen, i synnerhet på stenig mark och nyligen avbrända om-
råden. 

Brandbär hör hemma i norrl dikter från N b ner till Häls, 
också i Lappl ner till Vm-Malg och D-Risb, men ej i Jämtl med 
undantag för vissa gränssocknar. Första sammansättningsleden 
uttalas 'brann-- Ibramm-. 1 Ång och ÅsLappm har jag iakttagit, 
att båda uttalen uppträder om varandra. Ordet associeras här 
med brann 'brand', vars slut-n, så snart associationen inte gör 
sig påmint, assimileras till m ffr b. Jfr från Nora i sÅng: 'bra'nn-
bfr ii , trol även 'bra'mmbdr 'hallon'; »associeras i dikten med 'brann 
'brand', då hallonbusken ofta träffas särskilt ymnigt på avbrända 
ställen» (TB), samt Rz' (s 125 b) förklaring av fallbär, fållber i 
Räls och Dalarne. Etymologiskt måste väl däremot brandbär 
(brambär) ses i ett sammanhang med brännbär, brunn bör, bring(e)-
bär etc; så Toni,  (s 41 b) och NORDHAGEN (NysvSt 27 s 38 f), men 
ej HESSELMAN (?, 1935 s 62). 

Brännbär är det vanliga jämtska ordet för 'hallon' och hör 
också hemma i Liden i Medpd, i n och v Härj och i Innherred 
i Trönd (AA. s 80 b, TORP s 41 b). Det associeras självfallet med 
bränna f 'område i skogen som är avbränt': Oviken Ibrifnne f, 
Åre 'brånn f. Men också i brännbär assimileras ofta n> m. 

Smultron, Fragaria vesca: ÅsL Vm-Malg m fl Ijolbeir, b sg -e, 
b pi -a; LyL Lycks m fl ijoZbår; Vb Burtr Holmön Vännäs m fl 
I jdZbgr; Å Asjö Ed Nmal Rams Ssjö Ålid m fl jolbi5r o dyl; J 
Berg övFrostv Ilmdal Lit Ström Åre Joner -U'r; He H-Sus jo'-
bar ; äldre källor: fsv iordhbwr n; nysv smultron, jordbär (FRANCK 
1659 s B 4 b); sVb-vbÅ j&ber n (F13.  1857); Å jordbär (STRÖM 1705 
s 42); nö: joZber n (KS 1867); Multrå Ijolbär n (JN); J jolbär (FB 
17904); se även Rz s 298 a 648 a, LY s 806 fe, AA s 335 och Ross 
s 375 b; utanför undersökningsområdet: Nb Norrfj b form 
I jab'e'ra; Mp Attmar Selånger Ijolbeir; Hj allm jabär, Älvros jor-
bär (Mo= 1911 8707); Hä snytterbär (F1Sv 1755); vid Söder- 
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hamn: snytterbär (LIRE 1766 s 164a); jungfrubär (LANsTE 1841 
s 39); n Inö]: joaär, s och : Arbrå Järvsö Trönö m fl snytterbär, 
Bollnäs snötterbär (WisTn 1874); Delsbo Färila [!] Ijondr, Ljusdal 
Isny'ttabdr, Rengsjö Isnysttarbeir (ULMA); Öb fl: Ismuittro -.1- f (VLL 
s 881 a); Malax Ismolttron (WEssmAx 1936 s 356), Närpes Vörå 
'smultron -.2,- n (Finmal. 1878 s 237 o 1889 s 116). 

Smultron växer allmänt över hela undersökningsområdet utom 
i högfjällen, dock mindre ymnigt i lappmarkerna (jfr LINNE 1737 
s 168). De trivs på torr gräsbevuxen mark i dikesrenar, backar, 
hyggen, svedjor o s v. 

Namnet jordbär är gemensamt för hela Norrl ner till nHäls. 
Över hela Norge är det, med varierande uttal, allmänt och kom-
mer som bekant igen i s och v Sverige (se LINDQV 1947 2 151 b). 
Namnet sammanställs av etymologer vanligen med nysv och nyno 
jord (så Hg s 1004b och TORP s251 a), men av HESSELM ÄN (1935 
s 62) med nyno jorde 'åker, gärde'. I Norrl, och väl på sina håll 
i Norge, kan det också sekundärt ha associerats med adj gjord 
'mogen': Berg Multrå Selånger jo , Burtr jöt, Nora jon, Ssjö 
Åre 5(49,9 (jfr Rz s 230 a och TORP s 159 a). Sammanställningen 
jordbär = »mogna bär» finner stöd i namnet smultron och de 
många hjortron-namn, som utgår från bet '(över)mogna bär' (var-
om ovan s 45 och NORDHGN NysySt 27 s 28, jfr även NOREEN 
1894 s207 och WESSEN 1914 s 62); jfr särskilt Ullånger görbär 
'fullmogna hjortron'. Ett av dessa hjortron-namn, snytterbär, har 
i s och ny Räls anbringats också på 'smultron'. Jfr dalmålets 
smulterbär, smälte(r)bär, snullbär, snuppbär 'smultron' (Dalmålsordb 
i ULMA), LINDQVIST SoS 1937 s 50 f och MOBERG SVLM 1948 
s 155 f. 

Ericaceae. 

Lingon, Vaccinium ÅsL Vm-Malg m fl Ili'nzmbeir, 
b sg -e, b pi -a; LyL Lycks m fl o dyl; Vb s Holmön 
Ili"nnbgr, Vännäs Unnbgr; n: Burtr m fl r/einnjbä.; Å Asjö Boteå 
Rams Res Tåsjö o dyl, Graningebruk Nora Nmal Rams 
Ssjö Soll Ålid 1 /i'mmb6r o dyl; J Alanäs Bodsjö Hmdal 
Lit(yngre) Häggenås Lit(äldre) Ofdal Revs Ström Åre 
ily'yvb& -bä-, Berg Hällesjö I /Ynniebeer o dyl; övFrosty Ity'tber; 
He II-Sus Ity‘ttebär (KHD), allm tytbcer, tytt(e)bcer, tyt (OAH); NT 
Snåsa ity't14r (JVL), Sörli (TB), allm tyt-, tytt(e)- och typ(p)- 
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bwr (0AH); äldre källor: lijnbär m fl. (FRANcx 1659 s E4 b); 
linbär (i Norrl, FlSv 1755); sVb-vbÅ linnber, (FU 1857); Å 
linbär (STRÖM 1705; i Nmal ARTEDI 1729 s40); nö: linnber n (KS 
1867), Multrå I/i'mmbiir n (JN); J lyngbära (SUNDBERG A-N 1729 
SvLm 1906 s 62); lyngbär (FB 17904); se även Rz s405 a, LY 
s 418ff och AL s 859b; utanför undersökningsområdet: 
Nh Norrfj b form l /i'nnlib•a; Mp Attmar Liden Torp m fl 

o dyl (ULMA 16:o, BOGREN 1921 s 21); Hj allm linnbär, Hede 
Linsäll Sveg Tännäs Vemdalen ro(b)b& (Mo= 1911 s 730); Hä 
linbär, Yhogdal krösorP11  (WIE= 1874); Ängersjö linnbär (MoDIN 
a st); Delsbo Färila Ljusdal lilnnbeir (ULMA); öb n: 'ling° f, 
'lingobär n, o dyl (VLL s 552, WN 1 s471 a); Malax Närpes 'lingon n 
(WEssmAN 1936 s 356, ER). 

Lingon växer allmänt över hela undersökningsområdet, även 
på högfjället (jfr LINNÉ 1737 s110, NORMIGN 1940 s486), men 
eftersom de bäst går till på hedar och torr skogsmark är de rela-
tivt ovanliga, fastän ur botanisk synpunkt allmänna, i de frodiga 
och våtlänta fjälldalarna längst i väster inom Sverige.2  Vid sidan 
av hjortron är det bara lingon, som har haft betydelse för all-
mogens hushållning i äldre tid. Också lingon kan sparas utan 
tillsats av konserveringsmedel (NORM:1PN a st). Uppgifter om att 
lingon i äldre tid har utgjort en handelsvara föreligger inte inom 
undersökningsområdet (jfr däremot LINDQV 1935 s46 och 1947 
1 s61). 

Lin g b är (limbär, linnbär) är det vanliga norrl ordet för 'lingon', 
vars utbredning från Nb når åtminstone ner till Räls, vidare in 
i Dalarne, större delen av Jämtl dock undantagen. Redan denna 
utbredning pekar på att första sammansättningsleden är identisk 
med stammen i uppsy lingon, d v s *lingwa- liksom i ljung. No-
BEEN (VSpr 5 s 389) och SAOB (1940) menar, att lingbär och 
lingon närmast har bildats till ung (^, lyng) 'bärris'. Eftersom 
»linget» inte speciellt kännetecknar lingon utan ett helt »släkte» 
i den folkliga »systematiken» (KRISTENBEN 1911 s 45) — jfr Vm- 
Malg ili'mmbärlö'yy, IkretIlcbäts,91ö'yy 'lingonris o s v' 

Ej hos WENNBERG 1873. 
2  Jfr LJ's uppteckning från övFrostv i nJämtl: »Den kraftiga örtvegetationen 

inom området gör denna växt sällsynt. På fjällhedarna finnes ofta lingonris, 
men det är sällsynt, att det blir några bär, men emellanåt kan det bli rätt 
ymnigt.» 
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och Iraissenls'yy 'ljung, Calluna vulgaris' samt Ökalix Ung n 
'ljung, (blåbärs-, lingon-, mjölon- o dyl) ris' (PIHL 1924 s 161) — 
förefaller dock sammansättningen »ung-bär» »bärris-bär»!) me- 
ningslös. HESSELMAN (1935 s 61 f) hävdar däremot, att lingon 
syftar på växtplatsen; jfr sv dikter (Skåne) ljung 'rished, hed 
(ljungmark)' (Hz s 410 b). 

Endast från Jämtl har för första sammansättningsleden anteck- 
nats uttalet som här har stöd i det närgränsande lyyvber. 
I övriga Norrl råder 'linn-, som emellertid i Äng och ÅsLappm 
regellöst växlar med Enini-, liksom 'brann- med Ibrammbär (ovan 
s 51). Något enkelt ord lind(-) eller linn(-), som linnbär här rim-
ligen kan ha associerats med, är inte känt. Det lind, linn, 'bär-
ris', som SAOB anför, är bara bekant från s Sverige (Hz s 405 a), 
där lingon heter kröser o dyl (LIEnctv 1935 s 42 ff och 1947 2 
196), på Gotland dock lindbär. Att det lexikaliska, d v s det för 
de talande medvetna uttalet nästan överallt i Norrl fixerades 
till 1 /innbär beror sannolikt på bortfall av mellankonsonanten i 
ett äldre förmjukat *lin(d)jbär2  (LirinaE SvLm XII.1 s 191, LE-
VÄNDER Dalm 2 s 297 o 276). Väsentligt är, att associationen 
mellan det norrl lingbär, där w-omljud uteblev (jfr AschwGr s 69), 
och det omljudda lyng 'bärris ni m' hade brutits, så att de assi-
milerande tendenserna i ung- fick friare spelrum. 

L yng b är (lynjebär), som — med västnordiskt omljud — i Jämtl 
är det vanliga lingon-namnet, bevarade däremot 'vy : jfr Åre ly'vy-
berly'vy 'lingonstånd'. Detsamma gjorde lingbär i Ovansiljan (Dal-
målsordb i ITLMA) tack vare det här oomljudda ung '(buske av) 
bärris m 

T ytbär (tyta, tytling) o dyl är det allmänna norska ordet för 
'lingon'. AASEN (1860 S 18) känner inget annat! Men i Jämtl 
har det endast trängt in i övFrostv. Och i Härj och Särna (J-T 
1867 8257) har nybildningen(?) rödbär slagit igenom i skarven 
mellan det sv ling- (lyng-) och det no tyt-området; jfr nyisl 
berjalyng och fär reyåber (LövE 1945 s 215; OSTENFELD & GRÖN-
TVED 1934 S 107; ej hos BLÖNDAL och JACOBSEN & MATRAS 

1  FU's alternativ lingber från sVb-vbÅng är sannolikt en etymologiserande 
skrivning. 

2  Jfr Medpd je- och Berg Hällesjö i Jämtl Ilynnd  ebår, där det svåruttalade 
konsonantmötet i stället har undvikits med hjälp av en bindevokal. Om »be-
varad» bindevokal efter k och g i no och norrl mål se HESSELMAN 1948 s 76 f 
(och REITAN 1922 s 54). 
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Odon, Vaccinium uliginosum, karta 4: ÅsL Vm-DikFatmLat-
Malg(KHD)Rås b pi 'o'tterbeira -b6ra, -Malg(OPPOrdb) Iöttebeir, 
b sg -e, b pl -a, (OPP 16:o) lo'tterbår, även Vm-Dik b pi Ihu'nn-
ba'llUra, -Lat bollbär, -Rås b pi hundballen, se vidare kartan ! ; 
äldre källor: utterbär (i Vb), vamstöt (i JämO, ölbär (i Räls) 
m fl namn från sydligare landskap (F1Sv 1755); sVb-vbÅ otter-
ber f (F1J 1857); Å Nmal otterbär (ARTED! 1729 s 40); nö: offer-
ber n (KS 1867); Multrå 'olterbär n (JN); J vamstöten (SUNDBERG 

A-N 1729 SvLm 1906 s 64); vamstöt, -en (FB 17904); NT Stjör-
dalen bjönnbcer, hestbcer (AAsEN 1860 s 18); se även Rz s492 a 
789b 790b 853a, LY s 415 ff, AA s 59 b 66 498a 670b, Ross 
s 917 b 928b; utanför undersökningsområdet (se även 
kartan!): Nb Nluleå 'o'tterbr =Ikå't4eZbr (u ö!), Råneå teater-
bdr, 'bål(1)bitr, även pi hundbållen; Nkalix b form 'hästUra; Mp 
Torp Idta(r)147- (Bocatzs 1921 s 57), Haverö (Ytterturingen) enbär; 
Hj Linsäll hunnstoske, tjärinbär, Lillhärdal ponnbär, bZåponn(bär), 
Sveg ellbär, snorbär, Älvros enbär, u 0: bämbällstöt (MoDIN 1911 
s 730); Hä olderebär, olbär, vallbär (LANsTR, 1841); Bjuråker ben(n)-
bär (WENNBG 1873)1; 8: obär, Alfta Bollnäs ollebär; Forsa Häl-
singtuna Rogsta vallhär, Bergsjö Hassela uddbär, Enånger Njut-
ånger Yhogdal hunn bär, Bjuråker Färila Ljusdal Norrbo blåbbär, 
Arbrå Järvsö tuvblåbär, u o: jabär (Wisma. 1874); Yhogdal öllbär 
(Molnig a st); Bergsjö lu'dd(a)beir, Gnarp Vddebeir, Delsbo Ihu'nnbeir, 
Gästr Valbo (ULMA); Dl Leksand lo'dbdr, Ore 
Lima Malung Transtr 'hundbär -o-, Mora Sollerön Venjan Älv-
dalen Irakkbär, Lima Ål Isnsrbär (Dalmålsordb i ULMA). — En 
karta över bl a odon-namnen slinnon, svålon och svalbär i s och 
m Sverige finns hos LINDQVIST (1947 2 349) och en översikts-
karta över odon-namnen i Norge hos HÖEG (1938 s 75). 

Odon växer över hela undersökningsområdet på myrar och i 
sumpig skogsmark, i högfjället även på torr mark. I Sverige och 
Norge nyttjas de sällan i hushållet och anses på många håll 
t o m vara skadliga (NonnuaN 1945 s 52 if). Från undersöknings-
området anges de av sgsmännen i allmänhet som onyttiga och 
ofarliga, i en del fall som skadliga. I Solleftetrakten och nvÅng 
förekom dock att de plockades och tillagades som ersättning för 
blåbär, som mognade senare på sommaren. Detsamma hände också 
på andra håll i bärfattiga trakter eller under dåliga bärår (jfr 

i Fel för 'blåbär'? Jfr nedan s 75. 
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KEYDAND 1919 1 s 57 o 157). I Danmark och på Island plockas 
och saluförs odon (Nom:morr s 54). Se vidare s 62 nedan. 

»Almuens oppfinnsomhet når det gjelder å döpe dette bwrslaget 
syns å ha vffirt nesten ubegrenset», skriver NORDHAGEN i sin 
ur semasiologisk synpunkt grundläggande studie över »Nordiske 
navn på Vaccinium uliginosum» (1945 s 97). En inte så liten del 
av denna mångfald odon-namn finner vi inom undersökningsom-
rådet. För översiktens skull delas de i namn som: 1. hör till 
od-utter-komplexet, 2. har sexuell innebörd, 3. syftar på odonens 
form, färg eller konsistens, 4. anger odonens växtplats, 5. till 
förled har en djur- eller personbenämning. När ett odon-namn 
med lika rätt kan föras till flera av dessa grupper, behandlas det 
under den lägsta ifrågakommande gruppsiffran. 

1. Utter bär (ortebär, ottbär m fl) förhärskar i ett stort och 
relativt homogent kustnorrl område från Nb i norr till Medpd i 
söder. Med nybyggarna har detta odon-namn också ryckt upp i 
lappmarkerna, inte minst i ÅsLappm, där det har nått ända upp 
till riksgränsen och bara är okänt för två av mina sgsmän, bägge 
mycket gamla, den ena i Matsdal överst i Vm-Dik och den andra 
i Lillånäset nära Jämtl-gränsen i D-Risb. Däremot är utterbär 
o dyl okänt på de flesta håll i nvÅng, t ex i Fjsjö Ålid och av 
de flesta sgsmännen i Tåsjö. I Edsele ansåg en sgsman 'o' tterbår 
vara »det rätta namnet» för odon. Fr o m Långs och Ed i sÅng 
är Iötterbeir det vanliga odon-namnet. Men så långt ner som i 
Boteå berättar en ung sgsman, att han som barn sade Inenn-
ballleri, först senare lärde han sig 'o'tterbgra. 

I uttalet är första leden i utterbär identisk med djurbenämningen 
utter : Ång och sV b Io'tter, nVb Vitter; motsättningen i Nysätra 
mellan Ititterbgr och 'ö'tter (SL s 51) är tillfällig; jfr t ex Bucwr 
(SvLm B.22 s 42) och Nysätra Vtte,si'nn (JVLms). Från Multrå och 
Nora i sÅng har belagts 'o'tteUr o dyl utan r, från Myckelgensjö i 
Asjö i nöÅng tom b pl 'o'ttb6ra, antagligen med (e)r-bortfall i an-
slutning till hjortron-namnet snåttbär (ovan s 47). En annan uttals-
variant är (Iwrb& o dyl med supradentalt el kakuminalt t, som 
dyker upp sporadiskt på skilda håll i Ås- och LyLappm'r och Ång 
(se kartan!). I vilken utsträckning också dessa uppräknade uttals-
former uppfattas som sammansättningar av utter är osäkert; jfr dock 
Vm-Malg och Ly-Björks Rams b sg Vig)/ (äldre sgsman) — 
ratar/ (yngre). 

Ud db är (oddbär) är det vanligaste odon-namnet längs Ånger-
manälvens och Fjällsjöälvens dalgångar i nvÅng — i Fjsjö dock 
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mindre vanligt än vammstöt. Så fort man avlägsnar sig från 
denna trakt är det okänt och kommer tillbaka först söder om 
undersökningsområdet i nöHäls och Gästr. Förleden 18dd- är for-
mellt identisk med Multrå '8dd m 'udd på knivar, liar; ett slags 
spets med uddig kant' och IscIde m 'udde' (JN), ResI8dd resp I8dde 
(HG). I Bodum kallade fyra sgsmän odon för Is'ddbdr, medan två 
sade Io'ddbår och tre Wrrbdr. Orrbär är tydligen en sekundär 
anslutning till 'srre m 'orrtupp'. — Or bär har bara belagts från 
Trsjö i nöÅng: lo'rbr. Det uppges vara mindre vanligt än lotterb6r. 

Odon-namnen utterbär, uddbär, orrbär och orbär i de norrl kust-
landskapen och Lappl bildar tillsammans med abär, ollebär m fl 
i Häls, uddbär i Räls och Gästr och odbär, ollbär i Dalarne ett 
geografiskt sammanhängande område, som i sin tur, möjligen med 
avbrott för svetlon, svalbär o dyl, hänger ihop med det upp- och 
mellansv odon (oda). Som väntat kommer detta senare igen i Öb 
(kartan) och i estlandssv mål (nedan s 64). Liksom vi för lingon-
namnen kunde urskilja ett östnordiskt /ing-område, som innefat-
tade både lingon och lin gbär, skönjer vi alltså för odon-namnen 
ett motsvarande östligt orienterat od-område. Det gäller emeller-
tid att finna ursprunget till detta omfattande namnkomplex och 
orsaken till dess förvirrande mångfald. 

Förleden od- i o(d)bär och odon har sammanställts med fsv öper 
'rasande, vild' (Rz s 480 a, NOREEN VSpr 3 s 87, HQ och SAOB), 
men NORDHAGEN (1945 s 69 if) avvisar — med försiktiga reserva-
tioner — på semasiologiska grunder denna tydning. Dels finner 
han sammansättningen odbär = »rasande bär» inadekvat.' Det är 
inte bären som är rasande utan — har det påståtts — de män-
niskor, som har ätit dem (s 70). Dels äger detta senare påstående 
ingen grund i verkligheten och heller inte i svensk folktradition 
(s 72). På sin höjd har bären i Sverige påståtts förorsaka huvud-
värk och yrsel eller magknip och kräkningar (s 52 f). Den öst-
europeiska föreställningen att odonen verkar berusande, som går 
igen i slaviska, baltiska och finska odon-namn (s 58f), är också 
främmande för den rent svenska traditionen2  och har inte lämnat 
några säkra spår i de sv eller no odon-namnen, annat än Idruk- 

1  Någon bet 'giftig' hos öfier, som HQ och NOREEN möjligen räknar med, är 
inte belagd. 

2  Däremot belagd från Vörå i Öb av C E THORS och Ramsberg (finnbygd!) i 
Västmanland enl benäget meddelande av E MALMKVIST. 
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kimbeir i Vittisbofjärd i Satakunda (VLL s 143 a, ej hos NORDIIGN 

s 73), som emellertid torde vara ett ungt översättningslån från 
fl juolukka o dyl. 

I stället sammanställer NORDHAGEN (s 70, 75 ff) odon och odbär 
med no dikters o(d) n 'ustyrlig anfald av hidsighet, raseri, lyst 
o s v', o(d)a f 'brunst; soed, sperma; livsmod; hidsighet' och o(d)e m 
'brunst; travl hast; oprör i sjöen' (TaRP s4711 a); jfr också ö n 
'tilböielighet, lyst' och ö(d)a f 'brunst, sterk attraa; viltert kvind-
folk' (a a s 882 a). TORP hänför dessa diktord till samma ger-
manska *wöda- som fvn bör 'rasande, våldsam' och bår m 'digter-
fflvne', fhty wuot 'rasande, galen' och wuot f 'raseri' m fl, och 
sammanställer dessa med lat vät,s 'siare', men — som NORDHAGEN 

påpekar — bestrider NiLs LID i sitt arbete »Jolesveinar og 
gröderikdomsgudar» (s 149f) denna etymologi och menar att de 
nämnda diktorden tillsammans med no och finlandssv adj oden 
'brunstig' och gudanamnet Oden bör skiljas ut från övriga nor-
diska ord på 66- och föras till ett germanskt *wöåa- 'semen mas-
culinum', bildat till *waåan i den speciella bet 'coire'. Etymolo-
gien är osäker, men ur betydelsesynpunkt syns mig den klart 
belagda sexuella innebörden hos stammen bå- värd att beakta. 

Den öppnar också på några punkter nya alternativ för Edda-
tolkare: 
V2luspå 17-181: 

fundo å, landi, litt megandi, 
Ask ok Emblo, orkglausa. 
Qnd paa ne tto, 66 pau ne h2f6o, 
lå n6 lxti n6 lito g66a 
9nd gaf 1:56inn, 66 gaf Hcenir, 

Denna nordbornas hedniska genesis har allmänt tolkats i en för-
andligad riktning: öb översätts i regel 'själ, förstånd', av NECKEL 
dock 'wille und leidenschaft' och av ScHticx (1904 s 104) 'livskraft, 
livsmjöd', och placeras i ordböckerna som formellt identiskt med 

m 'digteraavne'. Det kan emellertid i sammanhanget lika gärna 
ansättas som ackusativ •av ett *66 n eller bår m med bet 'avlings-
kraft, potens; brunst'. Denna tolkning gör rättvisa åt det väsentli-
gaste i sagan om människans skapelse: fortplantningsförmågan.2  

1  Citat efter NECKELS Edda-utgåva. 
2  Jfr också Drymskvida 26: svå var hön 64fli8 i iotunheima; och Skirnismål 

36: Durs rist ek per ok priå stafi, / ergi ok mai ok 61o1a. 
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Att den sexuella innebörden hos 6- måste vara tämligen gammal 
visar dess utbredning i nynordiska dikter. Förutom i de ovan-
nämnda substantiven (s 58) går den igen i no dikter: o(d) 'hidsig, 
vild, gal; swdvanlig indskrmiket til betydningen : brunstig, urolig 
af parringsdrift; om dyr, nogle steder endog kun om hundyr'; 
hertil o(d)mcerr f 'brunstig hoppe' och o(d)purke f 'geil so' (AA 
s 550 a, Rose s 557 a); och oden (oen, oa) 'brunstig, isffir om gede-
buk' (Rose a st); samt i sv dikter i Värmland: 'o (—ho') 'brunstig 
(om katta el räv)', Winn o 'vara löpsk (om katta)' (ULMA); och 
i Pargas i Eg Finl 'din 'brunstig, om sto' (VLL s 667). 

Till samma 66 komplex bör sannolikt hänföras de norrl och öster-
bottniska appellativen: 

Od, or n el m: Nb Nluleå Vi9d n 'fiskyngel, småfisk' (ULMA), 
'ha do stjett Vitt (19'de 'har du sköljt bort »odet», d v s fjäll och 
rom, som torkat fast på sköten' (HöGaG SvLm 1926 s 23); Vb •Holmön 
'or, b sg -'e, 'rom och fjäll m m av strömming, som ligger kvar i 
båtens botten, när man har avlägsnat strömmingsfångsten' (enl H 
MARKSTRÖM) Nysätra 'or n 'fjäll och rom, som fastnat på skötarna' 
(SL s 95); Å Arnäs 'a, b sg 'ort, 'fiskfjäll' (E0); jfr Res b sg 
o'Za n 'ett slags slem, som bildas då saltet ligger länge på fisk el 
kött', kid b sg 'sållto'ra »det bruna saltet som stannar utanpå och 
som mist sin sälta» (HG); äldre: om lekande strömming framhålles: 
».• . att den har en sådan stark rörelse, så att fjällen trängas av, 
och flyta upp i vattnet, om vilket fiskare säga, att den orar, . . . då 
även en stark och frän lukt (odor aphrodisiacus) utsprides, som kän-
nes på långt håll, . . att den i ett ögnablick i eller efter solgången 
om morgonen, med sin mjölke och rom tillsammans grumlar allt 
vattnet vit-grått, hela 2 å 3 skötlän[g]derna ut på djupet, . . . att 
rommen efter blänkan [strömmingsleken], är omgiven med en lim-
aktig saft, som fäster densamma vid havsörter, stenar, fiskarenas 
redskap . . .» (GisLER 1748 s 114), ». . . uppstiger en stark stank 
och lukt; man märker även då en tämmelig hop av fjäll uppkomma, 
det fiskare kalla or.» (a a s 119)2; or 'strömmingsfjäll, rom och 
mjölka Som släppes vid lektiden', ora, strömmingen orar 'han dam-
mar [= luktar] eller spargerar odorem aphrodisiacum, när han är i 
[r]omläggningen, och lämnar sitt or efter sig' (IHRE 1766); or 'ström-
mingsfjäll' (HÖLPELERS 4 1789 s316); or n 'rom och mjölke hos 
strömming vid lektiden' (Sjvad m fl), ora 'leka, om strömming' (Rz 
s 487b); nö: '(A n 'fjäll, fiskfjäll' (KS 1867); J Fors 'ojj m 'bäck- 

» Om sekundärt h- jfr t ex LuvinvisT SoS 1937 s51 f. 
2  Beläggen ur SAOBArkiv. NILS GISLER var f 1715 i Torp i Medpd och från 

år 1744 lektor och läkare i Härnösand. Av sammanhanget (och IRRES lokalise-
ring) syns framgå, att citaten närmast avser förhållandena i Ång. 
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spigg'; äldre: uije, oije 'fiskynge' (ERYLPHERS 2 1775 s 255); oije 
'fiskyngel' (Rz s 834 a); Öb fl: lod n 'fiskyngel', även Ifiskod n och 
'kod n (VLL s 667 b 193a resp 473a). 

Y d(e) fl: ÅsL Vm-Malg 'y, b sg -'e, b pi :a, n 'fiskyngel'; Å Res 
'y n 'fiskyngel', vanligen i sammansättningen b sg Ismi595, Tåsjö 
y, yet, 'fiskyngel' (MoLDT 1938 s 240 o 358); äldre: y 'säges om 
små fisk, som spritter i vattnet' (IHRE 1766); y 'små fisk' (Hel,-
PHERS 4 1789 s318); y 'fiskyngel' (Rz s 834a'); Multrå 'smög n koll 
'små barn; insekter; fiskyngel', även Ismö:yle (JN). 

För förståelsen av betydelseförskjutningarna hos od (or, oj) är be-
läggen hos GISLER värdefulla.2  Vi utgår från *'semen masculinum, 
sperma', som den äldsta betydelsen, vilken gradvis har förskjutits 
----> 'mjölke' -> 'mjölke och rom', och därefter divergerande: dels 
--> 'mjölke, rom, fiskfjäll m m, som faller av den lekande ström-
mingen' (-> 'fiskfjäll') ; och dels -> 'fiskyngel som kläcks ur rommen' 
--> 'småfisk i allm' 'bäckspigg'). Jfr betydelseförskjutningen hos 
sv dikter gåt n 'löpskhet' (Rz s 226 b) med no dikter gaatt m 'fiske-
yngel; ogsaa fiskens gydning' (AA s 213 a; jfr TORP s 150 b), vidare 
hos sv sil/ och sv dikter sil m 'fiskyngel m •m' < ieur roten 
'så' (SmiTH 1910 s 139 if, HQ s 907 b), hos no, nyisl och fär got n 
'fisklek; utgjuten fiskrom; fiskyngel; hajyngel' (se LIDEN ANF 50 
s 64 med hänv), och hos sv dikter im n 'fiskyngel; små fiskfjäll' 
i Häls (WENNBG 1873, jfr i V b SL s 28 o 88 samt TORP s 242 b). 
— Verbet ora i Äng är sekundärt till or. 

VENDELL menar att od i Öb beror på felaktig upplösning av fisk-
kod, medan det enkla kod är ursprungligt 'och besläktat med no 
dikters kot m 'fiskeyngel, småfisk' (på Sörlandet kod, Vestfold kov n, 
m fl) och nyisl kåå n 'småfisk o dyl'. Etymologien för detta väst-
nordiska ordkomplex är oklar (jfr TORP s 312a); jfr dock shetl 
öd- wöd 'fiskestime, som svömmer i vandfiaden, isEer stime af meget 
små fisk' (< *vada f, förmodar JAKOBSEN s1015 b; jfr nedan 
s 136 f). Mot bakgrunden av vårt norrl material bör i varje fall i 
Öb od ansättas som ursprungligt. 

I dikter där ö regelrätt faller efter lång vokal (Vb, Äng och Jämtl) 
skulle man vänta *10.  en form som likväl på grund av sin korthet 
var oändamålsenlig, jfr ed s 206 och DAUZAT 1922 s 89 f. I Jämtl er-
sattes den därför av Iojj, abstraherat ur b sg * Iojje (el * Iöjjen) med 
hiatusfyllande j; jfr i nvÄng: Edsele Juns Rams Res b pi läjjen 
'åarna' (HG, ICHD), sÅng: Multrå 'svy:jje 'svida' (JN). I Äng och 
sVb uppstod 'or el 'o?, där r substituerar ö; jfr Bjholm ob pl 
Ive'rjer 'vidjor' (EO), Dfors Ivi're, Nysätra 'venj, men Bygdeå Löv- 

1  Rz upptar ordet också från östergötl, men hans uppgift har inte kunnat 
bekräftas i andra källor. 

2  IRRES belägg väl hämtade hos GISLER. 
3  Jfr LINDQVIST SoS 1937 s50; ». . . sammanblandning av kakuminalt / och 

och dentalt r är ett ej ovanligt ordgränsfenomen.» 
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ånger m fl Ivi'di 'vidja' (SL s 64), likaså å > r i Ökalix (PIHL SvLm 
1948 s 45 ff) och i vissa dalmål (LEVANDER 2 s 7). 

Yd(e) sammanställer TORP (s 876a o 8b) med tvekan med nyno y, 
pret ydde, 'vrimle, om meget smaa dyr'; jfr nyisl ta 'idem' och fii, m 
'vrimmel, stor mtengde'. — En annan sammanställning vore den 
med nysv hyde, dialektalt även ye, 'löst folk, pack, pöbel' (Elci 
s 376 b, Rz s 274b, jfr SAOB). — En tredje, med hänsyn till norrl 
od o dyl näraliggande m öj ligh et erbjuder en kollektiv ja-bildning 
*Mi n till stammen öd.-, formellt identisk med nyno dikters ö n 'til-
böielighet, lyst' och fvn cröi n 'natur, väsen', men semasiologiskt 
närmare besläktat med nyno ö(d)a f 'brunst, sterk attraa'; jfr fsv 
åpe 'galenskap, raseri' (se SCHAGERSTR i ANF 1 s 33 ff). 

En dialektal övergång ö> y är inte helt ovanlig i s och nvÄng 
och ÅsLappm: jfr Multrå(JN) l y'ge 'öga', ly'sti 'öster i', IjOnme 
'gömma', Vm-Malg ly'sti, Ijymm, samt Res 'ytj, b sg 'y'tjtt, 'ök 
(föråldrat)' och Vm-Lat »vittra [de underjordiska] sa 'y'tjen åt hästen». 
Denna övergång syns visserligen i första rummet träffa ö < Sy 
(GEIJER SvV1 s 165), men ett hiatusfyllande j i *öjj(e) kan ha fyllt 
samma funktion som andra komponenten i Sy. Jfr också nyno dikter 
ödd f 'het iver, fremfusende hast', men i Ytre Sogn ydd (TORP 
s 882). — Den st formen 'y kan ha uppkommit både på grund av 
ordets vanliga ställning som efterled i små yde och av kontraktion 
i hiatus i ob sg; jfr norrl 'to 'loge' < fsv löe och 'hi < fsv hipe. — 
Liksom *'o är det enkla 'y genom sin korthet föga ändamålsenligt i 
den talade satsen; därav den vanliga, egentligen tautologiska sam-
mansättningen småy(de). 

1 detta sammanhang bör också anföras dalmålets odal m 'grodd 
(i sht på korn som mältas)', ode in och ode! m 'grodd (även på 
potatis)': Boda 16'dtall, Orsa Våmhus uoda4, Älvdalen luifåta 
(med nasalerat uddljud); Leksand 'ö'da och 'öda (Dalmålsordb och 
LEVANDER Dalm. 1 s 111). Den uddljudande nasala och korta vo-
kalen i Älvdalen kan vara sekundärt analogisk efter prefixet o- (jfr 
a a s 64 o 216). Efterleden sammanställer LEVANDER (s 259) med 
no aal m 'spire' (TORP s 11 b, också hos Rz s 839 a och WENNBG 
1873). Egendomligt är i så fall att vokalen ä först förkortades, var-
igenom övergången > å uteblev, och sedan åter förlängdes (a a s 111). 
Med hänsyn till odil i Leksand ville man snarare räkna med avled-
ningsändelsen -al (jfr Dalm 2 s 48 f), fastän ordet sekundärt har 
uppfattats som en sammansättning och bl a fått långt ä.1  

NORDHÅGEN har övertygande visat, hur erotisk-sexuella motiv 
och aphrodisiacum-föreställningar går igen i många av de nor-
diska odon-namnen liksom i norska folktraditioner knutna till 
odon (s 43 ff 46 ff o 75 ff). Det föreligger sålunda starka skäl för' 

1  För resonemang och råd till detta stycke tackar jag dr LARS LEVANDER och 
fil kand STIG BJÖRKLUND. 
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att också tolka odon och odbär i denna riktning (s 76), i synnerhet 
som den grupp av sv odon-namn, ballbär, pungbär m fl, som hän-
för sig till testikel-motivet, förekommer närmast väster om och 
delvis dubblerar namnen på od-, udd-, or- o dyl; jfr kartan. 

Någon säker aphrodisiacum-tradition knuten till odon har jag 
inte lyckats spåra inom undersökningsområdet; en sådan är ju 
på grund av ämnets ömtåliga natur alltid svårutforskad. Men 
från flera håll i ÅsLappm berättas, att barn varnades för att äta 
dessa bär. En gammal gumma (f 1860) i Matsdal i Vm-Dik upp-
gav först efter tredje utfrågningen motvilligt ett genuint namn 
för odon, b pi IliiinnballUra, och berättade, att man i hennes 
barndom hade varnat och förbjudit barnen att äta dessa bär. 
Varför kunde eller ville hon inte säga. Giftiga ansågs de inte, 
utan när barnen frågade om de var ätliga, brukade man svara: 
»Ä, no finn ji anne bära än e danne!»i  — Enligt andra sgsmän 
i ÄsLappm åts odon och ansågs t o m som en läckerhet av bar-
nen. Från Idvattnet i Vm-Rås skriver LISA JOHANSSON (ULMA 
acc 16944): »Otterbärriset var en hälsoört. Bären var värdefulla, 
de plockades och åts råa i mjölk och om de kokades, sockrades 
de inte. Gick man ute i skog och mark på våren, då lövet [på 
odonriset] var ungt, rev man några nävar av löv och åt.»2  — De 
motsägande uppgifterna behöver inte härledas ur skilda tradi-
tioner utan vittnar snarare om den gamla allmogens tvesyn, am-
bivalens, i förhållande till aphrodisiaca (jfr NORDHGN s 78f). 

Det nordsv odbär, som regelrätt skulle svara mot upp- och 
rikssv odon, liksom lingbär mot lingon och mjölbär mot mjölon, 
känner jag bara från Leksand i Dalarne. Formerna olo(n)bär, 
odobär och odibär i nÖb är säkert sekundära bildningar till odon 
(jfr t ex lingobär ovan s 53), den sista möjligen ombildad i an-
slutning till adj oden 'brunstig'. I Ovan- och Nedansiljan och i 
Öb står intervokaliskt och slutljudande postvokaliskt å kvar eller 
> d (LEVANDER Dalm 2 s 7f, HunpmAx 1894 s 182). I de norrl 
kustlandskapens mål upp till nVb faller å efter lång vokal, och 

1  Jämför: Från Västra Emtervik i Fryksdalen, där odon heter Ivdmmståt f, 
har en av de flitigaste upptecknarna i ULMA's Värmlandsundersökning för dess 
ledare RICHARD BRODERG berättat, att folk inte gärna vill äta »vammstöt» men 
drar sig för att tala om varför. »Det verkar som om de trodde, att de har en 
erotisk påverkan.» 

2  En liknande tradition föreligger från Vartdal i Sunnmöre (NonunoN s 79). 
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vi skulle vänta ett *bob. < *ööbcer, möjligen < *öåabcer el *ööubcer, 
eller, om redan före ö-bortfallet förledens innebörd hade blivit 
oklar, genom assimilation > *öbbcer *stibbcer. Men *obär är inte 
belagt från Norrl och knappast heller från andra sv dlkter.1  För-
leden o- är inte bara kort och oändamålsenlig i allmänhet utan 
sammanfaller dessutom med det negerande, nedsättande eller för-
stärkande prefixet o-. Ordet *obär kunde inte reserveras för ett 
visst slags bär utan hade — om det existerade — i kraft av 
språkets semasiologiska system måst betyda 'bär (i allm) med vissa 
negativa el onaturliga egenskaper'; jfr nysv ogräs, odjur, ofrö och 
ofågel (i SAOB) och nyno ufisk (Ross s 861 b). 

När ä i *ööbcer föll eller hotade att falla — eller ev redan ti-
digare assimilerades > b — gjorde sig därför vad Jul.» Gli, 
Likaorr kallar »la therapeutique verbale» gällande. Ordterapien 
strävade efter att bygga upp längre och meningsfullare namn-
former och tog till sin hjälp ljudsubstitutioner, sekundära stam-
utvidgningar och »folketymologiska»2  ombildningar, där den inte 
rentav grep till från andra bärslag överflyttade namn eller rena 
nybildningar. På grund av tillfälligheternas spel och på grund 
av skilda fonologiska och semasiologiska förutsättningar i skilda 
dikter blev resultatet mycket mångskiftande. 

Bland annat företer Häls, ett också ifråga om övriga bärnamn 
ovanligt heterogent landskap, en vildflora av odon-namn, av vilka 
de flesta ser ut att vara etymologiskt besläktade inbördes och med 

Det obär, SOM NORDHA.GEN (s 129 o 131) anför från Hällefors i Västmanl 
uttalas 18'bbilr (ULMA). JENSSEN-TIISCHS (s 256) båda belägg för obär från Bo-
huslän, som NORDRAGEN (s 68), NOREEN (VSpr 5 s 389 o 3 s 87) och väl också 
HQ (s 724 b) anför, visar sig vid granskning av källorna opålitliga. Hos OEDER 
(1769) står på s 158 öbwr men s 140 obcer (säkert tryckfel), tydligen citat efter 
FISv. Hos RUSSWIIRM står i manuskript (ULMA »blyerts 6») på s 30 såsom över-
sättning och jämförelseord till de estlandssv odon-namnen: »odon, obär Bohusl., 
svolon Ros1.», väl felciterat efter LILJEBLAD 2. el 3. uppl (1798, 1816), som har 

ett otydligt e över 0 i »(bär Bohus.» och skriver »Svolon Roslagen.» med o. Enl 
benäget meddelande av fil mag OVE ALMSTRÖM saknar Institutet för ortnamns-
och dialektforskning i Göteborg belägg för obär (frånsett J-T), medan öbär är väl 
belagt i nutida dikter i Bohuslän. 

2  Den gängse termen »folketymologi» undviks i regel i denna avh. Jfr ABBER/ 
1930 (s 76): »Volksetymologie lässt uns an etwas rein begriffliches denken, wäh-
rend bei den umdeutungen affekt, phantasie und spieltrieb oft eine entscheidende 
rolle spielen.» 
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odbeir.1  Och i de estlandssv dikterna kan vi tydligt följa, hur det 
gamla *ödhon(bcer) inför dh-bortfallet räddas genom skiftande sub-
stitutioner och hiatusutvecklingar : Dagö oojana [oo = lmalf (2], Nuckö 
(Rickul) uurtbäär [uu = lmalf g], Vippal uurdana, uudana, alla 'odon', 
Ormsö njabäär, ? hujabäär 'blåbär', (Russwuum före 1855 ULMA. acc 
16396 »blyerts 6» s30 o33; jfr TIBERG i SvLm 1943-44 s 218 ff); 
Nuckö Rågöarna Vippal 'od.  sv f (VLL s 667); Ormsö (Hullo by) 'okt-
bär (men övr Ormsö IhZähiir 'odon'; TIBERG i ULMA). 

Inom undersökningsområdet har orbär i Trsjö i nöÅng fått sitt 
r parallellt med or 'mjölke av strömming m m' i samma trakter. 
(Trsjö hörde fram till 1822 under kustsocknen Arnäs.) Associa-
tionen med det enkla ordet, som ju åtminstone i sin i nöÅng 
specialiserade betydelse avsåg något klibbigt och slemmigt — 
jfr NORDHAGEN S 75! —, har tydligen långt fram i tiden varit 
obruten. 

I Bodum i nvÄng har oddbär, vars förled saknar associativa 
anknytningar i det nutida målet, sannolikt uppkommit ur *öö-
genom substitution å > dd; jfr i rspr och i Äng snodd, rodd, sådd 
och grodd (NoREEN VSpr 4 s 62 if) samt de endast dialektala: 
'modd 'rask, hurtig; hågad' i Nmal Trsjö i Äng (jfr KS och Rz 
s 442 b); 'gro'dde, Igrådd 'groda; padda' i Vm-Malg i ÅsLappm 
och Ssjö Tåsjö i Äng resp Holmön Vännäs i sVb, men b sg 'grda 
i Res i n.vÄng och Igro'a i t ex Hemsö Nora i sÅng, Stugun i 
öJämtl och Snåsa i NTrönd; 'snådd f 'kall blåst' i Asjö Res m fl 
i Äng (jfr KS, jN och Rz s 645 b?), men 'snå f el m 'idem' i 
Nmal i vbÄng, Vm-Malg, Jämtl, Trönd m 12  Övergången ö > dd 
har genom analogi först träffat pret och pret part av 3. konju-
gationens verb (tro, trodde, trodd), såsom senast VALTER JANSSON 
övertygande har utrett (i NysvSt 27 s 113 ff), men i andra hand 
kunde den tydligen också äga rum hos nomina. 

1  NORDHAGEN har försökt tolka dessa namn (s 97f m fl). Han sammanställer 
t ex ellbär i Sveg (i Härj nära Häls) med jämtskans ead n 'yngel, avkomma' 
(s 98). Det senare ordet har emellertid kakuminalt assimilerat 1; jfr Älvros (Härj) 
'ettfely;on f 'hopp om avkomma' (JNms). — För att en metodisk genomgång 
av odon-namnen i Håls skall löna sig, fordras noggrannare kännedom om stam-
vokalernas och i:ets kvaliteter, om de olika namnformernas inbördes relationer 
— i språkmedvetandet och geografiskt — och om förledernas associativa an-
knytningar. Det mesta av detta kan endast uppnås genom en ingående utfråg-
ning i fältet. 

2  Snå och snådd bägge < *snää, till verbet sn ä 'blåsa kallt' < *snåa el *snöa 
(se HESSELMAN 1948 s 60). 
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Namnformen uddbär i nvÅng torde bero på anknytning till 
udd m eller udde m av oddbär eller *ubbär <*öbbär; jfr e'bbdr i 
Hällefors i Västmanland. Detta associativa stöd hos orden udd 
och udde ligger i varje fall i dag säkert bakom odon-namnet 
uddbär's relativt stora utbredning i norrl dikter. En sgsman 
i Bodum svarade på, frågan vad namnet uddbär kunde syfta 
på: 'dem ii inte rennEivri [= runda], utan di ii na såttes edda 
pci dem häll kanta. Men en sgsman i Fjsjö menade, att namnet 
syftade på att odon brukar ha en gadd, d v s den ibland kvar-
sittande pistillen, i änden. Se bilderna av odon hos NORDHAGEN 

(s45 o 47)!1  
NORDHAGEN (s 88 if) prövar flera etymologier för det vanligaste 

norrl odon-namnet utterbär. Starkast har han engagerat sig för 
sammanställningen med fvn åtti m 'skräck, fruktan' (s 93). Detta 
ord förefaller emellertid alltför allmänt och abstrakt för att kunna 
tjäna som förled i ett bärnamn. Dessutom är det inte •  belagt i 
fsv, och i nysv dikter endast från Värmland: otta f (Hz s 491 f). 
Förbehållslöst vill man däremot hålla med honom i hans miss-
tanke, att utterbär är ett »oppfriskningsnavn», d v s en genom 
ordterapi uppkommen ombildning, och — som han övertygande 
har visat — inte en ursprunglig sammansättning med utter.2  

Utterbär-området sammanfaller i stort sett med snottra-snotter-
bär-området (jfr kartorna 3 och 4), men medan det senare är 
ovanligt homogent ligger i det förra insprängda avvikande odon-
namn. Det gäller i synnerhet om utterbiir-områdets norra (Nb) 
och västra utkanter. Vidare har utterbär såsom en slagkraftig 
novation trängt in och är på fortsatt frammarsch i ÅsLappm 
och nvÅng väster om snottra-snotterbär-områdets gränser (jfr ovan 
s 56). I nöllils, där hjortron heter snytterbär, kallas odon där-
emot uddbär liksom i största delen av nvÅng. Vi har alltså i de 
mellanliggande bygderna i Medpd och sÅng rätt att räkna med 
ett eventuellt äldre uddbär, som har dukat under för den livs-
kraftigare ombildningen utterbär. (Ett geografiskt sammanhang 
med uddbär i Gästr kan också tänkas ha existerat.) En grupp 

2 NORDHAGEN (6 83 f), som ej kände förekomsten av udd- och oddbär i Äng, 
har delvis en annan mening. Hans sammanställning med no dikters öda f och 
ödd f el m är på grund av vokalismen mindre tilltalande. 

2 Att norrl utterbär skulle vara lån från det dialektala otterbeeren i Mark (Bran-
denburg) avvisar NORDHAGEN (6 88 f o 92 f) på goda grunder. 

5 —  496309 K.-H. Dahlatedt 
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av odon-namn, som likaså har fått ge vika för utterbär, är ball-
bär, hundballbär, hundballor (belagda också i Nb!). 

Namnet utterbär's genomslagskraft torde bero på förledens otve-
tydighet och rent fonetiska tyngd. Även om utter- vanligen inte 
står som förled i växt- eller bärnamn, är den, när den en gång 
har kommit i bruk, just av denna orsak entydig; jfr de mång.-
tydiga förlederna björn- och häst- nedan s 71 f. Den är dessutom 
begriplig och lätt att minnas, och den sluter sig dels semasiolo-
giskt till övriga bärnamn bildade till djurbenämningar i norrl 
dikter, dels fonologiskt till det (i olika dikter mer eller mindre) 
likaljudande hjortron-namnet snotterbär-snottra. Det eventuellt un-
danträngda uddbär har trots associationen till udd inte ett lika 
starkt psykologiskt stöd för sin existens (jfr NORDHON s 83). 
Framför odon-namnen med sexuell innebörd, (hund)ballbär o dyl 
samt orbär och kanske fler nu försvunna namn av od-typen, ägde 
utterbär vidare förtjänsten att vara neutralt. Utan att vara allt-
för djärv vågar man sammanställa dess framträngande i de norrl 
dikterna på de sexuella odon-namnens bekostnad med en genom 
århundradena fortgående förskjutning i den norrl allmogens livs-
syn (jfr NORDHGN s 79). Vid mina uppteckningar i nvÄng och 
ÅsLappm iakttog jag hur de sexuella odon-namnen som ett lägre 
familjärt språkskikt låg nästan oåtkomliga för en utomstående, 
om han inte redan i förväg anade deras existens. 

Hur lätt en sådan sekundär ombildning som utterbär kan uppstå 
visar det mer sentida orrbär i Bodum (ovan s 57). Språnget från 
*ööbcer till lotterbär o dyl förefaller likväl alltför långt. De be-
lagda 'orbiir och Ioddbär (och lottbiir?) har kanske gjort tjänst som 
mellanformer, men har alla till skillnad från totterbär enstavig 
förled. Vad man efterlyser är sådana namnformer som * o(b)berbär 
och *odderbär. Den förra bör ha varit den naturliga avlösaren 
till *o(b)bär, emedan efterledsfördubbling åtminstone i Äng syns 
vara det slag av ordterapi som ligger närmast till, när för- och 
efterleder har glidit ihop i bärnamn på -bär; jfr typperbär och 
tiberbär (nedan s 95 o 102). Den senare kan på motsvarande vis 
som tiverbär (s 103) vara en hybrid mellan *obberbär och oddbär, 
eller < *Merber med r-inskott till skydd för förledenl, eller 
<*ööorbcer, varav antingen orbär eller *odderbär (enl ovan s 64), 

v s äldst en pi *Mor 4- bcer; jfr förutom norrl dlkters snottra 
'Jfr RESSELMANS (1948 s 143) förklaring av nysv a(de)rton. 
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'hjortron' äldre nysv hiorton (omkr 1550 enl WESSEN 1924 s 71 o 
63; se idem 1914 s 62), nysv hjortron och nysv dikter Räls hjorter- 
bär 'smultron' (Rz s 648 a). 

2. Hundb allor, i Vm-Dik hun db allbär, är inom und ersök- 
ningsområdet framför allt känt från öJämtl, nvÅng och Sollefte- 
trakten i sÅng, men har belagts också från de närliggande Boteå 
och Skorped i Ång och flera vitt skilda håll i ÅsLappm. Dock 
händer bara undantagsvis, att detta namn, såsom av gummorna i 
Matsdal i Vm•Dik och Lillånäset i D-Risb (s 56), uppges som 
det enda namnet för odon. Och det uppges ofta som okänt, 
även i bygder där det har belagts, nämligen av sgsmän i Dor 
Vm-DikFatml  Åsele i ÅsLappm, A-Solb Fjsjö Skorped Tåsjö Ålid 
i Ång och Alanäs i nJämtl, men det kan bero på att sgsmännen 
inte ville stå för ett »oanständigt» namn. Meddelaren i Vm-Rås 
menar, att b pl hundballen skulle ha kommit från inflyttade jämtar. 
Från Res uppges b pl 'hunnbå'lleg vara ålderdomligt. Från Rams, 
där mångfalden av odon-namn är störst inom den svenska delen 
av undersökningsområdet, uppgavs b sg 'hu'nnbå'lla el b pl av 
tre sgsmän. Enligt en sgsman från Långs avser b pl Ihiennbå'lleg 
bara de omogna odonen. 

Stamvokalismen i efterleden -ballor(na) växlar enligt reglerna för 
äldre ö, eftersom ö ffr ll i dessa norrl mål har sammanfallit med ö: 
alltså 'å i nvÅng, ner till Soll i sÅng, i öJämtl och Dor i ÅsLappm, 
'ö i D-Risb, men 'a (1malf a) eller '12 för övrigt. Ordet uppträder 
nästan alltid i b pl med ändelsen '-en och kollektiv innebörd. 
I Rams dock även i b sg. Genus är f. 

Ball bär, uttalat Ibea/beir o dyl, är belagt på fyra håll inom 
hund ball-området. Från Rams uppges det av tre sgsmän, och 
meddelaren från Vm-Lat menar, att detta odon-namn ursprung- 
ligen kommer från Dorotea. 

NORDHAGEN (s 43 if) har övertygande utrett den semasiologiska 
bakgrunden till odon-namnet hundbollar (hundballor); jfr Vm-Malg 

f 'pung hos handjur', Multrå f 'testikelpung' (JN), 
Res lbeilla f 'pungen med testiklarna'. Till samma motivkrets an-
sluter sig ballbär, liksom de många namnen på pung- och -task 
i Härj. Längre söderut kommer testikelmotivet i odon-namn — 
bl a hundballar, -er — igen i Västmanl, Närke, Värml och på Dal 
samt i Telemark i Norge (NounaGN s 129); dessutom, som vi såg, 

1  Från Vm-Fatm dock känt som namn för 'hönsbär'; se nedan s 96. 
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längst i norr i Råneå i Nb.1  Allt pekar på att motivet är 
gammalt — men nu i färd med att undanträngas — i Norden. 
En intensiv och närgången utfrågning skulle sannolikt ge belägg 
från fler håll i Sverige. Betecknande för namngruppens ömtåliga 
natur är att den hos Lymmicnivs bara företrädes av ett enda be-
lägg (hundbollar i Jämtl, s 417), och att av alla kartans belägg 
inom undersökningsområdet bara ett härrör från dlktordssam-
lingarna i ULMA och SOA1 I LyLappm, Vb och de ö delarna 
av Äng finns bl a på grund av Råne-belägget skäl att i ett lägre 
språkskikt misstänka en dold relikförekomst av odon-namnen 
hundballor och ballbär. Detsamma gäller stora delar av Vm, efter-
som jag tyvärr inte hade min uppmärksamhet riktad på denna 
ömtåliga bärnamnstyp, när jag gjorde huvuddelen av mina fält-
undersökningar där.2  

3. Vdmstöt är det vanliga jämtska ordet för 'odon'. Från 
Berg i sjämtl uppges Ivcimmst'a dock som sällsynt, och från ö 
och nJämtl har det bara meddelats från Borgv, som ett alter-
nativ till bamm stöt. Däremot kommer det tillbaka i Fjsjö (alla 
sgsmän), Rams (5 sgsmän) och Edsele (1 sgsman) i nvÄng, i Sörli 
i NTrönd och i byn Kroken i H-Sus i Helg (3 sgsmän). Till den 
sistnämnda orten har det antagligen invandrat från Gudbrands-
dalen (se nedan s 74). Detta odon-namn uppträder nämligen också 
på två håll utanför undersökningsområdet: dels i övre Gudbrandsd 
och Indre Romsd i Norge (NoRnHoN s 35, jfr Rosa s 917 b), dels 
i v Värml (NounFIGN s 128, ULMA och SOA). 

I Jämtl (med Sörli) är uttalet vanligen I  vammstöyt, men även 
Ivammst8t (Revs Hackås och alternativt Rödön Åre), 'vammsteit (Häg-
genås) och 'vammstet(t) (Berg Laxsjö Hotagen och Sörli). Accenten 
växlar mellan grav och akut. Genus är m — b sg används kol- 
lektivt — utom i socknarna Häggenås Föllinge Laxsjö Hotagen och 
Sörli längs Hårkans dalgång, där det är f. Från Lit vid Hårkans 
sammanflöde med Indalsälven uppges både b sg va'mmstöy' tv och -ro  

1  Jfr också NORDHAGENS (s 46ff) tolkning av odon-namnen: sydsv böljon o dyl, 
da bölle(r) o dyl, Ity bullbeeren o dyl. 

2  Efter en kvinnlig sgsman från Krånge i Juns upptecknade jag, innan jag 
överhuvud hade stött på odon-namnet Ibållbeir, b pl Icalbiira 'odon'. Eftersom jag 
senare efter två sgsmän i Jun s har upptecknat b pl 'Ionlbära (och efter andra 
uddbeir och hundballor men inte jållbtir), måste detta första belägg misstänkas 
för att vara felhört av mig eller en tillfällig eufemistisk ombildning av min 
sgsman. 



69 

I nvÅng är b sg Ivamrnstötv, m; även ob sg Iva'nnst8t har 
antecknats. I Kroken i Helg heter det Iveimmstöylt 

V åmbär, uttalat b pi Iva'mmbfra, anförs av en upptecknare i 
Revs för 'odon', men b sg Imimmstöl ty, 'odonbusken'. Det senare 
ordet översätts emellertid bara 'odon' av en annan upptecknare 
(TB) och en meddelare från samma socken. 

Bammstöt har belagts på fem håll i eller i anslutning till 
våmstöt-området. Från Hmdal i nJämtl uppges Ibammstöyt (ac-
centen grav el akut) av fyra upptecknare eller meddelare. Från 
grannsocknen Rams liar Iba'mmstött bara upptecknats efter två 
sgsmän från västliga byar. Endast genus m har antecknats för 
detta ord. 

NORDHAGEN (s 35ff) har i anslutning till det no dlktordet vomb-
stöyt m, -a f, 'storvommet figur' och till bl a det sydsv odon-
namnet blåbugar) tolkat våmstöt som ett humoristiskt-nedsättande 
namn med syftning på odonens uppsvällda utseende. Samma inne-
börd tycks föreligga i bammstöt, där förleden ser ut att vara iden-
tisk med det nordjämtska diktordet bamm: Alanäs b sg la'mmen 
'det parti av en myr som breder ut sig', Häggenås bamm 'ut-
vidgning å ett kärl, största vidden i en tunna o dyl', Ström 'bamm, 
b sg -'en, 'flaskbål; bredaste delen av en sjö', tydligen identiskt 
med nyisl bambur, -s, -ar, m 'stort fad el kar, vandkumme; noget 
klodset og tungt i sine bevwgelser; klodset doyen hest, ög, hel-
misse; klodset baad'; jfr också nyisl bambi, -a, -ar, m 'bred, 
fremskudt bug; vom', nysv dlkter bämba f (SAOB och SÄVE & 

GusmAvsoN), och odon-namnet bämbällstöt från Härj. Dr ERIK 

MODIN, som har låtit mig ta del av en samling växtnamns-
excerpter av sin och HERMAN GEIJERS hand, har efter en sgsman 
från Vallåsen i Rams upptecknat, att dennes farfar varnade bar-
nen för att äta odon med följande ord: »Ji skö int äta mykke 
tå'n dän ba'mstött'n, för då få ji björndynga ti käfften! Björn 
ha dyngt på bära.» Med hänvisning till denna tradition menar 
MODIN, att namnet bör upplösas barns-stöt och förleden sålunda 
är bamse 'björn'. Det är möjligt att en sekundär anknytning till 
detta ord på sina håll kan föreligga; jfr att odon-namnet björn-
bär bl a är belagt från Rams och Fjsjö. Det enkla ordet bamse 
har jag vid särskild efterfrågning lyckats belägga i Långåsen i 
Ström (grannsocken till Rams och Hmdal): b sg Ibeimsn, 'björn; 
stor person'; 'nu kåmm tt dann stdrbalmsn å (jfr Ton P s 16 a). 
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Blokkebcer, plukkbcer o dyl har alls inte belagts på den sv 
sidan av riksgränsen. I Norge är det det vanliga namnet för 
odon längs Atlantkusten (NORDHGN s 24). De flesta av kartans 
belägg härrör från HÖEGS samlingar. Av de många skiftande 
uttalen har stamvokalismen 'å och 'o inte kunnat skiljas åt på 
kartan på grund av osäkerhet om vilket ljud somliga av de skrift-
liga meddelarna avser. Namnet syftar enligt NORDHAGEN (s 27 f 
och s 126 f) på bärens färg. Namntypens formrikedom, i synnerhet 
formerna med tilljämnad förled i Trönd, återstår dock att förklara. 

B 1 ål ak e, best form (kollektivt) 'Näta" har bara belagts 
från Ofdal i cJämtl, där det är det vanliga namnet på odon. 
För förleden jfr (tuv)blåbär 'odon' i nHäls och bldbuk(ar) i sydsv 
dikter. Efterleden kan formellt identifieras med: Ofdal b sg Iläkan 
(— '197102n, lmalf a — v) '(fisken) lake; (salt)lake', men är svårtydd. 

S n o rb ä r (snörbcer) har en. säregen svensk-norsk utbredning: 
sJämtl, Härj, Dalarne, Meråker i NTrönd, STrönd's gränstrakter. 
Första ledens vokal uttalas i de sv beläggen '8. Namnet syftar 
på bärköttets slemmiga och oaptitliga konsistens (MoDIN 1911 
s 730, NORDHGN s 41 f o 129); jfr hjortron-namnen snorbär och 
snotterbär o dyl (ovan s 45 o 47). 

Skinntryt(a) är det vanligaste odon-namnet på Östlandet i 
Norge. Det bör alltså inte förvåna, att det kommer igen i Tännäs-
målet i v Härj. Skinn tyt(a) har efter en sgsman i H-Sus i Helg 
antecknats som best (pi f?) 'fin& ty'ty. Efterleden har ombildats 
i anslutning till det no lingon-namnet. Till H-Sus har detta odon-
namn antagligen kommit från övre Gudbrandsd: skinntyta f (NO, 
NORDHGN s 30). Det ursprungliga namnet syftar, som NORDHAGEN 

(s 30) utreder, på odonens tjocka skinn iga skal och uppsvällda 
utseende. 

Skro e kb är är bara känt från öJämtl: Hällesjö Iskrco'k(k)belr, 
Bag Iskrå'kkWr -ber. Vid sidan av detta odon-namn uppges från 
Bag också ett yngre kropps b ii r: Iskräppbeirr -ber. Vokalen 'å — 
kan i öJämtl < (Buewr &Jim B.22 s 33). Förlederna är iden-
tiska med: Hmdal iskrekk m 'skrspp m 'tomt, tunt och skrynk-
ligt skal, ur vilket kärnan urklämts'. Dessa tvillingnamn på 'odon' 
syftar alltså på bärens tjocka skinniga skal och oaptitliga saftlösa 
innanmäte (jfr NORDHGN s 41).1  

i NORDHAGEN (s 22) sammanställer dock skrockbär med nysv skrock i den kon-
kreta bet 'spöke, troll', som emellertid inte är känd från mNorrl, eller alternativt 
med skrock i dess vanliga bet 'övertro etc'. 
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Ordet skropp är allmänt i Äng och IsLappm i samma eller lik-
nande betydelser som i Hmdal : t ex Vm-Malg Iskrepp m 'böjligt el 
mjukt skal som omgiver ngt', 'då en klämm ut lagen botti blåbära 
sä vål e bärä skreppen kvar tå dem. Jfr Nordmöre och Innherred 
skrupp m 'indtörret og indsvunden ting' (Ross s 688 a). Jfr också 
kjerringskropp 'hönsbär' i Meråker i NTrönd och 'skrupp el 'skrukk m 
'lapsk hängvagga' i Åre i vJämtl (nedan s 180). Bägge orden är tyd-
ligen med senare nasalassimilation bildade till germ *skrenk(w)- i 
nysv skrynka och nyno skrökka resp *skremp- i nysv skrympa och 
nyno skreppa (jfr HQ s 953 b och TORP S 627 b 618a o 624b). 

Strunt m är det allmänna odon-namnet i Ström i nJämtl: 
Istrent, b sg I Ströms gamla annexsocken Alanäs föreföll fak- 
tiskt odon vara helt okända bär för flera sgsmän, men två kal-
lade dem b sg Istre'nk, och en b sg Istre/ntUra. Är detta bärnamn 
en nybildning till lånordet strunt 'skräp, lort' i nysv? Det skulle 
i så fall syfta på odonens mindervärdiga egenskaper i allmänhet. 
Eller är det en inhemsk bildning ut an nasalassimilation till germ 
* strent- 'vara styv'? Jfr nysv och norrl dikter tallstrunt (och HQ 
s 1089a). 

Myrbär 'odon' är säkert belagt bara från Tärna i Ly-
Lappm.1  Jfr däremot ty moosbeer och moorbeere 'odon' (NonDuarr 
s 88) och i Häls tuvblåbär, där tuv- liksom i tranbärs-namnet tuv-
bär är = 'tuva i myr'. Detta med hänsyn till förleden väl moti-
verade men ensamstående odon-namn förklaras av att Tärna är 
en nybygd, där myrbär används om både 'hjortron' och 'tranbär' 
(ovan s 43 och nedan s 86), varigenom osäkerhet uppstod om or-
dets rätta betydelse och det alltså lätt kunde överflyttas också 
på 'odon'. 

Björnbär 'odon' är sporadiskt belagt i undersökningsom-
rådets alla landskap utom Vb (se kartan). Från Rams i nvÅng 
uppges det av tre sgsmän: b pl Ibjåkb6ra, (yngre) ibjön,b6ra; men 
från grannsocknen Fjsjö bara av en. Från H-Sus i Helg uppger 
skolläraren HÄGN VALD REIN, att Ibjönnib dr är skolbarnens vanliga 
namn för 'odon', men bland de äldre bekräftades detta odon-
namn bara av en gammal gumma, som dock hörde till mina bästa 
sgsmän. I Trönd förefaller det något vanligare; belagt från Ork-
dalen och Stjördalen redan av AASEN (1860 s 18). Björnbär är 
inom hela undersökningsområdet vida oftare och med klarare 
geografiska sammanhang känt såsom namn för 'svarta blåbär', 

1  Ett osäkert belägg från Torp i Medpd (KHD). 
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'ormbär' och 'ripbär' (se karta 2). Det ligger därför närmast till 
att tolka o do fl-namnet björnbär som ett överflyttat eller med 
NORDIIAGENS terminologi »overgripende» namn. 

Hun db är 'odon' är ungefär lika sporadiskt belagt som björnbär. 
Det är också känt från Vb: Burtr(KHD) Bygdeå(JVLms) 
bgr.  . Från Rams i nvÅng uppges b pi 'hu'nnUra -båra av två helt 
unga sgsmän. Hundbär är inom undersökningsområdet i nutida 
källor heller inte känt om andra bär, annat än i: Vm-Malg 'troll-
bär', Vm-Rås 'ormbär' och Flotagen 'hönsbär'. Från min barndom 
minns jag en hund, som åt odon direkt från det växande riset. 
De är mycket lättare att komma åt med munnen än blåbär, som 
ju sitter på böjligare ris och mer inne i den mjuka bladmassan. 
Men troligen måste förleden hund- här som i andra bär- och 
växtnamn med KRISTENSEN (1911 S 47), NORDHAGEN (S 16), VEST-
LUND (NOB 24 s 231 f) m fl i första hand tolkas nedsättande. I 
nvÅng och öJämtl — kanske också i Västmanl och Dalarne — 
bör hundbär 'odon' snarast uppfattas som en eufemistisk ellips 
för hundball(bär). 1 Ly- och PiLappm'r — och möjligen i Nordli 
i NTrönd — bör det åter sammanställas med de lapska odon-
namnen på bieyj a- o dyl 'hund-': Vefan-lp bieniamuirjö (KHD 1947), 
lulelp pädnaka-muörjeh »man förbjuder barn att äta dem; hun-
darna äta dem gärna» (NENsAN enl DRAKE 1918 s 153; jfr också 
EL 1638 och QVIGSTAD 1901 s 307 f). För möjligheten av lp 
översättningslån jfr i Vm korpbär 'ripbär' (nedan s 91 ; se också 
NORDHGN S 17). 

H ä s tb ä r 'odon' är bara känt från bygderna längs sy-no grän-
sen: övFrosty i nJämtl the'stb6r, Åre i yJämtl l hestbgr 'odon?', 
H-Sus i Helg Ihiisstbdr (bara på gården Svenskvoll), Meråker Skogn 
och Verdal i NTrönd hestber o dyl (OÅR, A ASEN 1860 s 18); 
utanför undersökningsområdet dessutom från Nkalix i Nb. Samma 
namn är framför allt från undersökningsområdets v delar — lik-
som björnbär men glesare belagt — känt om flera, vanligen till 
människoföda odugliga bär, i synnerhet 'ormbär', sporadiskt också 
'trollbär', 'hönsbär' och 'svarta blåbär'. 

Vargber (va'rgber) används vid sidan om hundbär på enstaka 
ställen i Nordli i NTrönd om 'odon' (enl benäget meddelande av 
prof NORDHAGEN). — .111-  i kk el sb e r (mikkels-, mekkelsber) är ett 
annars rent sydnorskt odon-namn (NoRnHnN s 19), som uppges 
av ett par meddelare från Vefsn i Helg (OÅR). — Kråkbär 
uppges av en meddelare i Hotagen i n cJämtl som det vanliga 
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odon-namnet där. NORDHAGEN (8 17) känner det bara från ett 
litet sydvästligt hörn av STrönd. Empetrum nigrum (= rspr kråk-
bär) heter i Jämtl vanligen skrek (nedan s 92 f). Därav kommer 
att namnet kråkbär i detta landskap har kunnat överflyttas på 
(nybildas för?) 'odon', 'hönsbär' och 'tranbär'. — Käringbär i 
övErostv i nJämtl ('tfterivbgr), Vefsn i Helg, och utanför under-
sökningsområdet Linsäll i Härj hör också till de bärnamn med 
nedsättande förleder, som sporadiskt påträffas i skiftande bety-
delser, nämligen 'svarta blåbär', 'hönsbär', 'ripbär' och (i Härj 
och Häls) 'stenbär' (jfr VESTLIIND NoB 24 s 233). 

Sekundära är djurbenämnings-förlederna säkert i utterbär och 
orrbär (ovan s 56f), liksom sannolikt i katt ugglebär i Nluleå, 
som väl närmast; förutsätter ett äldre *ögelbär, till VgeZ — 1 ö- m 
'avsmak, vämjelse' (i Nluleå Burtr m men i anslutning till 
fågelbenämningen 'kdtg'geZ f 'kattuggla' har utvidgats till ikdeö'gg-
b6r. Namnet finner i så fall måhända en parallell i det äldre öj(e)-
bcer i Lesja och Indre Romsdal, nämligen om detta hör till ken 
'vammel, som har kvalme' (Tony s 883 a; jfr NORDHGN s 84 f). 

Vid en jämförelse mellan hjortron-namnen på karta 3 och odon-
namnen på karta 4 faller de senares förvirrande mångfald och 
oberäkneliga geografiska fördelning starkt i ögonen. På grund 
av odonens mindre matnyttiga egenskaper och inte minst de före-
ställningar som knöts till dem kom odon-namnen i långt högre 
grad än t ex namnen för hjortron och lingon att höra till vad 
jag här vill kalla den sociala primärgruppens språkskikt, d v s 
den del av ordförrådet, som bara sällan når utanför familjens 
eller de lekande barnens begränsade miljö och därför i mindre 
utsträckning är utsatt för det större språksamhällets utjämnande 
krafter men i stället är ägnat för såväl tillfälli g a inflytanden 
utifrån som isolerade om- och nybildningar och relikter.' 

1  Jfr JABERG 1930 (s 68): »Je geringer der verkehrswert eines gegenstandes, 
eines lebewesens oder einer tätigkeit ist, desto mehr entzieht sich sein name der 
nivellierenden wirkung grosser sozialer zusammenhänge, desto mehr gehört die 
benennung der dorf- oder gar der familiensprache an — die verständigungsfunk-
tion der sprache tritt in den hintergrund, die konstanz des lautlichen kleides hat 
keine bedeutung.» och DAITZAT 1922 (s 140): »On con9oit en effet que des termes 
d'une utilisation friSquente, souvent employiSs dans les relations entre localitU et 
contiies diverses, conservent une stabilit6 et une fixite plus grande que les vo-
cables rares ...». 
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Likväl urskiljer man på karta 4 tre geografiskt väl avgrän-
sade huvudtyper av odon-namn: utterbär, våmstöt bammstöt och 
blokkebcer plukkbcer; samt i ett språkligt underskikt en fjärde: 
hundballor ballbär. Över hela undersökningsområdet ligger dess-
utom odon-namnen med djurbenämningar som förleder till synes 
regellöst utspridda. Likväl hör de — liksom de antagligen unga 
odon-namnen skrockbär skroppbär och strunt(bär) — framför allt 
hemma i skarvarna mellan de ovannämnda huvudtyperna. Det 
är i dessa övergångsområden som mångfalden av odon-namn är 
störst, både i gamla bygder som Meråker och Nordli i NTrönd 
och i yngre nybygder som övFrostv i nJämtl och Susendalen i 
Helg. 

Susendalen (H-Sus) bebyggdes först under 1800-talet, men inte som 
de nedre (= ny) delarna av Hattfjelldal herred och angränsande 
svenska lappmarkssocknar främst av successivt framträngande ny-
byggare utan till största delen av direkt invandrade »söringar» och 
i mindre utsträckning av svenskar. Såsom J M INGEsninTsEN i sin 
bok »Storjorden» har visat, kom de flesta »söringarna» från Gud-
brandsdalen och Stjördalen. Mot denna bakgrund låter sig de sex 
odon-namn, som jag sommaren 1947 upptecknade i lä-Sus förklaras: 
blokkbcer och plukkbwr ansluter till de äldre bygderna i norr och 
väster, bjönnbcer och hestbcer följde med inflyttarna från Stjördalen 
och ev Verdalen i NTrönd, och vomstöyt och skinntyta invandrade 
på samma vis från Gudbrandsdalen. Också ett sjunde, ej kartlagt 
odon-namn: Vtterbär, upptecknades på en gård överst i H-Sus, men 
sgsmannen uppgav det endast såsom hört av andra och gissade själv, 
att det kom från Sverige. Se också ovan s 18. 

Det största virrvarret råder emellertid i nvÅng. Där har i allt 
belagts 10 säkra odon-namn, varav inte mindre än 6 i Rams (alla 
efter mer än en sgsman!), 4 i Edsele, 3 i vardera Bodum Fjsjö 
Juris och Tåsjö, och 2 i vardera Res och Ålid. I ÅsLappm med 
Vm, som ifråga om andra bärnamn ansluter sig till nvÅng, lyc-
kades visserligen ett par av dessa konkurrerande namn, hundballor 
(hundballbär) och ballbär, få fotfäste, men i huvudsak tog den 
livskraftiga österifrån kommande novationen utterbär hem spelet. 

Blåbär, Vaccinium Myrtillus: ÅsL Vm-Malg m fl I IM'bdr(r), 
b ag -e, b pl -a; LyL Sors m fl Ibleibdir; PiL Aplg Ibgbdr; Vb s: 
Holmön IbZå'b-er, n: Burtr IbZa'belr, Jörn b pi ibZco'bera; Å Långs 
Nora Rams m fl Iblet'Ur o dyl, Nmal 'babe& ; J övFrostv Iblei(o)'br, 
Lit Åre IbZål'62- -ber; He och NT allm blåbcer (0AH); äldre 
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källor: b/ååbär (FRA= 1659 s E4 b), blåbär (STRöm 1705 s42); 
Å Multrå Ib/å'bär (JN); utanför undersökningsområdet: 
Hj allm Nåbbär (Mopix 1911 s 730); Hä Järvsö skogsblåbär, Bjur-
åker glasbärl  (Rz s 593 b); Delsbo Bjuråker benbär2, Ljusdal Färila 
björnbär, Arbrå skogsblåbär, Norrbo sluddbär, flera socknar blåbbär 
(WisTR, 1874); Delsbo(TB) Ibiönnbdr, jfr 'bUr 'björn', (P BOGREN) 

ibes'nnbdr, jfr Ibösn 'ben', Färila Ljusdal lbjönnbär (ULMA). — En 
karta över blåbärs-namnen slinnon, svålon, svalbär mfli s och m 
Sverige finns hos LINDQVIST (1947 2 349). 

Blåbär räknar LINNÉ (1737 s 107 f) för att vara den allmän-
naste örten i de något fuktiga skogarna (sylvis humidiuseulis) 
i Lappl, Vb och Ång, men den växer också på högfjället (jfr 
NORDHGN 1940 s 487). Äldre sgsmän har för mig uppgivit att 
blåbär förr i världen inte användes i hushållet utan lämnades åt 
fåglarna.3  

Namnet blåbär är gemensamt för hela undersökningsområdet. 
Men i nHäls, där Vaccinium uliginosum i rätt stor utsträckning 
har lagt beslag på detta bärnamn (ovan s 55), möter andra namn 
för V. Myrtillus. I Norge är blåbcer det enda namnet på huvud-
formen av V. Myrtillus, uppger NORDHAGEN i »Nordiske navn på 
Vaccinium Myrtillus» (1945 s 112). Men i stället har den sär-
form av blåbär, som är skinande blank och svart, en lång rad 
folkliga namn (s 121) ! 

Svarta blåbär, Vaccinium Myrtillus f. epruinosum : ÅsL Dor2, 
D-Risbo  Vm-FatmLatMalgRås Äsele2,4 Ildön,bdr -ber -Mir, vanligen 
belagt i b pl -a, men i D-Risb b sg lbjökbdra, 'hon ä svatt män 
alldeles lik lgå'bdra, Vm-Dik (Henriksfj Kittelfj) Ibjö'nbeir -ber, 
(Stennäs Sunnansjö) b pi 'sva'ttbZå'bdra; LyL St-Umnäs (stundom) 
b pi björnbera, Ly-Björkso  (Kristineberg) Malå4  (Aspliden) Ije'tbdr; 
Lycks3  (Gäddtr Rödingtr m fl) Ly-Björksi (Björksele) ortr b pi 
bera 'ka'llbdra, Stens b pi kallberra, (stundom) 
jungfrubär, St-Umnäs4  (Slussfors) b pi jungfrublåbära, karbära; 
So-Anäso  glansbär; Lycks b pi IsvcittRäbgra; PiL Ajaur (Stor- 

1  Väl egentligen 'svarta blåbär'; jfr nästa sida. 
2  WENNBERG (1873) anför däremot ben(n)bär n 'odon' från Bjuråker ! 
3  Jfr LJ's uppteckning från övFrostv i nJämtl: »Först på allra sista tiden har 

man börjat lära sig taga vara på blåbär och koka dem. I gamla tider åt man 
dem endast nyplockade i tunnmjölk. För övrigt ansåg man bär vara så gott 
som utan näringsvärde — hjortron undantagna.» 
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berg) b pi Icijäi'tbdra; Vb Skell (Innervik) b pi 'bjökblera, Jörni  
Norsjö4  Skell (Medle) 'djaitbdr; Burtr(KHD) b pi leirrbgra; Löv- 
ånger4, Iärmslektbgra; Vännäs4, -4 b pi kallbera; Burtr(KH.D) 
Bygdeå Holmsund Holmön Lövånger Umeåo 1 ,gZa'sbgr -v- o dyl; 
Ä A-Solb (2 äldre sgsmän) Ed Edsele (Gässjön) Juns (Mo Vallen) 
Långs (Forsse bruk) Rams (Nordantjäl) Älido, —3 (HäXMO Rå) Ibjö'n,-
Ur -ber, Bodumi, -1 b pi 'bjökb67-a, äldre lbjåkUra,lbjakbära, Fjsjö 
yngre b pi 'bjökbära, äldre ibjåkbära, bjarnbär, Tåsjöi  b pi 
bara, lbjän,Ura, Ibja'nbera; Rams (Tunåsen) b pi 'hdstbgra; Asjö 
(Kubbe) b pl Ihäragnabdra, A-Solb b pi 'hifra,9l6kabgra, yngre 
-slika-, Nmal (rspr-påverkat uttal) haraslickeber, Sjvad3  'harralle'kka-
bär, Skorped (Önskan) b pi Iluirasökenbölra; Nmali, _5. 'kallbär, 
pi bicibärskalla, Bjholm b pi kallbera, även käringbera; Bjärtrå4, —2 
Boteå Ed Fjsjöo  Härnösand Högsjö4  Ngrå Torsåker Ullånger-4 
b pi 'skäma'karbera o dyl, Rams (Lungsjöbaeken Ovanmo) b pi 
'skäma'karbZå'bera, Iskama'kar-; Asjöi  (Hädanberg) b pi 
Ihcies,skappsbei'ra, Soll härrskapsbär, Graninge (Viksmon) b pi Uj-
,skapsbZå'bera; A-Solb Arnäs Grundsunda_i  Härnösand Soll_i  
Vibyggerå_i Igia'nsUr -ber ; Helgum Skorped4, -4 (Önskan 
Djupsjö m fl) b pi IgZa'sbdra -Ura, Ylännäs b pi. IgUsblebera; 
Fjsjöo, —2, —5b (Sörbygden) Rams0, 4  (Hoeksjön Lavsjöedet Meåfors) 
b pi 'sva'abera, 'svcitibgra, Edsele (Ås) Juns (Krånge) Rams4, 
(Nyland Nässjö Vallåsen) Res4  kid (Lövnäset) b pi 'svcitiblåbera 
-b6ra; J Alanäs (Öllavsnäs) b sg lbjökbera, Bodsjö Hotagen Näs_o  
bjennbär o dyl; Hällesjö4 skomakarbär; Ofdal (Stavre) b sg Imari'a-
bgrv; Alanäs (Havsnäs) övFrostv4  Hällesjö Laxsjö Ström4  b sg 
igla'sUra o dyl; Alanäs (Lillviken) Laxsjö b sg Va'ykbldb6ra; Lax-
sjö4  svart(blå)bera, Hmdal Hotagen 0fda14  (Bredbyn) 'svcittbl4'b6r 
-ber, Lit4  b sg 'svättb4bera; Borgv Rag_o  inget särskilt namn; 
ile Hattfj H-Sus2, 4  (6 sgsmän) inget särskilt namn, (1 sgsman) 
IsvdttbUlber; NT Grongo  prest ber, Ogndal svart blåbcer, hestbcer, 
Grongi Kvank inget särskilt namn, (OAH); — äldre källor: 
Vb Umeå 'kaliber, Ighisber, Itjelinbe'r (PS 1804); — utanför 
undersökningsområdet: Nb Nkalix4  b form mariablåbera, 
Norrfj mariebera; Mp Ljustorp »säges . . . hava ormsliekade bär» 
(KBN); Hj Linsäll bjönnbär (Molnig 1911 s730); Hä Rogsta 
glasbär, u o rävsliekabär (WisTR 1874); Yhogdal bjönnbär (MonIN 
a st); Färila glasbär (ULMA); Dl Transtrand 'bicinnbifr, Älv-
dalen Ibyönnbgr, Mora snorber (Dalmålsordb i ULMA); Vg Var- 
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tofta härad 'sköma'karaftitnna, pi lormasZinnar — IormasZekkata Ainnar 
(Västgötaordb i ULMA); öb Vörå_4 Iskolmakablenar, IgZa'nsbalr 
(CET); NT Skogn Åsen bjönn(a)ber, Mösvik presteber, m fl namn 
(OAH); ST Oppdal (Storlidalen) bjönnabcer (NORDHGN s 121). 

De flesta floror redovisar inte denna särform av blåbär (dock 
NORDHGN 1940 s 487). Att den är bekant åtminstone över hela 
den sv delen av undersökningsområdet framgår av dess diktnamn. 
Huruvida svarta blåbär överlag skiljer sig från de vanliga blå-
bären också beträffande andra egenskaper än ytbeläggningen, t ex 
ifråga om storlek, konsistens eller smak (kemisk sammansättning) 
är inte utrett (Nortnllax 1945 s 121). Men allmogen, i synnerhet 
barnen, har ofta bestämda uppfattningar i denna fråga. I mate-
rialsamlingen ovan anger siffrorna de svarta blåbärens uppgivna 
egenskaper (frånsett färgen) i förhållande till vanliga blåbär: 
0. lika; 1. bättre, finare, mer eftertraktade; 2. större, fylligare; 
3. fastare, hårdare; 4. sötare, godare, bättre i smaken; —1. sämre 
—2. mindre; —3. lösare; —4. mindre söta, surare, sämre i sma-
ken; —5. oätliga, giftiga (-5a. »därför att de är orruslickade», 
—öb »därför att de är getslickade»); —6. skadliga för tänderna. 
Som synes är de negativa värdeomdömena framför allt lokalise-
rade till Ång. Det stämmer med min egen erfarenhet från Ed 
i sÅng, att de svarta blåbären brukar vara mindre och sämre i 
smaken — ofta fadda och torra — än vanliga blåbär. 

De talrika diktnamnen på svarta blåbär delas för översiktens 
skull i namn som: 1. har en djurbenämning till förled, 2. har 
en personbenämning till förled, 3. syftar på bärets färg eller 
glans (och ej kan föras under 1. el 2.). 

1. Björnbär 'svarta blåbär' är i ett obrutet geografiskt sam-
manhang känt från nvÅng och ÅsLappm med utlöpare till St-
Umnäs' i LyLappm, A-Solb Ed och Långs i Ång och Öllavsnäs 
i Alanäs i nJämtl. Dessutom är det belagt från spridda lokaler 
i n Sverige och Norge. Se karta 2! 

Förledens vokalism vacklar inom det nämnda området mellan 
yngre 'ö och äldre 'å 'a el dyl; jfr i ÅsLappm: Dor »fjällbouttal» 
b sg lbjng 'björnen', Åsele äldre b sg l bjyri; i nvÅng: Bodum b sg 

1  Komminister VICTOR SVEDBERG i Umnäs, som visat mig vänligheten att 
besvara min bärnamnsfrågelista efter en sgsman från Umnäs och en från Fors-
mark och bl a lämnat detta belägg, meddelar att den ene sgsmannens mor hade 
kommit från Vm. 
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Ibick Va% Rams b sg Ibjån, Tåsjö b sg Ibjan. Det ser ut 
som om det äldre uttalet vore bättre bevarat i det enkla ordet björn 
än i sammansättningen björnbär. 1 Mo i Juns 'berättade den ut-
märkte sgsmannen E P ERIKSSON av eget initiativ, att det heter 
b sg Ibjennmeisan »björnmossa», b sg Ibjennflo'r) 'Heracleum Sphon-
dylium ssp. sibiricum', b sg koll l bjennmkin, 'ett slags stora myror', 
(b sg) Ildvybjån 'Långbjörn (forsnamn)', b sg 'bjå'n, ('å nästan 'co), 
även 'björi, 'björnen', men endast b pl lbjökbeira 'svarta blåbär'. 
Denna sammanställning skulle måhända liksom det föregående tyda 
på-  att bärnamnet björnbär tillhör ett ungdomligt språkskikt i nying 
och ÅsLappm. 

Till skillnad från flera andra djurförleder i bärnamn bör björn-
inte utan vidare tolkas pejorativt. Jfr NORDHAGEN (1945 s 20 f), 
som dock förbiser att björnbär i nBäls också betyder '(vanliga) 
blåbär'. För björnbär 'svarta blåbär' är detta särskilt tydligt, 
eftersom dessa på. en mängd håll värderas högre än vanliga blå-
bär. Sgsmännen själva; förklarade ofta namnet ifråga med att 
björnen särskilt skulle tycka om att äta detta slags blåbär; så 
även MODIN (S 730). Det förefaller t o m som om en — väl se-
kundär? — tabuföreställning har utbildats kring de svarta blå-
bären: Åsele (Nordåker) »Dä ä björn som rå om dä bära.» Fjsjö 
(Rudsjö) »Vi var rädd de där bära, då vi var små. Mamma sa 
att dä va l bjökb6ra. Dä va björn som åt dom. Om vi tog dom, 
så titta vi oss omkring, om björn komme.» Juns (Mo) »... man 
varnade för dem, emedan björnen skulle bli retad om någon åt 
av hans bär.» (jfr NORDHGN s 211). — Ett par sgsmän (Tåsjö 
Ålid) menade däremot att namnet björnbär syftar på bärens färg, 
för »björnen är svart». 

Björnbär är inom undersökningsområdet också belagt såsom 
namn på sex andra bär (se karta 2). För dessa — möjligen med 
undantag av tranbär — ligger det nära till hands att tolka för-
leden pejorativt, eftersom de alla är eller anses vara oätliga eller 
mindervärdiga. Men den kan också syfta på färgen. Det gäller 
i synnerhet om ripbär, som i omoget tillstånd först är gröna och 
därefter röda eller rödbruna men såsom mogna skinande blå-
svarta, och kanske om ormbär, som har svartbruna fruktämnen 
men såsom mogna är gråblå. Semasiologiskt skulle alltså namnet 
björnbär om dessa båda bär kunna vara parallellt till nysv björn-
bär och nyno björnebcer, bjönnbcer, 'Rubus fruticosus coli.' (enl 
NORDHONS tolkning s21, jfr dock LOEWE 1913 s 12 fr), vilka bär 



79 

inte växer inom undersökningsområdet. Karta 2 visar hur be-
läggtätheten för björnbär 'alla betydelser' tunnas ut nordöst om 
yttergränsen för ormbärs allmänna förekomst. Det ser ut som 
om björnbär inom undersökningsområdet vore primärt i bet 'rip-
bär' och 'ormbär' och sekundärt hade överflyttats på 'svarta blå-
bär', 'odon' och 'trollbär', som alla tre också är svarta eller blå, 
dessutom oätliga, mindervärdiga eller åtminstone säregna i för-
hållande till de vanliga blåbären, med vilka de fem bärslagen i 
den folkliga »systematiken»' säkerligen alla har sammanställts. 
Att man måste räkna med namnöverflyttningar framgår av det 
förhållandet, att björnbär i somliga socknar har upptecknats för 
ända upp till fyra olika bär. Från Ed i King uppgav en sgsman; 
att samma person, hennes mor, hade sagt björnbär om både 'svarta. 
blåbär' och 'ormbär'. 

En restlös semasiologisk tolkning av bärnamnet björnbär inom 
undersökningsområdet torde vara omöjlig att åstadkomma. Som 
en primär faktor måste man räkna med att björnen, som ju fak-
tiskt i rätt stor utsträckning livnär sig av bär, och som därtill 
intar en central ställning i den gamla allmogens föreställningsliv, 
låg nära till att förknippas med något visst slags bär. Men vid 
valet mellan olika bärslag kan många outrannsakliga tillfällig-
heter ha spelat in. Sålunda används ju namnet björnbär, framför 
allt inom ett begränsat område i Ang, om röda bär (nedan s 86 
o 96). Från Bjholm i vhing uppges att »björnbär betyder möj-
ligen 'odon'. 'Enbär' få ibland benämningen bjennbär < jenbär.» 
Från Ngrå i sing anges betydelsen dels som osäker dels av en 
annan meddelare som 'Polygonatum odoratum???', d v s getrams, 
som har blåsvarta bär. 

Getbär 'svarta blåbär' har en klart nordvästerbottnisk utbred-
ning, men är även belagt i Olden i Nordfjord (geitabcer, NORDHGN 
s 121). Förleden ser ut att vara pejorativ; jfr att samma namn 
i sydligare trakter av Sverige används om olika oätliga eller 
mindervärdiga bär (Ly s 165 584 o 1329). Möjligen är vårt getbär 
från början en ellips för *getslektbär. Från Sörbygden i Fjsjö i 
nvÅng berättade två sgsmän, att man i »gammeltiden» hade 
trott, att det var getterna som hade slickat blåbären, så de hade 
blivit svarta. »Du ska inte plocka dom som getterna har slickat», 

1  Om *systematiken» i den folkliga uppfattningen av växtvärlden se KRISTEN-
sEig, Folkelige planteslxgter, SvLm 1911, och HESSELMAN 1935 53. 
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sade de äldre, då barnen gick för att plocka blåbär. Ingendera 
av dessa båda sgsmän kunde (eller ville?) säga något namn för 
bären ifråga. Men motivet kommer igen i flera norrl namn för 
'svarta blåbär' (nedan). 

Ef ä s tb är 'svarta blåbär' har bara belagts från Raras i nvÅng 
och Ogndal i NTrönd. Oftast nyttjas detta bärnamn om 'orm-
bär', bl a just i Rams och i ogndals grannbygd Verdal, men har 
tydligen lokalt kunnat överflyttas på 'svarta blåbär'. 

Orrbär i Burtr i nVb syftar förmodligen på att bären är blå-
glansigt svarta liksom orrtuppen — jfr Burtr 'ärr m 'orrtupp' 
men 167,- f 'orrhöna' —, kanske också på det förhållandet, att orrar 
i stor utsträckning livnär sig av blåbär (jfr LINNÅ 1737 s 109 f). 

Ormslektbär i Lövånger i nVb, harslekabär och har-
sug enb är i nö och vbÅng, hör till en säregen motivgrupp bland 
svarta-blåbärs-namnen, som också är känd från Räls, Västergötl 
och Telemark (NORDHGN s 122 noten). Namntypens uppträdande 
på vitt skilda håll i Sverige och Norge borde tyda på att den 
är gammal. NORDHAGENS (S 122) hypotes att den har uppkommit 
genom utvidgning av ett äldre * slikjuber, bildat till (nyisl) slikja f 
'glans', är bestickande med tanke på de många nordiska namn 
för 'svarta blåbär' som syftar på bärens glans: inom undersök-
ningsområdet blankbletbär, glansbär, glas(blez)bär, i Norge glasber, 
skinaber, silkeber, kjelber (NORDHON S 121). Själva den folkliga 
föreställningen att de svarta blåbären har fått sin färg och glans 
genom att något djur har slickat på vanliga blåbär behöver emel-
lertid inte nödvändigtvis vara sekundär. Den har av mig belagts 
från Lövånger i nVb, Nmal i vbÅng och Ljustorp i Medpd om 
orm, från Skorped i nöÅng om hare och från Fjsjö i nvÅng 
om g et, är dessutom känd från Sunnhordland och Telemark 
(NORDHGN S 122), och grundar sig på en iakttagelse som jag bl a 
själv — och säkert många andra — som barn gjorde i blåbärs-
skogen: om man tummar eller slickar på ett vanligt blåbär blir 
det lika ett svart blåbär. De inom undersökningsområdet belagda 
namnen av denna typ ansluter sig också formellt till dikternas 
ord för slicka: i nVb (Burtr) Israj, pret 'släkt, sup Islekt, men i 
nö och vbÅng 1.216(k)ka, pret och sup =, jfr i Nmal lläskapi'nn 
'pekfinger'. 

2. Kallbär i LyLappm, sVb och vbÅng sammanställde redan 
P STENBERG 1804 med kall m 'gubbe, gammal man', »säges sällan 



81 

i god bemärkelse». Så gör också en av mina meddelare från 
Vännäs. Men en annan meddelare från samma socken och en 
ifrån Rödingtr i Lycks menar att kallbär egentligen betyder 'han-
bär'; jfr i Vb kall m 'djurhane' (SL s 34) och Nmal rry'pkn'll m 
'riptupp', som svarar mot blåbärskall i samma socken. Denna 
tolkning förefaller mer tilltalande än att räkna med en pejorativ 
förled i trakter, där svarta blåbär i regel anses vara bättre än 
vanliga blåbär. Att förleden också på flera håll har uppfattats 
som en personbenämning — och väl då närmast med pejorativ 
innebörd — visar emellertid de i förhållande till kallbär uppen-
barligen sekundära namnen karlbär i St-Umnäs och k ärin g-
b är i Umeå (enl PS) och Bjholm. 

Sk omakarbär är det vanligaste namnet för 'svarta blåbär' i 
sing (dock okänt för TB!) men har också belagts från Rams — 
som skomakarblåbär — och Fjsjö i nvÄng och Hällesjö i 
öJämtl. Koncentrationen till det för söderifrån kommande in-
flytanden särskilt mottagliga sÅng stämmer med att denna förled 
i svarta-blåbärs-namn, att döma av de tämligen fåtaliga belägg 
som har kommit till min kännedom, tycks vara vida spridd på 
svensk botten s och ö om undersökningsområdet: förutom från 
Öb och Västergötl känner jag den också från Nacka utanför 
Stockholm (KHD) och Ekenäs i Finland (WN 2 s 198a). I nysv 
skomakarlatin och skomakarrealism är förleden otvetydigt nedsät-
tande (jfr NusvOrdb). För det folkliga skomakar(blå)bär ligger 
det — trots skomakar-ei stu 'odon' i Tinn i Telemark (NORDFIGN 

s 43 o 50) av eista f 'testikelpung' (AA s 130 a) — närmast till 
att sammanställa förleden med bärets färg. En av mina med-
delare, OSCAR LUNDIN från Ngrå, berättar: »Vi barn trodde att 
namnet kom sig av att de var blankade med skosvärta.» Och 
en sgsman i Ovanmo i Rams menade, att namnet syftade på 
skomakarens svarta beck; jfr bekebcer 'svarta blåbär' i Bodin i 
Nordland (0AH). 

De nu genomgångna personbenämnings-förlederna förefaller lik-
väl i den mån de är värdesättande vara ringaktande. Om de 
följande gäller motsatsen: de är uppskattande. 

Prestebcer i NTrönd tolkar en meddelare från Grong : »An-
tagelig fordi de er svarte som prestekjolen.» (0AH). — Herr-
s k ap s(b å)b är har belagts från de gamla bruksorterna Graninge 
och Soll men också från skogsbyn Hädanberg i Asjö, alla i Äng. 

6 —  496309 K.-H. Dahlstedt 
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Enligt sgsmannen från Graninge hade man förr i världen brukat 
plocka dessa bär och sälja dem åt herrskapet på bruket. — 
Jungfru(blå)bär och maria(blå)bär uppträder på enstaka håll 
i LyLappm, Nb och Jämtl som namn på 'svarta blåbär'. Dessa 
berömmande och i växtnamn synnerligen vanliga förleder (jfr Ly 
s 1774) kommer i Häls och sydligare sv landskap igen i namnen 
för 'åkerbär', 'stenbär' (med vacker röd glans!) och 'smultron' 
(ovan och hos Ly). 

3. Glansbär på flera håll i Äng men också belagt från So-
Anäs i LyLappm och Vörå i Öb, blankblåbär på ett par håll 
i n och cJämtl, och glasbär framförallt i Vb, men även känt på 
spridda håll i Äng — i Ylännäs glasblåbär— och Jämtl samt 
utanför undersökningsområdet från Räls och Nordfjord (NoRnnaN 
s 121)1, syftar alla på de svarta blåbärens iögonfallande glans. 
Namnet glasbär är i Räls m fl — liksom jungfrubär och maria-
bär! — också belagt om 'stenbär' (ovan s 49, LY s 800, Wrt 1 
s 218 b). 

Svartblåbär är — trots motsättningen mellan de båda färg-
adjektiven — ett namn, som dyker upp lite här och var inom 
undersökningsområdet. Många av beläggen kan vara helt till-
fälliga bildningar, eftersom de norrl målen i stället för konstruk-
tioner med fristående attribut av typen de svarta blåbären i syn-
nerhet i best form föredrar sammansättning. En av mina sgsmän 
i Vm-Dik talade sålunda om Isvdttbleibetra och, i motsättning till 
dem, 'Nå'Nå'beira. — Att även svar tbär ibland är en av sgsman- 
nen för utfrågningstillfället gjord sammansättning de svarta 
bären) visar beläggen med grav accent från nvÄng (se nedan s 107). 

I ännu högre grad än odon-namnen syns namnen för svarta 
blåbär tillhöra den sociala primärgruppens språkskikt (jfr s 73). 
Även om man kan iaktta tydliga geografiska utbredningsområden, 
t ex björnbär i nvÄng och ÅsLappm, skomakarbär i &Äng och 
getbär i SkellefteälVs-området, så är dessa sällan homogena. Inom 
samma socken, ja tom i samma by, händer det, att t ex den 
tredje sgsmannen man utfrågar inte bara uppger ett annat namn 
än de två föregående utan också — vid särskild fråga — kate- 

1  Jfr också ob pi Ig?cishäter 'svarta blåbär' i Tunaberg i Södermanland 
(ULMA 16:o). 
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goriskt dementerar de förras uppgifter. Likväl kommer somliga 
svarta-blåbärs-namn, såsom glansbär och glasbär, med större eller 
mindre lakuner igen över ganska stora områden. Här föreligger 
den möjligheten, att de har spritts språngvis (diskontinuerligt) 
på grund av yttre tillfälligheter, som har kunnat göra sig gäl-
lande ifråga öm ord som inte är utsatta för det större språk-
samhällets utjämnande krafter. I samma mån som lakunerna blir 
större och namnen uppträder endast på isolerade beläggorter 
träder emellertid ett par andra möjligheter i förgrunden: antingen 
att namnen, såsom antagligen ifråga om getbär och mariabär, på 
skilda håll har uppstått parallellt och oberoende av varandra, 
eller att de, såsom möjligen ifråga om namntypen »djurslickade 
bär», utgör relikter av ett äldre namnskick med vidsträckt ut-
bredning. 

I varje fall måste på grund av ovan antydda orsaker för det 
här framlagda materialet av svarta-blåbärs-namn — i ändå högre 
grad än för de övriga bärnamnen — den reservationen göras, att 
den folkliga namnfloran inte på långt när är bottenskrapad. 

Tranbär, Vaccinium Oxycoccos, karta 5: ÅsL Vm-Dik b pi 'tråg-
bara, i byn Kittelfj även Igå'sb6ra, -Fatm b pi Itrykbåra, -Lat b pl 
tranbera, -Malg(OPP) Itnakbdr, b sg -e, b pi -a, (KHD i Nästansjö) 
b pl Itrakbeira, -Rås tränbära o dyl — se vidare kartan!; äldre 
källor: fno tranbera mYrr; nysv tranebär (G I's reg 1555, enl 
HQ s 1214 b); tränjon, traanbär, mossbär (FRANcx 1059 s E4 b); 
tranbär, tränjon (i Uppl), myrbär (i Äng) m fl (F1Sv 1755); Vb 
Umeå Itriolube'r n (PS 1804); trönuber f (LINDER ULMA acc 149:27 
u å); Å Nmal tranubär (ARTEDI 1729 s 40); J Rödön tuvbär (FE 
17904); se även Rz s 748b, LY s 421 f och AA s 518f o 828b; 
utanför undersökningsområdet (se även kartan!): Nb ska-
lix Norrfj Ökalix b pi 'trönogArra; Hj allm tronebär tronubär 
(Mo= 1911 s 730); Hä Bjuråker mirbär, Njutånger tuvbär (WisTa 
1874); Delsbo 'tra'nbär, Gnarp litu'nnbeir (ULMA); Dl Mora Sol-
lerön Venjan Itra'nubgr -ä-, Lima Malung Transtrand 'tra'nubgr 
-bär, (Dalmålsordb i ULMA); Öb allm Itre(nobitr -blir -bär, Peder-
söre Purmo Itrrinobdr (VLL s 1030a), Karleby Vörå itränobalr (CET); 
trän(g)jon, som har meddelats mig från Närpes (E11) och Vörå 
(somliga byar, CET) anförs i litteraturen endast från sFinland 
(VLL s 1044 b, WN 2 s460). 
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Tranbär växer över hela undersökningsområdet på myrar och 
i tuviga kärr. De har inte brukat ätas, men i Skorped i nökng 
har de använts till ögonmedicin. De kartlagda tranbärs-namnen 
uppdelas lämpligen i namn som: 1. har en djurbenämning till 
förled, 2. syftar på bärets växtplats (och ej hör under 1.), 3. syftar 
på bärets smak eller andra egenskaper. 

1. Tran(u)bär är som synes väl känt från alla landskap i 
och närmast kring undersökningsområdet, med undantag för Helg 
där 'tra'nbeir bara har belagts på Svenskvolll i H-Sus. Men namnet 
saknas ändå över ganska stora sammanhängande bygder, främst 
i Helg, övre LyLappm, nedre nökng och delar av Jämt1.2  

I övre nöÅng är tranbär säkert belagt från Anundsjö (Kubbe 
Stavarn Solberg) och Skorped (Önskan, som har Asjö-mål). I nvÅng 
är tranbär väl belagt i Rams (4 sgsmän) och flera andra socknar 
(Juns och Res är otillräckligt utfrågade) men är från Tåsjö bara känt 
genom ett frågelistsvar >= rspr». 1 grannsocknen Alanäs (Gubb-
högen Öllavsnäs) i nJämtl sade däremot tre sgsmän tranbär! 

Vokalismen3  i den enstaviga förleden i tranbär skiftar mellan: 
ÅsL Dor D-Risb Vm Åsele 'a (lmalf a och a), 'v, D-Risb 'a) och Dor '8; 
Å en lång rad socknar 'a (bara lmalf a), Rams '4, Asjö A-Solb 
Bodum Fjsjö Rams 18 och Skorped (Önskan) 'ö; J Fors övFrostv (1) 
Laxsjö och Ofdal 'a och Alanäs '8; LyL och He (Svenskvoll i H-Sus) 
'a (lmalf a, a el a). —  Supradentalt eller kakuminalt 'g är regel i 
ÅsLappm och Ång: undantag Graningebruk Dor (yngre språk) D-Risb 
(alternativt) och Bodum (d:o). Också från Ly-Björks (Kristineberg) 
har jag antecknat 'n,. — Mot dessa uttal svarar i regel samma uttal 
av det enkla ordet trana, t ex: ÅsL Vm (anm) Itryke, Dor Itrdge —  
-v- -8- ; LyL Lycka Ly-Björks Iiraku; Å Asjö A-Solb Fjsjö Rams 
Itrkige, Bodum Itr8'ne -n- , Res 'tr8ke 4-, Ed och Långs Itrake 
(Imalf a), äldre Itråke, Skorped (allm) ltrake (lmalf a) men i byn 
Önskan b pi 'tr'e; J Alanäs 'tr8'ne, men övFrostv Ofdal Åre 'trän; 
He H-Sus 'trasne. Yngre språk visar nästan överallt inom de berörda 
områdena en tendens att substituera den skiftande stamvokalen i 
trana med 'a. Denna benägenhet syns vara ändå mer utbredd ifråga 
om bärnamnet tranbär. 

1  Sgsmannens far var inflyttad från Kittelfj i Vm-Dik, men gårdsnamnet är 
av äldre datum. Jfr INGEBuicasEx 1923 s 65. 

2  Emedan frågelistbesvararna från övFrostv Hotagen Näskott och Revs en-
dast anger > = rspr» eller »tranbär» kan det också ifrågasättas om alla dessa be-
lägg är genuina. 

3  Vid redogörelserna för uttalen av tranbärs-namnen i det följande måste rätt 
många av kartans belägg lämnas åsido på grund av att skriftliga meddelare och 
frglbesvarare vanligen inte har använt fonetisk beteckning. 
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För tranubär med bevarad tvåstavig förled föreligger följande 
uttal: Vb Bygdeå 1 trösgubgr, Skell b pl i trökubdra, Å Hörnefors 
Itra'nebgr, Nmal b sg I trit'neUra itr-ekebgra, NT Grong Harran Höy-
landet »tron(n)ober», öb se ovan. 

Som regel har tranbär akut accent — endast från Lycks Ly-
Björks och il-Sus har gravis belagts —, medan tranubär frånsett 
Öb har gravis, utom alternativt i Nmal. På denna för bärnamnen 
på -bär inom undersökningsområdet typiska geografiska fördel-
ning av akut och grav accent (se s 107) beror det sannolikt, att 
mellanvokalen i tranubär har synkoperats i långt större utsträck-
ning — redan i fno ! — än vad som annars är vanligt inom 
undersökningsområdet vid sammansättningar med gamla kortet 
sv femininer i första leden (jfr HESSELMAN 1905 s43). HESSEL-

MAN (1948 s 144 o 202) menar dock att accentarten inte spelar 
någon roll vid ljudförsvagning (inräknat vokalbortfall). 

Sammansättningar och avledningar till trana med bet '(bär av) 
Vaccinium Oxycoccos' är vanliga över hela Norden, inklusive sv 
Finland och Estland, utom på Island (jfr J-T s 255 f), vilket sam-
manställt med ty kran(ich)beere och eng eran berry tyder på att 
detta bärnamn har gamla anor (Hg s 1214 b). Förledens stabi-
litet — historiskt och geografiskt — visar att den inte bör tolkas 
såsom allmänt pejorativ. Det förbjuder ju också tranans skönhet 
och säregna -väsen. I stället syftar den på tranbärens växtplats: 
»Tranorna . . . välja stora, sumpiga mossar till häckplats. — — — 
Sitt bo lägger tranan oftast på en stor tuva i den svåråtkomli-
gaste delen av mossen,. . .» (JÄGERSKIÖLD & KOLTHOFF 1911-26 
s 289 b o 291 a). Att tranorna äter tranbär är också högst sanno-
likt, eftersom de livnär sig av »särskilt bär av alla slag» (a st). 
Jfr även att förleden tran-, med syftning på tranors häckplats, är 
relativt vanlig i svenska ortnamn (HELLQUIST i NoB 4 s 149 f). 

G as b är i Kittelfj i Vm-Dik syns vara en isolerad nybildning, 
sekundär i förhållande till tranbär men med samma motiv. »I 
Sverige häckar sädgåsen på myrarna» i öde fjäll- och skogstrak-
ter i Lappl, Jämtl och närgränsande områden (J&K s 319 b). I 
Vm häckar hon »här och där i skogsområdet fjärran från män-
niskoboningar. Bon funna vid Girisjön [på Marsfjället omkr 15 
km s om Kittelfjäll] och Dikanäs.» (WITT-STRÖMER 1916 s 225). 
— Kråkbär förefaller vara en ganska meningslös nybildning, 
som är säkert belagd efter en sgsman från Kyrkås i cJämtl: 
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b sg Ikrå'kbfra är röd, stor som ett lingon, och Iväks på tu'våm 
på my'råm. Jfr kråkbär 'odon' i Hotagen (s 72 f). 

Björnbär 'tranbär' är framförallt belagt från ett som det synes 
sammanhängande område i Ång och öJämtl: Rams (3 sgsmän i 
olika byar) b pi lbjökbeira, äldre Ibjåkbetra, Rag (1 sgsman) 
bfr — IbffmUr, även -14r, Asjö (bara Hädanberg) Skorped (3 sgs-
män) m fl b pi ijökbetra -bara -bära. Tranbärs-namnet björnbär 
förefaller i detta område både överflödigt och svårförklarligt; jfr 
vidare ovan s 78f och kartorna 2 och 5. Det är emellertid be-
tecknande att däggdjursförleden björn- står vid sidan av fågel-
förleden tran(u)- i namnen på Vaccinium Oxycoccos. Ingendera 
kan a priori tolkas såsom allmänt pejorativ. Från gården Sörum 
i H-Sus i Helg har jag upptecknat: b sg Ibjö'nnibdra . . . 'ho er 
iillimut og veks lutpå my'ra; 'di förtä'cll bjönni bruk å o'pp dän. 
Men detta tranbärs-namn(?) lyckades jag inte få bekräftat av 
andra sgsmän i samma trakt. — Helt ensamstående är tranbärs- 
namnet revebcer uppgivet från Solhaug Svenskli) i H-Sus 
inte långt från Sörum: ob pi Irii'väbdIr. Man sade att räven gick 
och plockade dessa bär, berättade sgsmannen. Varken bjönnbcer 
'tranbär' eller revebcer 'idem' är så vitt bekant belagt från andra 
håll i Norge. 

2. Myrbär 'tranbär' är belagt från undersökningsområdets alla 
landskap men saknas dock över stora sammanhängande bygder, 
först och främst där myrbär är 'hjortron', men också i övre 
Namd i NTrönd och vJämtl(?); se även karta 3 och s 42 f. Utanför 
undersökningsområdet kommer det igen i nöHäls samt i Nordl, 
Trönd och Hordaland (OAH). Jfr också nyisl mYraber mYra-
blåber 'tranbär'. 

I Kubbe i Asjö i nöÅng förefaller myrbär att tillhöra ett yngre 
språkskikt än tranbär. I grannsocknen Skorped är det belagt från 
åtminstone tre håll men ser ändå ut att ge vika för björnbär 'tran-
bär' och myrbär 'hjortron'. I H-Sus i Helg och i LyLappm är myr-
bär det allmänna tranbärs-namnet, fastän det var okänt för somliga 
sgsmän i Lycks. Om Tärna jfr s 71. — Från Norsjö i nVb med-
delas uttalet ImfrWir med för Skellefteälvdals-målen typisk delabia-
lisering av y; jfr 'mir f 'myr' i Byske Malå Norsjö och Skall (SL 
s 77). 

På grund av utbredningen måste man räkna med att myrbär 
(myrbcer, mYraber) 'tranbär' är gammalt i de nordiska språken. 
Slår man ihop betydelserna 'hjortron' och 'tranbär' framträder 
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ett i stora drag sammanhängande västnordiskt-norrländskt myrbär-
område, som omfattar Island, Vestlandet (från Hordaland), övre 
Gudbrandsd, Trönd, Nordl i Norge, och Ovansiljan, Flärj, nöHäls, 
Jämtl, (Medpd?,) Äng, Ås- och LyLappm'r och Vb i Sverige. Där-
utanför känner jag bara myrebwr 'tranbär' från Gråsten i Sönder-
jylland. (J-T s 256). Men vilkendera betydelsen är äldst? Nyisl 
'tranbär' ger ingen säker hållpunkt, eftersom hjortron inte växer 
på Island. Möjligen vill man ge företräde åt 'hjortron', dels av 
skäl som framhållits ovan (särskilt s 46), dels på grund av det 
gamla och vitt utbredda tran(u)bär. När namnet myrbär o dyl blev 
ledigt, i nybygder, där hjortron ej växer, eller genom att det 
trängdes undan av yngre, ursprungligen specialiserade hjortron-
namn, låg det i så fall nära till hands att i stället aptera det 
på 'tranbär'. 

M yr ty t(a), ob sg Imy'rtylt, d v s ?>myr-lingon», har inom under-
sökningsområdet bara belagts från gården Brantvoll i H-Sus i 
Helg, men är också känt från andra håll i Nordl och från STrönd 
och Nordmöre (0AH, AASEN 1860 s 18, ÅA s 518 b). 

Tjärn bär, b pl Itjakbdra, uppgavs av en sgsman i Nässjö i 
Rams i nying men var okänt för andra sgsmän, som samtidigt 
var närvarande. 

Tu v b är är ett framför allt jämtskt namn för 'tranbär', som 
har trängt in i närgränsande landskap och med enstaka belägg 
också har påträffats på andra håll i Norden: tuebcer i Gaular i 
Sunnfjord (0AH) och vid Fåborg på Fyn (J-T). 

Förledens uttal är överallt inom undersökningsområdet tuv-. I 
Rams i nying förefaller tuvbär vara det vanligaste tranbärs-namnet 
(sgsmän från 5 byar), likaså i Tåsjö (3 sgsmän). Från Dor i Ås-
Lappm är det däremot bara belagt efter en sgsman (från Ormsjö 
men född i Långsele by). Belägget från St-Umnäs i LyLappm (i 
V SVEDBERGS frglsvar) beror sannolikt på inflyttning söderifrån. 

3. Surbär, b form koll Isu'rbgra, i Holmsund och gurka g g e, 
1,sierkal g g, b sg -en, pl -a, på Holmön i sVb är två med hänsyn till 
förleden väl motiverade namn för 'tranbär'. Det förra finns från 
trakterna kring Kvarken också belagt för 'havtorn, Hippophaö 
Rhamnoides', från Nmal i vbÄng hos ARTEDI (1729 s40) och från 
sÖb hos LINNÉ (1732 s 207). Efterleden -kagge syftar på bärens 
storlek, upp till 1 cm i genomskärning, och ofta något ovala form. 
Jfr NORDBAGENS (1945 s 31 o 40) tolkning av fär kaggaber 'odon'. 
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Kangbär 'tranbär' har antecknats efter en student från Fjsjö 
i n.vÅng men är okänt för andra sgsmän i samma socken. För-
leden ser ut att vara kång(e): Fjsjö b pi Una 'klasar el hängen', 
'rökbåra hän ka'yvvils, Vm-Dik b sg Ika'vya(!), använt om tran-
bär! Men i första hand är namnet sannolikt överflyttat från 
'hönsbär' (se nedan s 98 och karta 7). 

Liksom de folkliga namnen för odon och svarta blåbär — ehuru 
inte i samma utsträckning — företer tranbärs-namnen en viss 
brokighet och oberäknelighet. Karakteristiskt är att nybyggar-
målen i ÅsLappm för alla tre bären visar större homogenitet i 
namnskicket än de äldre dikterna i nvÅng. Men affekten har 
spelat en betydligt mindre roll vid namngivningen av tranbär. 
Icke-adekvata, rent pejorativa eller berömmande förleder i tran-
bärs-namn är bara kråk- och räv-, möjligen björn- och kang-. Det 
a Ilm änn a gamla namnet tran(u)bär tyder på att dessa bär i 
äldre tid har haft en centralare ställning i nordbornas hushåll-
ning och ordförråd. Liksom lingon innehåller de bensoesyra och 
kan sparas utan tillsats av konserveringsmedel. 

Mjölon, Arctostaphylos Uva-ursi : ÅsL D-Risb Vm-DikMalgRås 
Åsele inzjölbeir, b sg -e, b pi -a, Dor b pi Imjöskibdra; LyL Lycks 
b pl 'mjö'Zber(r)a, Imjnbgra, Ly-Björks b pi Imjnbäyt ('> 1), So-
Anäs Stens St-Umnäs b pl mjölbera o dyl; Vb Burtr Lövånger 
Umeå Vännäs b pi Mjö'agra o dyl, i Vännäs även Mftagra; Å 
Bjholm Bjärtrå Bodum Boteå Långs Multrå Ngrå Ssjö Sjvad 
Skorped (Djupsjö Ilvberg) Ullånger Ålid b pi Mjö'ZUra -bra o dyl, 
Nmal oh sg 'mjAb'e'r, b sg -a, Juns Rams (Lavsjöedet Nässjö) Tå-
sjö b pi 'mjelab6ra o dyl, Asjö (Hädanberg Kubbe) A-Solb Arnäs 
Sjvad b pi Mja'Zb6ra -v- o dyl, Fjsjö (Sörbygden) b pi Mja'Zbeira, 
Ed Fjsjö (Jansjö) Juns Rams (Meåfors) Res b pl ImjalaUra o dyl, 
Ssjö Skorped (Önskan) b pl Irnjalabetra o dyl; jfr Grundsunda 
nkjv'Wris 'mjölonris', Asjö (Myckelgensjö) Arnäs Björna Mo b sg 
Imja'42b6rri'se -v- o dyl, Edsele b sg Mja'ktblitsrise; J Alanäs Emdal 
Kall Oviken Rag Ström Imjölbve'r -bdr, Bodsjö Hällesjö Laxsjö 
Norderö Revs mjötbär, Rödön mjölbär mjälabär, Häggenås 
gr, Lit Näskott 'mjcibb-dr o dyl; Ofdal Ihitstbgr; He Hattfj »Den 
bara ho ikkje har», H-Sus =--, (KIEID); Vega mjölbeer, Brönnöy 
Vik injatut, Vefsn mjöltyt, (0AH); NT Kolvereid mjölber (0AH); 
äldre källor: miölbär m (FEANcie 1659 sE,I,b); micelbcer (LINNA 
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1737 s 124) ; Å Nmal miölbär, miälabär (ARTEDI 1729 s40); utan-
för undersökningsområdet: Nb Nluleå b form mjälbera, 
Norrfj b form mjölbera; Ökalix b pi IhäuIndknåo'stren (även 'höns-
bär', PHIL 1924 s 239); Mp Torp Imjiiflabår (BOGREN 1921 s21); 
Hj mjfflär (Mount 1911 s723); Hä mjölbär n (WENNBG 1873); 
Delsbo nzelbär, Färila Yhogdal möllbär (WisTrt 1874); Öb Esse 
Petalax mjölbär (CET, WN 1 s 523 a); Vörå Isa'ndbär n (CET), 
Karleby b pi 1 ,914'121)4're (CET), Korsnäs Närpes Pe- 
talax Pörtom svinlingon (EH, W-N 2 s 382 b; jfr VLL s 980 b); se 
även Hz s 427 a, LY s 423 f och AA s 503 a. 

Mjölon växer över hela undersökningsområdet på torr sandig 
mark, även i högfjällen. I Helg och NTrönd förefaller de dock 
att vara mindre vanliga än på den svenska sidan (enl BULTENS 
atlas). Bären år oätliga, men riset har haft en mångsidig an-
vändning: till medicin, bläck, färgning och garvning (jfr LINNE 
a st, MODIN a st och GRAPENGIESBER 1926 s 255). 

Mjö Ib ä r (mjedbär, mjalbär), det vanliga mjölon-namnet över 
nästan hela den sv delen av undersökningsområdet, syftar på 
bärköttets mjöliga konsistens. Förledens vokalism är densamma 
som i det enkla mjöl: ÅsL Vm-Malg ImjöZ, äldre Imjg; Å Multrå 
m fl ',nja, Nmal 'mj8Z, Fjsjö Rams Res Tåsjö Imjet/ (lmalf o), 
A-Solb Ssjö ImjaZ (lmalf a), Arnäs ImjvZ ; Nb Ökalix 
(Pull. 1924 s189, jfr s 202 f); Mp Borgsjö 

Ilijälabär hör framför allt hemma i nö och nvÅng och vissa 
socknar i cJämtl. Förleden är formellt identisk med nzjäle 
brink av) fin sand, o dyl', som bl a har belagts från Res i Ång, 
Häggenås och Ström i Jämtl Imjeaa (ULMA), och Torp i Medpd 
Imjiiv'Za (BOGREN s 89); jfr Hz s 441 b, TORP s 427 b och HESSEL-
NÅN 1912 s 72. Detta namn syftar alltså på bärens växtplats 
eller möjligen på bärköttets mjöliga och torra konsistens. Jfr 
sandbär i Vörå i Öb och från Selånger i Medpd : imjAa 'jord-
arten' varav ImjAabke 'blad av Tussilago farfara'. Men förleden 
kan också, som min sgsman i Mo i Juns gjorde, associeras till 
verbet Imjcaa 'mjöla'; jfr Vm-Malg InzjilZa 'idem'. I varje fall 
torde mjälabär vara sekundärt till mjölbär. Ombildningen har 
åtminstone i nöÅng underlättats av uttalet InzjaZ, jz3Z o dyl 
'mjöl'. 

I Vm och Åsele syns znjälabär ej ha vunnit insteg, utan dessa 
nybyggarmål har föredragit det från alla kringliggande landskap 
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kända mjölbär. Uttalet ImjdZabdir i Bor ser dock ut att vara en 
riksspråklig, väl tillfällig uppsnyggning av *'mj cdabär. 

Med tanke på att bären är oätliga och intar en föga central 
plats i allmogens föreställningsliv visar undersökningsområdet 
ifråga om mjölon-namnen en förvånansvärd enhetlighet. Iffjälabär 
i Ång och J ämtl och m t y t (a) »mjöl-lingon» i Helg förtar inte 
nämnvärt detta intryck. Endast i häs tb är i Ofdal syns ett rent 
pejorativt mjölon-namn föreligga (jfr s 72). På den östra sidan 
av Bottenhavet möter andra typer mjölon-namn: sandbär i Vörå, 
svinbär i Karleby (även i Nyland och Eg Finl enl Vm. s 979 b 
och WN 2 8381 a) och svinlingon över stora delar av Öb; jfr 
fl sianmarja, sianpuolukka! Som redan LINNÉ (1737 s 124) på-
pekade är både ris och bär av Arctostaphylos Uva-ursi förvil-
lande lika Vaccinium Vitis-idaea. Icke-botanisten tar lätt fel och 
känner först igen mjölonen på deras motbjudande smak. 

Ripbär, Arctostaphylos alpina, karta 6: ÅsL Vm-Dik b pl Iks'rp-
bara, tkå'rph6ra, -Malg 'k8'rpbdr, b sg -e, b pl -a, I IcsIrpbd,sri's, -Fatm 
(Stornäs) gammtjäriybdr, — se vidare kartan!; ej kartlagt: 
ÅsL D-Risb(OPP) Imjölbeir 'bär av busken Arctostaphylos alpina [?] 
och uva ursi'; utanför undersökningsområdet: Hj Hede 
rypbär, Hede Lillhärdal Linsäll Tännäs trollbär (Mol= 1911 
s723); Dl fiällbär (F1Sv 1755); No allm bjönnbcer (0A11); ST 
Selbu m fl fjellbcer, Brekken Röros m fl bjönnbcer, Opdal ryp-
beer (OAH); se även AA s 608b och J-T s 23f; lapska namnl: 
sydlp Vm gäränäsnmfurrjö [»korpbär»] (KBW), g aranesmörje (OPP), 
Frostv Ofdal gärånressanmuörljö o dyl (KBW), Vefsn gäränäschiksa 
'norw. dial. »björnebeerlyng»' (EL 576), Lycks(?) garanasmurie 
(LINNA 1737 s 122, jfr 1732 s43); lulelp kieruna-muorj2 [»fjäll-
ripebär»], jfr kärränis-muorjä ' kråkbär (?)' (HGR); norsklp Polmak 
Karasjok gäränds-muorje, Kautokeino garja-muorje [» korpbär» !j 
(KN); jfr även QVIGSTAD 1901 (nr 91 93 112 124 o 138). 

Ripbär växer inom den sv delen av undersökningsområdet bara 
i den egentliga fjällvärlden, framför allt på högfjället. Se kartan! 
Öster därom uppträder det på några enstaka orter i Lappl och 
vid Bjuröklubb i Vb. Bären blir under mognaden röda eller röd-
bruna men som fullmogna skinande blåsvarta. De är smaklösa. 

Bjönnbcer är det allmänna namnet för 'ripbär' inom den no 
1  Om källor och ljudbeteckning se nedan s 155 f. 
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delen av undersökningsområdet (jfr karta 2). Ett försök till en 
tolkning av namnet har redan gjorts (s 78f). I övre Lappl stod 
de sv nybyggarna inför valet att låna ett no eller lp ord eller 
bilda ett nytt bärnamn, när de stiftade bekantskap med 'ripbär'. 
Över Tärna har tydligen björnbär från Helg trängt ner i Ly-
Lappm. För min meddelare LUDVIG GRUNDSTRÖM i So-Anäs är 
detta bärnamn dock okänt. Hans ripbär är möjligen lånat från 
rspr eller kanske hellre översättningslån från lp kieruna-muor:P. 

Korp?) är i Vm-DikMalg är säkerligen översättningslån från 
sydip, där ju garanas(en)muörje el dyl är väl belagt. Namnet syftar 
på bärens färg; jfr ravnber o dyl om 'svarta blåbär' i Hordaland 
(Ross s 583 b, OAH). Det korpe-, ravne- el ramnebcer, som i äldre 
källor anges för Rana i Helg (enl J-T s 24), är okänt i Vm's 
närmaste norska grannbygd H-Sus, bekräftas inte av 0 A HöEG8 

samlingar från Nordland, som har belägg för bjönnbcer bl a från 
Nord- och Sör-Rana, och återgår sannolikt alla till GUNNERUS 

(1766 s 67): »Norlandis plerumque bjönbcer; in Ranen autem korpe-
ber.  . . . Lappis karanas-morje (i. e. ravne-ber)» 

Kjerringbcer är säkert belagt efter två sgsmän i H-Sus 
(Brantvoll och Solhaug), men det vanligaste ripbärs-namnet är 
här som i Helg för övrigt bjönnbcer. Den pejorativa förleden 
kjerring- är inom den no delen av undersökningsområdet också 
belagd för 'odon' — även i övErostv — och 'hönsbär' (se kar-
torna 4 och 7). Har g amm(el)kärin gb är i Vm-Fatm lånats 
från grannbygden i Norge? 

Av kartans övriga ripbärs-namn ser utterbär i övErostv (LJ 
i frglsvar), omedelbart utanför utterbiir-området på karta 4, ut 
att ha överflyttats på 'ripbär' från 'odon'. Jfr att Ibja'nnbgr i 
övFrostv har upptecknats både om 'ripbär' och 'odon' (KHW). 
— K e db är i vJämtl kommer av att »barn pläga använda bären 
till halskedjor» (HENNING 1895 s71; jfr NORDHGN 1940 s483); 
jfr samma namn om 'stenbär' i Älvros i Härj (ovan s 49) och 
b sg tjäjjgrasse 'maskros, Taraxacum' i Ngrå i sÅng.1  — Väl 
motiverat med hänsyn till växtplatsen är f j ällb är (fjellbcer). 
Belägget från Åre översätts 'Andromeda, osäkert; även om »ked-
bär», Arctostaphylos?' (HG). — Om simlebcer i Åres västra 
grannbygd Meråker heter det: »Reinen skal spise summulbera.» 

1  Ej hos LY. Däremot är på tyskt språkområde kettenkraut m fl maskros-
namn på ketten- kända från »kreis Wetzlar» enl WENZEL 1930 880 och karta 93. 
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(OAH), och om trollbär i Härj : ». . . enär de växa i fjällen, 
där trollen anses bo.» (MoniN 1911 s 723). Den sistnämnda för-
leden är dock snarare allmänt pejorativ; jfr samma namn för 
'hönsbär', 'trollbär' och 'ormbär' (s 96 f o 106 och Ak s 836 a). 

Empetraceae. 

Kråkbär, Empetrum nigrum och E. hermaphroditum: ÅsL Vm-
DikFatmLatMalgRås Åsele Ikrå'kbeir, b sg -e, b pi -a, o dyl, Vm-Rås 
(Siksjö) b pi krå,pbera; LyL Sors Stens Örtr kråkbär; Vb s: Bygdei 
Holmön m fl ikräkbgr o dyl, n: Norsjö Skell m fl 1 kraskWer o dyl; 
Å Asjö A-Solb Dal Juns Nmal Rams Sjvad Tåsjö Ullånger Ålid 
m fl Icrå'kUr o dyl, Rams (Nässjö) b pi Ikrå'kkbdra, A-Solb b pi 
Ikr4'ppb6ra; Asjö (Hädanberg) b pl istrabära, Dal skornakarbär, 
Juns (en del säger:) b pi Jka'yveZb6ra; J Alanäs Hällesjö Revs 
kråkbär o dyl; Borgv övFrostv Hackås Hmdal Hotagen Häggenås 
Lit Näs Näskott Ofdal Oviken Revs Rödön Ström Uåker 'skrek, 
b sg (koll) Iskre'tjen o dyl, Åre 'skrekly'vy; He Hattfj ikröyk — 1krå'k-
bdr, Grane H-Sus Vefsn Vega Velfj Vevelstad kröyk, Vega Vik 
krekling (OAH och KHD); NT Sörli 'skrek (TB); allm krekling el 
skrekling (OAH); äldre källor: fisl gera vin af kreekiberjum; 
nysv kråkeb. ljung (BuRzus omkr 1600 s 229); kråkebär, ichtbär 
(FRANcK 1659 s E2 a); Å kråkbär sen myrbär[!] (STRÖM 1705 
s 42); Nmal kråkebär (ARTEDI 1729 s 38); J skräkiän (SUNDBERG 

ANDERSON 1729 SvLm 1906 s63), skräken (F1Sv 1755), skräk-
jen (IHRE 1766, FB 17904); se även Rz s 603 b, As s 387 b o 
686a, loss s 428 b och LY s593; utanför undersöknings-
området: Hj allra kreppbär, Hede kråbb-bär, Älvros kråbb-bärs-
livy (Mol= 1911 s726); Hä Ängersjö kråbb-b& (a st); Öb Karle-
by Vörå ikrå'kbalr (CET), Närpes Ikrocikon Ikroc-Ekbir (EH). 

Kråkbär växer över hela undersökningsområdet på hedar och 
torr skogsmark, även på högfjället (jfr NORDHGN 1940 s 488 och 
LINNÉ 1737 s 305). I Vm har kråkbär i brist på bättre bär an-
vänts till människoföda, t ex råa i mjölk. Från Bodum i nvÅng 
och Lit i cJämtl berättas, att man förr gjorde saft och vin av 
kråkbär, en konst som redan de gamla islänningarna lärde sig 
av biskop JöN av Grönland, som i sin tur hade lärt den av kung 
SVERRE i Norge (Biskupa sögur 1 s 135). Jfr också GUNNERUS 

(1766 s1). 
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Kr åkb är är det allmänna namnet på Empetrum i Lappl, Vb 
och Ång. Utanför undersökningsområdet kommer motsvarande 
namn förutom i rspr och flera nysv dikter igen i da krageba?r, 
no kråkebcer, fär kråkuber 'omogna kråkbär'1, ty krähenbeere, eng 
erow-berry, fra raisin de eorneilles (jfr J-T s 76 f och Hg s 517 b). 
Från A-Solb i nöÅng (2 sgsmän) och Vm-Lat (frglsvar) har be-
lagts kr oppb är 2, en ombildning av den mindre funktionsdugliga 
assimilerade formen kråppär (kråpper) <kråkbär. Jfr Härj krab-
bär och kreppbär och i viss mån Rams kråkkbär .2  

Skr ek (skräk) m tycks vara det allenarådande kråkbärs-namnet 
i större delen av Jämtl. Det avlöses i NTrönd av skr eklin y 
och kr ekl i n g. Huruvida 'skreklyIn i Åre i vJämtl avser endast 
'riset av kråkbär' är osäkert. Dessa tre och ytterligare en rad 
snarlika kråkbärs-namn hänför TORP (s 320 b 617 b o 635 b) alla 
till kråka. Omständigheterna kring de många ombildningarna 
återstår dock i huvudsak ännu att klarlägga. Detsamma gäller 
om kr öy k n i sHelg ; jfr krökje n hos 11.AEIRN och TORP. 

Liksom ifråga om tranbär visar den stora utbredningen av 
kråkbär m fl dyl, att förleden kråk- här inte gärna kan tolkas 
såsom allmänt pejorativ. Den brukar vanligen anses syfta på 
att bären äts av kråkor eller på bärens färg (HQ s 517 b, TORP 

8320 b, SAOB). Men kråkan är ingen typisk skogsfågel, utan en 
bygdefågel, och lever i första hand av animalisk föda, inte av 
bär. Den är heller inte svart såsom korpen och orrtuppen. Det 
sista gäller om den i Norden och Ryssland vanliga arten, grå 
kråka, Corvus corone cornix. 1 stället för denna uppträder emel-
lertid i Tyskland (v om Elbe), Schweiz, Frankrike, Spanien och 
England svartkråkan, C. corone corone (Våra fåglar 1942 1 s44, 
The Handbook of British Birds 1938 1 s 16 och kartan s 13). 
Kanske är det denna sistnämnda, som äldst har givit namn åt 
kråkbären? 

1  Men fär svartber n 'kråkbär' (enl JACOBSEN & MATRAS). 
2  Måhända kan detta namn också uppspåras i det mellanliggande Åsele. Ty-

värr stötte jag på det först under ett sent stadium av mina undersökningar. 
Dessförinnan hade jag vid mina utfrågningar ägnat endast ringa intresse åt 
kråkbärs-namnen. 

3  Bärnamnet kråkbär erbjuder alltså likadana exempel på vad SAIELGREN kallar 
»funktionell reaktion» och »korrektion» som de av honom anförda ortnamnen på 
-by med förleder på -k, -p eller -t (NoB 35 s 98ff). Oftare syns dock korrektionen 
hos de här behandlade bärnamnen ske genom efterledsfördubbling (jfr s 102). 
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Det förvånar att ett åtminstone i vår tid så betydelselöst bär 
inte visar större brokighet ifråga om de folkliga namnen! För 
vårt undersökningsområdes del ligger förklaringen väl i att kråk-
bär är ytterst allmänna och välkända. Tre namn, som inte låter 
hänföra sig till kråka, har visserligen upptecknats i Ång, men de 
uppgavs alla av sgsmännen. som — tydligen ganska tillfälliga --
alternativ till kråkbär: Stritbär i Asjö sammanställer sgsman-
nen med 'stri"tta 'spruta'; »Särskilt barnen bruka roa sig med att 
klämma på kråkbär, varvid saften sprutade ur dem.» (frglsvar 
av ASTA EKENVALL); jfr Vm-Malg 'strit 'spruta ut en vätska i en 
fin stråle'. Skomakarbär i Dal är överflyttat från 'svarta blå-
bär' (jfr s81). Om kangelber i Juns se nedan (s98). 

Cornaceae. 

Hönsbär, Cornus suecica, karta 7: ÅsL Vm-DikFatmLatMalg-
Rås ika'ykbeir, b sg -e, b pl -a, o dyl, även Vm-Dik (Sunnansjö) 
b pi ispra'kabdra, -Fatm (Stornäs) b pi Ihunnbvilbåra Ihunnbyllen, 
-Rås (Idvattnet) b pi hörnsbera »Tuppen [-= Ikdyken] måste aktas 
så han inte åt av bären.», — se vidare kartan!; äldre källor: 
»In Angermannia repperi . . . Åkerbär vocatos. nogh Hönsebär» 
(BunEus omkr 1600 8204); hönsebär (FRANcit 1659 A3a); hönsbär 
(i Äng) m fll (F1Sv 1755); Vb Umeå Ihösnsber (PS 1804); hönsber 
(LINDER U å); broskber f 2  (Rz s 55 b), svinbär n (Rz s 695 b); sVb-
vbÅ hönsbär n (KJ i ULMA 149: 2 1857—), broskber f 2  (a st); 
Å hönsbär seu mjölbär (Smitöm 1705); Nmal hönsbär (ARTEDI 1729 
s 48); J Ofdal bjennbär, kusbär, trållbär (FB 17904); se även 
AA s 317b 688a och LY s442; utanför undersöknings-
området (se även kartan!): Nb Nkalix b form 'spräkaUra, Nluleå 
b form hörnschbera, snäosbera »snusbär», Ökalix b pi IhäuIndknåo'- 

1  FlSv 2. uppl 1755 anför även >>Jentiis Smör-bär», 1. upp! 1745 däremot 
»Sitecie Smör-bär», likaså i Flora Lapponiea 1737. Lund har väl hämtat namnet 
från tidigare botaniska förf, t ex RUDBECK 1685 s 5f: »Smörbär/ hönsebär» eller 
FR,ANCK 1659 s E2 a: »Coccum unguinosum montanum, — Smörbär/ Ister- 
bär», väl 'Cornus sueeica'; jfr isterbär i SAOB (ej hos Ly). Efter LINNt har 
smörbär 'hönsbär' av flera författare lokaliserats till Jämtl el Norr! (jfr LY 
s442 och Rz s 635 b), men det har inte påträffats vare sig hos växtnamns upp-
tecknarna BURMAN och HENNING (jfr 1889 s32 och 1895 s72) eller i nutida 
dikt (ULMA, frglsvar, egna uppteckningar). 

2  Genus f tyder på att detta belägg härrör från Nmal i vbÅng. Jfr 6108. 
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stren (även 'mjölon', PHIL 1924 s 239 med hänv); Hj Sveg koykeZ-
bär (MoDIN 1911 s 706); Hä Bollnäs Hälsingtuna trollbär (Wir= 
1874); ST bjönnber, hestebcer m fl (OAH); se även Rz s 341 b, 637 b. 

Hönsbär växer allmänt inom undersökningsområdets v och n 
delar i något fuktig skogsmark och på fjället närmast över träd-
gränsen. Se kartan! I de centrala bygderna vid Storsjön i Jämtl 
och i Ådalen i Ång förekommer de däremot endast sporadiskt. 
Bären sitter sammangyttrade i upprättstående anhopningar, liknar 
på avstånd lingon men är något ljusare, större, äggformiga och 
smaklösa. Av allmogen har de på somliga håll ansetts giftiga. 

De talrika hönsbärs-namnen grupperas för översiktens skull i 
fem grupper, nämligen i namn som: 1. till förled har en fågel-
benämning, 2. en däggdjursbenämning, 3. en personbenämning, 
4. syftar på bärets utseende eller konsistens, 5. anger bärets 
växtplats. 

1. Hönsbär har en kustnorrl utbredning. Det hör framför allt 
hemma i Vb, vbÅng och nöÅng. Från Ås- och LyLappm'r och 
s och nvÅng föreligger endast enstaka och delvis osäkra be-
lägg. Förleden uttalas vanligen 'hörif- -8-. 1 Danmark och s Skan-
dinavien kommer detta namn igen (J-T s 65 f). Det anses allmänt 
syfta på att bären är särskilt omtyckta av orrhöns (SAOB, Hz 
s 601 a, LY s 442, jfr MODIN 1911 s 706), men orrar omnämns 
åtminstone i norrl allmogemål aldrig som höns! Hönsbär syns 
emellertid också vara omtyckta av tamhönsen (jfr MODIN a st 
och Vm-Rås ovan). Först och främst bör dock höns-, såsom KRIS-
'PERSEN (1911 s 53f) anser, uppfattas pejorativt liksom förlederna 
i de flesta av de följande hönsbärs-namnen. 

T y p pb är i sÅng syns vara en sekundär ombildning av höns-
bär efter typpa 'höna' (Hz s 744 b, KS och JN). Namnet är ut-
satt för assimilation i sammansättningsfogen, varav Ngrå Ityppih-
(TB) och genom efterledsfördubbling (se nedan s 102) Ullånger 
typperbär (i frglsvar av KARL ULLBERG). 

Kankb är är det allmänna hönsbärs-namnet i ÅsLappm och 
nvÅng. I öllavsnäs i Alanäs tätt intill Ång-gränsen meddelade 
en sgsman bärnamnet 'kå'ykbetra men kunde inte redogöra för 
vilka bär han egentligen avsåg. Kankbär ser ut att vara ombildat 
från hönsbär efter kanke, som är det ångermanländska ordet för 
'tupp' (OPPOrdb, Hz s 307 b, KS, JN). Jfr dock kangbär nedan! 
Denna namnbildning visar ett entydigt sammanhang mellan övre 
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delen av nvÄng och ÅsLappm.1  I de äldsta bygderna — Res 
och Rams — i nvÄng och i Hmdal i nJämtl förefaller däremot 
Cornus suecica vara helt okänd! 

Enstaka belägg för hönsbärs-namn med fågelförleder är j ärp-
bär i So-Anäs i LyLappm, tjädarbär, b pi itjädarbgra, i Ny-
liden i Bygdeå i Vb och kråkbär, b sg ikrå"kbetra, i ÖHavsnäs 
i Alanäs i nJämtl. Det sista, i v utkanten av det norrl kråkbär-
området, är väl ett till 'hönsbär' tillfälligt överflyttat namn. 

Grisbär, b sg rgri'sbltra -ä-, är det allmänna hönsbärs-
namnet i nJämt12, även i Alanäs. Svinbär uppges alternativt 
från övFrostv(LJ); dessutom från den närgränsande byn Lillå-
näset i D-Risb i ÅsLappin, b form Isvy'yibitra. Förleden kommer 
igen i svinskrubb i Helg (se nedan). I äldre källor (Hz, LY, äldst 
hos WAHLENBERG 1824) men ej i nutida dikter har svinbär 'höns-
bär' också påträffats från Vb. Både svin- och gris- är typiskt 
nedsättande bärnamnsförleder ; jfr svinbär 'mjölon' i Öb (ovan 
s90) och NORDHAGEN (1945 s16). 

Hundbär, bara belagt från Hotagen i cJämtl (frglsvar av 
komminister GUSTAF JOHNSSON), är ett typiskt nedsättande bär-
namn, som oftare används om 'odon' (ovan s 72), ibland om 'orm-
bär' eller 'trollbär' (nedan s 106). Hundpissbär, b pl Ihusnn-
pis(s)bdira, uppgavs, alternativt till kankbär, i Lomsjö i Äsele och 
syftar enl sgsmannen på bärens lukt. Hundballor — hunn-
ballbär i Vm-Fatm har, möjligen under inflytande från före-
gående namn, överflyttats från 'odon' på 'hönsbär' (jfr ovan s 67). 

Björnbär föreligger i tre mer eller mindre osäkra belägg från 
Äng och är sannolikt överflyttat från 'tranbär' till 'hönsbär'; jfr 
karta 2. I il-Sus i Helg är däremot bjönnbcer 'hönsbär' säkert 
belagt efter flera sgsmän; jfr samma hönsbärs-namn i STrönd. 
— Hästbär uppges alternativt i det ena av två frglsvar från 
Laxsjö i cJämtl och, med ?,-från Oviken i sJämtl. En sgsman 
från Sörbygden i Fjsjö i nviing uppgav också b pi Ihä'stbdra 
'hönsbär' och ville inte kännas vid kankbär. Se vidare s 72. 

Kjerringbcer i Meråker i NTrönd är otvetydigt pejora-
tivt — jfr ovan s 91 —, i bet 'hönsbär' dock sannolikt sekundärt 
till kjerringskropp el -skrubb (nedan). Också trollb är, meddelat 

Däremot heter tupp i Härj hane (hmw), varför konkelbär i Sveg inte kan 
föras hit; annorlunda MoDIN 1911 s706. 

2  Jfr HARRY MARTINSON (1948 s47 i Frostv): »Grisbär blommade runtomkring 
i blått och vitt ...». 
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från Storberg i Ajaur i PiLappm, b pi tröllbära, samt i äldre tid 
från Ofdal i cJämtl och från Häls, är pejorativt; jfr ovan s 92. 
Kusb är i vJämtl ligger det närmast till att associera med kuse m 
(Hz s 366 b och Aa s 397 b), belagt från Åre: m 'mystiskt 
väsen, varmed barnen skrämmas'; jfr Vm-Malg 'hese m 'hemlig-
hetsfull, avskräckande varelse'. Emellertid kan förleden ursprung-
ligen ha syftat på Cornus suecica's tätt sammangyttrade och 
uppsvällda bär; jfr kusa f 'klase af blomster og dl; liden klynge 
af trwer' i Sogn (Rosa s 442 a), och Vm-Malg 'ku'se m 'höstack', 
som syns gå tillbaka på en grundbetydelse 'något tjockt el upp-
svällt' (HQ s 528 b, jfr TORP s 338 a). Med hänsyn till bärens 
oaptitliga konsistens kan kusbär också förknippas med 'bis m 
'snorklump' (i Föllinge m fl, jfr JVL); jfr snorbär om 'odon' och 
'övermogna hjortron' (s 70 o 47). 

4. I Vb, LyLappm, nö och vbÅng, Nb och nÖb kan en grupp 
hönsbärs-namn urskiljas, som syftar på att bären verkar uppblåsta 
med löst bärkött innanför ett fast skal. Sprak(a)bär uppges 
av flera meddelare som enda hönsbärs-namn i Stens(-Umnäs) i 
LyLappm, men på övriga beläggorter tycks det bara nyttjas alter-
nativt till hönsbär, broskbär eller stenbär: Malå (Aspliden) 'språka-
bår, Tärna b pi 'spra'kaUra, m fl, till inf Ispra'ka (JVL). »Då man 
biter i dem är det som om det skulle sprätta till», sade min sgs-
man i Kristineberg i Ly-Björks. I Vm-Dik har b pi Ispra'kabelra 
(något osäker bet) belagts efter en sgsman i Sunnansjö. Enstavig 
förled har 'spra‘kbe-i Ir i Ly-Björks och b pl Ispra'kkUra i Arnäs i 
nöÅng. Från Arnäs' gamla annex Trsjö uppges Ispra'kUr 'orm-
bär' och i stället smällbär 'hönsbär'. — Brosk bär i vbÅng 
och LyLappm är en med sprak(a)bär parallell bildning till bros/ca 
'äta så det gnisslar under tänderne' (CR 1752; även Hz s 58b 
från Vb ; jfr JVL under braska). Uttalet Ibrö'skb6r i Hörnefors 
(med osäker bet) och Örfil och trekonsonantismen i sammansätt-
ningsfogen bildar utgångspunkten för ombildningen till bröst-
bur, Ibrii'stbä-, i Gäddtr i Lycks.2  

Stenbär hör till de bärnamn, vars betydelse inte är klart 
fixerad till ett bär (en art); jfr Lövånger i nVb 'sten,bgr 'små, 
hårda och dåliga bär, t ex lingon och blåbär, som vuxit på hård 
och torr mark', Vännäs i sVb b pl Istetinbgra 'u ö', samt bet 

1 Om sammanfall av lmalf 8 och 6L i sVb och LyLappm jfr nedan s 187. 
2  Hönsbären påstås där vara »bra vid bröstsjukdom». 
7 — 496309 K.-H. Dahlstedt 
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'Rubus sa,xatilis' i Norsjö i nVb (alternativt) och Rams i nvÅng 
(s 49 f). Om 'Cornus suecica' är det emellertid klart belagt från 
ett nordvästerbottniskt diktområde: Norsjö 'stainbirr, Ly-Björks 
b pi 1stenbgra m fl, samt från Asjö i nökng: b pi Istekb6ra. Stenen 
i hönsbär är 3 mm lång (NORDHON 1940 s437). 

Kan g b är (kångbär) i Dor (Svanabyn) och D-Risb (Strömnäs) 
i AsLappm och Tåsjö (Rörström och Tåsjö östra by) — samt i 
Fjsjö i bet 'tranbär' — i nvÅng ser i förstone ut att vara en 
ombildning av kankbär »tuppbär» associerad med Ikavy m '1. bär-
klase; 2. torkad exkrement' (i Tåsjö); alltså »klasbär; eller »dyn g-
bär». Min sgsman från D-Risb sade: Ika'vybeira — hon väks jusssm 
ka'yvvils. Men kanske är förhållandet omvänt. Ty dels föreligger 
ju konkelbär i Härj, där »tuppbär» inte kan komma ifråga, och 
dels har kangelbär i Äng och AsLappm belagts i skiftande 
betydelser: Boteå, Ika'vyabdr 'sade farmor om röda vinbär', Juns 
=-- 'kråkbär', Dor och Långs = 'u ö', Ssjö = 'små gödselklumpar 
som hänger i kors och hästars svansar (mest skämtsame, Tå-
sjö Ika'yydbeera »växer i kalsongerna». 

Kang(e) och kangel tycks i Äng och ÄsLappm vanligen avse 'bär-
klase el kvist som hänger ned', t ex Dor 'kan 'klänge, hänge', 
Multrå Ika'ne ni 'blomskaft med flera vidhängande frukter' (JN), 
Nora ob pl Ika'yZer 'klase, åtm om lingon', Trsjö ika'yye m '1. kvist, 
gren; 2. en av bär nedtyngd kvist, bärklase' (jfr Hz s 307 a!). Jfr 
även Vm-Malg Irönbäjkal yy m 'rönnbärsklase' och ovan s 88. Mycket 
talar för att denna betydelsemodifikation, som passar dåligt för 
Cornus suecica, är ursprunglig. Jfr nysv kånka kanka, Umeå 
lotivveZ 'slänga, ut av sig själv hänga ned', Ika'yyeZ 'allt som hänger 
löst' (PS 1804), Närpes i öb IkäygaZ 'kånka, bära ngt ohanterligt, 
ngt som därvid slänger omkring en' (HUMMELSTEDT 1939 s 59), som 
HUMMELSTEDT, TORP (s 257b) och SAOB för till germ *keng-  *kenk-
'vrida, sno', medan HELLQUIST (s 441 a) i första hand räknar med 
en imitativ ordskapelse. 

För da-no kongle, no dikter kongul, kink, kank o dyl 'klase, klynge 
af bfflr' (AA $ 379), även ketnkel (i Hordaland, enl OAH och NO), 
räknar emellertid FALK & TORP (1910-11 s 563) Med ett annat ur-
sprung: < germ *kang-, sidoform till *kank- , med grundbet 'klump?' 
(jfr TORP s 307b och 254f). TAMM (1890-1905 s414) ansluter sig 
till denna etymologi och hänför dessutom de nämnda verben kånka, 
kan gla o dyl till samma rot. Den senare sammanställningen av-Visas 
av HELLQUIST och HUMMELSTEDT (a st). Även om verben kangla 
o dyl och subst kang(el) o dyl på goda grunder måste hållas ety-
mologiskt isär, så har de, som vårt material för kang(el) från Äng 
och ÅsLappm visar, otvivelaktigt sekundärt förknippats med var- 



99 

andra och övat inflytande på varandras betydelser. För förlederna 
i bärnamnen konkelbär och kan gbär 'hönsbär' passar det av sakliga 
grunder bäst att utgå från en ursprunglig bet 'ngt sammanklumpat'. 
Jfr förutom Ång kang 'klump av exkrement' även Älvros i Härj 
Iko'ne m 'liten, klingrig massa, t ex av krita, av klimp i soppa som 
fastnat ihop' (JNms), och den ev analoga betydelsen hos förleden 
i kusbär (ovan) i vJämtl. 

Växlingen g k i no kongul kångel) m fl och nysv kånka — 
diktalt kan gla går igen hos flera ord i komplexet på kang- kank-
(kång- kånk-): Umeå 'kciyysiikk 'när man för ro skull bär barn på 
ryggen, vilka hålla bäraren omkring halsen . . .' (PS 1804), Vm-Malg 
'pa'ppa ha birre mä kal yksä'kk ö'ver bä'kken; Burtr Ika'yvvi's 'bråd-
mogen, småförståndig, snusförnuftig', Mattmat Ikerykvi's 'okynnig 
(om barn)', Åre 'keisyvvi's 'tvär och omöjlig', Ikäykvi's 'motspänstig 
och nyckfull (om djur som ledas)' (HG, jfr Rz s 307 b). 

Är växlingen g — k gammal i kangbär kankbär, och bägge 
etymologiskt samhöriga med Härj konkel bär, fastän kankbär under 
inverkan av hönsbär uppfattats som »tuppbär»? Eller är kankbär 
en sekundär ombildning till kangbär, en språklig hybrid upp-
kommen genom anknytning till det synonyma hönsbär och kanke 
'tupp'? 

Det norska namnkomplexet skrubba, skrubb-bcer, svin-
skrubb och kjerringskrubb tycks ingenstädes inom undersök-
ningsområdet utan bara i Bohuslän (F1Sy 1755, Rz s 601 a) ha 
trängt in i Sverige. Namnelementet skrubb- syftar säkert på att 
hönsbären är skrymmande och liksom uppblåsta (se Ho, s 952 a o 
951 a). Förlederna svin- och kjerring- förstärker den nedsättande 
innebörden. Om ombildningen kjerringskropp i Meråker i NTrönd 
se s 70 f. 

5. Strandbär, b sg Istra'nnUra, är belagt efter en sgsman i 
Öllavsnäs i Alanäs i nJämtl, där en påfallande mångfald och 
förvirring ifråga om bärnamn tycks råda, men också efter en 
sgsman från Havsnäs, den största och sedan gammalt centrala 
byn i Alanäs socken. Namnet syftar uppenbarligen på att höns-
bär, som jag själv iakttog, är vanliga i den fuktiga skogsmarken 
längs Flåsjöns stränder. 

Liksom framför allt namnen för odon och svarta blåbär tillhör 
tydligen hönsbärs-namnen den sociala primärgruppens oberäkneliga 
språkskikt, som i särskilt hög grad tolererar om- och nybildningar. 
Vissa klara geografiska sammanhang har dock kunnat iakttagas, 
däribland kangbär-kankbär-området i AsLappm och nrÄng. 
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Thymelaeaceae. 

Tibastbär, Daphne Mezereum, karta 8: ÅsL Vm-Dik b pl Ity've-
bara, 'ty'ver-, Ity'velUra, även ob pi Iti'veb6-; -Fatm(NE1) tyve-
bä r; -Lat(KHD) b pi Ity'vebdra, ty'vi-, (NE) även b pi tivebära, 
-Malg(OPP) 'ty'vibdr, b sg -e, b pi -a, (NE) b pi tyvebära, tive-; 
-Rås(KELD) b pi Ity'vebd ra, Ity'vib6ra, tyver-; — se vidare kartan!; 
äldre källor2 : fsv kellara hals, kiellere haals o dyl, tybast 3  ; 
nysv kellerhals (bär), tiweedh (FRANcx 1659 s E2 a); kiällerhals, 
tistbast (i Häls), tivelbast (i Dl) m fl (F1Sv 1755); Vb källarhalsbåsk 
(Rz s382 b); Å Nmal kiällarhals, kiällerhalsbär (ÄRT= 1729 s40); 
nö: tjällarlinffber n (KS 1867); Multrå Itjällarhåmbär, Itjäddar- 
heks,5bär n, Itivelbast, b sg (JN); J Rödön källarhalsbär 'Ribes 
alpinum' (FB 17904); se även Rz s737 a 91 b, AA s 859 a och 
LY s 54311); utanför undersökningsområdet (se även kar-
tan!): Mp Attmar källaharsbär, Torp b pi 'ti'velbgra; Hj allm 

Älvros (heter i sägnen:) flenderbär (MoDIN 1911 s 725); 
Hä tidebär, tistbast (WENxBo 1873); s tivel-, tvivel- och divelbär, 
n: divelbastbär (WisTE 1874); Delsbo Itjä'llarha'ffbetsbär (TB), Bjur-
åker Delsbo Gnarp källarhalsbär(sbuske), Bjuråker divelbastbark, 
Loos tivelbär (frgl M 4 ULMA); Dl Ovansiljan tisbär (Itai'sbgr, Itäi's-

ti'sbgr), Siljansnäs Ål Västerdi tisbas(t)bär, Rättvik itjällsrvls-
(Dalmålsordb i ULMA). 

Tibast växer på spridda lokaler över hela undersöknings-
området, dock inte i högfjällen. Norr om Skellefteälven är den 
särskilt sällsynt, men förekommer däremot ymnigt i Tåsjö i 
nvÅng, i D-Risb och Vm-DikFatm i ÅsLappm, och i Helg (enl 
HULTÅNS atlas). Tibast trivs bäst i lummig skog och på kalk-
haltig jord. Den blommar mycket tidigt, i t ex Vm ofta ännu 
medan snön ligger kvar, med rosenröda blommor. Bären är av-
långa, scharlakansröda och ytterst giftiga för människor och dägg-
djur men inte för fåglar (NORDHGN 1940 s 385). Både bark och 
bär har sedan gammalt — bland allmogen i mNorrl ända in i våra 
dagar — haft mångsidig medicinal och magisk användning. 

NILS ERIKSSON i svar på ULMA's frgl M 4. 
2  I det följande avser en del belägg busken Daphne Mezereum. Vid äldre 

belägg för källarhala är det ibland ovisst om busken el bären avses. 
3  Se FRIES 1904 s27, resp NOREEN SvLm 1911 8280. Det isl tdviår, som brukar 

anföras (efter ~sam), har ej kunnat bekräftas, enl NOREEN s 279. Tibast växer 
ej på Island el Färöarna; ej hos OSTENFELD & GRöNTVED 1934 el LÖVE 1945. 
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Tivedbast och vändelrot 
står allt ont emot, 

el dyl brukar det heta i ÅsLappm, Ång och Jämt1.1  
För tibastbär och tibast kan man inom undersökningsområdet 

urskilja två klart avgränsade namntyper. 
1. Typen ti(ved)bär, ty(ved)bär o dyl har en klart västlig 

utbredning och råder praktiskt taget allena i nvÅng och Ås-
Lappm. Öster därom uppträder den också i de närmaste byg-
derna i s och nöÅng och LyLappm, vanligen alternativt till 
källar- el tjädarhalsbär. Från Skorped har den bara belagts efter 
en sgsman i Önskan. I Stens är den avgjort ovanligare än 
tjädarhalsbär. (Om Ssjö och Dfors se nedan.) Östgränsen för 
ti(ved)bär -y- o dyl sammanfaller inom undersökningsområdet med 
den för myrbär 'hjortron', karta 3. I Medpd och sHäls syns den 
däremot gå längre mot öster. Det ser ut som om tived(buske), 
ti(ved)bast, -y- o dyl som namn på busken eller barken av Daphne 
Mezereum skulle sträcka sig (ha dröjt sig kvar?) längre österut 
än ti(ved)bär -y-, så i St-Umnäs Tärna och Multrå (JN). Från sÅng 
uppges även för Nora b sg ity'v'en 'tydligen ved av Rhamnus' [!] 
(TB) och för Säbrå tidebast »köptes på apoteket» (EO). I Liden 
i Medpd syns förhållandet dock vara det omvända. — Att i Helg 
och NTrönd i regel endast tived (tive, tyve) har belagts beror på 
att växten, ej bären, efterfrågas i 0 A HUU; frågelistor. 

Sambandet mellan nvÅng och ÅsLappm ifråga om namnet på 
tibastbär markeras ytterligare av att uttalsformerna tyvedbär o dyl 
med -y- endast i dessa trakter av undersökningsområdet visar 
stor frekvens. I synnerhet dominerar de i ÅsLappm, men också 
här är Uttal med -i- belagda. På grund av denna oregelbundenhet 
och y-vokalismens uppträdande i framför allt unga bygder ligger 
det i vårt fall närmast till hands att med FALK (1909 s 83) för-
klara den som labialisering intill v; jfr Vm-Malg svyn — svin 'svin', 
Multrå svy f 'svedja', Isvyjje 'svida'. 

Också för övrigt tycks de talrika uttalsväxlingarna och om-
bildningarna av denna bärnamnstyp inom undersökningsområdet 
kunna föras tillbaka till tibär och tivedbär. Den förra formen, 
som med FALK (1909 s 83) sannolikt kan ansättas som den ur- 

- 1  Se vidare MODIN 1911 s 725 f och 1938 s 354 f, GRANBERG 1935 s 183 ff med 
kartor 21-23, REICHBORN-KJENNERIID 1922 869 f och ULMA frgl M 4 med svar. 
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sprungligaste, har belagts på flera håll i nvÅng och c och nJämtl, 
t ex Juns Rams b pl -d-. Detta namn kändes emellertid 
mindre ändamålsenligt, när den korta förledens innebörd föll i 
glömska och dessutom andra sammansättningsledens vokal för-
svagades som i en vanlig ändelsestavelse. Genom en art av ord-
terapi eller — med SAHLGRENS terminologi — »funktionell re-
aktion» med följande »korrektion» fördubblades efterleden och 
tiberbär -y- uppstod: Ed Iti'berbdr, Rams (Tunåsen) b pi Iti'berb'era, 
Ålid b pi 'ty'berbdra, alla i Ång.1  Namnen för Daphne Mezereum 
ägde för övrigt en alldeles särskild förutsättning för en dylik 
anhopning av efterleder: För de här tidigare behandlade arterna 
gäller nästan genomgående, att bären av allmogen har uppfat-
tats sona det för arten centrala eller primära, växtens övriga delar 
som mindre viktiga eller sekundära; därav t ex Vm-Malg 'bZå'-
bdr, ibleibiKsris, Iblei'b1dyy; Iks'rpbdr, Iksirpbd,sri's; Ikrå'kbdr, Ikreik-
Kslö'yy. Ifråga om tibast var däremot själva busken med barken 
likvärdig med bären, och ett ständigt behov gjorde sig gällande 
att till det ord som uppfattades som artens grundnamn lägga 
en för tillfället förtydligande efterled -bär, -bast, -buske el dyl; 
därav t ex i Ström i nJämtl tibärved och tibärbast, i St-Umnäs 
och Tärna i LyLappm tyvedbuske, i Björna i nöÅng m fl källar-
halsbärbuske, i Liden i Medpd tibbelbärbuske m fl dyl och i Delsbo 
i Häls källarhalsbärsbär! 

Därav ursprungligen också tivedbär (> tyvedbär), överallt med 
d-bortfall, som tycks vara den allmänna formen i Jämt 1, Helg 
och NTrönd, är tämligen vanlig också i ÅsLappm och dessutom 
har belagts från de tre översta socknarna i nvÅng samt från 
Skorped i nöÅng och från Stens och Tärna i LyLappm. 

Accenten i tivedbär -y- är vanligen akut, t ex Alanäs Ström tti've-
bgr, Revs Tåsjö -bdr, Ström b sg Ity'vebgra, Bodum Åsele b pi -bara; 
jfr också Vm ovan. Gravis har antecknats från Lit Ofdal och Oviken 
i Jämtl b sg Itivegria -a, samt från Sörli i NTrönd och alternativt 
Hattfj(-Sus) i Helg. 

Uttalet tiverbär -y- är det allmänna i nvÅng, t ex Rams Res Tåsjö 
b pi  iti'verbdra -6-, Juns Ålid b pi ity'verbdra - , men också vanligt 
i ÅsLappm, t ex nFredr Vm-Dik Åsele b pi Ity'verbdra -g-, och dess- 

1  Jfr efterledsfördubblingen hos typpär (s 95) och ev *o(b)bär (8 66). HELL-
QUIET antar en likadan utveckling i ortnamn av typen Bäppeby, Grippeby in fl 
(1918 s 42 not 3), men SAHLGREN räknar här med e-inskott i sammansättnings-
fogen (NoB 35 s 104). 
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utom belagt från de närbelägna A-Solb Ed och Långs i Ång samt 
från Brunflo och Rag i Jämtl. Denna uttalsform förefaller närmast 
vara en hybrid eller kontaminationsform mellan tiberbär och tived-
(bär). I Vm-Dik och Juns kan tyvelbär bero på dissimilation r> 1. 
I Medpd„Härj och Häls, där utgångsformen för en dylik dissimila-
tion, tiverbär, ej har belagts, är tivelbär och divelbär väl ombildade 
efter dyvelsträck, som här ofta ersätter tibast i »tibastsägnens» be-
svärjelseformel (GRANBG 1935 s 186). Om både tiber-  och tivelbär 
gäller att r resp / skyddar förleden från synkope av det förkortade e 
och assimilation > *tibbär. I Liden i Medpd torde tibbelbär vara en 
hybrid mellan detta sydnorrl tivelbär och tib(b)erbär. 

Egendomlig är formen tyvibär i ÅsLappm: D-Risb(OPP) 
Åsele (Yxsjö) b pl Ity'vddira, Vm se ovan! Mellanvokalen förutsätter 
förleden *tyvi(g). Något sådant ord är inte känt, men e i bör 
sammanställas med samma företeelse hos adj: Vm-Malg Is'gi 'avig', 
Multrå 'ige, jfr fsv avugher, avogher; Fjsjö 'ara 'argsint', Itdkit 
'tokig', Multrå le'tret, Ito'ket; jfr även Medpd Idnimit 'dräktig', 

lha'msit 'hafsig, slamsig' och Ikdrit 'stolt, viktig' (VESTLUND SvLm 
B.48 s 108 f o 127). 

Särskilt i utkanten av ii(ved)bär-området träffas däremot en del 
genomskinliga omtolkningar av denna namntyp.i  En sgsman från 
Dfors i sVb uppgav b pi Iti'gerbi4buIska 'tibastbuske', tydligen av 
tiber-  el tiver-. Från Ssjö i nöÅng uppges 'tjvi'velbgr, närmast av 
tivel-. Tvivel bör —  också i Häls1 — ger en förnuftigare mening än 
tigerbär, eftersom tibastbär ifråga om sina fysiologiska verkningar 
kan sägas vara »tvivelaktiga». Efter en ung sgsman från Rossön i 
Bodum i nvÅng antecknades b pi Iti'libdra, jfr Rams m fl 'tai 'tidig'. 
Tidligbär tycks syfta på tibastbuskens tidiga blomning, liksom 'tidi-
bast i mÖb (ÅKERBL 1940 s 88) och tidebast i Säbrå i sÅng (s 101). 

Etymologien för tibast, tived o dyl är ännu inte fullt klarlagd. 
Det sammanhang med gudanamnet Tyr, SOM LUNDGREN (1878 
s752) trodde sig finna, har senare avvisats av NOREEN (1911 

s 280), medan FALK (Maal og Minne 1909) och HELLQUIST intar 
en medlande ståndpunkt (om alla dessa se Hg s 1178) och MAR-

STRÄNDER (1913 s 239 f) bestämt avvisar NOREENS etymologi. Det 
material som ovan framdragits talar för att tived och tibär är 
de äldsta namnformerna inom vårt undersökningsområde — jfr 
nysv rspr tibast — och styrker sålunda FALKS (S 83) hypotes, att 
själva växten ursprungligen hette bara *ti (— *ty), även om man 
väl också kan tänka sig parallella bildningar till en förled med 
för hela växten karakteriserande betydelse. I varje fall tyder 
namntypens stora utbredning i ålderdomliga dikter i Norge och 

Jfr GRANBERG 1935 s 185 f noten. 2  Efter Rz s 737 a. Jfr As. s 859. 
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Sverige (jfr J-T s 70f), liksom också i sv dikter i Finland och 
Estland', på att den är gammal i de nordiska språken. 

2. K ällarhalsbär (tjällar-, tjäller-) med ombildningen tj ä- 
darhalsbär (tjäder-) har en typiskt kustnorrl utbredning, som 
inom undersökningsområdet mycket nära sammanfaller med den 
för snottra-snotterbär 'hjortron'. Jfr karta 3. 1 LyLappm har denna 
namntyp med nybyggarna avancerat upp till riksgränsen, men 
inom ÅsLappm har b pi Itjäidarhaff gra bara belagts alternativt 
efter en sgsman från Holmträsk, född i Storsjö, båda byarna be-
lägna på gränsen mellan Lappl och Ång. I nvÅng syns (b pi) 

Itjätddarhåffbdra el dyl vara regel längst ned i Res men okänt 
för sgsmän från Ålid Juns och Fjsjö längre upp. Söder om 
undersökningsområdet når källarhalsbär åtminstone ner till nö-
Häls, men till skillnad från snotterbär tycks det i Medpd bara 
höra hemma i kustbygderna. Egendomligt är det jämtska 1700-
talsbelägget med bet 'måbär, Ribes alpinum'. Om källarhalsbär 
i mÖb jfr ÅKERBLOM (1940 s 88). 

Källarhalsbär uttalas i regel rtjällarhaffb'e'r -ber -bår, förleden 
även med -e- och -ii'- (med bitryck) samt i Boteå Multrå i sÅng 
alternativt Itjäller-, och mellanleden stundom (yngre) -ha'ls-. Accent- 
typen - har bara belagts från Ssjö Trsjö i nöÅng och L - 
från Dal Nora i sÅng. — Tjädarhaisbär uttalas i regel 'tjädarhaff- 

-bdr förleden i Res 'tjäddar- 'tja-, i Ly-Björks Malå Norsjö 
(i yngre språk också på andra håll) 'tjäder- 'tje-, och mellanleden 
i Ådalen -håff-, i yngre språk på olika håll -hals-. Huvudtrycket 
ligger i Vb och Bjholm i vbÅng på första leden, 1- 1 - eller 1_ _ 
likaså men med akut i Ed Långs i sÅng, i LyLappm och Res däremot 
på mellanleden, vanligen - L - eller ibland __L 2.  

Namnet källarhalsbär har lågtyskt ursprung, < nalty kellerhals, 
och uppträder i Sverige först i medeltida läkeböcker (jfr HQ 
s 546 a och SAOB). Kcelderhals är det vanliga danska tibast-
namnet (J-T s 71), och det förefaller överraskande att återfinna 
det — inräknat ombildningen tjädarhalsbäl— så fast förankrat 
i noril dikter, där dessutom det homonyma källarhals, da kcelder-
hals, 'in- el nedgång till källare' inte är känt (däremot i nÖb enl 
VLL s 523 b). — Namnet tjädarhalsbär finner däremot bättre stöd i 
den norrl allmogens egna föreställningar. Tjädarhalsen var ju ett 

1  Eckerö och Jomala på Åland Itivitbår resp Ityvit- o ItivitUommeir (WN 2 
s 480b, se även VLL s 1010 a), Nuckö i Estland 'tåveribast (ULMA). För öb se 
karta 8. 
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begrepp som man faktiskt kände till', även om dess sammanhang 
med tibastbär, hur man än vrider och vänder, verkar långsökt. 
Emellertid föreligger tjädar 'tjädertupp' från Äng och LyLappm 
också i formen tjällar, där il tydligen substituerar äldre å i hiatus': 
Bodum Nora Rams Örtr Itjällar, Nmal Itjdlar, jfr Hällesjö i 
öJämtl Völsrle'k 'tjäderlek'. I s och nvÄng för övrigt tycks det 
yngre 'tjä'der vara vanligt (redan hos JN 1873-75), i Res dock 
Itjeiddar Itja'ddar. I nöÅng heter det överallt 'tje'ar, i Bjholm 
i vbÄng pl Itjä'ddara ('tjäMara) (G NounLuND ULMA 16:o) och 
i Vb (jfr SL s 51) och LyLappm vanligen 'tjå"dar. I sÅng och 
vbÅng med anslutande delar av LyLappm, d v s Öre älvs dal-
gång, betyder — eller betydde för inte länge sedan — alltså 
källarhalsbär »tjäderhalsbär» I Med all sannolikhet har detta läke-
böckernas lånord vunnit fotfäste i Norrl på den lärda vägen eller 
handelsvägen, bl a i Härnösand. Kanske anammades t jällarhals-
bär av folkspråket i denna bygd just tack vare associationen till 
tjällarhals 'tjäderhals'. Härifrån spred namnet sig i varje fall dels 
uppåt Ådalen, varvid första leden anpassades efter resp dlkters 
uttal av tjädar — dubbelformer i Dal och Multrå(JN) —, dels 
väl också norröver till vbÅng, där associationen till tjällar 'tjäder' 
ånyo förelåg, varigenom — trots luckan i nöÅng — tjädarhalebär 
även i Vb och Lytappm.2  

Till ÅsLappm med Vm nådde ej detta namn på tibastbär. 
Dessa trakter låg skyddade bakom den barriär, som gränsen 
mellan ny och sÅng, d v s mellan övre och nedre Ådalen, ofta 
bildar mot sydöstliga novationer. 

Övriga vilda bär.3  

Namnen på de inom Vm vilt växande bär, som ännu återstår 
att behandla, äger för denna undersökning endast ringa intresse, 
antingen därför att bären ifråga är så pass sällsynta, föga kända 

1  ABRAHAM ELIASSON i Nagasjötjälen, Bodum, berättade: Man tog tjäderns 
strupe, rullade ihop den och lade i lite småsten. Därav blev en skallra. På den 
nystade man trådnystan. Om man tog i nystanet så skallrade det. Man hörde 
om någon arbetade med det eller inte. 

2  Uppkomsten av tjäolarhalsbär företer alltså en klar parallell till ombildningen 
av absinthe till herbe sainte i vissa fr dikter (GILLAR« 1918 s226 f). 

3  Som tillhör Liliaceae, Ranunculaceae, Saxifragaceae, Rosaceae och Cupres-
saceae. 
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eller vanskliga att hålla isär från närbesläktade, odlade arters, att 
en diktgeograllsk undersökning av deras namn i mNorri hänger 
i tomma luften, eller emedan de växer på träd och deras namn 
är sekundära till trädens benämningar. 

Ormbär, Paris quadrifolia, b pl Vm-Dik ibjökbdra,'sprä'vvUra, 
-Malg Itrs'llbära, -Rås hunnbära, är visserligen allmänna inom Vm 
(enl HuLTANs atlas), men materialet är, trots ivriga utfrågningar 
och efterforskningar, över stora delar av undersökningsområdet 
klent och osäkert. Endast i nJämtl och i ett bälte tvärs över 
Äng kan man urskilja två tämligen homogena områden, där 
ormbär heter björnbär (se karta 2 och ovan s 78 f), samt kring 
Storsjön i cJämtl möjligen ett tredje, där namnet är hästbär. 
Ormbärs-namnet hundbär har inte belagts utanför Vm, spräng(s)- 
bär är känt från St-Umnäs Vm-Dik's norra grannbygd — och 
Malå i LyLappm, Arnäs och Nmal i Äng och övFrostv(LJ) i 
nJämtl, samt trollbeir från D-Risb — Vm-Malg's sydvästra grann-
bygd — i ÅsLappm, Nmal i vbÄng (ARTEDI 1729 s48, LINDER 
ULMA 149: 27), Alanäs i nJämtl, Alstahaug och Hattfj i Helg 
och Höylandet och Snåsa i NTrönd. Jfr Hz s 753 b, LY s 1327f, 
WN 2 s 450 b och AA s 836 a. 

Trollbär (trolldruva), Actaea spicata, Vm-Malg(KHD) hundbär, 
har inom undersökningsområdet en ändå västligare utbredning 
än ormbär och är inte allmänna inom ÅsLappm. De är likaledes 
sämre kända av allmogen än ormbär och blandas ofta ihop med 
dessa. Sju nutida, mer eller mindre osäkra, trollbärs-namn har 
påträffats inom undersökningsområdet, hundbär utanför Vm bara 
i 1700- och 1800-talsbelägg från Vb (F1Sv, LINDER). 

Röda vinbär, Ribes rubrum coli., Vm-Malg 'vi'nblir. R. spicatum 
ssp. lapponicum växer allmänt i Lappl, nvÄng och Jämtl utom 
de sö delarna (enl HULTÉNS atlas). Också R. spicatum ssp. scan-
dicum växer i norr ända upp i fjällens björkregion men går dess-
utom längre mot söder. Underarternas olika utbredningar är svåra 
att skilja från varandra och från andra, stundom förvildade röda-
vinbär-arters. Hybrider förekommer också. Odlade röda vinbär, 
R. silvestre, är ännu i dag tämligen ovanliga i Vm's övre delar. 
Genuina namn på vilda röda vinbär tycks förekomma på sina 
håll i sv, no och lp dikter; jfr LY s 862, NORDHAGEN (1940 B 292) 
och QVIGISTAD (1901 8316). 
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Häggbär, Prunus Padus, Vm-Malg Ihä'ggbdr, rönnbär, Sorbus 
aucuparia, Vm-Malg IrUnbeir, och enbär, Juniperus communis, 
Vm-Malg Xnbdr, är visserligen viktiga och av den norrl allmogen 
inte förbisedda bärarter, vilkas namn likväl framstår som sekun-
dära bildningar till de enkla trädnamnen. Namnen förefaller för 
övrigt, frånsett vissa uttalsvariationer, att vara enhetliga i norr! 
dikter. 

Uttal och genus hos bärnamn på -bär. 

Det starkt övervägande flertalet av bärnamnen inom undersök-
ningsområdet är sammansatt med -bär, och bland namnen av 
denna bildningstyp är de flesta i sin tur tvåledade, myrbär, björn-
bär, utterbär o s v. Kännetecknande för uttalet av denna sist-
nämnda kategori bärnamn inom den sv delen av undersöknings-
områdeti är den isoton eller gräns för accentarten, som följer 
landskapsgränsen mellan Ång och Vb upp till La,ppl, där den 
sedan med något oklar sträckning fortsätter upp genom Ly-
Lappm. I ÅsLappm, Ång och Jämtl är accenten akut.2  Undan-
tagen är ytterst få: Trsjö My'rbr 'hjortron', Ofdal b sg Itu'vbgra 
'tranbär', Rams b pl rheistgra 'svarta blåbär' och kanske något 
till. Mera tillfälliga sammansättningar med syns däremot 
också i dessa trakter få grav accent: Å-Solb D-Risb b form Imögen- 
bgra Boteå Tåsjö Åsele b pl 'bZötbdra, Juns b pl :sitter- 
böra, alla om '(över)mogna hjortron', Rams b pl 'svcitibg ra ' svarta 
blåbär' (jfr s 82). I nVb och PiLappm är accenten alltid och i 
sVb för det mesta grav. I LyLappm slutligen syns akut över-
väga i ett sydvästligt bälte, bl a Tärna och Örtr, medan grav är 
regel i nordöst i Ly-Björks och Malå. Däremellan, i Lycka Sors 
och Stens, ger det föreliggande materialet ingen klar uppfattning 
om vilken accentart som eventuellt är den förhärskande. Ett 
genomgående undantag från regeln om grav accent utgör blåbär, 

1  Den no delen lämnas på grund av materialets art, i regel frglsvar utan 
accentbeteckning, därhän. 

2  Likaså i Medpd, Härj, åtm norra Räls och de nedre dalmålsbygderna; jfr 
beläggsamlingarna, BOGREN 1921 s 20f, REITAN 1930 s28 och LEVANDER Dalm 1 
s242 not 22. — KOCK (1878-85 2 s95 o 151 f) menar, att akut accent hos ord 
på -bär främst beror på inflytande av från tyskan lånade bärnamn (på odlade 
bär). Denna förklaring passar dåligt för vårt material av i huvudsak genuina 
folkmålsnamn på inhemska bär. Jfr också NOBEEN VSpr 2 s259 med not 2. 
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som på grund av förleden blå- överallt inom undersökningsom-
rådet har akut.1  

När accenten är grav, är vokalen i -bär vanligen lång som i det 
enkla ordet bär: lmalf e, e, el (e. I mål med akut accent har den 
däremot nästan överallt försvagats till lmalf a, e el a, hos vissa 
upptecknare t o ra till bortfall. Det enda väsentliga undantaget 
utgör Åre: b sg Ily'vybgr, 'jon-ar, Itågbgr, m fl (HG). I mål, som 
vanligen har grav accent, bevaras däremot vokalkvantiteten i -bär 
i regel också när den är akut: Aplg lba'beer, Holmön Ibleiber, 
b pi 'o'tterbgra Vännäs lötterbgr. 

I treledade namn på -bär, tivedbär, källarhalsbär, svartblåbär 
m fl, råder mer invecklade accentförhållanden, som redovisas 
under resp bärnamn. 

Genus för namnen på -bär är i Lappl utom D-Risb, Vb, Ång 
utom Nmal, öJämtl och Revs i cJämtl neutrum. De används i 
dessa trakter vanligen med. kollektiv betydelse i pi, oftast b pi -a. 
Men med individuell betydelse förekommer också regelbundna 
neutrala entalsformer, t ex b sg -e. I Nmal i vbÅng tycks genus 
hos denna namntyp vackla, med övervikt för f: vid sidan av en 
kollektiv b form 7i'mmb6ra uppges b sg ob pi -b6-er 
och b pl -Uren, likaså b sg lo'tterbra och I trägebse'ra. När äldre 
källor (Hz, FIJ och PS) anger genus f hos namn på -bär i Vb 
torde beläggen böra lokaliseras till Nmal, som ju på såväl dia-
lektala som administrativa grunder ofta räknas till Vb.2  Från 
D-Risb i ÅsLappm uppger 0 P PETTERSSON genus n, men själv 
iakttog jag i synnerhet hos en sgsman tydligt f, t ex b sg itra'n-
betra, hon ii rö hon (jfr s 74. 1 D-Risb ansluter genusövergången 
geografiskt till huvuddelen av Jämtl med Alanäs och Frostv, där 
(-)bär är f: sålunda i Lit ob sg 'ej ber, b sg lbe'rv, ob pi Ibern. I 
Berg i sJämtl och Åre i vJämtl tycks dock vacklan mellan f och n 
föreligga. I de trakter av Jämtl, som har genusövergång, nyttjas 
denna typ av bärnamn vanligen med kollektiv betydelse i ental, 
t ex Lit: 'hu -e' fl int mdgen enn my'rb6rn int? Individuella fler-
talsformer är sällan belagda, men genus f bekräftas av dativ- 

Men i Älvdalen grav! Se LEVANDER Dalin 1 s244 not 12. Jfr även WALL-
STRÖM 1943 s 56f och 62f, samt KOCK 1878-85 2 s 125, LINDGREN SvLm XIL1 
s 39 och NOREEN VSpr 2 s 255. 

2  Denna genusövergång har förbisetts av SETH LARSSON. Jfr broskbeir hos SL 
s 155f och ovan s94. 
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formerna: Lit b sg jo'Zb4, Ström b sg Imy'rbk. Kollektivformen 
är historiskt densamma som i övriga sv mål inom undersöknings-
området, d v s genusövergången innebär egentligen en förväxling 
av numerus.1  Också i Norge föreligger belägg för genus f hos 
namn på -bär, t ex Snåsa b sg IbZit'bgra, b pi -ing (JVL), H-Sus 
'dän bä'ra ho ii sur (KFID); jfr AA s 96 a. 

För Vm's liksom för nästan hela ÅsLappm's del visar accent 
och genus hos bärnamn på -bär tillsammantagna ett entydigt 
sammanhang med Äng. 

Sammanfattande översikt. 

Vid en geografisk översyn av bärnamnen inom Vilhelmina 
lägger man märke till namnskickets relativt stora enhetlighet 
så väl i denna vidsträckta socken som i hela ÅsLappm. Särskilt 
påfallande blir denna homogenitet, om man jämför den med den 
mångfald och t o m förvirring, som ifråga om bärnamn på sina 
håll råder i äldre bygder, inte minst i Äng. Jämför namnen 
för odon, tranbär och mjölon och betydelsen av björnbär i Ås-
Lappm och nvÅng! Denna enhetlighet vittnar om att utjäm-
nande faktorer har gjort sig kraftigt gällande i de sv målen i 
Vm och övriga ÄsLappm (jfr ovan s 16 f). När valfrihet förelåg, 
slog de i norrl dikter allmännare och dessutom riksspråkligare 
uttalen i ÅsLappm igenom i björnbär 'svarta blåbär' och rnjölbär 
'mjölon'. 

Undantagen från det homogena bärnamnsskicket i ÅsLappm 
uppträder framför allt i områdets utkanter. Från Vm-Dik längst 
uppe i norr föreligger alternativt björnbär 'ormbär' i stället för 
väntat 'svarta blåbär' (flera sgsmän), vidare gdsbär 'tranbär' (1 
sgsman) och sprakabär 'hönsbär' (1 sgsman). Men av dessa inom 
ÅsLappm säregna bärnamn ansluter bara det sista till närgrän-
sande bygder i LyLappm. Från Dor har upptecknats turbär 'tran-
bär' och från D-Risb svinbär 'hönsbär' samt genus f i namn på 
7bär. Dessa tre särdrag sluter sig geografiskt alla till närliggande 
bygder i nJämtl, det första dessutom också till grannsocknen 
Tåsjö i nvÄng. Det finns även skäl misstänka, att sFredr i an-
slutning_ till sina östra och södra grannbygder äger från det 
övriga ÅsLappm avvikande bärnamn, men det material som före- 

1 Om övergång koll pl > koll sg jfr LINntzvisT 1934 s455 med hänv. 
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ligger härifrån är alldeles för klent för att kunna vare sig be-
kräfta eller avvisa denna förmodan. 

Av de bärnamn som är allmänna inom Vm och ÅsLappm sluter 
sig de flesta till nordvästra Ångermanland. Det gäller om 
de två stabila och i vårt sammanhang väsentliga namnen myrbär 
'hjortron' och tivedbär el dyl 'tibastbär', liksom också om labia-
liseringen i > y i det sistnämnda namnet. Vidare om de antag-
ligen mindre anrika och i Vm's ordförråd mindre centrala men i 
detta sammanhang entydiga björnbär 'svarta blåbär' och kankbär 
'hönsbär'. Namnen hundballor, (hund)ballbär, 'odon' och mylta 'kon-
serverade hjortron', av vilka det förra är statt på återtåg men 
det senare på. frammarsch, visar också i första hand på ett geo-
grafiskt sammanhang mellan ÅsLappm och nvÅng. 

Alla dessa namn avskärmar däremot ÅsLappm från huvud-
delarna av nö och vbÅng, Vb och LyLappm. Att de ofta möter 
i A-Solb beror på att denna bygd förr hörde till Äsele socken. 
Se karta 1! Namnen myrbär 'hjortron', hundballor och tivedbär 
i Skorped, tidigare annex under Ssjö, vittnar om att denna den 
västligaste socknen nordanskogs, dvs i nöÅng, har varit och är 
utsatt för stärka inflytanden från målen frammanskogs, i Ådalen. 
Namnen björnbär 'svarta blåbär', myrbär 'hjortron', och framför 
allt tivedbär och tyved(bär) 'tibast(bär)' i de delar av LyLappm 
som vätter mot Vm tyder på en viss expansionskraft hos de 
nordvästångermanländska bärnamnen i Vm. 

Inte fullt entydigt med hänsyn till den geografiska oriente-
ringen är Vm tranbär 'tranbär'. Mindre därför att det samman-
faller med rspr (se s 36) än därför att det förutom i nvÅng 
också är belagt från Asjö's huvudbygd i nöÅng, vbÅng, Vb — 
även tranubär — och ö LyLappm. 

Endast utterbär 'odon' avskärmar ÅsLappm från huvuddelen 
av nvÅng och binder i stället ihop det med östliga norr-
ländska mål, s, nö och vbÅng, Vb och LyLappm. Över Ås-
Lappm har detta bärnamn t o m trängt in i Tåsjö. Särskilda 
förutsättningar tycks ligga bakom utterbär' s starka expansions-
kraft. Se s 66 och 74. 

En del av de bärnamn som binder ÅsLappm till nvÅng är 
också j äm tsk a, däribland de väsentliga myrbär och tivedbär. 
Emellertid markeras motsättningen mellan ÅsLappm-nvÅng och 
nJämtl av namnen på en rad andra bär: brandbär brännbär 
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'hallon', linn- limbär:: Ung- lyng- tytbär 'lingon', kråkbär :: skrek 
'kråkbär', kank- kangbär :: gris- svinbär 'hönsbär'; hos namn på 
-bär också av genusmotsättningen: neutrum :: femininum. Så när 
som på de unga gränsbygderna Alanäs i nJämtll och D-Risb i 
ÅsLappm följer dessa isoglosser landskapsgränsen mot Jämtl, som 
från ÅsLappm-nvÅng's synpunkt sett bildar.  en västlig barriär, 
dock genombruten av våmstöt 'odon' och tuvbär 'tranbär'. En 
motsvarande östlig barriär är däremot, som framgår av kartorna 
och det föregående, svårare att urskilja. Här bildar i stället 
bygderna närmast öster om AsLappm-nv.ing ett flytande över-
gångsområde. 

Från Norge syns Vm inte ha lånat något annat bärnamn äh 
möjligen gamm(el)käringbär 'ripbär'. 

Lån från lap sk an är i Vm endast korpbär 'ripbär'. 
Nybildningar med mycket begränsad spridning inom Vm, 

som semasiologiskt ansluter till allmännare bärnamn, är Vm-Malg 
snörbär 'stenbär' till tågbär och Vm-Dik gåsbär 'tranbär' till tranbär. 

Ehuru då ej direkt berör Vm vill jag ytterligare framhålla ett 
par i denna bärnamnsundersökning tydligt framträdande ord-
gränser. 

Den ena sammanfaller med landskapsgränsen mellan Tr ön de-
lag och J äm tland2, sedan 1645 också riksgräns. De typiskt 
norska bärnamnen tytbär el dyl 'lingon' och blokkeber el dyl 'odon' 
når ej in i Jämtl, som i stället har lyngbär el dyl och våmstöt 
el bammstöt m fl. Omvänt är Jämtl tuvbär 'tranbär' inte känt 
från Trönd. Mellan hjortron-namnen molta i Trönd och multa i 
Jämtl föreligger vidare en sannolikt redan fornspråklig motsätt-
ning ifråga om vokalismen. Särskilt påfallande är emellertid, att 
ripbär och hönsbär, som inte växer i Jämtl's centrala bygder 
kring Storsjön utan endast i v och delvis i n, i de jämtska fjäll-
och gränssocknarna har egna namn: kedbär resp kusbär, grisbär 
m fl. Här förelåg dock ovanligt goda yttre förutsättningar för 
de i Trönd allmänna bjönnbcer resp skrubb-namnen att tränga in 
i Jämtl! Se kartorna 6 och V I de fall då samma eller när-
besläktade bärnamn möter i Jämtl och Trönd, sträcker sig an- 

1  Från Sjoutnäs kapellområde i Frostv saknas tyvärr belägg. 
2  För Lidmålet i övFrostv, som i sen tid har invandrat med norska nybyg-

gare, göres här ett generellt undantag. 
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tingen, såsom för tågbär och tivedbär, deras sv utbredning också 
utanför Jämtl, eller är de, såsom brännbär, i Trönd bara kända 
från Innherred. Bara skrek(ling) med s- kan sägas vara en klart 
jämtsk-tröndsk namntyp.' 

Den andra och mest markanta bärnamns-barriären är den som 
längs Bottenhavet och Bottenviken skiljer Ån ger m anlan d-
Västerbotten från svenskbygderna i Österbotten. Det se-
nare landskapet har genomgående uppsy bärnamn på -on2. Så-
lunda föreligger motsatsparen snottra el dyl :: hjortro(n), brandbär 
hallo(n), jordbär smultro(n), linnbär lingo(n<bär›), utterbär odo(n-
<bär>) el dyl. I ett par fall har de sv målen i Öb lånat fl bärnamn: 
åkerbär :: vatiko vitiko vikko vilko(n), mjäla- mjölbär svinlingo(n) 
svinbär. Tågbär och kråkbär kommer visserligen igen på bägge 
sidor Kvarken, men dessa båda bärnamn hör också hemma i 
sydligare sv dikter! Motsvarande gäller för tran(u)bär och för lån-
ordet källarhalsbär. Endast ifråga om smäll- el sprak-motivet hos 
hönsbärs-namnen syns ett tydligt sammanhang mellan Vb-Nb och 
Öb föreligga. Se karta 7. Jfr också surbär 'bär av havtorn' i 
vb.ing och sÖb (s 87). 

1 Om den skarpa språkgränsen mellan Jämtl och Trönd jfr vidare GEIJER i 

SVVI 8 308 och om språkgränsen mellan Sverige och Norge överhuvudtaget HES-

SELMAN 1948 s 8. 
2  Delvis har de i Öb dock sammanfallit med sv femininer. Jfr ovan s49. 



Norska ord. 

Vilhelmina och Norge. 

När major PETER SCHNITLER med officiellt uppdrag att utröna 
gränsen mellan Norge och Sverige sommaren 1742 inför examina-
tionsrätten frågade LARS ANDERSEN HATFIELDALEN i Vefsn i 
Helgeland: »Hvilke ere de nwrmeste gaarder paa den östlige 
svenske side nwrmest tu l grffinsefjeldene fra sör at regne?», hade 
vittnet inget svar att ge (ScuNITLER 1929 s 8). Likväl bodde denne 
bonde i den »grend» (by), som då för tiden låg längst mot öster 
längs älven Vefsnas dalgång, d v s vid nuvarande Hattfjelldals 
kyrka bara två och en halv mil fågelvägen väster om vår tids 
riksgräns.' Lappen IOEN ANDERSEN SUUSENDAHL kunde däremot 
som svar på samma fråga upplysa: »De nwrmeste gaarder paa 
den svenske side ved de norske grxnser ere sönden ifra at regne 
i Aangermanland Taassiöen . . . Derfra i nord 5 mile er prwste-
gaarden og inspecteuren over paerlefangsten hans gaard samme 
steds i Aaselle sogn; videre bönder-gaarder i nord findes ikke 
saa nr grcenserne . .  • »2  (s 14 f). Det lapska vittnets uppgifter 
var visserligen inte helt aktuella (jfr ovan s 5), men i huvudsak 
ger de en riktig föreställning om det väldiga avståndet mellan 
den bofasta bebyggelsen i Helg och ÅsLappm ännu vid mitten 
av 1700-talet.3  

Redan på 1780-talet nådde emellertid den svenska kolonisatio-
nen upp till Malgomajs stränder, och av de 25 nybyggarna inom 
nuvarande Vilhelmina socken var vid denna tid enligt PETRUS 

1  Se även INGEBRIGTSEN 1923 s 16. 
2  Stavningen i citaten normaliserad utom i namnen. 
3  Att lapparna i ÅsLappm i början av 1700-talet hade livliga förbindelser 

med sina stamfränder på andra sidan riksgränsen framgår av kolumnen för 
»Brudfolk i den äldsta bevarade kyrkoboken för Åsele församling. Av 94 kyrko-
bokförda vigslar under åren 1710-1728 uppges i 3 fall brudgummen och i 5 
fall bruden komma från Norge. 

8-496309 K.-H. Dahlstedt 
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L2E5TADIIIS två norrmän (se ovan s 10 not 1). Först ett stycke 
in på 1800-talet, när de nybyggen som ännu i dag hör till Vm's 
översta byar, Klimpfjäll (1831), Lövberg (1836), Kittelfjäll (1814) 
m fl, hade tagits upp (se GB 2), och samtidigt den av norska dalar 
närmast belägna Susendalen sydväst om Hattfjelldals kyrka hade 
börjat bebyggas (från 1827, se INGEBRIGTSEN 1923 s 100 m fl), 
blev emellertid förbindelserna mellan Vm och Norge mera livliga. 
Vm-bor började nu vintertid ta sig över till Helg för att söka 
arbetsförtjänst som timmerhuggare och Lofot-fiskare.1  Under se-
nare hälften av 1800-talet och en bit in på vårt århundrade 
brukade de också på vinterföret göra handelsfärder till Mosjöen 
vid Vefsnfj orden och Mo i Bana (jfr LA NDELIIIS 1950 s 5 f). Det 
var framför allt allmogen i den övre halvan av socknen som lik-
som Tärnaborna avyttrade sina produkter (smör, fågel, skinn och 
näverknippen) och köpte livsförnödenheter vid de norska fjord-
hamnarna, men ända nerifrån Vm-Lat berättar mina sgsmän om 
Norgefärder förr i världen. MÄRTA JOHANNA .ABRAHAMSSON i 
Bäsksjö (f 1854) talade om, att hennes far under nödåren i slutet 
av 1860-talet for till Norge och köpte rågmjöl. — Också ut-
vandringen till Amerika skedde för Vm's del via Norge. Beteck-
nande för Vm's och Tärnas orientering västerut vid slutet av 
1800-talet är, att emigrationen inom Västerbottens län tidigast 
sköt fart i dessa länets båda västligaste socknar (SuNDBÄRo 1913 
s498). 

In- och utflyttningen mellan Vm och dess norska grannbygder 
blev under dessa omständigheter naturligtvis förhållandevis liv-
liga (jfr t ex GB 2 s 165 f). Bland dem som under de svåra åren 
på 1860-talet drog västerut över fjällen var bonden PER ISAK 
ERSSON i Lövnäs med familj. Han återvände visserligen efter 
några år till sin gård i Lövnäs, men utvandrade definitivt till 
Norge 1870 eller 1871, denna gång ensam. Sonen OLOF PETTER, 
sedermera författare till det ordboksmanuskript (OPPOrdb), som 
är den förnämsta källan till vår kunskap om Vilhelminamålet, 
for också tillbaka till Norge, vistades på en fjällgård i Hattfjell-
dal i åldern 12-15 år och gick i norsk skola! (Se GEIJER a a s 24 
och DATILST SvLm 1942 s 93.) 

1  Se härom LINDER i Läsning för folket 1853 s71 och GEIJER i inledningen 
till PETTERSSONS Sagor från Åsele lappmark 1945 s23 f. 



115 

Sedan skogsavverkningarna under 1800-talets sista årtionden 
på allvar hade kommit i gång också i Vm, Inlandsbanan på 
1910-talet hade nått socknen och landsvägar på 1930-talet hade 
byggts upp till Bultsjön och Fättjaure, avtog successivt nytto-
trafiken från Vm till Norge och saknar nu nästan all betydelse. 
Socknen väntar alltjämt på en mellanriksväg. 

Inledande anmärkningar. 

Det svenska Vilhelminamålets ljud- och formsystem röjer inga 
inflytanden från granndialekter på västra sidan av riksgränsen 
(varom mer i del 2). Så ung som beröringen mellan Vm och 
Norge är, har man heller inte skäl att vänta en sådan påverkan. 
Inom ordförrådet, som ju i främsta rummet brukar vara utsatt 
för utifrån kommande novationer, kan däremot norska inflytanden 
urskiljas. Den norsktalande trakt som Vm-borna i första hand 
hade förbindelser med, var Vefsnas dalgång i Helg, vars folkmål 
redan i korthet har berörts (ovan s 18), men de utsträckte ju 
också sina färder till Mo i Rana och Lofoten och kom under 
1800-talet i allt livligare beröring med grannbygderna i Jämt-
lands nordhörnl, där likaledes norskt mål talades (ovan s 18 f). 

Som alltid när det gäller att fastställa ett språks eller en dikts 
lånord från ett närbesläktat språk, erbjuder det svårigheter att 
avgränsa de norska orden i Vm-målets ordförråd (jfr t ex GAMILL-
SCREG 1928 s 18). Uttalet ger sällan någon ledning, eftersom man 
måste räkna med att ordet vid inlåningen etymologiskt riktigt 
har anpassats efter den egna diktens ljudsystem. Detsamma gäl-
ler om den grammatiska formen. Ett ords frånvaro i rspr och 
uppsy dikter säger heller ingenting, då ju norrl mål (liksom syd-
västsv dikter) sedan gammalt äger en mängd ord gemensamt med 
norskan (se LINDQV 1935 s 46 f och 1947 1 s 58). 

Först när ett ords utbredning inom den sv delen av undersök-
ningsområdet utanför Lappl är begränsad till (delar av) Jämtl 
och eventuellt nvÅng har det tagits med i den här följande 
materialsamlingen. Det jämtska inflytandet på Vm-målet kan inte 

1  ZETTERSTEDT (1833 s 145) skriver: »Tillgränsande lappmarksförsamlingar 
äro . Fölinge lappmarks pastorat i Jämtland, med vilket sistnämnde Vilhel- 
mina nu mera har en mycket livligare kommunikation än fordom.» Till Föllinge 
hörde i äldre tid också nuvarande Frostviken. 
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a priori skiljas från det norska. Den möjligheten, att vissa ord 
i äldre tid har haft en större utbredning än nu och t ex före-
kommit i kustnorrl mål, föreligger visserligen, men det har i 
alla fall sitt intresse att behandla dem i detta sammanhang. Det 
faktum, att sådana föråldrade norsk-norrländska ord i så fall har 
bevarats just i Vm vittnar nämligen också det om detta måls 
västliga orientering. Motsvarande gäller om sådana dansk-norska 
ord, som från ett äldre skede har belagts i sv skriftspråk. 

En särskild svårighet erbjuder ord, som från Lappl bara har 
belagts i PETTERSSONS samlingar — OPPOrdb och 16:o från Vm-
Malg, 16:0 från D-Risb, Sors och So-Gargnäs — och inte med 
säkerhet har kunnat bekräftas av mig i ÅsLappm eller Ång. 
»Ej heller torde några spår av norskt inflytande vara påvisbara 
i hans [PETTERSSONS] språk, trots det han i ungdomen vande sig 
att tala och skriva norska», skriver visserligen GEIJER (a a s 25), 
men det finns all anledning anta, att åtminstone en del ord av 
den ovannämnda typen går tillbaka på norska reminiscenser i 
PETTERSSONS individuella språkbruk. Kring artiklar, som behand-
lar dylika ord, har i ordsamlingen nedan satts klammer. 

Efter sin 'företrädesvis äldre förekomst i de norska, danska 
och svenska skrift- och riksspråken har materialet uppdelats i 
ord, som är: N arvord eller nybildningar i norskan, som inte har 
belagts i danskan annat än som sena norska lån i nydanskan, 
DN dansk-norska ord, NS och DNS norska resp dansk-norska 
ord, som har belagts också i fornsvenska eller äldre nysvenska 
(eller båda), och/eller ibland som arkaismer eller kvardröjande 
danismer i nutida svenska. 

Efter sin nutida förekomst har materialet på motsvarande 
vis uppdelats i ord, som utöver beläggen från Vm (och ibland 
D-Risb och Sors el So-G-argnäs i OPP 16:o) har belagts: 1. inom 
undersökningsområdet bara i Norge och i gränssocknar i Lappl 
och Jämtl, 2. därutöver även i andra delar av Jämtl och ibland 
Tåsjö i nvÅng, 3. därutöver även i andra bygder i ÅsLappm och 
nvÅng, 4. i norska mål bara utanför undersökningsområdet men 
ibland i enstaka närbelägna eller i avlägsna svenska dikter. 

I det följande nyttjas en del termer, som i vårt sammanhang be-
höver definieras: Dansk-norska (da-no) kallas endast sådana ord, 
som äger gammal hemortsrätt i danskan. Bokmål är sedan 1929 
den officiella benämningen på den nutida efterföljaren till det äldre 
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da-no skriftspråket, d v s det språk som efter rättskrivnings- och 
språkreformen 1917 framträder i KNUDSEN & SOMMERFELTS »Norsk 
riksmålsordbok» (K&S), så långt detta verk har kommit ut (till spa- ), 
samt därefter i SVERDRUP & SANDVEIS »Norsk rettskrivningsordbok. 
Bokmål» (S&S). Nynorsk (nyno) är sedan 1929 den officiella benäm-
ningen på det norska »landsmålet». Termen används i detta ar-
bete om belägg såväl ur IVAR AASENS och HANS Ross' ordböckerl, 
Norsk Ordboks samlingar och ordboksmanuskript och andra ordböcker 
och samlingar av diktord, som ur det nynorska litteraturspråk, som 
AMEN lade grunden till (landsmål). Såvida de nyno beläggen i det 
följande inte närmare lokaliseras eller omtalas som dialektala upp-
tas de i nämnda ordböcker såsom allmänna eller tämligen allmänna 
i no bygdemål. 

Danska belägg anförs i regel inte i det följande utan antyds bara 
genom beteckningarna DN och DNS. Generellt hänvisas till »Ordbog 
over det danske Sprog», så långt den har kommit ut (till tcev- ), och 
därefter till »Dansk Ordbog» (1793-1905), samt till OTTO KALKARS 
»Ordbog til det xldre danske Sprog». När källan inte särskilt anges 
har fsv belägg hämtats UT SöDERWALLS, fvn UT FRITZNERS, nyisl ur 
BLÖNDALS och fär UT JACOBSEN & MATRAS' ordböcker. 

Material och diskussion av de enskilda orden. 

Blygen 'blyg' N-2: ÅsL Vm-Dik (Stennäs) 'byken; J övFrostv 
Föllinge 'bZy'an, Hmdal Häggenås Lit Ström 'bi(j)en; ile 

Vefsn My'en (RiKsH s 21); NT Grong 'Hyscljyn, Sörli IbZyjyn—
'14jen—Vy'in, Verdal 'bZy'in(n); äldre källor: nysv J blygen 
(FB 1790-t); nyno No-T blygjen (AA s 67 a, Ross s 51 a). — Ordet 
saknas i OPPOrdb, men i stället har belagts: ÅsL D-Risb Vm-
Malg(OPP), LyL Sors, PiL Aplg, Vb Burtr(JVL) m fl, Å Asjö 
Multrå(JN) Nora, J Åre IbZyg! 

Adj blygen är en utvidgning med participändelsen -en till blyg 
under anknytning till verbet blygas; jfr i Vefsn i Helg Ijdrven 
'djärv' och Ispdden 'spak' (RiasH s 44 o 54, se även s 21 och Å/. 
s 67 a). Huruvida ordet i Vm- Dik är norskt lån eller en bevarad 
ålderdomlighet, som visar hän mot nJämtl, är osäkert.2  

1  Av praktiska skäl anförs Ross' belägg i materialsamlingen i anslutning till 
AMEN under ,>äldre källon, fastän hans ordbok kom ut först 1895. Detsamma 
gäller om belägg efter 1880 ur SA0B(Arkiv). 

2  Eftersom jag först på ett sent stadium av undersökningen stötte på denna 
norvagism i Vm-Dik har den ej i tillräcklig grad efterfrågats i fältet. 
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Dramm m 'sup' DNS-2: ÅsL Vm-FatmMalg, Å Tåsjö, J Hmdal 
Oviken, NT Meråker Snåsa Sörli Idramm; — bokmål dram, -mmen 
(K&S); äldre källor: nysv dram(m) 1764— numera föga brukligt 
(SAOB), jfr NusvOrdb, ITELLQUIST 1929-32 s 547, Rz s 96b, 
VLL s 141 a och HQ s 152 b, samt: Å dramare 'sup' (W HifrLpnEus 
Två mil till hafs 1900 s 85, Ångerman11900 s 209); nyno dram(m) 
in (AA s111b); utanför undersökningsområdet: Nb Piteå 
en par rejäla drammom (SL s 187). — Ordet »används flitigt än 
i dag» i ÅsL Vm-Fatm, men uppges vara föråldrat i Vm-Malg 
(KHD), Å Tåsjö, J Oviken. Det är okänt för sgsmän i ÅsL Dor, 
Å Rams, J Alanäs Ström.' 

[Dyrka 'odla (jord)' DNS-1: ÅsL Vm-Malg 'dyrk; J Åre Ic/Pb.k; 
Ile Hattfj 'osclölrka lanni 'ej odlad jord.; NT Snåsa Verdal 'dårk 

— bokmål dyrke (TUS); äldre källor: fsv och nysv 
dyrka 'bruka, odla', numera blott någon gång som tillfällig da-
nism (SAOB); Mp dyrkä (Rz s 109 a); nyno dyrka '1. dyrke, for-
wdle, bringe tu l större vaerd ... Om forbedring af jorden. — — 
(AA s 121 b). — Verbet dyrka är i denna betydelse okänt för 
sgsmän från ÅsL Dor Vm-FatmRåsl] 

[Enten 'antingen' DNS-1: Ås". Vm-Malg 'e'nk, även Icinti'vven 
och Icintv,'; J övFrostv(KB.W) (LJ) lånten—lasntin, Åre 'enk, 
»la'ntinen nyare ord. Det gamla, ännu ofta brukade uttrycket 
är Ienk.»; ile il-Sus 'ffnten, »De gamla sade Yinnikolit»;  NT Ver- 
dal enten; bokmål enten (K&S); äldre källor: nysv enthen 
1526, entehn 1695 (SAOB), jfr Rz s 2a o 120b; nyno anten, enten 
m fl (A.A. s 12). — Ordet uppges från ÅsL Vm-Fatm ha varit 
brukligt i en äldre generation, men är okänt för sgsmän från 
Dor Vm-Rås och J Ström. 

Ä- eller e-vokalismens ursprung i da-no enten, fsv centiggia o 
dyl, är oviss (Kocir 1911-16 s 69 f, AschwGr s 425 o 383, Glda 
Gr 1 s 129 med hänv). I Norge uppfattas enten i första hand 
som ett da-no ord2, varav följer, att det i allmänhet är bannlyst 
ur nyno skriftspråk. ARNE GARBORG, AASMUND VINJE, PER SIVLE, 
INGE KROKANN och KRISTOFFER UPPDAL skriver alla anten (NO). 
Men åtminstone i NTrönd tycks det ha gammal hävd i folk- 

Att belägg från undersökningsområdet f ö saknas i ULMA's och SOA's 
dlktordssamlingar underförstås i detta och följ kapitel. 

2  LEIV HEGGSTAD, Fomorskingsordbok (1924), vill ersätta enten med anten. 
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målen. OLAV DuuN skriver enten! Också i sydsv dikter och göta-
mål träffas enten (Rz), men redan i äldre nysv skriftspråk är det 
sällsynt. 

I övre Vm har enten sannolikt lånats från dansk-norskan. Vid 
sidan av rikssv antingen och det föråldrade rikssv anten har det 
här avlöst de närliggande norrl målens äldre synonym hort < 
hvart: Hmdal Nmai(JVLms) Lycks 'hott, Multrå(JN) 'hett; nyno 
dikter kort (AA s 382 a); jfr även Burtr(JVL) Ia'nnot 'antingen', 
nyno dikter annkort o dyl (ovan; .A.A. S 11 13).] 

[Flog n 'tvärbrant stup (i berg)' N-1: ÅsL Vm-Maig feg, även 
D-Risb(OPP) Ibärffleg; J Åre Iflaugi, »Ett f. kan finnas 

både i fjäll och annars. Det säges endast om ställen, där det 
är flatt ett stycke, innan man kommer dit.»; ile H-Sus Velfj 'flåg; 
NT Foldereid flaug, Snåsa 'bug, Verdal Ifläugl; — bokmål flog 
n (K&S); äldre k ä 11 o r : nyno No m fl fog, NT Innherred 
flaugl (AA s 169 b), — bergflog 'brat bjergvwg' (Roas 1902 s 4 b); 
utanför undersökningsområdet: Vg Ifhtg -8- 'bergstup, 
bergskreva, rasmark nedanför berg' (S0Å), jfr SOÄ 1.2 s 7 och 
Rz 8150 b. — Ordet är okänt för sgsmän i ÅsL Vm-DikMaig 
och osäkert belagt från Vm-FatmRås. 

1 stället för flog äger målen i Lappl, Vb, Ång och Medpd syno- 
nymen fly g g(e) ÅsL Vm-Dik IhällfZYttje, -Fatm thä'llfiö'ttj, 
-Malg 'bä'rjfiy'ddje, Ihällfiy'ttje -ddje; LyL Malå If -40:dc/j (SL s 101); 
Vb Skell IfiOddj (JVLms); Å Bjholm lellfZöttj, Trsjö (härj)flöjj, 
b sg -e; jfr Juns Ifiöjje 'Flöje' (berg med tvärbrant i Tara by, 
SOÅ); däremot J Rag Itjii'mpfietlyje—IZejje 'Kämpfiogee (brant berg-
häll på Svarttjälberget i Kullsta by, SOA); Mp Torp 'Pigg (BOGREN 
s48); se även Rz s 150 b och FU 1857 s10.] 

[Fo(d)ägg n 'rötägg, missfoster, »svart får»' N-1: ÅsL D-Risb 
(OPP) Ifo'iigg '1. ägg som fågeln släpper från sig, innan den hin-
ner till redet; 2. föraktlig person', Vm-Maig 'fold'gg 'rötägg'; ile 
H-Sus(KHD) (imalf u—ta) 'missfoster, »svart får»', 'dä 
ä no ett fiaigg i kvatt räir, däremot: Ire'tii I gg (lmalf 8-61) 'rötägg 
(i eg mening)', Hattfj Vefsn Velfj fuegg (NO och STROMPDAL 
1929 s 115); u o: fu(d)egg 'et uudkicekket wg, som ligger igjen i 
reden; overfört om et ufuldbaaret el mislykket produkt el fore- 

Diftongen är sekundär. Jfr BUCHT i SyLm B.22 s 34 f o 11 och TORP 
s 123a. 



120 

tagende' (Rosa s 212 b). — Ordet är okänt för sgsmän. i ÅsL Dor 
Vm-DikFatm och LyL Tärna. 

Första sammansättningsleden i fo(d)ägg ser ut att vara nyno 
fud f '1. födselslem (vulva) paa hundyr; 2. bagdeel (podex)' (Å A 
s 194 a, Rosa s 212 a); jfr i Ång och Vm I fit f 'bakdelen, i sht 
hos barn' (JN, OPP). Men med hänsyn till betydelsen ville man 
hellre sammanställa ordet med fvn och nyisl fåinn 'rutten' och 
ffi m 'ruttenhet, förruttnelse', jfr nysv dlkter Räls fiden 'som 
börjat mögla, möglig' (Järvsö, WENNBG 1873), I föje(n)'. .. skämd, 
murken' (Delsbo), Dalarne Ifoin 'ruttnad, vissnad, o dyr (Lima 
Mockfjärd); se vidare EKWALL i Stud Neophil 11 s 312f med hänv. 
I nyno lever fåinn och .fiti, m inte kvar (Tom» s 139, EKWALL 

a st). Emellertid bör man räkna med möjligheten att somliga be-
tydelser hos den nyno stammen få- < *f a  - (jfr HESSELMAN 1948 
s 59), t ex faa '2. röde, lwgge hör el hamp i blöd...' och faa f 
'rödning, utblödning; sted hvor hör el hamp ligger i blöd' (på 
östl och i Trönd, ÅA s 147 a; jfr dock TORP s 97 a); jfr nysv 
dikter Uppl fö(j)a 'röta (lm)' (JIRLow 1926 s 47). — Vokalen 'o i 
PETTERSSONS belägg från ÅsLappm beror på substitution av lmalf 
u i Helg (jfr nedan s 185).] 

Hag 'skicklig, händig' N-2, karta 9: ÅsL Vm-Fatm 'hag 'hän-
dig', 'o'ha'g 'oskicklig i handarbete', -Malg 'hag 'slöjdkunnig', — 
se vidare kartan!; äldre källor: fsv ha,gher (MB 1), jfr nysv 
dikter hager, hagr 'niugger, gnet, nisker' (MF 1700-t, från Norrl), 
Vb Lövånger hager 'nisk och snål, knapp' (OR 1752), Hä Norrbo 
ohag 'överdådig, rustande' (WENNBG 1873); fvn hagr (talrika be-
lägg), jfr nyisl och fä,r hagur; nyno NT Innherred, No m fl hag 
(AA s 255 a). — Ordet är okänt för sgsmän i ÅsL Dor D-Risb 
Vm-DikLatMalg(KHD) Åsele, LyL So-Ånäs, Å Tåsjö, J Ålanäs 
Ilmdal Laxsjö Näskott Ström. 

Trots ett enstaka fsv belägg är adj hag ett klart västnordiskt 
ord. I Jämtl har det sannolikt förr varit allmännare än i dag 
och är alltjämt statt på återtåg: från Oviken i sJämtl är det t ex 
bara upptecknatl efter en sgsman i bet 'vinnande, tycksam (om 
ung flicka)'. Också på en del andra håll i landskapet är bety-
delsen något vidare än den ovan efter uppslagsordet angivna: 
Häggenås »goda anlag, lätt för att lära», Åre 'de såg int så hakt 

1  Enl benäget meddelande av läroverksadjunkt JOHAN ALDBERG. 
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ut för hennarudå 'det såg inte så gott ut för henne då'. — Efter-
som detta ord saknas i Alanäs och Ström i nJämtl och Tåsjö i 
nvÅng, liksom också i de nedre delarna av Dor och Vm, är det 
i D-Risb, Vm-FatmMalg och Tärna rimligtvis ett norskt lån.' 

Hålla fram 'fortsätta' NS-1: ÅsL Vm-Fatm 'hull framm; He 
H-Sus hell fram; jfr ÅsL Vm-Malg(KHD) 'hyll framm 'inte ge sig', 
Å Tåsjö 'hon håll no framm 'hon är idog, hon ger ej tappt'; — 
jfr bokmål framhaldsskole 'fortsättningsskola' (S&S); äldre källor: 
fsv halda fram 'fortsätta, framhärda (med)', nysv hålla fram 'fort-
sätta, fortfara (med), framhärda (med)' 1527—omkr1770 (SAOB); 
fvn halda fram 'fortsxtte, vedblive med noget som man gjör', 
jfr nyisl och fär halda (å)fram; nyno halda fram 'stwvne fremad, 
fortswtte sin reise el sit forehavende' (AA s 257 a); ordet är van-
ligt i det nyno skriftspråket (ersättningsord för fortsette hos HEGGST 
1924).  Saknas i OPPOrdb. 

[Häva sig 'passa sig, lämpa sig (med hänsyn till tid el om-
ständigheter)' NS-1: ÅsL Vm-Malg 'höv ed; 'om dlt sa' hör så', sket 
ja' Ara v ma'ra di'tte'll vre'nsken i mn'ranbi'tti 'om det så passar 
sig, skall jag fara med märren till hingsten i morgon bitti'; J 
Åre 'hö'r ,O; 'de hii'v ss6 bra' det passar bra; det fogar sig, så att 
det är lämpligt'; jfr J övFrostv Lit Åre, NT Snåsa Sörli 'hav 
'passa', He R-Sus lhö've (lmalf 'idem', Vefsn pres '12,8're 'u ö' 

s 20); — bokmål höve sig 'falle beleilig, passe; sömme sig, 
passe sig' (K&S); äldre källor: fsv höra — — 2. passa, över- 
ensstämma', nysv höra sig 'vara lämpligt el tillbörligt, vara på 
sin plats' 15004 (SAOB); fvn hoefa — — 5. indtrxife, hfflndes', 
nyno höra — — 4. 'indtrxffe, lave sig, föie sig' (AA s 317 b). — 
Höra sig är okänt för sgsmän i ÅsL Dor Vm-FatmMalg Åsele, 
Å Tåsjö, J Alanäs. 

Det reflexi v a verbet höra sig med den i artikelhuvudet an-
givna speciella betydelsen är som synes klent belagt. Det enkla 
höra är ju däremot i skiftande betydelser välkänt i både svenskan 
och norskan, inom undersökningsområdet dock bara i Norge och 
Jämtl. Den språkgeografiska situationen talar för att höra sig i 
Vm — eventuellt bara i PETTERSSONS språk — är no lån.] 

1  Med »norskt lån» här och i det följ avses också den alternativa möjligheten 
av lån från det norska Lidmålet i övFrostv i nJämtl (jfr s 19 o 27). 
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[Knusa 'krossa' DNS-1: ÅsL Vm-Malg 'knus; — bokmål knuse 
(K&S); äldre källor, det längst knusa är ofta svårt att skilja 
från det kortst knoga: fsv knosa, knusa, knussa '1. krossa, 2. hårt 
stöta, slå', nysv knusa '1. slå sönder, (sönder)krossa; . . .', numera 
i sht i av danskan påverkat språk, föga brukl (SAOB), knosa 
(knossa) 'trycka el klämma sönder, krossa', numera blott i vissa 
trakter, bygdemålsfärgat (SAOB), jfr Rz s 338 b; nyno se .AA 
s 373 b och TORP s 302 a. — Medan det kortst knosa är väl belagt 
inom undersökningsområdet, t ex Vm-Malg (OPP 16:o) 1 kny'sa 
'krossa', jfr (OPPOrdb) Ikncisa 'bryta ihop' (se vidare Bucwr 
SvLm B.22 s 95 och PIHL 1924 s 106), har det längst knusa 
med säkerhet påträffats bara hos PETTERSSON från Vm-Malg, där 
der rimligtvis är ett da-no lån.] 

? Kropp n 'tillfälligt krypin' N-4: ÅsL D-Risb(OPP) Vm-Malg 
Icrspp; 'vi jett let vss na krapp tell å kryp inn ti s'nna rä'nne (OPP), 
'dä var e lite krspp 'sade skogsarbetarna om en liten timmerkoja' 
(KHD); äldre källor: nyno: Sogn Fjordane Sunnmöre krop (o') n 
'1. kryben, krybende gang, (sjelden); 2. et smug, smalt rum imel-
lem to huse; ogsaa om et lidet og lavt ywrelse; et lidet skjul. 
Egentl et rum at krybe ind i.' (AA s391 a). — Ordet är okänt 
för sgsmän i ÅsL Dor Vm-Fatm, Å Tåsjö, J Alanäs Ström, He 
H-Sus, och har — enl benäget meddelande till förf — ej på-
träffats av dr HALLFRID CHRISTIANSEN, som har gjort omfattande 
uppteckningar från Nordland och Troms fylken. Jfr även Bucwr 
(a a s 20). 

Högst egendomlig förefaller detta ords isolerade förekomst i 
nybyggarmålen i Dor och Vm. Lån från de avlägsna målen på 
Vestlandet i Norge vågar man knappast anta. Är det måhända 
en av nybyggarna bevarad arkaism? Eller kanske hellre ombildat 
från ett äldre kortst kruppa f, som likväl bara har belagts från 
Sors och Tärna i LyLappm: lknippu (lmalf u) 'litet, lågt och 
obetydligt hus', jfr Bjuråker i Håls kråpe (kraupe) m 'smyga, 
trångt rum mellan tvenne hus' (Rz s 355 b, WENNBG 1873). För 
genus- och formväxlingen jfr struk, strok n och m struku f i 
mNorrl (Bucwr a a s 14 o 155). 

Lyse n — lys m '(fisklever)tran (använd som lysämne, smörj- 
medel m NS-2: ÅsL Vm-Fatm b sg (även 'fotogen'); 
LyL Sors(OPP) So-Anäs Tärna 'lys, b sg 4); J övFrostv Mörsil 
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Åre '10 n; NT Grong(TB) 'lys, Verdal 'Os; äldre källor: fsv-
nysv traan aut lyse (OLAUS MAGNUS början av 1500-t, se LIDEN 
ANT 13 s44 o 38); nysv LyL(?) »Åtminstone skulle Norriges goda 
sill och flere fisksorter samt tran och lys etc. vara för härvarande 
allmoge begärliga produkter.»'; J lyse 'tran' (SUNDBERG A-N 1729 
i SvLm 1906 s 62, LIRE 1766, ITELPHERS 2 1775 s 250, FB 17904); 
jfr SAOB och Rz s 408 a; fvn lgsi n '(bl a) tran', jfr nyisl och 
fär lisi n; nyno: allm i v och n Norge lyse n (AA s467 a); jfr 
även lulelp liks, sydip Vefsn liksie '(fisklever)tran' (IIGN resp 
EL 1088 2). — Ordet saknas i OPPOrdb, som i stället har 'try)/ 
m 'olja ur fisklever och sälspeck (erhållits från Norge)', men 
I fur Ztra'n m 'sältran', och är okänt i Ström (Renån Bonäset). 

Det i nutida norrländska vanliga lyse n 'lyse, belysning; i Jämtl 
även: norrsken' (SL s 101, PIHL 1924 s 246, ULMA, jfr SwAnn) 
är homonymt och formellt identiskt med lyse n 'tran', som emel-
lertid är ett klart västnordiskt ord, inkommet i Norrl's v gräns-
bygder och i lapskan genom handeln med Norge. I Vm-Fatm 
och i Verdal i NTrönd uppges det numera vara föråldrat. 'Genus 
m i LyLappm svarar mot lys m 'lyse, belysning' i s, nö och 
vbÅng och sVb (SL s 36, ULMA). 

[Löp m 'klädesask; matask' N-2: ÅsL D-Risb(OPP) I /öp 'hand- 
ask, tillverkad av träveck. Vm-Malg »De allra flesta hus- 
mödrarna och ett stort antal pigor och andra ogifta kvinnor var 
ägare till en handask. Denna ask kallades även klädask, t kleiscisk, 
eller av en del personer löp, 'löp, 1 sg -'en, pi 'löpa. I denna ask 
förde man med sig på färder under sommartiden silkesduken, 
bomullshuvudklädet, halskrage, aminer (amier) och andra grann-
låter — — —» (OPP i ULMA 8015 s 21, även i OPPOrdb)3; J 
övFrostv(KEIW) Ilsup 'matspann, matask', (LJ) 'löup 'större kärl 
av böjt virke, vanligen björk, runt el ovalt', neFrostv(DOZ) Ilöup 
'ask', Mörsil 'lnup 'en träask, oval', Näskott laup 'ask att t ex 
ha matsäck och psalmbok i vid kyrkbesök', Åre Iroup 'oval ask... 

1  G STIERNROFF i Westerbottens Kong!. Hushålls-Sällskaps Handlingar», 3 h, 
Sthlm 1833, s 24, i en uppsats, där författaren bl a utreder behovet av en vinter-
väg till Norge längs Umeälvens dalgång. 

2 Jfr också QVIGST 1893 s 218, LINNÉ 1732 s 103 och DRAKE 1918 s 194. 
3 Jämtspann, som i en bouppteckning 1802 från Bäsksele i Vm-Lat har för-

tecknats närmast efter gångkläder och klädeskistor (GB1 s 13), är säkert samma 
sak. Märk förleden! Jfr Vm-Malg 'spann m 'rundat matsäcksskrin av vikna 
björkbräder' och FORNER 1945 s 145. 
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för kyrkkläderna', Ile il-Sus trup 'matskrin vid kyrkfärd' ; NT 
Grong 'knip 'helt rund, 1 aln i diameter, . . . helt av trä', Snåsa 
I18up 'ask, korg att bära i handen'; — bokmål laup, även löp, 
'eske av tre med hank på lokket' (K&S) ; äldre källor: fsv 
löper 'korg', nysv jfr SAOB, HELLQUIST 1929-32 s 585 och Rz 
s 394b; fvn laupr 'löb, kurv', nyno laup '1. seske, kurv at bwre 
i haanden; isoer en afiang reiseceske med hank paa laaget' (på 
Vestlandet enl As s 426 b, i Gudbrandsd och Trönd enl Ross 
s 467 b). Jfr också FORNER 1945 s 81 fE. — Ordet löp 'ask, skrin, 
korg el dyl' är okänt för sgsmän i ÅsL Dor Vm-FatmMalgRås 
Åsele, Å Tåsjö, J Alanäs Norderön Ström. 

I bet 'klädesask, matask' är löp m alldeles tydligt ett norskt 
ord, som inom den svenska delen av undersökningsområdet bara 
är känt från västliga socknar i Jämtl och ÅsLappm. I sydligare 
sv dikter och äldre nysv betyder det däremot vanligen '(så)korg; 
mått för säd, salt el smör'. Vokalismen i Ibp i D-Risb och Vm-Malg 
ansluter till 'löp m 'avskalad granbark' i samma bygder (enl OPP).] 

[Mangel m 'brist (på ngt), avsaknad' DNS-1: ÅsL D-Risb(OPP) 
Vm-Malg, LyL Sors(OPP), J Åre, Ile H-Sus Tjötta Ima'yyeZ; — 
bokmål mangel (K&S); äldre källor: nysv mangel 1538-1846 
(SAOB), jfr Sivn & GIISTAVSON Gotl ordbok s 592 och Rz s 429 a, 
som har detta ord belagt bara från Bohuslän; nyno dikter »mangel 
m efter tydsken» (AA. s476 b). — Ordet är okänt för sgsmän från 
ÅsL Vm-MalgRås, Å Tåsjö, J Ström. Från Vm-Fatm uppges 
att det »förekom ofta åtminstone för en generation tillbaka».] 

[Mangla 'fattas, vara brist på' DNS-1: ÅsL D-Risb(OPP) Vm-
Malg 'masyne; LyL Sors(OPP) Ima'nZes; Ile il-Sus pret 'ma'yZe, 
Tjötta mangle; — bokmål mangle (K&S); äl dre källor: nysv 
mangla 1536-1764 föråldrat (SAOB); Nb Luleå mangel 'manquer, 
deesse' (OR 1752); nyno dikter »man/ca 'mangle, fattes' — — 
sjeldnere i formen mangla» (A A s 476 b). — Verbet mangla 'fattas 
o dyl' är okänt för sgsmän från ÅsL Dor Vm-FatmMalgRås, J 
Ström. 

Detta och föregående ord är typiska da-no ord, som, trots att 
de på många håll i Norge också tycks ha trängt in i folkspråket, 
är svåra att finna belägg för i de vanligen puristiska norska dia-
lektordssamlingarna. Jfr HEGGISTADS »Fornorskingsordbok» och 
ordens undanskymda plats hos AAsEN 
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Master f 'mast' N-2: ÅsL D-Risb Vin-FatmMalg, LyL Sors(OPP) 
'ma'ster, b sg -(e)ra; Å Grundsunda(E0) 'mast, b sg Ima'stera, Tå-
sjö ma'ster; J Alanäs 'måsten Rödön 'ma'ster; He Bindal Brönnöy 
H-Sus Vik 'ma'ster, H-Sus (även) ',mister; NT Snåsa Verdal 'ma'ster; 
äldre källor: nyno master (mastr) f, nogle steder mast (AA 
s482 b, jfr TORP s 414 a); jfr nyisl mastur n och fär mastur 
meistur f. , 

Det »tvåstaviga» master har en tydligt västnordisk utbredning 
och hörde att döma av Grundsunda-belägget och verbet Imdstre 
'äntra, klättra på en stång' i Selånger i Medpd (VESTLIIND SvLm 
B.48 s 134) i äldre tid måhända också hemma i kustnorrl mål. 
I Norrlands inland har segling nästan bara förekommit på de 
stora sjöarna i väster och även där — förefaller det — i ringa 
utsträckning. Därav kommer, att ord för begreppet 'mast' är 
glest och tämligen regellöst belagda. 

Det vanligaste ordet är numera mast f: ÅsL Vm-Fatm (yngre 
språk), LyL Malå, Vb Burtr Fällfors Holmön Nysätra Skell, Å 
Nora Nmal 'mast —'mast, b sg '-a. — En gammal inhemsk term 
tycks föreligga i segelstång f: ÅsL Vm-Fatm b sg IsegeZstavykZaInty,t, 
(kloss i båtens botten med hål för masten), Å Bodum b sg 1 ,segeZ-
skina — Ista'yva, J övFrostv IsalggeZstå'yv, Ström 'seIgejtå'yy; NT Sörli 
Isäge,stålvy. Jfr fsv säghlträ. 

Norske m 'norrman' N-3: ÅsL Dor (Ormsjö) b sg Ineetsken, D-
Risb(KHD) In&ske, Vm-Dik InKske, -FatmMalg 'nv'tske, Åsele b sg 
'n92',sken, (yngre) -å- ; LyL Tärna b sg InKsken; Å Bodum Rams 
Tåsjö InKske -a; J Alanäs övFrostv Åre 'nk, Ström b sg Ini,sken; 
He il-Sus Inå'jke; NT Verdal Inå,sk. 

Detta ord hör till dem, som är mycket klent belagda i no dikt-
källor, men ändå måste misstänkas vara ganska allmänna i norska 
folkmål. Hos AASEN och Rosa saknas det, och i Norsk Ordboks 
samlingar har norske m 'norrman' bara belagts från Våler i Solör 
och ur fyra tryckta källor. Den svaga formen i v Norrl hos 
detta nationalitetsord, som naturligtvis särskilt ofta var aktuellt 
bland folk som hade täta beröringar med norrmännen, beror säker-
ligen på norskt inflytande. Jfr svenske m (nedan s 133 f). 

I åtminstone Äng är i stället det starka norsk m, analogt till 
svensk m och dansk m, numera det vanliga ordet för 'norrman', 
med skiftande vokalism belagt från ÅsL Dor (Lajksjö Lavsjö) D-Risb 
(OPP) Vm-Malg(KHD) Åsele, LyL Lycks Ly-Björks Sors, PiL Aplg, Å 
Asjö A-Solb Arnäs Bodum Edsele Fjsjö Långs Nora Res Ssjö Tåsjö, 
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J Hmdal Ström. 1 de västliga bygderna Bodum Ström Tåsjö och Vm-
Malg har den starka formen bara belagts i ob sg, delvis hos samma 
sgsmän som i b sg sade ndrsken med grav accent. 

I Jämtl är bagge m, uttalat Ibågg, 'bägge, det ännu vanliga 
ordet för 'norrman' (ULMA och SOA). Också från isLappm och 
nvÅng har detta ord upptecknats — i regel med mot jämtskans 'å 
svarande vokalism —, nämligen från D-Risb(OPP) och från Långs 
Rams och Tåsjö (av HG), men tycks numera vara föråldrat. Från 
Vm har belagts IbnIggse'll 'norsk sill' (OPPOrdb) och öknamnet Bagg 
Nils Johansson om en nybyggarson från Bäsksjö, som »ofta for till 
Norge» (GB3 s 229); jfr yngre fsv baggafisk och äldre nysv baggtorsk 
'torsk från Norge' (SAOB) och det, fsv tillnamnet Bagge; jfr även 
Rz s 19 a, HQ s 706 a, ÅKERBLOM 1940 s 107 ff. 

Oskönsam 'hårdhänt, vårdslös; hjärtlös, otacksam' DNS-2: 
ÅsL D-Risb Vm-FatmMalgRås Iofönnsamm o dyl, -Malg 'han är 
fali dfönnscimm vii hä'stta sinn, tt dann kart; Å Tåsjö Iolfö'nsam; 
J Alanäs lofs'n(n)sam, Ström loWnnsam, Åre Idfönsalmm; ile H-Sus 
»Han var oskjönsam med sin hest, eller andre som vedkommende 
hersker over.» ; — bokmål uskjönnsom (S&S), nyno uskynsam 'som 
ikkje skynar på ej velgjerning, utakksam; skynlaus, kritikklaus' 
(NOms); äldre källor: nysv »och judanar for theras ogönst och 
oskönsamheet wore icke werde at smaka thenne natuardh» (OLAus 
PETRI 1530 s 119a)2, oskönsam 'unerkenntlich, undanckbar' (LIND 
1749); J oskönsam 'hård, elak (mot barn och värnlösa)' (FB 17904); 
Hä oskönsam 'otacksam, som icke sätter värde på' (WENNEG 1873); 
jfr fsv skynsamber -ö- '1. som förstår att uppskatta bevisat gott, 
erkännsam, tacksam; 2. vänlig, mild'; fvn icskynsamr 'uforstandig', 
jfr fvn åskynsamligr och nyisl åskynsam(leg)ur; nyno dikter oskjön-
sam 'uskjönsom, uforstandig' (CHRIsTiE), jfr uskynug 'uskj ön- 
s o m, — — (Ak s 882 b). — Ordet är okänt för sgsmän i 
ÅsL Åsele, Å Bodum Rams. 

[Skodda f 'töcken, tunn dimma (i ÅsLappm); dimma (i Jämtl 
och Norge)' NS-2: ÅsL D-Risb(OPP) Vm-Malg Iskidde, D-Risb(KHD) 
»Isks'dda på fjälls,  säger de i Frost v»; J Föllinge Häggenås Kall 
Lit Näskott Åre Iskådd, b sg -'a -'a, övFrostv Iskådd, Ström b 
sg Isky'dkra ('skv'ttv); He Bindal Iskåddi, Brönnöy Isköteddiv, H-Sus 
Iskktddle, även b sg Iskieddia, Korgen skoddice, Stamnes Iskåddia, 

För vokalismen jfr BOGREN 1921 s 63. 
2  Belägget ur SAOBArkiv. Jfr DAHLGR Gloss 1914-16. 
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Vefsn 'sk/Witt (Rlicsn s 7), Velfj Iskåddia, Vik skauddje; NT Folder-
eid Grong Overhalla 'skå(d)dj, Snåsa Iskåddj, Nordli Sörli b ag 
'skädda; äldre källor: nysv »när det [Blocksberg] släpper skodda 
och dimba ifrån sig» (HIÄRNE 1702 s 69), J skådda 'dimba, tökn' 
(SUNDBERG A-N 1729 i SyLm 1906 s63; även hos Rz s 575a); 
nyno skodda f med växlande uttalsformer, bl a i Innherred skadd' 
(AA s 680 a) och sköuddj (Ross 1902 s 45 a), jfr fär skadda— sködda f 
'taage, tyk fjeldtaage'; utanför undersökningsområdet: 
skodd(a)— skadd(a)— skädda är belagt.  i västliga sv dikter från 
Härj ner till Halland och ny Skåne (LINDQv SoS 1937 s 53 och 
1947 2 326 d; jfr Rz). — Från ÅsL D-Risb och Vm-Fatm upp-
ges ordet som bekant endast från resp grannbygder i väster, och 
det är okänt för sgsmän från Dor Vm-DikMalgRås Åsele, Å Rams 
Tåsjö, J Alanäs. 

En sekundär verbbildning till skodda f föreligger i Vm-Malg 'skuld 
'bortskymma ljuset (om töcken)'. Verbet skodda har för övrigt 
bara belagts från Lofoten: 'clä skåddja uti ha've 'det blir dimma i 
havet' (enl dr HALLFRID CHRISTIANSEN); »Når snedrevet senhöstes 
skodder ind landsfjeldene . . .» (ScRövEN 1919 s 45).] 

[Skrå m och f 'tobaksbuss' DNS-1: ÅsL D-Risb(OPP) Vm-Malg 
'skrå, b ag -n, m; Å Tåsjö (en äldre sgsman) :iii ta mä,,n skrå; 
J övFrostv 'skrå° f; Ile Hattfj Vefsn 'skrå f; NT Grong 'skrå; 
— nysv skrå n = skråtobak (NusvOrdb); bokmål skrå (en <— et>) 
'1. avskåret stykke av tobakksrull, tu l å hm i munnen og tygge 
på; buss; 2. tyggetobakk; skråtobakk' (K&S); äldre källor: 
nysv dikter skrå m 'rulltobak, vanligen karvad el skuren' (Värml), 
skråtobak m 'skuren tuggtobak' (allm) (Rz s 602 b); nyno skraa f 
(As s 685 a). — Ordet är okänt för sgsmän från ÅsL Dor Vm-
FatmMalgRås, Å Asjö Rams Tåsjö, J Alanäs Ström. 

På grund av genus, betydelse och ordets frånvaro i övriga 
norrl dikter ligger det närmast till att sammanställa skrå m i 
D-Risb och Vm-Malg med dansk-norskan. Bland de förnödenheter 
som förr i världen köptes från Norge var, enl en sgsman i Vm-
Lat, just tobak.] 

Skröna f 'uppdiktad och otrolig historia (ofta av skrytsam art); 
lögn' N-1: ÅsL Vm-FatmMalg Iskrifne; J öyFrostv Ström (övre) 
Åre 'skrin; ile H-Sus »ordet används»; NT Verdal Iskan; — nysv 
»skröna, eg norskt uttryck för 'skepparehistoria', men som allmänt 
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användes i alla skandinaviska fartyg» (A SCHUMBURG i Vår Flotta 
1922 s 123)1; bokmål skröne 'opdiktet historie av mere el mindre 
utrolig art (som fortelleren vii more med el bruker for å dekke 
sig, bortforklare noget)' (K&S), nyno skröne f 'skröyt, ofsing; 
usann el usmtande soge' (NOms); äldre källor: nyno skrynja f 
'skryderie; fortmlling med megen overdrivelse; ogsaa en falsk el 
opdigtet historie' (i Hardanger). »En afvigende form »skröne» 
forekommer i byerne, uvist hvorfra.» (AA s 689 b), även skr(j)ona f 
(s 688 a). — Subst skröna är okänt för sgsmän i ÅsL Dor Åsele, 
Å Tåsjö, J Alanäs Hmdal Ström (nedre). 

Skröna v 'berätta »skrönor»; ljuga' N-1: ÅsL Vm-Dik iskröri, 
-Malg Iskrön; LyL Tärna 'han skröna å prdta; J övFrostv 'skrån; 
Ile Brönnöy 'skrön, il-Sus »ordet används», Vefsn 'skröna (RiKsll 
s23); NT Verdal Iskrån; — bokmål skröne (K&S), nyno skröna 
(NOms); äldre källor: nyno skrynja '1. skramle, rumle, klinge 
huult (Telemark, Hallingdal); 2. skryde, prale, fortmlle dröie 
historier (Hardanger)' (AA s 689 b), tildeels skryna, skröna (Rosa 
s 689 b), även skr(j)ona (AA s 688 a); jfr nysv skröna 'summen als 
eine gesprengte glocke' (LIND 1749) och i Torp i Medpd 'skrö'na 
(med ngt delabialiserat ö) 'dundra' (BosuNN s 99). — Verbet skröna 
är okänt för sgsmän i ÅsL Dor Vm-Malg. 

Skrönmakare m skrönare m 'en person som ofta berättar 
»skrönor»; storlögnare' N-1: ÅsL Vm-Dik Iskrönmalkar, -Fatm 
'skrb"nar, -Malg Iskrdn' ma'kar; ile il-Sus, NT Verdal Iskrönma'kar; 
— bokmål skrönemaker (K&S), nyno skrönemakar, översättning av 
da »fabelhans» (ScaJörr 1909); äldre källor: nyno dikter skrone-
makar 'en som fortmller utrolige ting' (A A s 688 a). — Ordet är 
okänt för sgsmän i ÅsL D-Risb Vm-Malg. 

De tre senast behandlade orden, skröna f, skröna v och skrön-
(mak)are m, bildar tillsammans tydligen ett norskt ordkomplex 
med rätt stor expansionskraft. Det har via det da-no skrift-
språket under senare hälften av 1800-talet också trängt in i 
danskan, skröne subst och verb, och ett enstaka belägg 'skröna 
'uppdiktad historia' föreligger t o m från Vens. i Småland (SOA). 
Skrivningar och uttal med -ö- undviks om möjligt av äldre nyno 

' Pi skrönor även hos MARTINSON 1933 s 11. Bägge beläggen ur SAOBArkiv. 
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ordboksförfattare och har antagligen ofta negligerats av dialekt-
upptecknarna, eftersom redan ÄASEN hade satt stämpeln »bymål» 
på dem. Men de tycks numera vara de vanligaste i Norge och 
har äveu godtagits i landsmålet (jfr HEGGST 1924). Om etymo-
logien jfr TORP s 621 a och FALK & TORP 1910-11 s 1035. 

I norskan hör detta ordkomplex bl a nära ihop med Norges be-
römdaste litterära gestalt PEER GYNT. Det är företrätt redan i vers-
dramats första scen, då mor Åse tar Peer Gynt i upptuktelse för 
hans lögnhistorier: 

Ja, en lögn kan endevendes, 
stadses op med brask og bram, 
klzedes i en nygjort barn, 
så dens magre skrot ej kendes. 
Det er det, som du har gjort, 
— — — 
löjet ligt og uligt veek, 
skr ön et ind slig mållös skrfflk, 
at en kends ej ved tilsidst, 
hvad en lzengst har hört og vidst 

Och det kommer tillbaka i den scen, där Peer Gynt ger sin fantasi 
lösa tyglar vid sin mors dödsbädd: 

Jeg har digtet så mangen s kr ön e, 
som fanden på przekestol, 
— — — 

På motsvarande vis har orden på skrön- i Vm knutits till enstaka 
fantasibegåvade och storordiga personer, som efter sin död snart 
nog framstod som sägengestalter, framför allt fjällbonden JOHAN 
OLOF JOHANSSON EDMAN i Klimpfjäll, om vilken 0 P PETTERSSONS 
ordboksartikel »Skrönmakare och skrönor» uteslutande handlar (i 
tillägget till OPPOrdb, tryckt i GB2 s 173" En annan »skrönma-
kare» var tydligen en viss JON SALMONSSON. Efter honom återbe-
rättar PETTERSSON en typisk »skröna» i en av ULMA's grammofon-
inspelningar (pi 292 a). 

Skå f '1. tunn isskorpa på el i snön; 2. ost el brödskalk'l N-3: 
ÅsL Dori  D-Risbi  Vm-FatmiMalgiRåsi  Åselei, Å A-Solbi  Bodumi  
Juns2  Långsi  Rams'  Res2  Tåsjö1, 2  I skå, b sg -'a; J övFrostvi  
'skåo, Hmdali  Liti  Revsi  Ström'  Årei  Iskå; Kyrkås b sg mittiskåa 
'tunn skare som bildas under vintern och vid dess slut antas 
ligga mitt i snön', Revs b sg 'me'skå'a, Sundsjö b sg mediskå'a; 

1 De nedsänkta siffrorna vid socken- och bygdenamnen anger betydelsen. 
9 - 496309 K.-H. Dahl-stedt 
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ile H-Susi  'skå; NT Sörlii  b sg Iskå'a, Imisttskåla, Verdali  'skå; 
ä dr e k ä Il o r: nysv J skå 'brädd' (FB 17904); skå f '1. kant på 
bräder; 2. spricka i ändan av ett timmer' (Rz s 612b); jfr skån f 
'skorpa, ruga på ett sår' (i Dalsland, Rz s 579 b); nyno NT Stjör-
dalen, ST skaa f 'tynd »skare» (o dyl)' (AA s 664b, Rose s 658 b, 
Ross 1902 s 44 a och 1910 s 15 a), jfr i sydligare och nordligare 
no dikter skaan f i samma och närliggande bet (AA s 665 a, Ross 
s 658 b), fvn skån f 'skorpe', nyisl skån f 1131 a) frostskorpe paa 
sne'; utanför undersökningsområdet: Dl Malungi  Tran-
strand1  skå f (Dalmålsordb i ULMA, SOA). 

Det västnordiska ordet skå f syns in om undersökningsområdet 
äga en utbredning som i huvudsak sammanfaller med den för 
adj väderfast (se karta 9). Formen med slutljudande vokal är 
sekundär till skån f (jfr TORP s 591 a) och har väl uppstått genom 
anslutning till de gamla st fem på vokal, å, tå, bru 'bro', m fl, 
enligt schemat: 

bok: skå(n) : tå: 
ob sg b sg ob sg b sg ob sg b sg 

fno bök bök-en skån skån-en tå tå-en> tå-n1  
4, bok bok-a skån skån-a tå tå-n — tå-na2  

nyno bok bok-a skå skå-a tå tå-a 

Inom nvÅng och ÅsLappm, som har b sg Iskå'a men b sg Itå'ert, 
Ibro'eri etc, föreligger likväl inte denna möjlighet, utan skå f 

har här karaktären av ett västerifrån lånat ord. 
Öster om de bygder i ÅsLappm och nvÅng, där skå har belagts 

i bet 'tunn isskorpa på snön' uppträder i stället sk/ilj f i samma 
betydelse: LyL Ly-Björks, Å Asjö A-Solb Nora Res pij, b sg -'a, 
Ssjö Ifelj (1malf a). 

Snodig 'egendomlig, knepig, finurlig' N-1: ÅsL D-Risb(OPP) 
Vm-FatmMalg, LyL So-Gargnäs(OPP) Isno'di, n -t; J övFrostv 
'sno'din, jfr Åre n Isndrikt[1] 'bekväm och behändig'; ile Bindal 
Brönnöy Stamnes Velfj Isno'di, il-Sus pi Isno'dige; NT Foldereid 
Overhalla Verdal Isno'dig — bokmål snodig 'pussig; rar, artig (fa- 

1  Om synkope av artikelvokalen efter tryckstark vokal i fornnorskan se SET? 
1931 s 150 o 238. 

2  Om analogiska ombildningar och dubbelsuffigering hos typen tå se MODUR 
1946 s 111 ff. 

3  För beläggen från Helg och NTrönd uppger källorna dock ingen betydelse. 



131 

miljärt)' (K&S); äldre källor: nysv dikter snodiger, snotig 'rask, 
hurtig, flink' (i Västergötl och Värmt Hz s 645b); nyno snodig 
'(b1 a) morsom, lystig; snurrig, besynderlig' (AA s 722 a); jfr nysv 
dikter snudig 'nätt, fin' (i Värml, Hz s 645 a), fvn snåöigr 'rask', 
fär snMigur 'listig, snedig, snu', nyno dikter snudig 'smidig; drif-
tig' (Ross s 730 a); jfr även det mer el mindre likabetydande da, 
da-no samt syd- och mellansv snedig (Hz 8 641 b). — Adj snodig 
är okänt för sgsmän i ÅsL Dor Vm-Malg(KHD), Å Tåsjö, J Ala-
näs Ström. 

Snor f ( m — n) 'snodd, snöre; särskilt: spinnrockssnöre' 
DNS-2: ÅsL D-Risb(OPP) 'snor, b sg -'e, n [!], Vm-Maig 'snor, b sg 
-'a; J Alanäs övFrostv Amdal Lit Åre, Ile Bindal H-Sus, NT 
Snåsa Sörli Verdal 'snor f, i Verdal även 'snor m (HG); — bok-
mål snor (en) (K&S); äldre källor: fsv snor f?, nysv snor 1587-
1686 (SAOBArkiv); nysv dikter snor f (på Gotl, i Skåne och Hal-
land, Hz s 639 b); nyno snor f (AA s 722 b). — Från ÅsL D-Risb 
Vm-Fatm uppges ordet endast vara bekant från »jämtskan» resp 
såsom föråldrat, och det är okänt för sgsmän i Dor Vm-DikMaig 
Åsele, Å Bodum Raras Tåsjö. 

I stället uppges snodd f m el sno f: ÅsL Dor D-Risb Vm-Malg 
(OPP!), Å Bodum 'snodd; Tåsjö 'sno. 

Snåp 'snabb, rask, snar; vig' N-2, karta 9: ÅsL Vm-Fatm ta 
e lite snäft! 'raska på!', -Malg Isnåp, n 'snålt, 'snabb', — se vidare 
kartan ! ; äldre källor: nyno No, T m fl snaap 'rask, hurtig, 
behwndig; ogsaa: let at bruge, meget bekvem' (AA s 717 b, jfr 
Roas s 722 b). — Ordet är okänt för sgsmän i ÅsL Dor Vm-Dik 
LatMalg Åsele, Å Bodum, J Alanäs Hmdal Laxsjö Näskott Ström. 
I LyL Tärna och J Hotagen är det bekant från norska grann-
bygders mål. 

Adj snåp har i nutida norsk skönlitteratur särskilt belagts hos 
författare av tröndskt ursprung, antingen de skriver bokmål eller 
nynorska, t ex PETER EGGE, MAGNHILD HAALKE (K&S) Och OLAV 
Dm (NO). Det är ovisst, om det tidigare har haft större ut-
bredning i Jämtl. Från Oviken i sJämtl är det bara belagt i 
superlativ med bet 'bekvämast, lämpligast'. Också på ett par 
andra håll skiljer sig betydelsen väsentligt från den ovan efter 
uppslagsordet angivna: Tåsjö i nvÄng enligt en sgsman 'snygg, 
vacker' (men enl en annan 'rask'), Storsjö i Härj 'fin, behändig'. 
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Bet 'vig' o dyl anges från Hattfj il-Sus och Vik i Helg. Av 
liknande skäl som adj hag (jfr s 121) måste snåp i v ÅsLappm 
och Tåsjö i nvÅng räknas som ett norskt lån. 

I stället för snå:p sägs åtminstone i Föllinge Hmdal Hotagen Rag 
i Jämtl och i Attmar i Medpd snarp (ULMA och VESTLUND SvLm 
B.48 s 130, jfr AA. s 716 b, Ross s 721 a och Rz s 649 b), i ÄsLappm 
— vanligen även i D-Risb och Vm —, LyLappm, Vb och Äng där-
emot snäll. 

[Snåptur m 'kortvarig resa, hastigt uträttat ärende' N-1: ÅsL 
D-Risb(OPP) Vm-Malg, Ile H-Sus, NT Sörli Verdal snåptur; 
äldre källor: nyno: G udbrandsd och Nordmöre snaaptur m, 
snaapcerend f snartur (Ross s 722 b), jfr snåptur hos trönderför-
fattaren JOHAN BOJER (K&S).] 

Snörapa f 'snöskred, lavin; »gata» utför fjäll där snöskreden 
brukar gå fram' N-1: ÅsL Vm-Fatm (Grundfors) IS8M jii kdmme 
på snötdyya, sä fdyye ne tell oppät fjä'lla å snörcipa kdmme; (Stor-
näs) 'opi sniira'pa 'där snöskreden har gått i all världens tider, 
en slätränna nedigenom berget'; även Isnö'skräl, b sg -e, n 'snö-
skred'; Ile H-Sus srcepe, b sg 'ra'pa 'snö- el jordskred; »gata» där 
sådant skred har gått'; äldre källor: nyno No rapa f 'skred, 
jordskred' (AA s 581 b), Ile Vefsn snyrapa f (Ross s 727 a), i Nord-
möre rap n resp snörap n (AA s 581 b o 721 b); jfr nyno rap n 
'glidning' (AA s 581 b), nyisl hrap n 'nedstyrten'. — Ordet (snö-) 
rapa saknas i OPPOrdb och är okänt för sgsmän i ÅsL Vm-Fatm 
(Stornäs!) och -Malg, NT Verdal. 

Jfr rapa v: fsv rapa 'störta, falla', nysv dikter: ÅsL D-Risb 
'raspa å geeZe 'fara halkande nedåt en sluttning genom grus och 
sand'; J övFrostv 'ra'pa 'falla (om stjärnor)', Åre raspa 'glida ned'; 
fvn hrapa 'styrts, falde ned', nyno T m fl rapa 'glids; skride ud, 
styrte ned (om jord eller steen i en bjergside)' (AA s 581 b). 

[Störrelse f 'storlek' DN-I: ÅsL Vm-Malg, J övFrostv Åre 
'störrels; Ile II-Sus 'större/8; NT Nordli 'större/9, Verdal 'stö'rrels; 

bokmål störrelse, -n (S&S, jfr HEGGST 1924). — Ordet är okänt 
för sgsmän i ÅsL Vm-MalgRås, men uppges från Vm-Fatm ha 
varit brukligt i en äldre generation. 

Detta typiskt da-no ord är liksom mangel m och mangla v (ovan 
s 124) ytterst klent representerat i nyno ordböcker och ordsam- 
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lingar.1  Verdalingen ordboksredaktör GUNNAR PEDERSEN med-
delar dock att störrelse i hans bygdemål används oftare än stor-
leik. I OPPOrdb är störrelse bara belagt i en dialekttext, inte 
som eget uppslagsord.] 

Stöv n 'stoft, grand, (inte ett) dugg' DN-2: ÅsL Dor 'han jör 
inte e stö 'han gör inte ett dugg', Vm-Malg 'stöv 'det allra minsta 
grand' jä ha int e stöv kvar ti snusdosa (OPP), 'dem jör inte ett 
stöv (KHD); Å Tåsjö 'han deg int tell e stöv; J Berg 'int i stöv, 
Lit 'de risyneste stöv, Mörsil 'stöv, Åre 'int i stöv (uppfattas av 
vissa som norskt, HG-); men: övFrostv 'stöv 'småskräp flytande i 
vattnet . . 2 ; ile H-Sus ikkje et stöv; NT Verdal 'stöv; — bokmål 
stöv, -et (S&S, jfr HEGGST 1924); äldre källor: jfr nysv stöv 
'damm' 1721-1913 (SAOBArkiv); utanför undersöknings-
området: Skåne, Halland, Gotl stöv 'damm', sydvästra Sverige 
stöM 'ryktstoft' (LiNnQv 1947 1 822 o 71, 2-karta 395; jfr IHRE 
1766 och Hz s 694 b); Austefj i Sunnmöre stöv 'noko svart lite', 
Meland i Hordaland (ikkje de) stöv (NO). — Ordet är okänt för 
sgsmän i ÅsL Vm-FatmRås Åsele, J Alanäs. 

Också stöv uppfattas vanligen som ett da-no ord, men åtmin-
stone i uttrycket ikk je eit stöv o dyl förefaller det, i Norge liksom 
i närgränsande mellannorrl mål, ha rent folklig användning. 

Svenske m 'svensk' DN-3: ÅsL D-Risb(OPP) 'svänske, men b 
sg -'en!, Vm-FatmMalg 'svänske; Vb Ny sätra (b sg?) 'svensken (SL 
16: o); Å Bodum b sg rsvänsken, Rams isvänska; J Alanäs b sg 
isväsnsken, övFrostv 'svtinsk, men b sg -'en!; ile Brönnöy 'svänsji, 
H-Sus 'svänske, Vefsn 'svänsije (RIKKI s54); NT Snåsa 'sva'nski, 
Sörli 'svenske; — bokmål svenske, -n (S&S); äldre källor: nyno 
svenske m, mest alla svenskje, (AA s 780b); utanför undersök-
ningsområdet: Hj Vemdal 'svenske (REF= 1930 s54). 

Ord för 'svensk (subst)' är tyvärr mycket glest belagda i hela 
undersökningsområdet. Från huvuddelen av Jämtl saknas alldeles 
belägg. I de västliga bygderna D-Risb(OPP) och övFrostv har 
stark form, d v s akut accent, belagts i b sg, fastän ob sg uppges 
som svag. I materialet för norske m 'norrman' förelåg — väl av 

1  Ord på -else godkänns överhuvud inte av norska purister. Jfr SET? 1947, 
särskilt s233 0235 (AAsENs och Ross' inställning) och s 214 (STORMS inställning). 

2  Jfr Multrå i sÅng lade (< *8taau) 'frömjöl av vissa träd, vilket faller med 
regn och lägger sig på vattenytan . . (JN), Ström i nJämtl Ins fZyt stide på 
vadne 'om frömjöl' (KHD); samt da(-no) stöv '(bl a) frömjöl'. 
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en slump — ett rakt motsatt förhållande (ovan s 126). Ehuru de 
svaga formerna av de båda nationalitetsorden företer en västlig 
orientering, bör sålunda motsatsparen svenske:: svensk och norske:: 
norsk i norrl mål inte tolkas alltför kategoriskt från dlktgeogra-
fisk synpunkt. Jfr FALK & TORP 1900 s 92 f. 

Den starka formen svensk m förefaller att vara den vanliga i 
kustnorrl mål liksom också på många håll i Lapp!: ÅsL D-Risb 
(Mil)) Åsele, LyL Ly-Björks, PiL Aplg, Vb Burtr(JVL), Å Asjö 
Boteå Tåsjö, J Ström. 

Tinne m 'spetsig fjälltopp' DNS-1: ÅsL D-Risb(OPP) 'tinne, 
b sg tinn, Vm-Dik Inuics,sfjälltinna 'kallas ibland de högsta top-
parna på Marsfjällen', -Fatm »ordet är vanligt i målet», -Malg 
tinne, b sg 'On; LyL So-Gargnäs(OPP) 'tinn, b sg =; ile Hattfj 
b sg :fleillanni, b pi Itinngan, H-Sus b sg 'ting, b pi Itinngan på e 
fjäll; — bokmål tind, -en — tinde, -n (S&S); äldre källor: nysy 
tinnar 'högsta spessen på torn och berg' (översättn av fvn tindar, 
VERELIIIS 1691 s 256 b); fvn tindr m, jfr nyisl och fär tindur m; 
nyno tind m (ÅL s816 a); jfr fsv tinne m 'tinne (på murkrön)'; 
li tt källor: »tinnarna av Muruasagar» (Orrna 1930 s27); i poe-
tiskt språk: tinne (LEVERTIN 1894 s43 o 1901 8131 m fi)1; ÅsL 
Vm-Fatm »en svart tinne bortom sjön», »fjälltinnen på andra 
sidan sjön» (RosENDAHn2  1949 s 123 resp 125). — Ordet tinne är 
i bet 'fjälltopp el dyl' okänt för sgsmän i LyL Tärna (däremot 
uppges ;fie'llti'nniv), J Alanäs, NT Verdal. 

Betydelsen 'spetsig fjälltopp' hos tind m är av naturliga 
skäl västnordisk. I norska fjällnamn förekommer ordet ofta, t ex 
i namnen på de höga topparna Kvigtind och Löypskartind i Börge-
fjellsmassivet och på det väldiga massivet Okstindene, belägna i 
Helg i v resp ny från Vm's gräns mot Norge. I nysv och nyda 
syns denna betydelse hos tinne resp tinde (— tind) (jfr OrdbDaSpr) 
ha kommit in från norskan. De svaga formerna Uncle — tinne 
(jfr HQ s1188) är däremot östnordiska, d y s även da-no (jfr HEGGST 
1924). I Vm är tinne 'spetsig fjälltopp' homonymt med tinne m 
'pinne i räfsa el harv', ett i nord-, syd- och västsv dikter i skif-
tande former allmänt ord (LINDQv 1947 2 418). 

1  De nysv beläggen bl a efter SAOBArkiv, NusvOrdb's samlingar och med-
delande av fil lic BENGT KINNANDER. 

2  Miljön (Vm-Fatm) är maskerad men genomskinlig. Dikten är föga pålitlig. 
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[Tura 'brusa, dåna (om blåst, forsande vatten m m)' N-2: 
ÅsL D-Risb(OPP) Vm-Malg, LyL So-Gargnäs(OPP) 'tur; J Berg 
Oviken (ÖSTERBG 1914) Itu're, övFrostv. Hmdall Näskott Åre 'ter; 
He il-Sus 'de tu're sån näi få'ffg, no; NT Snåsa Sörli Verdal 'tår; 
äl dr e källor: nysv J Föllinge tuur (JEssEN 1872 s38); nyno 
No, T m fl tura (AA s 846 b, Rosa s 843 a, jfr Toni. s 817 a). — 
Ordet är okänt för sgsmän i ÅsL Dor Vm-Fatm Åsele, Å Tåsjö, 
J Alanäs Ström (Bonäset Långåsen).] 

? Töla f 'liten flicka' N-4: ÅsL D-Risb(OPP) Vm-Malg (OPP 
föråldrat) 'Wie; Å Tåsjö Ijänttölle; J Åre 'ta; — bokmål töle, -a 
'tosket kvinne' (S&S); äldre källor: nysv jfr Mp i lila tole 
'parva et simplex femina' (IITRE 1766); nyno dikter på Östl och 
Vestl töla f 'en taabe (om kvinder)' (AA. s 861:a, Boss s 858 a, jfr 
TORP s 830 b). — Ordet är okänt för sgsmän i ÅsL Bor Vm-
FatmMalg, J Alanäs Ström, ile H-Sus, NT Verdal. 

Med detta ord jämföres töt in: Å Bodum 'ta, i jurvaz (om barn); 
J Hmdal 'ta 'bylte', Ström 'tö Z 'barn under 1 år, knyte'; — bokmål 
töl, -en 'tosket mann' (S&S); äldre källor: nysv Hä tö/ m 'en 
kinkig person' (WENNBG 1873), jfr Å Bjholm töller, b sg -ra, 'små-
tokig människa' (Rz s 744 a); nyno dikter tö/ m 'en taabe (om mands-
person)' (AA s 861 a), jfr i Trönd och Sunnmöre töle n 'lidet usselt 
svagt vxsen' (Ross s 858a); utanför undersökningsområdet: 
Dl Våmhus 'työZ m 'fumlig individ' (Dalmålsordb i ULMA). 

[Tölor f pi 'arbetsredskap' N-1: ÅsL Vm-Malg ItiZen; D-Risb 
(OPP) Vm-Malg IsvarvtsZen 'svarvredskap', Vm-Rås väytramptslen 
(osäkert); ile H-Sus ItAer (ovanligt ord, säges vara Vefsnmål), 
Vefsn (Rxxsu s22); jfr Brönnöy 'to'Zår; — bokmål töler 
'greier, redskap' (S&S; jfr FALK & TORP 1910-11 81316); äldre 
källor: nyno T m fl töle(r), No töla(r), ile avvikande tolaar (o') 
'samling af redskaber el smaating som man gjemmer tu l brug' 
(AA s 861 a, jfr Ross s 858 a); jfr fvn tål n 'redskab, verktöi', fsv 
fisketol n 'fiskredskap' och nysv fisketåhlar (1671, tingsprotokoll i 
Umeå, enl GÖTHE 1929 s 153). Det sista ordet är tydligen använt 
av en lapp från Umbyn (el en tingstolk?) och kan vara en nor-
vagism. — Ordet tölor är okänt för sgsmän i ÅsL Bor Vm-Dik-
FatmMalg, J Alanäs. 

Vokalismen i beläggen från ÅsLappm visar till Vefsnmålet, 
som har fno a > 2 ffr (Rixsu 1921 s 20).] 

1  Från Hmdal uppges endast bet 'flamma, brinna med stora lågor' (HW). 
2  18 står här för os i STORMS lydskrift. 
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Tövra 'dröja, bida; fördröja, försena' DNS-2: ÅsL D-Risb 
(OPP) Vm-Malg, LyL So-Gargnäs(OPP), Å Tåsjö Itöver, J öv-
Frostv Ström Itö'vver, Hmdal lläggenås Lit Mörsil Åre 'tö'ver; He 
il-Sus pres 'töm-e; NT Verdal (föråldrat) pres tövre; — bokmål 
tövre (S&S); äldre källor: fsv töfra, nysv J töft(a) 'dröja; 
hindra' (FB 17904); nyno tövra (AA. s 862 a, jfr Ross s 858 b). — 
Okänt för sgsmän i ÅsL Dor Vm-FatmMalgRås Åsele, J Alanäs. 

Vid sidan av verbet töva föreligger både i svenskan och dan-
skan (KALKAR 14004) fornspråkliga belägg för avledningen tövra, 
medan sådana saknas i de västnordiska språken, så när som på 
det substantiverade töfring f 'ophold, forhaling' i ett par Trönde-
lagsurkunder (jfr FRITZNER med hänv). I nyspråklig tid fram-
träder tövra däremot som norskt gentemot det da töve och sv 
töva (jfr HEGGST 1924; se vidare HQ s 1271 b och TORP s 831 a). 

Vada f 'fiskstim (som simmar i vattenytan); (små) vågor el 
strimmor efter föremål i vattenytan, särskilt båt, sjöfågel el fisk-
stim' N-3: ÅsL Dor (Lavsjö) b form lvs'en,'fi'sken jikk i 228, D-Risb 
(OPP) Vm-Malg 'vie, b sg -'a, b pi -'en; PiL jfr Ajaur 'vödu, b sg 
'våt gyttja (ordet föråldrat)'; Å Fjsjö b sg 'sik:mien, b pi -eja, Juns 
b form 'mtert, Tåsjö Ico'bbarvsle, även: 'en hel vie vii fåk (KFID), 
pi mer 'stim (av siklöjor)' (Montx 1938 s 27), J Alanäs 'fisk- 
vs'cle, b pi -'ena, även la'nnvs'e 'simmande andkull', övFrostv 
b sg --=, ob pi -‘ui, b pl -'uin, Hmdal Häggenås 18du 'fisk- 
stim', även 'bakvatten i å el flod'!, Kall 'de u'du (lmalf u) ätt bå'ttt, 
Lit 'sds, Oviken Iddul '1. å- el älvutvidgning med tillbakaström ; 
2. fåra efter en båt (då man ror fort)', Ström 'Vide, Ifi'skvs'cle, 
b sg =, 'fiskstim; folkhop', Åre 'u'clu (lmalf ?»deu); He jfr Velfj 
vöda f 'bakeda', »No lite nytte, dej bruker mest segja ia.» (NO), 
NT Snåsa(JVL) 18'ddu, Ivä'clu, alla tre orden: b sg , 
ob pl b pl 'fiskstim', Sörli(TB) lvieddu, b sg —; jfr 
Grong(TB) Ivo'ddo 'det man sätter järnet på i plogen', 'de va sån 
vciddo 'det var sådan oordning'; äldre källor: nysv J vådu 
(SUNDBERG A-N 1729 i SvLm 1906 s 64), vädu2  (IHRK 1766), vådo 
'fiskens prasslande i fioar i vattenbrynet' (FB 17904), vödö 'tropp, 
skara' (FB i NORDLANDER 3 1894 sill), våda f (Rz s 786b); jfr 
i v Nyland vadu f 'vadställe' (VLL s 1084); nyno voda f med väx- 

»Ibland Våt»! 
a  Väl tryckfel för vedu el vödu ? Bet 'fiskelek'! 
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lande uttal och tilljämnade former: '1. vaden, vadende gang; 
pladsken i vandet; . . . 2. spor efter dyr i sand eller dynd; sted 
hvor noget har vadet; 3. en fiskestiim som svömmer oppe i vand-
fiaden (Hordaland, Nordfj, Senja i Troms); 4. stribe i vandskorpen 
efter svömnaende fisk (Sunnhordl, Ytre Sogn, Romsdal)' (ÅA s 941 b, 
Rose s 915 f); jfr nyisl vada f 'fiskestime, stime af marsvin, sxler 
el ugn' och på Shetland a wade o' fish (JAKOBSEN S 1015b); jfr 
norsklp vwddö, gen viedö, o dyl (QviusT 1893 s 352). — Ordet är 
okänt för sgsmän i ÅsL Vm-DikRås(-Fatm osäkert) Åsele, Å Långs 
och He H-Sus. 

Från Vm är vada bara säkert belagt hos PETTERSSON (i till-
lägget till OPPOrdb), med den bleknade bet 'vågor omkring en 
sten i strömmande vatten'. Tydligen är det föråldrat. Ordets 
frånvaro i Helg och sammanhanget med uttalsformerna i nvÅng 
och nJämtl visar att vada i ÅsLappm i första hand är ett »jämtskt» 
ord, inte ett norskt lån. Formerna med initialt v-bortfall i Jämtl 
och NTrönd beror sannolikt, som TORP (s 240 b) antar, på sam-
manblandning med tilljämnade former av eda f 'bakvatten': jfr 
beläggen från Eläggenås och Oviken ovan, vidare J Lit Vd8 — 
Iba'hIde 'bakström', Åre 'ba'ku'du, NT Snåsa(JVL) 'bdkva" du — 

Verdal ddu, i övre Verdal även lba'kvit'ddu 'bakström', 
samt GEIJER (SvLm B.18 826), som dock räknar med »u-bryt-
ning» av iöm. 

Närstående till vada f är vad n: ÅsL Vm-Fatm 'va, b sg -'e 'små, 
vågor el bucklor i vattenytan efter fiskstim'; Vb Sävar 'he syntes 
va' de å tt 'det syntes »vadet» av den (om fisk som går i vattenytan)' 
(jfr SL s89); jfr fär va å n '(fiske)stime' (ovanligt ord) och östsv 
dikter vad n 'strömfåra (efter farkost)' (Vm., s 1084 a). 

I Vb och LyLappm , är däremot var m det allmänna ordet för 
'(små) vågor el strimmor efter föremål i vattenytan, särskilt båt, 
fågel el fisk': Vb Burtr(JVL) Bygdeå Dfors Lövånger Norsjö Nysätra 
Skell, LyL Lycks Malå Stens 'var, 'var, b sg -n, (jfr SL s 43); Nb 
Ökalix Iverl ; jfr J Lit 'va Z m 'idem' och NT Sörli(TB) 'var, b sg 
'van, även: båstvaIr 'idem', samt nyisl var n 'vandets tilbageslag 
og beva3gelse ved aareslag ; kölstribe' (jfr även IHRE 1766 s 193 b 
och Rz s 792 b). 

nyis 'om, ifall' DN-1: ÅsL Vm-Dik 'viss, -Fatm »Ordet före-
kom ofta åtminstone för en generation tillbaka.» -Malg 'vis; 

Plut, (1924 s52 och SyLm 1948 s46) räknar med äldre dh i detta ord. 
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J Åre 'vis, 'vist; ile Brönnöy 'vess, H-Sus 'viss; — bokmål hvis 
(K&S); litt källor: T viss (HAALKE 1949 s90 m fl).1  

Som konditional konjunktion är hves(s) > hvis i danskan belagt 
från början av 1500-talet och kommer mer allmänt i bruk under 
1600-talet (RaöNnum-NIELsEN i ANF 31 s 101f). Den fsv och 
äldre nysv danismen hves(s) tycks med säkerhet bara vara be-
lagd i bet 'vad' och 'vars' (jfr beläggen hos SWALL och DAHLGR). 
— Liksom andra typiskt da-no ord är hvis bannlyst ur nyno ord-
böcker och ordsamlingar. Ordboksredaktör ALF HELLEVIK med-
delar likväl, att denna unga konjunktion förefaller vara i bruk 
runt om i Norges dlkter, även på Vestlandet. 

Väderfast 'av storm, regn el snöyra hindrad att resa, ro, fiska 
el flotta (på sjön sommartid) el att färdas, jaga el arbeta (i sko-
gen och på fjället vintertid)' N-3, karta 9: ÅsL Vm-DikFatm-
Malg(KHD)Lat 'vdrfa'st (lm alf ce> q); samma uttal i Dor D-Risb 
Åsele och i Å, men i J och NT 'vefast; — se vidare kartan!; 
— bokmål 2)(v-fast (S&S; jfr FALK & TORP 1910-11 s 1363) ; äldre 
källor: nysv Vb »hand ig,notum» (OR 17522), J vcerfast (FB 
17904); fvn veörfastr, jfr nyisl och fär veöurfastur; nyno veder-
fast (AA s 910 b); jfr även nysv dikter ligga börfast (i Norrl, MF 
17004), börfast '1. liggande still för motvind eller stiltje (i Vb 
och Häls); 2. jordfast (om stora stenar, Räls); 3. rådlös, som är 
illa däran (Vb)' (Rz s 68b; även hos WENNBG 1873), nyno byr-
fast 'veirfast' (i Setesdal), börfast 'urokkelig' (på Östl, Ross s 79 a); 
lit t källor: LyL Tärna »Så . . . fingo mina drängar en gång 
ligga »värfasta» (d v s insnöade) mer än en veckas tid i en . . . 
fjällstuga» (OLOF CARLSSON 1941 s 85); utanför undersök-
ningsområdet: Dl vdderfast med skiftande uttal i Dalmåls-
området ner till Leksand och Äppelbo (Dalmålsordb i ULMA), 
Värml belagt t ex från Glava och Dalby (ULMA), Vg saknas 
(Vgordb i ULMA), öb Replot 'vederfast (WN 2 s 552 a). — Ordet 
saknas i PETTERSSONS uppteckningar, både OPPOrdb och 16:o. 
Det är okänt för sgsmän i ÅsL Vm-Rås Åsele (östra), LyL Ly-
Björks Örtr, Å Asjö A-Solb Långs Res. 

1 Ordet används i dialogerna, som återger tröndskt talspråk. Stavningen an-
tyder ordets folkliga karaktär. Äldre hv- ger i Trönd k(v)-. 

2 Med hänv till VEamius, Index lingvx veteris scytho-scandica3 sive gothic, 
1691, s286 a. OR anger inget dialektalt uttal, och belägget torde snarast böra 
tolkas så, att ordet var främmande för hans sgsmän. 
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Adj väderfast framstår, trots det enstaka belägget från Öb's 
skärgård och ett belägg i nydanskan, som kan vara norskt, redan 
hos lexikografen MATTHIAS MOTH (1647-1719, se DaOrdb), som 
ett västnordiskt ord med utbredning även i västliga svenska 
bygder. Till skillnad från de båda andra adjektiven på karta 9, 
hag och snåp, föreligger för väderfast ett obrutet geografiskt sam-
manhang mellan Vm och Jämtl. 

[Arviss 'som ger säker skörd varje år (om gård, åker el sädes-
slag)' N-1: ÅsL D-Risb(OPP) fl leerv4t, Vm-Malg n '&2-ast; LyL 
So-Gargnäs(OPP) n lärvist; Vb jfr Norsjöl idgi'ss, ex: 'he jer 
nästaq, ajvist at han kåmm den här lin; Å jfr Ngrå reirvir3,t 'väx-
lande med åren'; J övFrostv n Vtdrv6Ist, Åre(HG) Vervi'ss; jfr 
Ström' Wrvdss 'som med säkerhet inträffar varje år'; He H-Sus 
drve'ss, Velfj årviss; NT Snåsa idjvds, Sörli n 'å'reå1st, Verdal år-
vess; — bokmål årviss (Houssm 1924); äldre källor: nyno aar-
viss 'om jord, som jwvnlig giver god afgröde' (ÅÅ s34 a). — Ordet 
är okänt för sgsmän i ÅsL Dor Vm-FatmMalgRås, Vb Umeå', 
Å Bjholmi Tåsjö, J Ålanäs Mariebyl Norderöni Ström(KHD).] 

[Öl m '1. ljum värme, varmt luftdrag; 2. värme som uppstår 
i sammanpackat hö el gödsel; 3. ånga ur sjö'2  N-2: ÅsL D-Risb 
(OPP)2  Vm-Malg2  'si, b sg 'sri; J övFrostvi  Häggenås1, 3  Kallt  2 
Mörsill  Näskotti  Rödön2  Året  2  A b sg 'ön;  Ile Binda12  Vefsn 
(Rulsa s 50) 'st, Brönnöyi  Stamnes H-sus2  'höy's'4, 'va'rms'Z; 
NT Foldereid Overhalla Sörli1, 3  Verdali  'öZ; Grong jfr iölgu'bbi 
'varmt luftdrag som kommer emot en', liftölry 'översta hölagret i 
ladan, när det blir sammanfiltrat och nästan oätligt, vilket sker 
om höet är rått'; — bokmål öl, -en 'varme' (S&S; jfr FALK & 

TORP 1910-11 81420); äldre källor: nysv J öhl m 'ånga, varm 
fuktighet ur sjöar' (FB 17904); fvn ylr, gen yljar, m 'varme', jfr 
nyisl och fär ylur m 'mild varme (o dyl)'; nyno yl m, i Trönd 
och på Östl öl in 'varme, varm luft; isar om en mild el noget svag 
varme' (A.A. s 950 b), jfr kaldyl m 'kold damp af jorden, o dyl' 
(Roas s 380 b); — jfr sVb-vbÅ varmmur ra 'varma tjocka moln, som 

1  Svar på frågan: »Finns ett adj årviss med bet 'som inträffar med säkerhet 
varje år'?» i ULMA's frgl 5 »Tid och tidsindelning», utarbetad av HERMAN GEIJER, 
som för sitt belägg från Åre (ovan) dock anger bet 'som tämligen säkert ger skörd 
varje år'. 

2  De nedsänkta siffrorna anger betydelsen. 
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sommartiden visa sig på himmeln' (FUT i ULMA 149: 2 1857—), 
Å Trsjö ob och b sg 'veirmsk, m 'varmmoln' och 'mini m 'moln', 
samt lp u/jo o dyl 'mildes wetter, wärme' (QviosT 1893 s 337). 
— Ordet öl m yl m är okänt för sgsmän i ÅsL Vm-DikFatm-
MalgRås ksele, Å Rams Tåsjö, J Alanäs. 

Vokalismen i beläggen från AsLappm visar till Vefsumålet (jfr 
ovan s 135 och RIBSII S 31). Eller till ett äldre ång *'8Z < IÖ 
genom sammanblandning med rm8rt m 'moln' liksom de ovan an-
förda varmmur och varmmoln? 

Formellt samma ord, < *wu/ju- (FRIEsEN 1912 s 236 o 241), med 
en annan dialektal utveckling tycks föreligga i de från Lappl lika-
ledes bara hos PETTERSSON belagda yl m 'varma ångor som stiger 
upp ur vattnet i en sjö vintertid' och ylhål n 'runda hål i isen 
som aldrig fryser, vindvak': ÅsL D-Risb Vm-Malg, LyL So-Gargnäs 
'yl, b sg '-tt, resp 'yl/w, b sg -e; jfr J övErostv Iö'Zvetolk 'ett litet 
runt hål i isen, . . . som ej vill frysa till'; NT Sörli(TB) 'öWet Ik 'vak 
i isen som hålles öppen genom att det står »öl» från botten . . 

Med närliggande no dikter i Trönd och Nordl kan detta yl på 
grund av uttalet inte i första hand sammanställas; jfr ovan och 
Salten m (SKÅNnuND 1933 s 42). Möjligen föreligger i Vb och 
LyLappm ett äldre yl i denna betydelse? Jfr Dfors ylirök 'rök då 
mossland brinner' (LöFGR 1878) med nyno ylr&yk m 'solrög, synlige 
dunster som opstige fra jorden i varmt veir' (AA s 951 a), bokmål 
ölröyk 'varmedis' (S&S). Stamvokalismen i ord av denna typ tycks 
i Vb växla mellan 'ö och 'y med övervikt för den förra (jfr exemplen 
hos SI, s 65, ÅSTRöM SvLm VI.6 8 46 f och LINDGR SvLm XII.1 
8 97 f). Bindevokalen har uppstått genom sonantisering av j (jfr 
ÅSTRÖM S 122, LINDGR S 154). 

Med Dfors yl(j)rök jämföres i sin tur ylj f 'bråddjup' (jfr SL 
s 65) och yljbacke m 'brant mot bråddjupet på botten av sjö el 
älv': LyL Malå Örtr ly'li; Ly-Björks l y'lebcacken, Malå(JVL) 
ken, Örtr y/ibalkken; Vb Norsjö Sävar l ylj; Dfors V/ebalkk, jfr ,I jiip-
jy'lj 'djup ränna i ett vattendrag', Norsjö(JVL) l y'libalkken, Skell 
Ihö'libalkken; äldre: (Vb el Nb ?) hälibacken (MF 17004), Nb Luleå 
helibacken (OR 1752). Dessa ord av oklart ursprung har tydligen 
undergått växlande ombildningar. Kommer formerna på ylj(-) från 
vårt y/ m? Att kondenserade vattenångor i kalla sommarnätter och 
vintertid syns stiga ur sjöar och älvar, beror på att vattnet är var-
mare än luften, varför företeelsen åtminstone vintertid oftast inträffar 
över djupt eller strömmande vatten, där ju också isen lägger sig 
sist. En parallell till den ovan antagna betydelseförskjutningen 
förefaller vara säkert belagd i syd- och mellansv dikter värmsla f 
o dyl 'kärrkälla, som aldrig tillfryser', i Närke värmsel -å- f 'ställe 
på en sjö som ej tillfryser; strömdrag' (Rz s 797 b, jfr LIDEN NoB 



141 

14 873 ff med hänv). — Jfr också norsklp rceppen '1. rökhull; 2. svmrt 
dypt sted midt i et vann, hvor det aldri legger sig is' (KN, jfr nedan 
s 209 f). — Märk dock bet 'sidobalk i skrinda' och 'botten i en sälsko' 
hos ylj i Vb (SL s 65 och Rz s 835 a) samt Itw8rhni f 'tvärdjup 
i Ökalix i Nb (PIHL 1924 s 93).] 

Sammanfattande översikt. 
I allt har sålunda belagts 42 ord, som förbinder det svenska 

Vilhelminamålet med Norge, Jämtl och i några fall nvÅng, men 
saknas i de kustnorrl dikterna.' De allra flesta av dem har inte 
påträffats i hela ÅsLappm. Den största utbredningen inom Ås-
Lappm har norske m, skå f och väderfast adj. Dessa tre är också 
väl belagda från nvÅng. Inte ens i hela Vm har flertalet av de 
här behandlade orden belagts, utan de saknas i regel i socknens 
nedre delar, Vm-LatRås, som häruti ansluter sig till Åsele. Också 
i Vm-DikFatmMalg är många okända för en hel del sgsmän. Inte 
så få ord framstår som brukliga endast i en mycket begränsad 
språkmiljö, en by eller kanske bara en gård. Detta gäller t ex 
om sniirapa (och blygen?). Och det gäller framför allt om de inte 
mindre än 17 ord, som inom Lappl och Ång bara har belagts i 
PETTERSSONS samlingar, i den mån de inte rentav hörde hemma 
bara i nedtecknarens individuella språkbruk (jfr ovan s 116).2  

I omstående tabell har de norska och jämtska orden i Vm 
uppdelats efter sin förekomst i de äldre nordiska skriftspråken 
resp sin utbredning i nutida dikter inom undersökningsområdet 
(jfr ovan s 116).2  Utbredningstyperna 1-3 erbjuder i första 
hand intresse för vår ordgeografiska undersökning. På karta 9 
representeras typ 2 av adj hag och snåp och typ 3 av väderfast.4  

Utbredningstyp 1 omfattar 8 [+ 13] ord. Alla dessa måste, med 
reservation för enstaka svenska arkaismer i grupperna DNS och 
NS, i Vm ansättas som norska lån. Karakteristiskt är att inte 
mindre än 10 av dem, dyrka, en ten, flog, höva sig, mangel, skröna f, 

Därtill kommer möjligen gamm(el)käriffbär (s 91) och komager (s 187). 
2  Ord av denna kategori redovisas i fortsättningen i sifferuppgifterna och i 

tabellen (liksom ovan i materialsamlingen) inom klammer. 
3  Vid tillämpningen av dessa båda indelningsgrunder möter enstaka tvetydiga 

gränsfall, t ex stöv (DN ->DNS) och väderfast (N-->DN) resp lyse (2 ->1) och skrå 
(1 -->2). 

4  På grund av alltför fåtaliga belägg inom Norge har typ 1 inte kartlagts. 
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Norska ord i det svenska Vilhelminamålet 
(översättningarna summariskt angivna). 

Utbredningstyper (jfr s116). 

1 
I Norge och i 
gränssocknar i 

Lapp! och Jämtl 

2 
= 1 + delar av 
Jämtl och ev 
Tåsjö i nvÅng 

3 
= 2 + Ås- 

Lappm och 
nvÅng 

4 
Endast i av-
lägsna no och 
i enstaka sv 

dikter 

N 

(skröna f 'skeppar- 
historia' 

skröna v 
skrön(mak)are 
snodig 'finurlig' 
snörapa 'snöskred' 
[fiog 'tvärbrant stup' 
fo(d)liggi  'rötägg' 
snåptur 'kort resa' 
tölorl  'redskap' 
årviss 'som ger 

säker skörd] 

blygen 'blyg' 
hag2  'händig' 
masier*3  'mast' 
må? 'snabb' 
[löp' 'klädesask' 
ture 'brusa' 
ö/1  'ljum värme] 

norske 'norr- 
man' 

skå 'tunn 
skare' 

vada 'fisk-
stim, små 
vågor' 

väderfast 'av 
vädret 
hindrad att 
resa' 

?kropp 
'krypin' 

?föla 'liten 
flicka' 

DN hvis* 'om, ifall' 
[störrelse*?  'storlek] 

stöv* 'stoft, grand' svenske' 
'svensk' 

DNS 

tinne 'fjälltopp' 
[dyrka 'odla' 
enten 'antingen' 
knusa 'krossa' 

(mangel* 'brist' 
kmangla* 'fattas' 
skrå* 'tobaksbuss] 

dramm* 'sup' 
oskönsam 'vårdslös, 

otacksam' 
snor* 'snodd' 
tövra(* )  'dröja' 

NS 
hålla fram 'fort- 

sätta' 
[höva sig 'lämpa 

sig] 

/y5e2  'tran' 
[skodde 'dimma] 

* Ursprungligen ntomnordiska (de flesta lågtyska) lånord. 
1  Stamvokalismen i ÄsLappm röjer att orden lånats från Helg. 
2  Diktgeografiska skäl talar för att orden till ÄsLappm har lånats från Norge 

(inräknat övFrostv i nJämt1). För [löp] jfr dock s 123 not 3. 
3  Även belagt från Grundsunda i nöÅng (i b sg). 
4  Även belagt från Nysittra i nVb (i b sg). 
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snedig(?), störrelse, hvis och drviss, också har belagts från Åre 
i vJämtl och 7, enten, skrå, skröna f, skröna v, snedig, störrelse 
och drviss, från övErostv i nJämtl. Av de sålunda i allt 12 no 
lånord i Vm, som har belagts också från endera eller båda av 
de nämnda jämtska gränssocknarna, är 6 da-no (DN eller DNS). 
GEIJER, som särskilt i vJämtl har uppmärksammat de no lån-
orden, framhåller denna da-no kategoris övervikt och menar att 
den har inlånats »från norskt stadsspråk» (SvUppslagsbok 14 
1933 sp 780, jfr SvVI s 309). Årebornas handelsfärder mot väster 
gick i regel till de gamla köpstäderna Trondhjem och Levanger. 
Vm-bornas nådde däremot på sin höjd till handelsplatserna Mo-
sjöen och Mo i Rana. Därtill kommer Lofot-fararna, som dock 
tycks ha varit ganska fåtaliga. 

Emellertid har »bymålsorden» bland norska bygdemålstalande 
större spridning än vad ordböcker och ordsamlingar redovisar. 
»Og endelig findes der ogsaa en mwngde af ord, som ere id-
komne fra andre lande og som for en stor deel kun bruges i 
visse mindre kredse, . .» skriver AA SEN i »Norsk Ordbog» (AA 
s XI). »At indföre saadanne ord i denne bog vilde kun vwre tul 
uleilighed, da det her ved et löseligt overblik vilde see ud, som 
om de alle hörte med til det nationale ordforraad.» AASEN har 
ända fram till våra dagar övat ett stort inflytande på norsk bygde-
målsuppteckning.1  

Termen »bymål», d v s stadsspråk, bör inte fattas alltför mycket 
efter bokstaven. Det rör sig om ett danskt(-norskt) skrift- och 
ämbetsmannaspråk, i våra dagar efterträtt av det norska bok-
målet, som uppenbarligen har utövat och utövar ett inflytande 
på Norges dikter av i princip samma art som det svenska riks-
språket på Sveriges. Inte ens det nynorska skriftspråket tycks 
ha förmått sätta en effektiv spärr mot den utvecklingen. 

Utöver de i materialsamlingen till största delen efter PETTERS-
SON från Vm anförda da-no orden har jag under uppteckningar 
i Vm-Fatm åren 1938 och 1945 emellanåt uppsnappat andra da-
no ord: hurtig 'snabb'', iscer 'i synnerhet', nöye 'noggrann', umu- 

Jfr vidare ovan orden mangla, störrelse och Avis (E3 124, 132 f o 137 f) samt 
AASENS snäva behandling av orden på -else i den nya upplagan av hans ordbok 
1873 (se SEIP 1947 s 235). 

2  Jfr Vm-Malg(OPPOrdb) 'u ö', samt'>... det gick hurtigt för honom 
att ränna» (GB2 s 22). 
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lig, uttalat lonzu'Ut 'omöjligt', pen 'vacker, fin' och sikker 'säker". 
En del av dessa belägg härrör från sgsmän, som up penb art 
ansträngde sig att tala rspr med mig. Orden har av denna an-
ledning inte räknats till Vilhelmina m åle t s no lånord, men de 
vittnar om att dikten i övre Vm vid sidan av det rspr-inflytande, 
som numera gör sig kraftigt gällande i alla sv dikter, även är 
utsatt för en viss påverkan från no bokmål. Det finns anledning 
misstänka att många av PETTERSSONS da-no ord också hör till 
denna kategori. Lånen från no bokmål till Vm torde emellertid 
i stor utsträckning ha förmedlats av de norska grannbygdernas 
mål. Därför talar såväl ovan anförda yttre omständigheter som 
förekomsten av no bygdemålsord i Vm (varom här nedan). 

Utbredningstyp 2 omfattar 10 [+ 4] norska och tillika jämtska 
ord. Av dem är bara 4 da-no, möjligen sv arkaismer (DNS)2. 
Inom Jämtl företer emellertid orden av denna typ — med re-
servation för att eventuella framtida belägg något kan förändra 
bilden — skiftande utbredningar. För några, master, oskönsam 
och tövra, föreligger ett tydligt geografiskt sammanhang mellan 
nJämtl, Tåsjö i nvÅng 3  och AsLappm med Vm. Men andra, hag, 
lyse, snåp, stöv, [löp] och [tura] har inte kunnat beläggas i Ström 
och Alanäs i nJämtl och i nedre AsLappm. Uttalen av [öl] och 
[skodda] visar till Helg. Sammanlagt föreligger av typ 2 alltså 
4 [+4] ord, som i Vm i första hand bör ansättas som norska lån'. 
Alla dessa utom stöv är nyno dlktord (N). 

Utbredningstyp 3 omfattar 5 ord. Av dessa bildar nationali-
tetsorden norske och svenske med en huvudsakligen i nJämtl, övre 
nvÅng och ÅsLappm belagd utbredning en grupp för sig med 
tydlig norsk anknytning men för övrigt något osäker karaktär. 
De tre återstående, skå, vada f och väderfast, är däremot väl be-
lagda från både Jämtl och nvÅng. De två första av dem tycks 
däremot inte — frånsett nybyggarmålet i il-Sus — höra hemma 
i Helg. Den västligt norrl utbredning, som dessa tre ord företer, 

De båda sista även belagda från Tärna i LyLappm. 
2  Jfr JESSEN (1872 s 7): »Dansk maa i sin tid have havt indflydelse [på jämt-

hvilken stundom endnu kan paavises i lexiealia.» 
3  Häri, liksom i flera andra hänseenden (jfr t ex nedan s 214), ansluter sig 

Tåsjö till nybyggarmålen i ÅsLappm. 
4  Jfr noten ovan s 121. 
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påminner i vissa hänseenden om utbredningen av bärnamnen 
myrbär, mylta och tivedbär (se kartorna 3 och 8). 

Med ovan gjorda reservationer har sålunda i allt från Vm — 
företrädesvis Vm-FatmMalg — belagts 12 H- 17] norska lånord, 
för vilka ett obrutet geografiskt sammanhang med Jämtl inte 
föreligger. Av dessa är 9 [+ 10] rent nyno (N och NS) och 3 [+7] 
da-no ord (DN och DNS). Av utbredningstyp 2 återstår 5 ord, 
1 nyno (N) och 4 da-no (DNS), som av dlktgeografiska skäl i 
första hand kan tänkas ha jämtskt ursprung, samt 1, blygen, som 
är osäkert. 

Efter betydelsen låter sig de norska lånorden i Vm inte 
uppdelas i klart avgränsade kategorier. Ett par ord, snärapa och 
tinne, betecknar för de svenska nybyggarna tidigare okända före-
teelser. Jfr betydelsekategori C bland lp lånord, nedan s 219. 
Ett par andra, lyse och skrå, är uppenbarligen handelsord, liksom 
möjligen dramm och snor. Tre adjektiv, hag, snodig och snåp, är 
— liksom det till ursprunget mer obestämbara blygen — person-
karakteriserande. Men i huvudsak äger de norska lånorden i Vm 
inga gemensamma semasiologiska kännetecken. 

»Ellers synes der kun at vare isolerte laan som ikke har gaat 
vidt omkring paa den norske side av grmnsen», skriver A B LÅR-
SEN (1915 S 15) bl a i frågan om de sv dialekternas inflytande på 
de no inom Tromsö stift, d v s nuvarande Hålogaland bispedömme, 
som sträcker sig ner till Helgeland. »De nordnorske, og smrlig 
da de helgelandske bygdemål, har nemlig lånt ikke så få svenske 
ord», anser däremot RAGNVALD 'VERSEN apropå svecismerna i 
PETER DASS' språk (NysvSt 7 $ 243). Resultatet av den här före-
liggande lånordsundersökningen på svensk sida svarar närmast 
mot A B LARSENS uppfattning på norsk. Det omedelbara norska 
inflytande som kan iakttas inom ordförrådet i övre Vm är till 
stor del av perifer och disparat art. Endast få ord har, såsom 
skröna f och v och skrönmakare, vunnit fast insteg i målet. Och 
de övriga är åta redan i färd med att trängas ut av ett genom 
de förbättrade kommunikationerna nedåt landet i Sverige för-
stärkt svenskt inflytande. 

10- 496309 K.-H. Dahlstedt 



Lapska lån. 

Tvåspråkigheten i Åsele lappmark. 

Inom Åsele lappmark har huvuddelen av den bofasta befolk-
ningen aldrig talat lapska som modersmål. Belysande är ett par 
äldre uppgifter om kyrkospråket. Vid mitten av 1700-talet hölls 
enl HÖGSTRÖM (1746 s 253) i Åsele och Lycksele lappmarker som-
martid gudstjänst på svenska men vintertid på både lapska och 
svenska. Och drygt 40 år senare meddelar HeLpilEus (del 4 1789 
s326) om Åsele kyrka: »... här hålles nu svensk gudstjänst ifrån 
påsk till andersmässan; bönedagar, jul och vid marknaderne, då 
lapparne framkomma till kyrkan, predikas på lapska». 

Ett kronvittne om lappländska förhållanden för ett och en 
kvarts sekel sedan är PETRUS DESTADIUS. Han indelar (Journal 
1831 s 34f) efter kyrkospråket lappmarksförsamlingarna i tre 
grupper: i den första nyttjas alls inte lapska (utan svenska eller 
finska) i kristendomsundervisningen och vid gudstjänsterna, i den 
andra »lära lapparne sin kristendom på sitt eget språk, och lapska 
brukas understundom vid gudstjänsten, fastän lapparne i vardags-
tal någorlunda förstå och på sätt och vis även kunna tala svenska», 
och i den tredje »förstå lapparne alls icke något annat språk än 
sitt modersmål, och lapska talas av både nybyggare och lappar». 
Till grupp 2 räknar L/ESTADIUS hela ÅsLappm och Lycksele för-
samling, fastän av de sju präster som 1827 verkade inom ksLappm 
bara två behärskade det lapska språket, ». . . de övriga torde 
kunnat ungefär lika mycket lapska som hebreiska. Ett dylikt för-
hållande har ägt rum i 20 å 30 år.» (s 40). Till grupp 3 räknar 
han Stensele och Sorsele församlingar i LyLappm samt Pi- och 
LuLappm'r, fastän svenskan i Stensele, Sorsele och Arvidsjaur 
enl LZESTADIUS Själv (Ei 40) har överhanden över lapskan. 

Den lundensiske botanisten JOHAN WILHELM ZETTERSTEDT, som 
1832 reste i de södra lappmarkerna, lämnar upplysningar om 
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språkförhållandena i dessa landsändar som delvis bekräftar LZE-
STADIUS' uppgifter men delvis också redovisar en ändå större 
övervikt för det svenska språket än dessa (1833 s 161 o 308). 
Endast i Sorsele »talas lapskan [av de bofasta] flerestädes med 
lika färdighet som av själva lappen» (s 308). »Men i hela Vii-
helmina talas svenskan även av allmogen verkligen tydligare 
och renare, än i många provinser av nedra landet, och om at-
m° m ak k kapell icke hörde till denna församling, så skulle pastor 
i V i lh e lmina gärna kunna umbära kännedom av lapska språket.» 
(s 161). — Tysken FRIEDRICH WILHELM SCHUBERT meddelar 10 år 
tidigare om språket i ÅsLappm: »Sie sprechen alle schwedisch 
[nybyggarna och bönderna], sind indess zum theil auch des lap-
pischen kundig, wie fast alle lappen des schwedischen. Der lap-
pische dialect in Åsele-Lappmark ist sehr gedehnt und corrum-
pirt.» (1823 s324). Ännu vid mitten av 1800-talet hävdar likväl 
JOHAN ANDERS LINDER i »Läsning för folketl», att lapparnas »fär-
dighet i svenskan sträcker sig dock, med få undantag, ej utöver 
det nödtorftiga umgänges- och handelsspråket» (1853 s 75). Hans 
uppgift bekräftas av 0 P PETTERSSON, som berättar att tingstolk 
användes i Åsele under 1800-talets förra hälft (GB 1 s71 f o 2 s315). 

Från ÅsLappm föreligger sålunda ingenstädes uppgifter om att 
den bofasta befolkningen i sin helhet har varit tvåspråkig, medan 
däremot lapparna där alltså redan på 1820-talet förstod och del-
vis talade svenska. Längre norrut var förhållandet det rakt om-
vända, som WALLSTRÖM (1943 s 20) har rett ut för Arjeplogs 
del: lapparna var enspråkiga, de bofasta tvåspråkiga och den 
svenska som talades var därtill starkt uppblandad med lapska.2  

Också inom ÅsLappm måste emellertid beröringen mellan svenskt 
och lapskt språk i äldre tid, innan den bofasta svenska befolk-
ningen nådde sin nuvarande överväldigande numerära övervikt, 
ha varit intim, och den är det på sina håll i de västliga fjäll- 

1  Enl BYGDÅN IV 1928 s 243 är LINDER, densamme som RIETZ' värdefullaste 
medhjälpare (Rz s VI), författare till den anonyma uppsatsen om Åsele lapp-
mark i Läsning för folket årg 18-19. 

2  IltrumEns' uppgift om språkblandning, som WALLSTRÖM anför, har denne 
sannolikt hämtat ur SAMUEL ösniaNas avh om Arjeplog 1773, där det om ny-
byggarnas språk heter att det kan kallas lapsk-svenskt. »De bruka nämligen 
blanda in lapska fraser och ord (phrases et voces lapponicas).» (s 11). Längre fram 
talar dock samme förf om »många från Västerbotten ankommande nybyggare 
som inte förstå lapska» (s 14). 
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trakterna än i dag. Redan SCHUBERT vittnar ju om att en del 
av de bofasta är kunniga i lapska. En sådan var t ex tingstolken 
PER JAKOBSSON i Skansholm (GB 1 s 71). Än idag kan man lite här 
och var träffa på traditioner om äldre bönder och nybyggare, som 
-har talat lapska: EMIL STRÖMGREN i Lövnäs, Fredrika, f 1865, 
berättade 1943 att hans båda föräldrar talade lapska; PER KON-

RAD PERSSON från Svedja, Äsele, f 1863, berättade likaledes att 
i hans ungdom en del bönder i byn Söråsele talade lapska, där-
ibland »Kebbe Klockars son»; gamla fru SARA HOLMGREN i Klimp-
fjäll, Vilhelmina, mor till mina sgsmän OLOF V HOLMGREN, f 1874, 
och ELIS HOLMGREN, f 1884, talade också lapska. Och ännu i 
dag lever i Marsliden, Vilhelmina, ISAK LARSSON, f 1871, som i 
barndomen lärde sig sina lapska lekkamraters språk och fortfa-
rande behärskar det.' 

En ganska stor del av den bofasta svenska befolkningen har 
vidare successivt rekryterats ur skogs- och fjällapparnas led. Är 
1790 räknade sålunda Volgsjö Vilhelmina) kapellförsamling i 
allt 25 nybyggare, varav 5 var lappar (PLAST 1833 s 415 f). SCHU-

BERT skriver: »Seit etwa 40 jahren sind, nachdem schon frilher 
damit der anfang gemacht war, immer mehrere lappen ack er-
b au er geworden, und als solche in die klasse der schwedischen 
nybyggare getreten» (1823 s 322). Han nämner de lapska nybyg-
garna och deras gårdar vid namn, därav i Vilhelmina 7 (varav 
3 bröder i Latikberg), i Dorotea 2 (far och son), Äsele 1 och 
Fredrika 6. Se vidare tabellen ovan s 10! 

»Inom både Vilhelmina och Asele är utan tvivel en dryg del 
av befolkningen av lapsk härstamning, om än mer eller mindre 
blandad, om än dessa bönder och nybyggare räknas såsom äkta 
svenskar,» skriver PETTERSSON (OPPOrdb s 4 f) och fortsätter: »Så 
länge en lapp är renägare och renskötare, eller han är fiskare-
lapp, d v s så länge han är koftlapp, talar han den svenska, han 
kan, i nära nog full överensstämmelse med boksvenskan. Men så 
snart han har blivit nybyggarelapp, börjar han tala den i orten 

Lapskt tal av ISAR LARSSON inspelat på grammofon av ULMA pi 1241AB-
1242A. — Ända nere i Örträsk, de södra lappmarkernas äldsta bygd, ägde bond-
sonen JOHAN SAMUELSSON, f 1718, sedermera prästen JOHAN ÖHRLING och en av 
författarna till LINDAHL & ÖHRLINGS Lexicon Lapponicum (1780), kunskaper i 
lapska språket (enl GOTHE 1948 s 138). P L2ESTADIUS tycks emellertid ej skatta 
dessa kunskaper särskilt högt, då han vidrör bristerna i Lexicon Lapponicum 
och kallar dess båda författare »blott naturaliserade lappones» (1833 s 144). 
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vanliga allmogedialekten. Mannen och hustrun tala sinsemellan 
lapska, -men barnen glömma det [ena] lapska ordet efter det andra, 
och de barn, de i sin ordning lämna efter sig, komma ej att 
kunna mera lapska än namnen på en del arbetsredskap och hus-
hållsföremål av speciellt lapsk härkomst, vilka de fortsätta att 
använda till en tid. Dessa ord hava så småningom gått in i 
vilhelminamålet såsom låneord från lapska språket.» — LARS 

GOTTHARD KLEMETSSON hette en flyttlapp som i slutet av 1800-
talet köpte hemman i Klimpfjäll. Om språkvanorna i hans familj 
berättade ELIS HOLMGREN 1945, att föräldrarna talade bara lapska 
till barnen, men dessa svarade på svenska. 

Emellertid bekräftar ju också dessa uppgifter om enstaka 
svenskar, som har talat lapska, och om lapska familjer, som 
har blivit bofasta och skiftat språk, att svenskan sedan länge 
har dominerat i ksLappm. Därom vittnar väl också det förhål-
landet att de s k koftlapparnai  i Vilhelmina när de talar svenska 
använder »den i socknen talade dialekten och icke som på en del 
andra håll en imitation av riksspråket. Deras svenska uttal är 
i allmänhet icke påverkat av lapskan.» (GR s 2). Mot detta HAS-

SELBRINES något för kategoriska påstående står visserligen den 
hävdvunna meningen att koftlappen talar »boksvenska»2, ofta 
med lapsk brytning, men den tycks inte de dlktforskare som har 
arbetat inom Vilhelmina-lapparnas flyttningsområden riktigt vilja 
gå med på. HERMAN GEIJER fann vid tiden kring sekelskiftet den 
endast »relativt sann» (ULMA 67: 3 s 17). Min erfarenhet om nu-
tida förhållanden är den, att lapparna i ÅsLappm med få undantag 
talar svenskt bygdemål. Sålunda hörde jag t ex 1938 den gamle 
ANDERS TOMASSON IcROIK, Burgfjälls-lapp, tala svensk dikt, när-
mast Risbäcksmål, och t 0 m en 30-årig norsk lapp OLA BÖRGE-

FJELL i Hattfjelldal, som vintertid brukade flytta ned i Sverige 
med sina renar, samtalade med mig 1938 på Åsele-Vilhelmina-mål. 

Att bygdemålet dominerar över det svenska riksspråket bland 
1  Med uttrycket avses ursprungligen 'lappar som går klädda i lapska kläder', 

av Vm 'kult lappkolt'; jfr samma indelning hos DESTADIIIS 1833 s245. Men efter-
som också flyttlapparna numera i stor utsträckning går klädda som svenskar 
bör det som av PETTERSSON översättas 'renskötande lappar och fiskarlappar' 
(till skillnad från jordbrukande lappar eller s k nybyggarlappar). 

2  Jfr citatet efter PETTERSSON ovan. Med »boksvenska» menar PETTERSSON 
tydligen detsamma som HASSELBRINK när han talar om en »imitation av riks-
språket», nämligen det svenska skriftspråket uttalat efter bokstaven. 
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Vm-lapparna visar i viss mån också tje-ljudet framför v i ett så-
dant yngre nordiskt lånord i sydip som Vm-lp tjwatia tjvoåta 
'tvål' < Vm ltjvetZ (GR s 1'23 o 126), Vefsn-lp tjoecta 'seife' (EL 
2905). Jfr att tw- > ltjv- Viv- i flera norrl dikter (GErJER SvVI 
s 475 o 693) men inte i Helg i Norge (jfr RIKSII 1921 s 45). 

Likväl är lapparnas svenska bygdemål inte lika klart fixerat 
till en bestämd socken som svenskarnas. Det märker man, när 
man försöker uppteckna sv dlkt efter dem. Orsaken är natur-
ligtvis den att de inte tillbringar Mer än högst ett halvt år i 
sänder inom en och samma socken. Säkert är också att man ofta 
kan höra Vm-lappar lägga sig vinn om att använda sv riksspråk, 
när de samtalar med s k högreståndspersoner eller främlingar på 
orten.' 

Vidare behåller åtminstone de äldre nu levande lapparna något 
typiskt lapskt i talet. Det som lättast faller åhöraren i öronen 
och som imitatörer av lapptal tar efter är det höga tonläget, 
»den gnälliga tonen», vilken hör hemma i Vm-lp (GR s 157). 
Denna lapska »brytning» lade jag t ex märke till hos ovan-
nämnde KROIK, och den hörs i den svenska grammofoninspelning 
som 1936 gjordes efter HASSELBRINKS lapske sgsman ANDERS 
LARSSON i Dikanäs, f 1855 (ULMA pi 315A o 316AB). 

Det är emellertid lapskans inflytande på svenskarnas mål i 
Vilhelmina, som här i första rummet intresserar oss. Det har 
väsentligen gjort sig gällande inom ordförrådet, möjligen i viss 
utsträckning också inom ljudläran.2  

Lapskt ljudsubstrat i det svenska Vilhelminamålet. 

I det svenska Vilhelminamålet som helhet kan man inte såsom 
i Arjeplogmålet påvisa lapskt ljudsubstrat. Sådant kan däremot 

Jfr JESSENS iakttagelse från Jämtl: »Lapperne i Jemtland og Herjedalen 
tale endnu indbyrdes lappisk, og ret ordentlig höisvensk med fremmede; spad-
vanlig negtes, at de give sig af med at tale jemtsk eller herjedalsk; men jeg 
hörte dem i egnen ved Skalstugan tale jemtsk (inse baell int, o. 1.). (Folkene paa 
Skalstugan ere norske).» (1872 s 7). 

2 Vissa novations- och upplösningsfenomen inom formläran kan ej karakteri-
seras som beroende på lapskt inflytande utan på sin höjd som allmänna pro-
dukter av dikt- och språkblandning. Se vidare del 2. Syntaxen faller utanför 
denna avh (se ovan s 21). Några säregenheter i Vm-svenskans satsbyggnad, som 
skulle kunna ha lapskt ursprung, har jag aldrig lagt märke till. 
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höras dels (som nämnt) hos äldre lappar, när de talar svenska, 
dels möjligen individuellt hos svenskar: 

Liksom Aplg-lp skjuter Vm-lp mellan en vokal och en följande 
tennis (eller affrikata) i tryckstark ställning in en tonlös vokalav-
slutning eller frikativa, som HASSELBRINK tecknar h (GR s 143 o 
102 f). Denna frikativa bildning kommer igen i Aplg-sv (WALLswa 
1943 s 24), men i Vm-sv kan den endast tillfälligt spåras hos 
enstaka sgsmän. I IMMA's grammofonarkiv hörs den hos SE-

RAFIA PERSSON i Skog, f 1868 i Storsele, som tydligt säger adj n 
fiolitt 'med högt vattenstånd', möjligen en gång också b sg 
bofilitrot 'båten' (pl 330AB). Hos Jox LARSSON i Marsliden, f 1853, 
kan frikativan också svagt urskiljas i ob pl Ikcemra'bta 'kamrater' 
och sup 'fieibtt (pl 1240B). Men andra gånger hörs S PERSSON 

säga 'slut, b sg 'spa'ken, och J LARSSON ob pl Ikämrarta, adv 'ut, adj 
n 'nätt (pl 1239A) m fl ord utan förnimbar frikativa. Sådan har 
heller inte kunnat uppfattas hos grammofoninspelningarnas övriga 
Vm-sv sgsmän, liksom jag själv under mina uppteckningar i fältet 
inte har noterat den. Samma slags övergångs- eller glidljud upp-
träder för övrigt på flera håll i de nynordiska språken (HESSEL-

MAN 1905 s 10, GEIJER SVVI S 312), där i varje fall lapskt in-
flytande inte kan komma ifråga. 

Regelrätt assimileras ett gammalt r + dental i Vm liksom i de 
flesta norrl mål till ett supradentalt eller kakuminalt, i vissa 
ställningar ofta dentalt ljud: joZ 'jord', Istta 'styrde; ledde', Istucid 
'styrt'; 'bdite  'borta'; 'hon, 'horn', ltjtine 'smörkärna'; 'pede 'pärla'. 
Men det finns undantag: 'bård, Inzörd, Imö'rdisk, 'rniPrdar, 
vdrdi, Incittvit'rd; 'firrtie 'förtio', Ilicirtiv 'knekt i spelkort, eg her-
tig'. — Samma eller liknande undantag möter också i äldre ång 
och västerb mål: Res (HG typl o 16:o 1898) 'mö'rdisk, b sg 'watt-
värden, Itjyrkoh6rden ; 'fårti; Burtr (LINDGE SvLm XIL1 s 180) 'bård, 
'beirmhe'rti m fl. 

Medan WALLSTRÖM (s 25 f) för Aplg, där uttalen med supra-
dental eller kakuminal helt saknas, menar att dylika oassimile-
rade former beror på ett lapskt ljudsubstrat, måste de i Vm 
förklaras i ett sammanhang med samma företeelse i de äldre 
bygdemålen närmare kusten. Att döma av karaktären hos de 
ord, där de oftast uppträder, beror de här på lån från »bok- 
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svenskan» och äldre predikospråk.' H GEIJER räknar t o m med 
att äldre norrl riksspråk alternativt har haft detta uttal (ULMA 
67:3 s 59 f). 

Ett äldre gh efter 1 eller r uttalas i Vm j: 'isij 'älg', 'irjen 
'orgel' m fl. Uttal med g, som är regel i Aplg (WALLSTR S 26), 
förekommer (— k) efter 1 och r i Vm bara i ortnamn, säkerligen 
av lapskt ursprung: t ex Ivggfö, lp vuoltjara 'det gamla namnet 
på Vilhelmina socken'; 'vliZgfön ( Wolksiön hos ERRENMA LM 1743 
s 95), lp vuoltjara 'sjön' 2  ; samt i Asele 427gfön —IdZkfön (äldre), 
Id4jfö (yngre), lp alka-jävr Älgsjö'; leirgnäs '(gården) Orgnäs'.8  

De övriga exempel på lp ljudsubstrat som WALLSTRÖM (S 25 if) 
nämner från Aplg är antingen främmande för Vm eller också 
irrelevanta; i detta sammanhang. Det förra gäller om tunt 1, som 
i Vm är begränsat till samma ord och sammanställningar i ljud-
följden som i äldre kustnorrl mål (t o m vissa lånord från lapskan 
har tjockt 1, t ex rble'rik 'liten sjö intill en större sjö' och de 
nyssnämnda ortnamnen), och vidare om tonlösa n, m och y ffr 
tenuis; det senare om den stundom identiska kvaliteten hos långt 
och kort a (jfr HESSELM AN a a s8 f), 

Däremot kan den svaga diftongering av de långa vokalerna å, 
ä och e, som individuellt uppträder i Vm, åtminstone hypo-
tetiskt härledas ur Vm-lp, där i tryckstark stavelse »de relativt 
långa vokalerna på grund av sin tvåtoppiga accent och den lösa 
anknytningen [ha]' en viss tendens till diftongitet» (GH s 31). 
Bu= iakttog 1923 i Strömnäs vid Ma1gomaj4: »Fru P och ibland 
ett par av barnen hade en viss benägenhet för diftongisering, 
t ex vet vet 'vet' (pres). Men detta ej blott där gammal dif-
tong stått utan även t ex i ord som näs. Diftongiseringen blott 
iakttagen ifråga om e och ä.» Samma egendomlighet slog mig, 
när jag 1938 första gången bedrev dlktuppteckningar inom Vm, 
hos vissa sgsmän vid Kultsjön. Dock iakttog jag diftongering 
också av långt å. I Latikberg har LisA BERG FORS iakttagit dif- 

För Burtr's del tillkommer även sådana genuina diktord, där »r och t, 
d först . .. genom bortfall av mellanstå',ende konsonant sammanträffat» (LINDGR 
a st). Detsamma gäller väl för Ilörti(e) också i Vm och Res. 

2  Förleden av osäkert ursprung. Jfr GB 1 s 1 o GB 3 s 278. 
3  De sv uttalen efter SOA och egna uppteckningar, de lp efter Be i SOA. 
4  Enl de primäranteckningar som han välvilligt har ställt till mitt förfogande. 
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tong i sådana ord som ben, sten och söt. I ULMA's grammofon-
inspelningar urskiljs diftongen i somliga ord tydligt hos ovan-
nämnda SERAFIA PERSSON: t ex b sg bet, åybeik (PI  330B), 
mindre ofta och tydligt hos Jox LARSSON: b pi bra 'bären' (pi 
1240B). Sekundär diftongering är emellertid välkänd också från 
andra norrl och uppsy dikter (IIESSEIMAN a a s 9, BOGREN 1921 
s 2 o 88). — 0 P PETTERSSON har ingenstans nämnt eller betecknat 
dylika diftonger. Också av mig har de i regel lämnats obetecknade. 

I motsats till förhållandet i Aplg uppträder det lapska ljud-
substratet som synes inte som ett för Vm-svenskans ljudsystem 
typiskt element. För att substrat skall bilda norm fordras att de 
som har bytt språk (eller blivit tvåspråkiga) under en inte alltför 
kort tidrymd genom kvantitativ eller kvalitativ överlägsenhet har 
dominerat sin nya språkmiljö. Så har tydligen skett i Aplg men 
inte i Vm.1  

Då de första nybyggarna vid mitten och slutet av 1700-talet 
slog sig ned inom nuvarande Vm utgjorde de till en början ett 
mindretal i förhållande till lappallmogen inom samma område 
(se ovan s 9 f). Det motsvarande gäller om de första nybyggarna 
inom ÅsLappm knappt 100 år tidigare (se s 3). Men i båda 
fallen skred bebyggelsen fram successivt under obruten kontakt 
med äldre nedanförliggande bygder, och Vm avsöndrades inte 
från sin moderförsamling, förrän de svenska kolonisterna hade 
nått en jämförelsevis stor numerär styrka inom det nya sam-
fundet. De bofasta i Aplg levde däremot i bortåt 100 år i kyrklig 
gemenskap med en övervägande lapsk församling, isolerade från 
de gamla kustbygderna av stora ödemarker (jfr WALLSTR 5 11). 

— Om än sedermera en mängd lappar har blivit bofasta och 
försvenskats i Vm liksom i ÅsLappm f ö, så har det under någon 

i Det tunna 1-et kan sålunda inte, som WALLSTRÖM hävdar, ha blivit allenarå-
dande i Aplg-svenskan på så vis att svenskarna i socknen, »då de talade lapska, 
lärde sig uttala de lapska /-ljuden så som de talade, vilka hade språket som 
modersmål» (s 25). Ty svenskarna hade ju redan själva både tjockt och tunt / 
i sin dikt. Utan tunt / har införts i Aplg-sv av lappar, som helt eller delvis har 
övergått till svenska språket men aldrig lärt sig uttala tjockt /. W förbigår 
emellertid problemet om i vilken utsträckning Aplgs svenska befolkning — ny-
byggare och präster — har rekryterats från lapparna, fastän flera författare har 
yttrat sig i frågan; jfr SCHUBERT 1823 s 337, DeBEN 1873 s 464, och framför 
allt IdEsTenrers 1833 s 233 o 242 ff. 
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viss begränsad tidrymd tydligen ej skett i sådan utsträckning, 
att de har övat väsentligt inflytande av fonetisk art på Vm-
svenskan. Utan försvenskningen har skett successivt. 

Lapska lånord. 

Däremot möter det inte så helt få tapska lånord i det svenska 
Vm-målet. Räknar man med ortnamnen av lapskt ursprung måste 
de t o m sägas vara synnerligen talrika. 

Ortnamn hör som bekant till det språkgods, som allra lät-
tast lånas från ett språk till ett annat (jfr PAUL 1920 s 393). De 
moderna kulturspråken erbjuder talrika exempel på ortnamnslån 
även från mycket avlägsna språk; i Vm heter t ex en by Krim 
efter halvön i Svarta havet (GB 1 s 180). 

Om de lp ortnamnens talrikhet inom Vilhelmina socken, i syn-
nerhet dess övre västra delar, kan man övertyga sig bara genom 
att studera generalstabskartan. Visserligen torde kartritarna ofta 
ha tecknat ned namnen direkt efter lapska sgsmän, men vanligen 
överensstämmer kartnamnen — ehuru ibland förvanskade — också 
med ortens svenska språkbruk. Sålunda har socknens större sjöar 
ursprungligen lapska namn: Vojmsjön (sannolikt = Veimosior i 
gränstraktaten 1273, RYDBERG 1877 s245) < lp vuojmuo (BO), Kult-
sjön < lp gåttä, gältuo (BO); GcHlanjåvrie, Gå-ttuon-jåvrie (GH s 210), 
o s v.1  — Också bebyggelsenamnen har ofta lapskt ursprung. 1 
PETTERSSONS »Gamla byar i Vilhelmina» är av 116 bynamn åt-
minstone 21 säkert sådana, somliga genomskinliga, t ex Dåres, 
Fatmomakk, Borka, Stalonnäs, och andra försvenskade intill oigen-
kännlighet, t ex Bäsksele, Aronsjö, Saxnäs. Åter andra bynamn 
är översättningslån från lapskan : Grytsjö, Kittelsjäfl, Fianberg 
(= 'Fiendeberg'), Hacksjö och ev fler.2  — Det kan väl knappast 
heller råda tvivel om att en stor mängd av de svenska natur-
namnen i ö och sö Vm såsom PETTERSSON menar (GB 3 s 317) 
egentligen är lapska översättningslån. — Ett ingående studium av 
ortnamnen i Vm faller emellertid utanför denna avhandlings ram. 

Om Volgsjön jfr ovan s 152 och om Malgomaj GB 1 s 6. Det till synes rent 
svenska, tautologiskt bildade fjällnamnet Fjällfjäll är också närmast ett lp lån 
men öppnar, som WIKLUND har visat (NoB 1914 s 112 o 114), perspektiven bakåt 
mot en urnordisk toponymi i AsLappm. 

2  Tolkningar — mer el mindre pålitliga — finns under resp byar i GB. 
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De ap p ellativa lapska lånorden i Vm-svenskan skall däremot 
redovisas uttömmande. Här nedan förtecknas alla sådana, som 
jag har påträffat i PETTERSSONS ordbok (OPPOrdb med tillägg) 
eller själv upptecknat i fältet. Intresset knyter sig ur denna av-
handlings synpunkt främst till problemet om de lp lånorden an-
tingen har inlånats direkt till Vm-sv, eller har trängt in i målet 
på omvägen över andra lappl nybyggarmål (eller det lokala riks- 
språket), eller slutligen har gammal hemortsrätt även i kustnorrl 
dikter. Lösningen ernås lättast på dlktgeografisk väg (se s 19f): 
det gäller att skilja ut för Vm säregna, endast lappl resp mer eller 
mindre allmännorrl lp lånord. Men också ordens ev förekomst i 
de fåtaliga äldre dlktkällorna från undersökningsområdet och i 
äldre sv skriftspråk kan ibland ge oss svar på samma fråga. Det-
samma gäller i vissa fall om ordens uttal i Vm-sv jämfört med 
uttalet i omgivande sv dikter och i olika lp dlkter.1  Det intres- 
serar oss även att granska lånordens frekvens — inbegripet frå-
gan om de är allmänna eller individuella — i målet, och ur en 
allmännare synpunkt deras betydelse och stilvärde. 

I det följande anlitas i första hand tre lp källor: GUSTAV HAS-
SELBRINK, Vilhelminalapskans ljudlära, Uppsala 1944, (.= GH); K B 
WIKLUND, Sydlapsk ordbok, manuskript i UUB 16:o, KBW); 
ELIEL LAGERCRANTZ, Wörterbuch des Sildlappischen nach der Mund-
art von Wefsen, Oslo 1926, (--= EL, siffran hänvisar till stickords-
nummer). Den sistnämnda källan hänför sig visserligen till den lp 
dikt, som talas omedelbart väster om Vm i Hattfj, Grane, Vefsn 
m fl herreder i Norge, men denna hör inte blott liksom Vm-lp till 
den Vb-lp gruppen av sydip dikter utan är t o m »i många avseen-
den nästan identisk» med Vm-lp (enl GH s 2 f o 9). LAGERCRANTZ 
menar dock, att den »unterscheidet sich bedeutend von den in 
Schweden gesprochenen mundarten, von denen die in Tärna und 
Wilhelmina ihr am nächsten stehen» (1923 s vit). Först när dessa 
tre inte räcker till har andra källor anlitats, nämligen 0 P PET-
TERSSON, Ordsamling från Vilhelmina, manuskript i ULMA 16:o, 
(= OPP), som allmänt anses opålitlig och i vissa avseenden under-
målig (jfr GH s 12), samt ordböcker och ordsamlingar från nordligare 
och sydligare lp dikter. 

Vid citering av ovannämnda arbeten, utom OPP, och andra han d-
skrif tsk äl 1 o r har originalens ljudbeteckning av typografiska skäl 
i samråd med docent ISRAEL RUONG skrivits om till en grövre be-
teckning. För att underlätta förståelsen har därvid för det fi-ugr 

1  I detta sammanhang framträder eller tangeras emellanåt frågeställningar, 
som jag måste överlåta åt lappforskarna att lösa. 
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alfabetet säregna bokstäver i största möjliga mån undvikits. Om 
de särskilda tecknen gäller: 

ac, är ett svagt labialiserat bakre a, ungefär = lmalf w ; 
i skiljer sig från vanligt i »huvudsakligen genom en något till- 

bakadragen tungställning» (GR s 45); 
u = lmalf u; 

= lmalf au; 
ä är ett öppet ä-ljud; 
å är ändå öppnare (jfr GR 8 42, vars definitioner dock ej gäller 

för övriga upptecknare); 
diftongen ie i andra stavelse; 
diftongen uo står för a) eller å i andra stavelse i ord efter KBW 

resp A CALLEBERG ; 
t är ett velariserat 1; 
vokallängd markeras där upptecknaren skriver hellängd eller över-

längd (EL's »halblanger stammvokal» <LAGERCRANTZ 1923 s 148 f> 
svarar mot hellängd hos OH och KBW ; OH anger dock i regel ej 
vokalkvantiteten); 

glidvokaler och aspirationer efter konsonanter betecknas inte, ej 
heller tonlöshet hos konsonanter, men tonlösa avslutningar av vo-
kaler och diftonger skrivs h; 

övriga tecken torde i vårt sammanhang inte behöva kommenteras. 

Material och diskussion av de enskilda orden. 

Aja 'farfar, morfar; (tilltalsord till) lappgubbe': ÅsL och LyL 
Sors Vm-Malg ajja , Vm-Malg även Idijage'bben (alla beläggen 
efter OPP!) ; <1  Vm-lp åhtj-eljja 'farfar', tjittj-jvja 'morfar' (G-H 
s 156), ikijä 'farfar, morfar, även tilltalsord till vilken gammal 
gubbe som helst' (KBM Vefsn-lp ajja 'grossvater ; alter narr' 
(EL 6). -- Det osammansatta sv ordet begagnas framför allt voka-
tivt till bofasta lappgubbar, ofta fattighjon (enl OPPOrdb s 19f). 
Nybyggarlappen GUSTAV ARVIDSSON i Dåres kallades sålunda på 
sin ålders dagar av byborna allmänt lajja (KHD 1943), Detta 
tilltalsord nyttjas oberoende av släktskapsförhållandet även i 
Aplg-lp (jfr PL2Esm 1831 s305 o 1833 s 42). 

Akka 'farmor, mormor; (tilltalsord till) lappgumma': ÅsL och 
LyL Sors Vm-Malg Ia'kka, Vm-Malg även 'a'kkamo'ra (alla beläggen 
efter OPP!); < Vm-lp Oka 'gumma, farmor, mormor' (GH s 26), 

1 Detta tecken, <, betyder här och i forts, att det sv dlktordet generellt 
härleds från det lp ord, som i materialsamlingen i första hand representeras av 
Vm-lp och Vefsn-lp belägg. Det avser alltså inte att uttrycka vilken el vilka 
lp dikter, som ligger bakom det sv lånordet. 
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ähkä 'farmor, mormor; hustru; även tilltalsord till vilken gammal 
gumma som helst' (KBW), Vefsn-lp = GH (EL 4). — Ordet nyttjas 
i Vm-sv på motsvarande vis som föregående ord. 

Bajk n 'strunt, exkrement': ÅsL Vm-Malg lbajk (bara belagt 
i OPPOrdb!); litt källor: LyL ». . — men nu [är det] bara 
bajket [= strunt, skit] med oss båda två» (LINDnoLlk 1901 s 123, 
sagt av lappen SJuLA) ; < Vm-lp bajhka 'människoskit' (KBW), 
bäjhka 'dreck' (EL 1589). — Ordet är okänt på en mängd håll i 
ÅsLappm, Tåsjö och Alanäs; jfr dock bajka i byxern 'göra på 
sig' från Svanabyn i Dor; < Frostv-lp bajhket 'skita' (KBW). 
Däremot är 'becyj i samma bet känt bl a från Boteå och Tåsjö i 
Ång och från Vb (Rz s 19 a). Vm Ibajk bör uppfattas som en 
ombildning av detta sv dikt- och barnspråksord efter lapskan. 

Batja 'smörja (ner sig)': ÅsL Vm-Dik 'han bdtja e sä 'han 
sölade ner sig', Vm-Malg Ibattj, pret -e; <Vm-lp båttjädet, Frostv-
lp ba oltjädit 'smörja v.' (KBW), jfr Vm-lp båttjä, Frostv-lp baottjä 
'fett att smörja med; även smörja, salva till medicin' (KBW). — 
Ordet har enl OPPOrdb skämtsam användning. Det är okänt 
för ett flertal sgsmän inom och utom Vm. 

Blerik, bletik m 'liten sjö intill änden av större sjö': ÅsL 
Vm-Dik 'lappa kall e för ble'riken, på bo'nnsprålke säg däm ble'tiken 
(KHD 1947), Vm-Malg(?)1  Ible'rik; LyL So-Anäs Tärna Ible'rik, He 
il-Sus ob pl IbWrika. — Något direkt motsvarande lp appellativ 
är inte belagt. Däremot är ortnamnet Bleriken vanligt i Vm- och 
Tärna-fjällen. Generalstabskartan 1 : 200 000 upptar det på blad 
G 40 för två små sjöar inom Vm och på G 32 för två relativt 
små sjöar inom Tärna. Dessutom förekommer namnet — på 
lapska eller försvenskat — för flera mindre sjöar, som inte finns 
med på kartan: t ex Vm-lp bliehrahka för en liten sjö omedelbart 
v Satssjön (på G47) med bet 'ett litet bihang till en sjö' (BO i 
SOA), Vm-Malg 'bleliken för en vik i Nästansjöns södra ände 
(KHD 1948), och Vm-lp Saltienjuänanbliereke för en mindre sjö 
intill Kultsjön (= sv Insjön vid Saxnäs, GB 2 s 128). I gamla 

Belägget är tillskrivet i OPPOrdb av II GEIJER efter två brev från OPP. I 
det första brevet heter det emellertid: »här i Vilhelmina känner jag ännu ej till 
någon Blerik, . [däremot i Tärna]», varför det är tvivelaktigt om det bör hän-
föras till uppgiftslämnarens eget modersmål, Vm-Malg. Från Vm-Fatm uppges 
dock ordet blerik som bekant, ehuru jag inte har noterat det i mina primäran-
teckningar. 
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handlingar skrives plätik, i nyare bletik blerik (a st). PETTERS-
sox (a st) menar att ortnamnet ifråga är identiskt med Vm-lp 
bliereke 'nit på [bättre: kil i] träplugg i båt el ackja' — jfr Vefsn-
lp blergie 'keil in einem holznagel' (QVIGSTAD 1893 s 111) —, som 
bildligt skulle ha nyttjats för att beteckna ett litet vatten som 
medelst en kort ström eller bäck är förenat med en större sjö. 

Är det sv appellativet abstraherat ur ortnamn av typen Ble-
riken, -bleriken? Det kan för övrigt sättas ifråga om app ella-
ti v et överhuvudtaget lever i de sv dikterna. Gränsen mellan 
ett ords användning som nomen proprium och som appellativum 
är många gånger omöjlig att fastställa. Vid utfrågningen om 
detta ords betydelse erfor jag hur sgsmännen ofta i minnet gick 
igenom läget och utseendet av de för dem bekanta sjöar, i vilkas 
namn blerik ingår, och sedan redogjorde för ordets innebörd. 
(Om ortnamn och appellativ jfr LINDBERG 1941 s 18.) 

Uddljudsväxlingen p- — b- i skriftformerna beror på olika sub- 
stitution av lp tonlösa Inljudsväxlingen -r- -t- är svårför- 
klarlig. Uttalet med -t- går kanske tillbaka på ett äldre lp uttal 
med tonlöst å; jfr Stens-lp (Ullisjaur) pleärkuo 'liten kil att kila 
mot med' (A CALLEBERG) men L&Ö: plädgo, plädko 'träpinne, 
nagle'. Jfr även mårka och skåddeskinn (nedan s 204f o 213). 

I Vb och Ly- och PiLappra'r förekommer det sv kalv i samma 
bet som blerik. 

Dursie m 'rosenrot, Sedum Rosea': ÅsL Vm-Malg (b sg?) Idu'r-
sien (bara belagt i OPPOrdb!); < Vm-lp drucrrsjö 'en fjällväxt som 
växer mellan stenar' (KBW), dursie 'rosenrot' (OPP). — Ordet är 
okänt för ett flertal sgsmän inom och utom Vm, dock bekant i 
Vm-Fatm. 

Andra namn på rosenrot inom undersökningsområdet: ÅsL Dor 
Vm-DikLat ,I fjällkaktus, Vm-Rås fjällmyrt, Vm-Dik b sg Ilömmgrdse 
(föråldrat); LyL Stens St-Umnäs fjellkaktus, Tärna ;bes/lasera, kalv-
dans, So-Anäs isblommal; Å Tåsjö 'fjällkaIktus, Ifjä-llmYtt; J Borgv 
övFrostv Hmdal Laxsjö Näskott Ofdal Revs Ström fjällkaktus, fjell-
kaktus; He il-Sus Vefsn Velfj Vevelstad kalvdans; NT Foldereid. 
Grong Höylandet Snåsa oksfot, Foldereid oksstut, Namdalseid fejt-
bokk, Verdal smörbo/ck, bergbokk, Meråker hårvokster.2  

Jfr SAOB och MODIN (1918 s 175): »Kring stugan såg jag .. . en sedumart, 
'>isblomma, (S. sexangulare) . . .», nämligen vid nybygget Handsktummen i Vm-
Fatm. 

2  De flesta norska beläggen efter OAH. 
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Bakgrunden till denna namnförbistring inom Vm och till namn-
grupperingen inom mNorrl är Sedum Rosea's egen utbredning. 
Vild växer den allmänt endast i Norrlands västra fjälltrakter 
(Huvr.hrs atlas). Östgränsen skär Vm från norr till söder strax 
väster om Malgomaj och Vojmsjön. Närmast öster om denna 
gräns är den funnen på enstaka växtorter. Längre ned i landet 
förekommer rosenrot inte alls som vild. Som prydnadsväxt plan-
teras den däremot ofta i stenpartier och framför allt på gravar 
av allmogen i Lappl, nvÅng och Jämt!. 

De riksspråkliga nybildningarna fjällkaktus, fjällmyrt(en) och 
fjällaz(al)eal  hänför sig, som senare sammansättningslederna visar, 
till prydnadsväxten. De mer genuina dialektnamnen dursie(n), 
kalvdans, lomgräs och isblomma, som alla hör hemma i de övre 
fjälltrakterna, lånades däremot från lappar eller norrmän respek-
tive nybildades, när de svenska nybyggarna först stiftade bekant-
skap med den vildväxande Sedum Rosea. 

Gajkdone 'alltihop, allt slut': ÅsL Vm-Dik Iga'ykdolnä, Igdjkä-
do'nä 'alltihop', -Fatm gajkdon (säges »mera på skämt»), -Mak 
'do'nägdjk 'allt slut'; < Vm-lp gaikedone 'helt och hållet' (OPP), 
Vefsn-lp gåjhkselfinas distr 'allesamt' (EL 533). — Den omkastade 
formen (efter OPPOrdb) är helt okänd för mina sv sgsmän, likaså 
för lappen LÄRS BÖRGEFJELL i Hattfj, som sade gajhkddfina, men 
har upptecknats i Jämtl, bl a Frostv-lp dfinasgåjks, av KBW, som 
uttryckligen lägger till »ej i Vilhelmina». 

?Gatjen 'fan (lindrig svordom)': ÅsL Vm-Fatm I flAve gdtjäinn, 
-Malg fusZve gdtjen, jfr lsastjen 'svordom'; PiL Åplg Igaldjikdn; 
J Ström (Ön Bonäset) Ign'tjeln (föråldrat, har uppfattats som lp lån); 
li tt källor: ÅsL Vm-Fatm »Gartchen anfäkta!» (ROSEN DAHL 
1949 s58)2; jfr L&Ö katjok 'stab', Åplg-lp kåhtjohkam 'lindrig 
svordom, som särskilt användes när man blir förargad på barn' 
(enl I Ruorro); jfr även lulelp (Jokkm) kattjen-ilmev tån tav takåh! 
'(ungefär det gör du ta mej fan inte!' (enl 11 GRUNDSTRÖ 31). 

Ges — kes m och gis f 'klövjekorg el -spann (på ren); kont av 
buktiga spjälor (OPPOrdb)' : ÅsL Vm-Fatm b sg I ge'sti, ob pi Igesa, 
-Malg 'kes, b sg 'ke'stz; LyL Tärna Igis, b sg 1 gi'sa; < Vm-lp g4jsa 
'klövjekorg' (GR s 146 f), gäjså 'idem' (KBW), Vefsn-lp keäjså 

1 Det andra namnet belagt av LY s 430 om Loiseleuria proeumbens, men 
ingetdera av de tre namnen om Sedum Rosea. 

2 Jfr ovan s 134 fotnot 2. 
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'idem' (EL 688); jfr beskr hos LINNÉ 1732 s 143 och DRAKE 1918 
s 77 f. — För flera sv sgsmän i ÅsLappm är detta ord okänt, 
ehuru de känner till själva anordningen. 

Gipp m '»mese» vid ystning av renost': ÅsL Vm-Fatm b sg 
'gi'ppen (ej i OPPOrdb), även Ivi'lme'sen; < Vm-lp gihp(p)a 'grädde' 
(GR s 102), gihpa endast 'renmesost' (KBW), Vefsn-lp = GR (EL 
733). — Uppgifterna om det lp ordets betydelse är motsägande. 
KBW uppger bet 'grädde' från Jämtl och Härj men anger ut-
tryckligen att den inte gäller för Vm-lp. NENSAN uppger från 
ÅsLappm, att keppen »stannar på botten efter ost. . .» (DRAKE 
1918 s 149). GR upptar däremot miissuo 'vassla, »mese»' (s 131 f). 

1. Lappgock in, -gocka f; 2. -gockel m; 3. (-)gokt m: 'för- 
aktfull benämning på lapp': 1. ÅsL Vm-Malg(KHD) b sg 
Ildppgöttjen 'vedernamn på lappgubbe', Åsele Ildppgöttj 'föraktlig 
benämning på lapp'; Å Asjö Ildppgol kk, b sg I-goIttjen 'idem', Tå-
sjö IldppgoIkke 'föraktlig benämning på lappkvinna'. — 2. ÅsL 
Dor 11a'ppgo'kkeZ, b pi I-golkkaa, 'bet = Åsele'. — 3. Å Ed ob pi 
tgo'kter, b pi r go'kta rldppgoIkta 'lappbarn', Långs Idy'vygoIkt, b sg 
'skällsord till en pojklymmel' (sgsmannen förband ej ordet med 
lappar), Rams Ilasppgökt 'lappgubbe', Ålid 7appgokt 'skällsord till 
lappar'; äldre källor: Å lappgokt (u ö, NNlmf 18704). — Alla 
varianterna saknas i OPPOrdb och är okända för sgsmän i LyL 
Ly-Björks, Å Bodum, J Alanäs Hmdal Ström, liksom stundom 
också i socknar varifrån någon av dem är belagd. 

Variant 1 hör hemma i de egentliga lappmarkssocknarna, det 
närliggande Tåsjö och Asjö och ser ut att vara bildad efter lap-
parnas välkända lockrop (jfr verbet gocka nedan). Formen Igottj 
har uppstått genom felaktig upplösning av b sg med förmjukat k 
(jfr nedan s211). 

En lp sgsman berättar, att när lappen PER MÅNSSON buffrade 
(flyttade) genom Långsele by i Dorotea med ackjorna uppstaplade 
på ett lastbilsflak och själv uppkrupen ovanpå, ropade byfolket efter 
bilen: igoikkö'k laippjlevel (andra stavelsen i härmningen uttalad med 
överlång vokal och onormalt hög ton). Och bonden ABRAHAM ELIAS-
SON i Nagasjötjälen i Bodum berättar, att när han i sin ungdom 
följde en äldre man ut på ägorna i byn fick de se en lappgubbe på 
avstånd. Den äldre svensken ropade då härmande: gock gock gock 
tjys (lapparnas lockrop på ren), men lappen blev inte mållös utan 
svarade: kili kili kili jita( bygdemålets lockrop på getter). 
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Femininbildningen lappgocka är mindre vanlig, sannolikt där-
för att det i mNorrl spridda diktordet (lapp)köta (jfr finnkjöyta 
i NTrönd enl AA s 416 b) gjorde tillräcklig nytta som skällsord 
på en lappkäring. 

Variant 2 har bara belagts efter en sgsman från Hökberget i 
Dor och är säkerligen om- eller nybildad i anslutning till verbet 
gockla (nedan). Egendomligt nog kände samme sgsman inte detta 
verb. 

Variant 3 hör slutligen hemma i gamla bygder i Ådalen. På 
grund av slut-t-et måste vi här söka utgångspunkten någon annan 
stans än i: lockropet: möjligen i det av JONAS NENSEN från 
LyLappm belagda kohketeje 'den som leder främsta renen i 
hjorden och lockar med lätet »koh»' (Dal= 1918 s 30). Eller 
sannolikare i det frågande adverbet Vm-lp guktie 'huru' (KBW), 
Vefsn-lp = (EL 895), som på grund av de hårda explosivorna 
slår igenom i det lapska talet för den som inte förstår dess 
innebörd och som inleder lapska frågesatser, som svenskarna 
ofta har tillfälle att höra, t ex guktie då numma? 'hur heter du?' 
(KBW)1, guktie led . . . 'hur är . . .', och framför allt hälsnings- 
ordet guktie veäsuoh? 'hur står det till?'.2  

Detta sätt att bilda folkslagsnamn är icke ovanligt. Jfr nysv 
finnkoling, finnkole o dyl, som har bildats ur den i finskt talspråk 
ytterst vanliga lystringssignalen kuule! 'hör på!' och frågan kuuleks 
'hör du?' (SAOB under finnkole, CoLL 1939 s 5 f), och den äldsta i 
skrift bevarade finska frasen tärffwa höffwe mees (= 'var hälsad, 
gode man') i PEDER MÅNSSONS Bondakonst, som av förf sannolikt 
avsetts som en »skämtsam benämning på finnarna» (CoLL 1939 
s 4 f). — En tredje parallell återger J A FRIIS (1874 s 120 f) från 
Oskar II's resa i Finnmarken 1873. Vid Marienlund i Tana hade 
en stor mängd lappar strömmat till för att se kungen. »Slxgt og 
kjendinger, som paa lang tid ikke havde seet hinanden, traf her 
sammen, og »burist», »burist» [= 'goddag'] hörte man overalt . . . 

1  Detta kan ha varit en rätt vanlig fråga från lapparnas sida framför allt till 
böndernas barn. När jag frågade en gumma i Skorped 1948 vad hon kallade 
lapparnas sätt att locka på ren, svarade hon med att påstå att Igöktilidätnan 
var deras lockrop. Snarast förefaller uttrycket emellertid vara en förvrängning 
av Vm-lp guktie leä dii numma? 'hur är ditt namn 

2  Jfr LA:STADD& beskrivning av hur lappar hälsar och inleder ett samtal 
(1831 s392). — För uppslaget till denna etymologi tackar jag dr ERIK MODIN 
i Multrit. 

11 —496309 K.-H. Dahlstedt 
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Dette medförte tu l slutning, at kongens fölge, istedetfor at kalde folket 
»finner» eller »lapper», omdöbte dem tu l at hedde »burister» . . 

Ett sålunda bildat ord kan sedan tappa sin ursprungliga funktion 
som folkslagsnamn och få en allmänt karakteriserande betydelse; 
så dynggokt i• Långs och nysv koling, vilket ord ALBERT ENGSTRÖM 
dock påstod att han hade hittat på själv (enl SAOB). 

Beläggen för lappgock med varianter härrör framför allt från 
ÅsLappm och nvÅng, men en intensiv utfrågning längre ned i 
Ång kunde tänkas ge fler belägg. Ordet hör till dem som sällan 
möter i de vanliga dlktordssamlingarna, sannolikt därför att det 
åtminstone i de ångermanländska bygderna är statt i utdöende. 
Av de tre varianterna -gock(a), -gockel och -gokt har de två första 
i anslutning till gocka resp gockla troligen ombildats från -gokt, 
som ser ut att vara ett relativt gammalt ord i övre Ådalen. 

Gocka 'locka på renar': ÅsL Dor Vm-Malg Åsele, LyL Sors, 
Å A-Solb Tåsjö, Ile H-Sus: Igokk resp Igo'kke; antingen genom 
förmedling av svensk- resp norsktalande lappar < Vm-lp gfchkiehtit 
'ropa lockrop åt renarna' (GEL s 206), Vefsn-lp gathkiehtit kfchk-
'idem' (EL 929), (enl .KBW dock giihUhtit 'ropa, skrika' i Härj, 
Ofdal och Frostv men »ej i Vm»I), eller troligare av svenskar 
och norrmän avlett direkt från det lp lockropet kuk kuk kuk kuk 
kuk kuk (EL 893). Detta karakteristiska lockrop är känt ända 
nere i ångermanländska bygder (KHD 1948), där lappar endast 
tidvis har brukat flytta förbi med sina renhjordar. Även folk 
som aldrig har slagit sig i samspråk med en lapp kan ha hört 
det och lagt det på minnet. Det härmas Igokk gokk tjys el dyl 
(OPPOrdb s 276, jfr ovan s 160). 

Det enda belägget för 'gokk 'kicka på renar' från LyLappm är 
hämtat ur OPP's ordsamling från Sors. Här möter i stället en väs-
terbottnisk homonym med bet 'gala (om göken), härma göken': ÅsL 
Vm-Lat(!), LyL Örtr, Vb Burtr(JVL) Holmön samt hos Hz (under 
gauk v, s 188 b), Å Nmal : Igokk resp Ig6kk. 

Gockla '1. tala obegripligt, 2. svamla': ÅsL Dor D-Risb(OPP) 
Vin-Rås (Idvattnet) Åsele Igoskkg. Bet 1 är belagd från D-Risb 
och Åsele, bet 2 från Dor Vm-Rås och Åsele. Ordet saknas i 
OPPOrdb och är okänt för sgsmän i ÅsL Dor Vm-DikFatmLat-
Malg, LyL Lycks, Å Bodum, J Alanäs Hmdal. 

Det ligger närmast till hands att sammanställa detta verb med 
1  Jfr också HQ artikeln barbar. 
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den homonym 'flo'kkeZ 'kackla (om höns), huckra (om orren)', som 
jag har upptecknat i Dor och Vm-DikMalg (jfr nyno kokla 'idem', 
AA s 375 a). Emellertid föreligger från andra sidan riksgränsen 
(enl NO): ile Velfj goktla 'tala samisk', goktel 'det samiske språk', 
Rana gokl v 'masa seint og tidleg'; litt källor: »Som dej prata, 
vart finska sint og tok tu l å skjenna og goktla så det stod etter, 
og dej byrja ottast ho vilde ganda dei.» (STROMPDAL 1929 s 118); 
». . . dej höyrde berre han goktla (prata) noko med seg sjölv.  ...» 
(idem 1939 s 67). De litterära beläggen avser båda lappar. STROMP-

DAL översätter själv det senare med endast 'prata', men NO's 
excerpist, som tydligen är helgelänning, har lagt till: »I Vefsn 
truleg berre brukt um finnan.» 

Det är ej säkert, att ÅsLappm gockla och Helg goktla bör ses 
i ett omedelbart geografiskt sammanhang, eftersom ordet saknas 
på halva vägen i övre Vm. På båda hållen har väl gockla liksom 
Ång (lapp)gokt bildats ur den Vm-Vefsn-lp frågekonstruktionen 
guktie leä ., varvid t genom trekonsonantismen i goktla lätt föll 
Betydelseförskjutningen 'tala lapska' 'tala obegripligt' -4- 'svamla; 
tjata' är naturlig. Jfr i Hmdal i nJämtl: ipketter 'tala fort och 
obegripligt; tala främmande språk', 'pjcitter la'ppisk 'tala lapska'; 
dä jett no va la'ppisk dida'nne 'skämt om frännn ande språk eller 
om uttryck som äro omöjliga att förstå' (HW).1  Men självfallet 
kan det ljudhärmande gockla 'kackla, huckra' också ha spelat in 
vid fixeringen av homonymens betydelse i ÅsLappm. 

Gomp(a) f 'en maträtt': ÅsL Dor1, 2  D-Risbi  Vm-DikiMalgr 
Råsi  Åsele2  (b sg) 1go'mpa; LyL Ly-Björks2  I go'mpa, Sorsi  Igo'nipo; 
Å A-Solb2  Bodum4  Högsjö3  Juns2  Rams4  Tåsjöi, 2  lgo'mpa, Arnäs2 
b sg 'go'nipamcitn„ Jun% b sg I go'mpagrdsse; J A1anäs2  övFrostv 
(LJ)2  Igo'mpa, övFrostv(DOZ)i  I gdmpa, Ström4  b sg igo'mpamaItn,; 
Ho H-Sus2 11attfj2  ob sg 1gömpa; äldre källor: nvÅ 
gompa 'en maträtt av hackat saltat gräs' (NNlmf 1874?); litt 
källor: ÅsL Vm-Fatm ». . . det var Inga, som visat Britta, hur 
hon skulle koka »gompa».» (Nounn 1937 s 133, om nybyggare), 
Å »Grön gimpa2  syntes på tungan.» (MoLIN 1897 s 88, om lapp- 

1  Ett motstycke till gockla och (lapp)gokt föreligger också i sv lapp, fi lappa-
lainen, enl BROR ÅKERBLOMS etymologi (Folkmålsstudier XI s 13 f, 23, 50 f och 
särskilt 55 f), fastän betydelseförskjutningen här har skett i den motsatta rikt-
ningen. 

2  Tryckfel för gompa. Jfr gimpa i SAOB och BUCHT NysySt 1935 s 205 f. 
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gumma); < Vm-lp gåmpuo '»gompa», maträtt beredd av diverse 
örter sammankokta med mjölk' (GR s 145), gåmmpuo 'mjölk kokad 
med Rumex' (KBW), Vefsn-lp(s) gåmpå 'käse (von ziegen-, kuh-
oder renntiermilch)' (EL 906), Frostv-lp gaommpå 'mesost; mes-
smör' (KBW). 

Beskrivningarna av denna maträtt i dess 1 ap ska form visar 
vissa variationer. Ingredienserna tas framför allt från kvanne 
(Angelica archangelica), ängssyra (Rumex acetosa) och torta (Lac-
tum alpina), vilka tre örter LirTNA (1737 s 232) nämner såsom 
dem som »behagar lapparnas gommar». Men på sina håll kom-
mer också mjölke (Chamaenerion angustifolium), daggkåpa (Alche-
milla vulgaris coli.) och fjällsyra (Oxyria digyna) till användning 
(enl DRAKE 1918 s 150).1  LINNA (s 93 f), som likväl ej nämner 
namnet gompa, och DRAKE (S 150) är överens om att de vegeta-
biliska ingredienserna kokas i vatten, innan de blandas med ren-
mjölk i en renvåm eller ett träkärl och får stå (hänga) och surna. 
Endast från norska lappmarker känner DRAKE, att örten skärs 
rå i mjölken, men detsamma uppges för Vm's del av MODIN 

(ULMA 88:49 s 13 f). — I sydlig Vefsn-lp, Jämtl- och Häri-lp 
avser slutligen gompa ett slags ost (enl KBW och EL ovan samt 
Com. 1943 s37). 

Den svenska tillredningen är så lik den lapska som den olika 
miljön medger. LISA JOHANSSON i Vm skriver: »Som mellanmål 
och för att få något annat än fisk och kött i magen, åt man 
»gompa», tillredd av tolta (Mulgedium alpinum) uppblandat med 
ängssyra (Rumex acetosa) och angelikan. Blad av dessa växter 
kokades och packades i träkaggar. Sedan slogs surmjölk eller 
kärnmjölk över alltsammans, och anrättningen fick stå och surna 
omkring tre veckor.» (Västerbotten 1948 s 110). 0 P PETTERSSON 
beskriver den på ungefär samma vis (Ordb s 259) men uppger som 
särskiljande, att lapparna använder Rumex och svenskarna Mul-
gedium (= Lactuca alpina). Enl sgsmän i Vm-Dik används där-
emot särskilt angelika (--- Angelica archangelica) som ingrediens 
i gompa, ev blandad med Rumex, medan däremot järja (= Lac- 

1  LIN-Nk (1737 s95 f) påstår däremot, att lapparna inte äter vare sig Oxyria 
digyna eller Rumex aeetosella. — Nordisk stormhatt (Aeonitum septentrionale) 
är giftig (NORDRON 1940 s211, jfr LrNbrt 1737 s 178). NENSENS uppgift att den 
används i gompa i ÅsLappm måste bero på en missuppfattning, fastän DRAKE 
tar den för god (s 145 o 150). 
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tuca alpina) bara nyttjas ensamt för sig (KHD 1947). Och enl 
en gumma från Ormsjö (f 1857 i Långsele by), Dorotea, bereddes 
gompa av saltgräs (= Rumex acetosa, ev R acetosella), almycke 
(= Chamaenerion angustifolium) och jungfru maria kåpa (= Al-
chemilla vulgaris coli.) och åts särskilt under nödåret 1867 (KHD 
1948). Som ett slags nödmat beskrivs gompa i viss mån också 
av PETTERSSON och LISA JOHANSSON. 

Från de flesta beläggorterna är emellertid gompa bara bekant 
som en lapsk maträtt, ofta av okänd sammansättning. Siffrorna 
vid beläggorterna anger betydelsen enl: 1. 'lapsk och svensk 
maträtt', 2. 'enbart lapsk maträtt', 3. 'en ört som sättes i sam-
band med lapparna', 4. betydelse oklar, osäker eller okänd. — 
I Tåsjö säges gompa vara dels en maträtt som nyttjas av lap-
parna och bönderna i Frostv (men ej i Tåsjö) och dels ett slags 
jäst konserverat kreatursfoder som nyttjas i Frostv (KHD 1948). 
Från byn Gubbhögen i Alanäs berättar HEDENVIND-ERIKSSON, att 
hans far var den ende som tillredde gompa. Men han var inflyttad 
från Dorotea. I övFrostv kallas den sv maträtten ito'ttgröu't om 
den tillreds av Lactuca alpina, 'sy'rgrödt om av Rumex, och den 
lp ' go'mpa, medan det jästa fodret, som huvudsakligen består av 
Lactuca alpina, heter 'gru'bbfo'r (jfr LEVI JOHANSSON 1947 s67). 
I Hattfj(-Sus) uppgav mina sgsmän att gompa är en lp maträtt, 
men STROMPDAL meddelar om norska förhållanden i samma her- 
red: »Syrgras og turt Lactuca alpina] vart kokt tu l graut og 
ete utan annan tilsetnad, serleg da syrgras.» (0AH). Från Nordli 
berättas slutligen av de gamla, att fattigfolk under 1800-talet 
brukade koka tort-supa och tort-graut, när de inte hade något 
annat att äta (enl uppteckning av NORDHAGEN). 

Liksom de närmast ovan behandlade lånorden i sig samlade 
de nordiska nybyggarnas och böndernas främlingskänsla inför 
det lapska språket, får den karakteristiska maträtten gompa i viss 
mån företräda lapparnas för dem främmande levnadssätt. Därav 
kommer väl att ordet är känt så pass långt ner i bygderna. Vis-
serligen skriver 0 P PETTERSSON: jGompa nytte v.i2tfattifvk tell 
mat för i tin. Män dä va no å 2,724)ärjent tak 88M å åt a. (OPP-
Ordb 8259). Men det var bara nybyggarna i de övre trakterna 
av ÅsLappm som anammade denna lapska grönsaksrätt i brist 
på annan vegetabilisk kost, och de fick i kompanjonskap med 
lapparna lida smälek för det. 
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MODIN berättar (1931 s 298), att den självrådige kyrkoherden 
NENSEN i Dorotea på en sockenstämma snoppade av en oppositionell 
nybyggare från fjällbyn Avasjö med repliken: »Ja, han är här nu 
den där gräsbjörn från Avasjön», vilket syftade på att man åt gompa 
i Avasjö. Och när den gamla kyrkklockan i Fatmomakks kapell 
ringde, påstod de illvilliga att den lät 'go'mpa go'mpa melka 
(KHD 1945, Vm-lp mål,Ike 'mjölk'), eller 'go'mpa mjvlIca go'mpa 
mirolka, medan klockorna i Vilhelmina och Åsele sade IsuIrfi'sken å 
tjvIkkmj221ka resp 'ktiffepa'nna å mcifibrde (OPPOrdb s 259). Ök-
namnet b pi lgo'mpaspaIdana i Vm-Dik (KHD 1947) på ett par gam-
meldags skidor som en man i Henriksfjäll hade, vittnar också om 
förledens pejorativa innebörd. 

För det sv lånordets stamvokalism 'o finner vi endast förebilder 
i nordligare lp dikter, bl a Aplg-lp gumbo (QviasTAD 1893 s 183). 
I lulelp och pitelp är ordet dock okänt för H GRUNDSTRÖM resp 
I RIIONG. Även om den sydlp öppningen .av vokalen u till å 
och a (WIKLuND 1896 s 289) förefaller vara en ung förändring, 
beror 'o i 'go'mpa knappast på ett äldre sydlp uttal utan sna-
rare på substitution i anslutning till ifrågavarande sv dikters 
system, som kräver 'o (<å) ffr mp, aldrig 'å och sällan 'u eller '8: 
Vm-Malg Rams Res Ssjö Irdmpe — -a 'svans', 'stomp 'stump', Isomp 
'sump', i Vm-Malg dock 'sump 'kaffesump' (jfr även ksmitöm SvLm 
VI.6 s 44). Också association till sv 'go 'god' kan ha spelat in, 
liksom möjligen till det no gumbe, gumme m (jfr AA s 252 a, 
TORP s 190 a), som QVIGSTAD (a st) härleder det lp gåmpuo o dyl 
ifrån; övFrostv har Igömm, b sg 'gömmen, m 'maträtt (gröt) av 
ostvassla, ostsmulor och mjöl'. (Jfr vidare LEVI JOHANSSON SvLm 
1927 s128 och DRAKE 1918 s 150 f). 

Utan tvekan uppfattas 'go'mpa .av de allra flesta sgsmännen 
som b sg femininum. Men ob sg lgomp är bara belagt från Vm-
Dik och ksele. På grund av att de norrl målen fordrar best 
form i långt större utsträckning än t ex nysv rspr, bl a (summa-
riskt angivet) i ställningar där franskan nyttjar partitiv artikel, 
är det ofta ganska krångligt att få ob sg belagd i löpande tal. 
För ordet gompa, som på grund av betydelsen inte gärna kan stå 
med obest artikel eller räkneord, förefaller sgsmännen speciellt 
motvilliga att uppge en särskild obest form, och OPPOrdb anger 
endast b sg 'go'mpa f, med lmalf a a, fastän han annars konse-
kvent skriver b sg -a i f. I överensstämmelse härmed bevarar 
gompa- sitt a som första sammansättningsled, och MoLIN och 
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NORDH skriver ob sg gompa. Ordet framstår tydligen för språk-
känslan som oböjligt eller ännu inte inpassat i målets böjnings-
system, och är sannolikt ett tämligen nytt lån. — 1 Hattfj i 
Helg står däremot beläggen igo'mpa resp Igömpa syntaktiskt som 
ob entalsformer, den förra formellt sett en anomali, den senare 
en regelbunden ob sg av sv fem (med b sg 

Slut-a-et i gompa har f ö ingen förebild i vanlig Vm-lp utan 
först i Frostv-lp, sydlig Vefsn-lp (jfr ovan) och möjligen sydlig 
Vm-lp (se GR s 3 f). Först i Sors är det Vm-lp och nordligare 
lp -uo känt också i sv mål.' Formerna på -a i sv mål över hela 
ÅsLappm går måhända tillbaka på ett tidigare, sedermera mot 
söder förskjutet lp språkskikt i dessa trakter (L&Ö 1780 skriver 
dock endast konzbo), eller beror möjligen på att ordet ursprung-
ligen har inlånats längre söderut i nvÅng, där sydliga Vm- och 
nordliga Frostv-lappar hade sina vinterbetesland. Ett slut-a hade 
också lättare att hävda sig än det för diktens formsystem främ-
mande r-o. 

Jojka 'jojka, sjunga på ett för lapparna egendomligt sätt': 
ÅsL Dor Vm-FatmMalgRås Åsele Ijvjk, jajk (lmalf a), D-Risb 
(OPP) ;j4jk; LyL Lycks jöjk, Örtr jöik, Ly-Björks I j8uk; PiL Aplg 
jöik; Vb Norsjö 'jåik, Skell Bygdeå Lövånger Iffluk, Burtr 

1 jetuk; Å A-Solb Ijajke (lmalf a), Bodum Fjsjö Långs Tåsjö jåjk, 
Våjk, jåjke, Asjö j8uske, Arnäs Trsjö Nmal ',jsk; J övFrostv 
(LJ) 1 jejk (KHW) 1 jbik, .Alanäs (KHD) jeyk ju/c, Ström jåyk; 
Ile Vefsn jöykce; NT Snåsa j8y2j; äldre källor: Vb o L göika, 
gauka 'säges om vallhjonen när de gäta boskapen och man 
hörer dem ropa' (CR 1752); »jojkat (jöka).» (PLEsT 1831 s84, 
tydl lp resp sv inf); »Då hörde jag på långt avstånd en människo-
röst, som joikade (sjöng).» (a a s 432); giiik 'sjunga som lapparne' 
(Hz s 232 b), gauk el geuk 'gala; sjunga, ropa, prata ideligen ett 
och detsamma; härma göken' (Hz s 188b); jäik (FLT 16:o Malå?); 
No gjöka, göyka (AA s 224 b); jfr också jojka i SAOB; < Vm-lp ge-
rundium juutjkåmena 'jojka', jutujkädit 'småjojka', Frostv-lp Ajkat 
'sjunga (världsliga visor)' (KBW), lulelp juoi'kat 'jojka' (HG-u). 

Betydelsen hos de nutida beläggen är i regel entydig. Endast 
från nöÅng uppges även: Arnäs (alternativt) 'säges om man hör 
någon ropa el hojta el prata på avstånd, så att man hör ljudet 

1 Att beläggen är så få från LyLappm kan delvis bero på att utfrågningen 
där har skett mindre intensivt. 
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av rösten mer än orden'; Trsjö 'tala otydligt och osammanhäng-
ande (urspr blott om lapparna, särskilt då de voro berusade, sedan 
om personer i anm med dåligt uttal)'. Därtill kommer de äldre 
beläggen efter RENMARCIC och RIETZ. Betydelseförskjutningen 
visar för Trsjö's del en klar parallellism med gockla i ÅsLappm 
och har underlättats därigenom att jojka i nöÅng och Vb asso-
cierades med köka, kauka (varom mera nedan). 

Stamvokalismen vållar mer huvudbry. Uttalen med 'v — a i 
ÅsLappm (inkl A-Solb) utgör en regelbunden delabialisering av 
'å i nvÅng, som här har anslutit sig till 'å (lmalf o, a el co) < 
fsv 6 (jfr ovan s 18). D-Risb Iöj kan också sättas in i detta 
sammanhang, eftersom fsv ö där hos somliga sgsmän har givit 
lmalf o, i OPP's uppteckningar dock vanligen co. I nJämtl an-
sluter 'öy o dyl till det norska uttalet. Undantaget :ji'atk i Alanäs 
rimmar på 'kuk (belagt från Ström). Varianten med 'ei i övFrostv 
används enl upptecknaren ej i grannsocknen Nordli i NTrönd. 
Snåsa ljåyjj, pret I jSyddi, ansluter till nyno gdy(a) 'skälla (om 
hundar)' (jfr AA s 254 a). 

Det nordjämtska 'öy kan också sägas stå för låj i nvÅng och 
rspr; jfr t ex Alanäs IS 'hoja, ropa', övFrostv 'hi 'hojta', lkdi 
'koja, kåta', 'pöik 'pojke', Ström 'pöyk 'pojke'. Men naturligtvis 
kan målen i nJämtl och nvÅng var för sig ha lånat jojka direkt 
från lp, varvid den sydlp diftongen rui o dyl har substituerats 
i överensstämmelse med dialekternas skilda förutsättningar. I 
nvÅng kan också rspr jojka (belagt 1747 efter HÖGSTRÖM i SAOB) 
ha spelat in. Denna form utgår i sin tur från nordligare lp uttal, 
såsom lulelp juoi'kat o dyl (HGR). 

I varje fall har Vm I jvjk inte lånats direkt från lapskan ! 
Stamvokalismen '8, '8u, 'öy, 'öi, 'öu, 'au i nöÅng, vbÅng, Vb, Ly-

och PiLappm'r låter sig sammanföras till ett nordligare geogra-
fiskt komplex, där jojka har attraherats av och blivit rimord till 
köka, kauka 'ropa, hojta': LyL Lycks lköjk; Vb Dfors 'Huk (i 
öster) — 'kdyk (i väster), Vännäs 'kdyk; Å Asjö Arnäs Trsjö 
Nmal k8k; äldre källor: nVb o Nb keuk, käuk, kauk, köuk (:Rz 
s 381 a). — Av RENMARCHS och Rz' ovan under jojka anförda 
belägg, som sannolikt alla bör uttalas med j-, härrör tydligen de 
med stamvokalismen öl från s och de med au el eu från nVb, 
ehuru Rz (s 232 b) sammanställer de senare med gocka 'gala, härma 

I Asjö är diftongen '8u i denna ställning bevarad hos somliga sgsmän. 
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göken'. Väderstrecken för uttalen av köka i Dfors (AsTuöm SvLm 
VI.6 867) stämmer med motsättningen jsuk i ö men ljöjk i v 
Lycks. Utbytet av 18U mot löy i vissa ställningar i sydliga väster-
bottensmål (jfr ÅST R ÖM a st) tycks vara typiskt för dikter som ligger 
i utkanten av områden med bevarade diftonger. (Jfr ZETTERHOLM 

1940 s44, WALLSTR 1943 s113 o 129f och HOFF 1946 s 155 f.) 
Nordöst om det komplex där jojka har attraherats av köka har 

uttal med delabialiserad diftong belagts från Skell Norsjö och 
Malå(?). De kan ljudhistoriskt sett utgå från antingen jojka el 
jöyka (jfr LINDGR SvLm XII.1 s 118). 

Utbredningen och den regelbundet växlande stamvokalismen 
hos jojka tyder på att detta lånord är tämligen gammalt i mNorr1.1  

Jokes m el n 'brännvin, starka dryckesvaror': ÅsL Dor D-Risb 
(OPP) Vm-DikFatm I jo'kes, Åsele jo'kes 'jo'kkes, Vm-Malg (KHD, 
ej i OPPOrdb) jo'kis; LyL Ly-Björks jökkis; Å A-Solb Bodum 
Rams Res jo'kes, Tåsjö jo'kes jo'kis, .Asjö I jo'kkes, Ed Långs 
jo'kkis, Tåsjö jo'keskai gge 'brännvinskagge', Ålid(HG) 'å jokas ealt! 
'drick ur! bottenfock!'; J Alanäs Ström jo'kes; litt källor: 
»nog går jackusen2  (spriten) åt ändå . . .» (P NORBERG 1909 s27, 
om bönder); < Vm-lp jfikst 'sup' (KBW), Vefsn-lp jiikstaka 'ge-
tränk' (EL 520), Frostv-lp jfckstähka 'sup' (KBW), lulelp jukös 
'något att dricka' (HUR), L&Ö :,jukkastak 'dryck'; jfr Vm- o Frostv-
lp jfkkstit 'supa (en sup)' (KBW). 

Betydelsen för subst jokes uppges vanligen vara 'brännvin' el 
'starka dryckesvaror i allm', i Res och alternativt i Vm-Fatm dock 
'sup'. De flesta meddelare och sgsmän är medvetna om ordets 
lp ursprung; somliga översätter 'lapparnas ord för brännvin' el 
dyl och andra uppger att det endast har skämtsam användning 
i den sv dikten. Lapparna har av ålder ansetts vara svaga för 
starka drycker, och svenskarna har sannolikt först lånat in detta 
ord i den speciella bet 'starka drycker i sammanhang med lappar', 
en inbringande vara och ett viktigt betalningsmedel vid handels-
färder till lappmarkerna förr i världen (jfr HÖGSTE 1746 s 127 f, 
PLEsT 1831 s 82 f o 131f, DtiBEN 1873 s 473 ff, HALLER 1896 
s 35 fe, CAMPBELL 1948 s 248f). 

Best sg -tt, av jokes, alltså m, är upptecknad från Ed och Res. 
Från D-Risberg anges genus n. Tvärtemot vad man skulle vänta 

1  Se även PIHL 1948 s 80. 
2  Sannolikt tryckfel för jockusen. Boken trycktes i Göteborg efter förf's död. 
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(jfr ovan s 166) nämner de flesta sgsmän ordet bara i ob sg, var-
för det liksom gompa vanligen tycks framstå som oböjligt för 
språkkänslan. 

Jfr även LyL Lycka ://iksmiln n, Vb Burtr ju'smen —:ju'ksnzen, 
Bygdeå Iju'ksmin n, Dfors (SvLm VI.6 s 96) Ijuksrnen Ijössmy, Vän-
näs Iju'ksmiln, = 'köpskål'; Å Nora Ijssksbålt 'båt med folk som farit 
omkring i fiskläge» och bjudit på brännvin och kaffe för att i stället 
få strömming' (TB); och J Åre joks n 'skoj, särskilt skoj i affärer 
(betraktas som lp lån)' (HG). 

Belägget från Åre — genom association med lapparnas »jokes» 
uppfattat som ett lp lånord? — bör i första hand härledas < ty 
jux < lat jocus (jfr jox i SAOB). Till Åre har det sannolikt kommit 
från norskt stadsspråks juks n 'fuskerie, daarligt kram' (AA s 336 b, 
jfr ovan s 143). På association med lp jfikst el dyl torde k i Vuksmin 
o dyl i Vb och LyLappm bero (jfr Rz s 220 b, TORP s 460 a); köp-
skålen var i äldre tid oundgänglig vid all handel med lapparna 
(PLzEsT 1831 s82, WHEN 1873 s 473 f). 

Järj(a) f 'torta', Lactuca alpina (-= Mulgedium alpinum)', karta 
10: ÅsL Vin-Malg(OPP) 'ja/j, b sg -'a, (TB) 'jenj (lmalf a), b sg ja, 
(KIID) b sg Ijdrja, Vm-LatRås b sg Ijdrja, — se vidare kartan!; 
äldre källor: ÅsL järgia (EHRENMALM 1743 s106 o 135); 
LyL örtr(?)2  jerj, -a, f (FIJ 1857); äldsta belägg enl SAOB efter 
LINNÉ 1737 (s 231, men här ett uttryckligen lapskt namn i en 
latinsk text), sedermera brukligt i (botaniskt) nysv rspr fastän 
numera endast dialektalt (jfr även LY s98); li tt källor: ÅsL 
Vm-Fatm »Här stod nu Lapplands kanske vackraste ört, det hög-
vuxna »järjagräset» (Mulgedium alpinum) i fullt flor ...» (Mol= 
1918 s 179); < Vm-lp järjii 'ngn växt' (K13W), Vefsn-lp 'ein 
essbares kraut mit grossen blättern, das beim mangel an sals 
gebraucht wird; norw. »toddgress»' (EL 396); jfr QVIGSTAD 1901 
s316 oeh DRAKE 1918 s153. 

I Åsele, där Lactuca alpina helt saknas på stora områden, 
kände somliga sgsmän ordet järja endast som 'en växt som 
lapparna använder och som växer högre upp i fjället', och en 
sgsman (Lomsjö i v Åsele) använde det otvetydigt om Aconitum 
septentrionale. 

Stamvokalismen i sv järja växlar också utanför Vm mellan 'a 

1  HYLANDER (1948 s 156) har på språkligt sett riktiga grunder föreslagit denna 
namnform i stället för florornas äldre (fjäll )tolta (som går tillbaka till LINNÉ). 

2  Jfr förordet s I hos FU. 
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och 'ä. Det förra uttalet stämmer bäst med Vm-lp. En av upp- 
tecknarna från Stens uppger dessutom (b sg) 'Oran. 

I formen visar järja samma tvekan som gompa (se ovan s 166). 
SAOB anger b ag -an, ob pi -or och grav accent. I dikterna har 
däremot endast belagts akut accent, och formen jä'rja uppfattas 
vanligen som en b sg fem; endast Stens-belägget (ovan) bryter 
häremot. Men den enstaviga ob sg är bara belagd från Vm-Malg. 
Själv har jag aldrig hört den. •Som oböjligt uppges ordet ut-
tryckligen av den utmärkta meddelaren LINNÉA Lintx från Stens. 
I sammansättningar bevarar järja sitt -a: Vm-Malg(KHD) l jaVa- 
da'n, 'en dal i Björnberget ovanför byn Nästansjö', A-Solb Ijä'rja-
grässe 'Lactuca alpina'. 

Intresset knyter sig ifråga om järja emellertid främst till ordets 
utbredning och till förekomsten av andra folkliga namn på samma 
växt. Dessa senare kräver en översikt i anslutning till kartan: 

Namnbildningarna på stammen lort-  kan betecknas som väst-
nordiska. I Sverige förhärskar de i Jämtl utom i landskapets östliga 
bygder och uppträder även i Härj (MoDIN 1911 s 710) och Dalarne 
(Ly s 98, Rz s 744 a), i Malung 'to'ta (Dalmålsordb i ULMA). I 
Norge råder de nästan allena (0AH, jfr turt hos AA s 848 a). LINNÉ  
upplöste i tolta (F1Sv 1755) den jämtska konsonantassimilationen 'tt 
fel, som det på sina håll i Norge oassimilerade uttalet visar. Ordets 
etymologi är osäker (jfr turt hos TORP s 818 a). 

Stamvokalismen är överallt inom undersökningsområdet '0. I for-
men växlar kartans belägg, fastän det på grund av källornas fone-
tiskt och grammatiskt delvis ofullkomliga karaktär endast har varit 
möjligt att skilja mellan tort(a) och tortn(a). I Jämtl förhärskar 
sv f: b sg 'tostta; i övFrostv dock st f och i Oviken st m. 
Från Härj och Trönd uppges bara st former: i Sörli f, i Snåsa m, 
f ö utan genus. I Helg dominerar avledningen -nön, d v s sv f : 
Hattfj Itöttna, b sg Itöttno. I H-Sus kan man i ob sg även höra 
Itöttg och 'tott. 

Namn sammansatta med älg -  har bara belagts i Sverige. Största 
utbredningen visar älgkål ni, som huvudsakligen hör hemma i öJämtl, 
nvÅng och skogstrakterna längs landskapsgränsen mellan sÅng och 
Medpd; (äldre) uttal: 'eajked, b sg — I Alanäs i nJämtl 
dominerar (b sg) 'tota över (b sg) I Laxsjö i cJämtl är 
älgkål nytt. I Dor i ÅsLappm är namnet Ija'rja bekant för som - 
liga sgsmän men uppfattas genomgående som främmande för målet 
och översätts Vajkåk leajkåk. Från fjällförsamlingen D-Risb har 
endast upptecknats och excerperats älgkål, även uttalat b sg'öljkå'n. 

Från Revs i cJämtl och Borgsjö i Medpd uppges älgstol resp älg-
sto. Lactuca alpina är i regel enstjälkig men växer ofta manshög i 
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ganska vidsträckta snår, varför senare leden -sto/ (< -stord) väl har 
den i fornspråk och ortnamn belagda bet 'buskskog, ungskog' (jfr 
SAHLGR 1934 s 306 if). Men sammansättningen kan också upplösas 
älgs-to(1), jfr Revs la'Merbrolka 'älgskinnsknäbyxor' (eg = älgs-läder-
brokar) ; en möjlighet som öppnar perspektiven västerut mot ett när-
mare etymologiskt sammanhang med tort-.1  

Av sammansättningarna på björn- kan björnkål ehuru klent be-
lagt betecknas som västerbottniskt : uttal Ibjöriked, b sg Ibjöri1c4. 
Kartans frågetecken vid Bygdeå gäller lokaliseringen. 

I Norge är bjönngras (OAH) belagt från Verdal i NTrönd och en-
staka belägg för björn- sammansatt med tort (med växlande uttal 
och former) på olika håll utanför undersökningsområdet (OAH, jfr 
AA s 59 b, NORDHGN 1940 s691). 

Andra namn, som möjligen avser Lactuca alpina men inte har 
lagts in på kartan, är: Å Högsjö(DOZ) 1 go'mpa 'en ätlig ört, kallad 
så av lapparna'; Juns(KHD) b sg 'go'mpagriesse 'ört', men b sg leiZAkein 
'Lactuca alpina' enl samma sgsman ; Nmal b sg Vnfiftiyen, säges 
enl meddelaren på vissa ställen i st för björnkål men betyder enl 
andra källor Equisetum silvaticum (FU 1857, Rz s 118 b, Trsjö i 
ULMA 16:o); Hemsö Nora (TB) b sg IlaPpkåk 'hästhov, Tussilago 
farfara', avser möjligen ursprungligen Lactuca alpina; NT Sörli(TB) 
b sg lbkidivan 'trol Mulgedium', b pi McidiyhuI ggua 'korgarna av M-m'. 

De folkliga namnen på Lactuca alpina är aldrig nedsättande, där-
emot ofta uppskattande. Den vanliga efterleden -kål bör med Wi-
STRÖM (1874 s 13) översättas 'större växt med frodiga blad', jfr fvn 
kål f 'kaal, saavel som alle slags store bladurter'.2  Det är f ö inte 
bara lapparna och de lappländska nybyggarna som har ätit Lactuca 
alpina. Från skilda trakter i Norge meddelas en tradition att den 
har tjänat till människoföda (OAH, jfr GUNNERDS 1766 s 31 och 
REICHBORN-KJENNERUD 1922 s98). Förlederna älg- och björn- bör 
tolkas rätt fram: i de trakter där Lactuca alpina växer ymnigt be-
rättas det allmänt, att dessa djur tycker om att beta den (jfr 
NORDUGN 1940 s691). 

En dlktgeografisk bedömning av namnen på Lactuca alpina 
fordrar kännedom om växtens egen geografiska utbredning. Den 
kan studeras i HULTENS atlas och mer detaljerat hos MAGNUS 
FRIES (1949, särskilt s 17 f, fig 4 samt pi 1 o 5 A). Allmänt och 
ymnigt växer Lactuca alpina i fjälltrakterna (dock ej på hög-
fjället) i Jämtl och Lappl, ehuru avtagande mot norr. Östgränsen 
för denna västliga växtzon går ungefär över Storsjöns västra 
ände, Hmdals och Ströms kyrkor, Flåsjöns, Tåsjöns, Malgomajs, 

Om möjligheten av ett ursprungligt etymologiskt sammanhang också mellan 
tort och slord se TORP, artiklarna turt och stjor. 

2  Jfr också KRISTENSEN 1911 s 43. 
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Vojmsjöns, Storumans och Storvindelns östra ändar samt Aplgs 
kyrka. Öster om denna gräns vidtager ett bälte mitt emellan 
riksgränsen och Bottenhavet, där växten helt saknas, så när som 
på några genombrytningar, nämligen längs Ång—Jämtl-gränsen, 
Stöttingsfjället (d v s gränsen mellan ÅsLappm och LyLappm) 
och Vindelälven. I ett stort sammanhängande område i s och 
öJämtl, nMedpd och sÅng är Lactuca, alpina sedan åter allmän. 
Tämligen allmän förefaller den också att vara i ett annat samman-
hängande område, som omfattar s Åsele, A-Solb, Fredr, Örtr och 
s Lycks med avstickare ned i nä och vbÅng. Däremellan och i 
Vb uppträder den på spridda lokaler. 

Den kartlagda förekomsten av folkliga benämningar på Lac-
tuca alpina stämmer inte helt överens med växtens faktiska ut-
bredning. Oöverensstämmelsen beror till en del på att dlktbe-
läggen har lagts in vid kyrkorna medan växten kan vara känd 
från socknens avlägsna utmarker — ifråga om Storsjösocknarna 
i Jämtl från fäbodenklaverna långt uppe i fjällen. Från Rödön 
uppges sålunda växten som sällsynt; likaså i Fjsjö där den endast 
är känd av somliga sgsmän. Och i Juns träffade jag bara en 
sgsman som kände och namngav Lactuca alpina. Hon var från 
Åkerbränna nära lappmarksgränsen. Till en del ser det också ut 
som om växtnamnstraditionen har dött ut tidigare vid kusten än 
inne i landet. Belägget från Säbrå är t ex upptecknat år 1912 
efter en 80-åring i Aspnäs (av TB). 

De olika folkliga namnens utbredning kan summariskt sam-
manställas med själva växtens i så måtto att tort- hör hemma i 
Jämtl's västzon, medan namnen älgsto(1), iilgkål och björnkål ur-
sprungligen uteslutande förekom i Lactuca alpina's östliga ut-
bredningsområden, ehuru de båda senare med kolonisationen har 
vandrat upp i Tåsjö i nvÅng och Dor(-Risb) i ÅsLappm resp 
Sors(-Anäs) i LyLappm. Däremellan ligger, tvärs över de vanliga 
dlktgeografiska gränserna i dessa trakter, järja-området, som om-
fattar mot varandra gränsande delar av ÅsLappm och LyLappm 
och från de översta fjällbygderna sträcker sig ända ner till 
A-Solb.1  

Att det lapska namnet slog igenom här kan till en del möj-
ligen bero på att många nybyggare var obekanta med växten 

1 Från Lycks(-Björks) har jag trots talrika utfrågningar inte lyckats belägga 
något namn på Lactuca alpina. Fredr är ej särskilt utfrågat. 
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(jfr ovan korpbär s 91 och dursie s 159). Det vanliga ordgeogra-
fiska sammanhanget med nrÅng är för större delen av ÅsLappm 
dock brutet', medan en annan av fjälltrakternas ståtligaste örter, 
Aconitum septentrionale, som i mNorrl visar en utbredning som 
i vissa delar påminner om Lactuca alpina's (Flums 1949 fig 9, 
pi 2 o 5 B), åtminstone i Vm-FatmMalg har samma namn fisgerot 
som i nvÅng och öJämtl. — En bidragande orsak till det lapska 
lånet utgjorde säkerligen det förhållandet att nybyggarna av 
lapparna lärde sig använda järja i gompa. Lactuca alpina upp-
höjdes genom kulturkontakten med lapparna till nyttoväxt. Från 
de gamla bygderna i nvÅng föreligger däremot inga traditioner 
om att älgkål har använts som människoföda. — Den möjligheten 
föreligger slutligen också, att nybyggarna har lånat det lp namnet 
järja via 1700-talets riksspråk, i så fall närmast från prästerna; 
jfr Vm-Malg Idnjelik, b sg Idnjellika 'kvanne, Angelica archange-
lica', likaledes en för nybyggarna tidigare okänd nyttoväxt, och 
fjällkaktus (ovan s 158f). 

1. Kark in 'rep, band'; 2. kark, kartj(el) m 'lapsk (kast)töm', 
karta 11: ÅsL Vm-Malg(OPP) 'kark, b sg -'en, 'rep av skinn el 
senor', (KHD) b sg Ika'rken 'lapsk kasttöm' — se vidare kartan!; 
ej kartlagda belägg: LyL Lycks 'hirktdmm f; Vb Lövånger 
(JVLms med ? och inom parentes) 'Hak, b ag -a, f; äldre käl-
lor: Vb-Nb kark 'märling (laponic.)' (BuREus omkr 1600 s227); 
kark m och f 'ett av rensenor flätat snöre eller tåg för att binda 
om bräder2, lass med fågel eller andra med skinn omgivna varor', 
(Vb) kalk 'idem', Kalix karktåg n 'idem' (Rz s 309 a); Umeå kalk, 
b sg ka'lkjen, ob pi haka, m 'ett fint rep eller grovt snöre, helst 
av bast eller läder, varmed man binder över lass' (PS 1804); 
sVb-vbÅ huk, b ag -a, f 'ett av rensenor flätat snöre eller tåg 
för att binda om bördor' (FU 1857), kaark b ag -a, f 'idem' (FU 
16:o i ULMA); — »Vid sådana vandringar är lappens utrust-
ning ganska lätt: han . . . binder en töm eller annan »kark» på 
ryggen vid bältet,» (Dt= 1873 s89); 1 och 2 < Vm-lp gårrks 
'vid släden fäst sensnöre, varmed saker snöras in i släden' (KBVST), 
Vefsn-lp gärrks-riejhpa 'strick zum festschnären' (EL 580), yarks 

1  För en gumma från Nästansjö i Vm-Malg var visserligen b sg cajkåk be-
kant, men hon identifierade den inte med Våda utan beskrev den såsom blad 
av Tussilago farfara. 

2  Tryckfel för »bördor»! 



175 

'rem av skinn' (KHD 1947), lulelp kär<  kas 'snöre, rep (att binda 
fast saker med, när man flyttar)' (Hatt); L&Ö : katkes 'band, sen-
snöre', karkas 'idem', jfr NENSENS belägg från ÅsLappm, kattks, 
kakts, som avser snören förfärdigade av senor (DRAKE 1918 s197); 
2 även < Vm- o Frostv-lp gartsa 'rem' (BBW), Sors-lp kartsa, 
karhts, 'rem', jfr kartjahka '»suohpen» av skinn + sena' (A CALLE-
BERG), L&Ö : karts, kartsa, 'rem'; jfr lulelp kartsak 'kasttöm, lasso 
av senor och sämskskinn.remmar (att användas om vintern)' (HG R). 
— Ordet kark är okänt för sgsmän i LyL Stens Örtr, Vb Burtr 
Bygdeå Skell, Å A-Solb Ngrå, He Hattfj. 

Efter betydelsen kan de sv beläggen delas i två geografiskt väl 
avgränsade grupper (se kartan): 1. 'rep, band (enl somliga upp-
gifter endast om det är flätat av senor eller skinn); 2. 'lapsk 
kasttöm eller lasso (enl somliga sgsmän också lapsk körtöm)'. 
Den första (nordliga) står den lp bet närmast och är bl a belagd 
från Vm-Dik och alternativt Vm-LatMalg. Tydligen har ordet i 
bet 1 till en början, sannolikt samtidigt med verbet kar/ca (nedan), 
lånats för den speciellt lapska sort av rep och snören, som flätas 
av skinn eller senor. Lapparna har i äldre tider varit kända som 
skickliga »snörmakare» eller »repslagare». Bland varor som de 
sommartid avyttrade till bofasta svenskar och norrmän var »bast-
rep» (HöospR 1746 s247, LINDER 1853 s 66). Därmed kan inte 
avses annat än rep av (rot)tågor. LUNDIIIS (1670-t, i SvLm XVII.5 
s 39) skriver, att de fattiga lapparna i lime lappmark vintertid 
bl a försörja sig med att sno notrep åt svenskarna. Men även 
garks (kattks, kaiks) som flätats av renens ryggsenor har enl NEN-
SAN använts »till svenskarnas rocksnöre» (DRAKE s 197). 

Bet 2 är belagd från ÅsLappm (utom Vm-Dik), Ång och nJämtl. 
Den innebär i viss mån en sammanblandning av fyra skilda lp 
ord och begrepp: 1) Vm-lp garks, 2) Vm-lp gartsa, 3) Vm-lp -Icibtjie 
'töm (att köra med)' (GH s 143), 4) Vm-lp suohpayia 'kasttöm, 
lasso' (UH s 236). — Det tredje ordet har på en del håll i Ås-
Lappm lånats in i sv mål (se labtje nedan), och det fjärde i Ly-
och PiLappm'r: Lycks b sg frs'ppen, Ly-Björks b sg 'fwo'ppen 
'lapparnas lasso': Aplg? »Dragoxarna infångades med den svepande 
lasson, svappen, . . .» (WALEQuism 1935 s 14). — Lapparnas kast-
töm kunde enl NENSEN (DRAKE s46, 197 o 199) vara förfärdigad 
av tvinnade senor med ett hölje av läder (användes vintertid), 
av flätade rottågor (användes sommartid) eller av flätade skinn- 
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remsor. Den första sorten benämndes (i ÅsLappm) karkts-suop-
pewjl , vilken benämning förklarar att de sv dikterna i grupp 2, 
av vilka de i Ång's gamla bygder endast vintertid kom i beröring 
med lapskan, har knutit ordet kark till den lapska kasttömmen. 

I Vm stöter alltså bägge betydelserna ihop, ibland t o m hos 
samme sgsman (Vm-Lat). Bet 2 bör tolkas som den traditionella 
från Ång invandrade. Bet 1 kan ha dels ånyo lånats från Vm-lp 
— mina meddelare från Vm-DikLat anger den endast för lapska 
förhållanden —, dels inkommit från Vm's östra grannbygder i 
LyLappm. 

Uttalet ikartj, d v s med förmjukning även i ob sg liksom i ob 
och b pi 'kål-tja, är endast belagt från Res (— kark, ob och b pi 
Ikdrka), i b sg däremot på flera håll i Ång och i Dor i ÅsLappm. 
Det bjuder en emot att betrakta rkartj som en felaktig upplös-
ning av b sg i det konservativa Resele-målet (HG 1898). Möj-
ligen svarar alternativen Ikark och Ikartj i Res mot Vm-lp garks 
resp gartsa(-suohpayja). Det senare ordet uttalas i Jämti-lp söder 
om Frostv gartja (KBW). Att de sv dikterna har avlägsnat s-et 
i lp garks torde bero på den ovanliga ljudföljden rks (rx) och 
på associationen till verbet kar/ca; jfr sammansättningarna kark-
töm och karktåg. — Om stamvokalismen och Z i st för r se lika-
ledes under karka. På sina håll uppträder kerk m 'lapsk vagga' 
(nedan s 179) som homonym till kar/c. 

Utvidgningen med instrumentalsuffixet -il (och förmjukat k) i 
Ed och Långs, vittnar om att ordet trots att det betecknar ett 
specifikt lapskt redskap med hänsyn till ljud och form bar in-
fogats i den sv diktens system. En etymologiskt ej besläktad 
homonym till Ång kartjel föreligger i Öb (WN 1 s 346 b). SAXAN 
räknar den till de fl lånorden i östsv dikter (SvLm XI.3 s 138, 
jfr s 101). 

Karka, kalka 'binda fast, remma igen (en börda, ett lass, en 
ackja)', karta 11: ÅsL Vm-Maig(KHD) Ikark (ej i OPPOrdb); Vb 
Dfors pi ika'Zkeleiden [.= karkadlådor(na)] 'med rep överbundna 
lådor innehållande fågel, fruset kött, skinn m m för längre trans-
port'; — se vidare kartan!; äldre källor: »... sedan man sitter 
nedersnörder [i ackjan], eller, som det där å orten rätteligen 

1  Första leden antagligen Vm-lp gartsa; jfr kartsek-stcoppenj i LyLappm och 
kartja-sjuoppenj i LuLappm (DRAKE s 197). 
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kallas nederkarckad, ty karcka betyder på svenska snörel.» (bör-
jan av 17004, SvLm XVII.7 s 21); Vb karcka 'binda tillsammans, 
snöra ihop (säges i synnerhet om lapplandsfarare, när de binda 
sig neder i ackjan el kumiskan2)' (CR 1752); Umeå Ulk, kaslk 
in, bak ne 'packa in lass och binda över med ett fint rep' (PS 
1804); (även Nb) kark"med rep binda fast bördor, eller i slädar 
instuvade och med skinn under försegling betäckta varor', (bara 
Vb) kaalk 'idem' (Rz s 309 a); sVb-vbÅ kark' (aa) 'binda fast, slå 
om' (FU 1857); — »är nödvändigt att... [renens klövjebörda] bindes 
stadigt, eller som det heter: »karkas», af katket = snöra.» (DeRER 
s99); utanför undersökningsområdet: Nb Ökalix 'kark 
(PIHL 1924 s119 o 1948 s34); No Salten karka (Ross s 383 a); 
< Vm-lp gärket 'snöra in i släden med garks; snöra in ett barn 
i vaggan' (KBW), Vefsn-lp 3 p sg pres gärrkä 'festschniiren' (EL 
580), garket 'snöra ihop en »komse» (lapsk vagga) el ackja' (KHD), 
lulelp kar'hkat 'binda fast; snöra in benen (när man skall åka i 
lappsläde)' (HGR); jfr även TORP (s 259 a), som antar lp lån. 

Av beläggen på kartan uppges för en del enbart den till spe-
cifikt lp förhållanden begränsade bet 'remma igen en ackja eller 
en »kerk» (lapsk vagga)': ÅsL nFredr Vm-DikLatMalg Åsele, 
LyL Ly-Björks, He il-Sus. För övriga beläggorter anges den all-
männa bet 'binda fast, snöra ihop', och på många håll förefaller 
ordets lp ursprung vara okänt. I Vm-Fatm säges det ha skämt-
sam användning. — Lapparna »karkar» sina klövjebördor och 
ackjor mycket omsorgsfullt, eftersom de under transporten genom 
den ()banade terrängen utsätts för svåra påfrestningar (jfr DeBEN 

s 99 och MANKER 1947 s 130). Tydligen har nordborna i vissa 
sammanhang — såsom de äldre beläggen klart visar — anammat 
den lapska fastsurrningstekniken, liksom också surrningsmate-
rialet. Samtidigt har de lånat de lp orden karka (kalka) och kark 
(i bet 1), som båda småningom kunde förlora sin ursprungliga 
innebörd och anta den allmänna bet 'binda fast, remma igen' 
resp 'rep, band'. 

Stamvokalismen i karka och kalka växlar i de olika dikterna. 
I de nutida (kartlagda) beläggen dominerar 'a, men LyL Sors, 
PIL Aplg, Vb Bygdeå Dfors, Ile Hattfj(-Sus) har 'a, LyL Ly- 

Möjligen tryckfel för snöra. 
2  Jfr fi kumiska 'halvtäckt lapsk släde' (LÖNNROT 1874-80), samt SAOB 

kumsko o dyl 'ackja med höjbart stöd för ryggen'. 
12 —  496309 K.-H. Dahlstedt 
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Björks 'y och ÅsL nFredr 'e (imalf a, möjligen på grund av asso-
ciation med kerk). För kark och kartj(el) m gäller detsamma: i 
regel 'a, men i LyL Sors, PiL Aplg, J Alanäs 'a och i Å Skorped 
Växlingen följer i stort sett dikternas vanliga regler för kort a 
i denna ställning; jfr nvÅng-ÅsLappm 'varm 'varm', nöÅng 'varm 
— Iviirm 'verm (lnaalf a), LyLappm: Lycka 'varm, Sors 'varm, Pi-
Lappm: Aplg 'varm; om 'a i kalka i sVb jfr ÅSTRöM (SvLm VI.6 
s 14) och om 'a i nVb LINDGREN (SvLm XII.1 s 108f). — Denna 
regelbundenhet även i kustlandskapens gamla bygdemål vittnar 
om att lånorden ifråga har haft god tid på sig att anpassa sig 
efter resp måls systeM, att så att säga förankra sig i det nya 
språket. 

Varför r har bytts ut mot Z i kalka i Vb (med Malå) är oklart. 
Jfr en liknande substitution(?) i metrka (s 202 nedan), i det est-
niska lånordet kalk n 'stylta' i Vippals sv mål (SAxAN SvLm XI.3 
s 138 o 77), och i nordiska lånord i lapskan(!), enl QVIGSTAD 

(1893 s 34) på grund av dissimilation. 
Från Ång har jag trots talrika utfrågningar inte lyckats be-

lägga kar/ca 'binda fast, remma igen'. Däremot möter i Ång, 
nJämtl (inkl Laxsjö) och ÅsLappm en homonym: kär/ca 'kånka, 
streta' (se kartan). 

Från övr Jämtl har belagts det etymologiskt besläktade kiirka: 
t ex Åre 'tjtksk, pret Itja'tske, '1. tugga någonting segt; 2. kälta; 
3. envist och träget hålla på med ett arbete som går motigt'. Detta 
kärka är också känt från Ovansiljan, Västergl (ULMA), östergl (Rz 
s 384 a)1  och Solör i Norge (AA s 356 a). Fastän etymologien är oklar 
(jfr TORP s 274 b under kjerk) talar dessa belägg mot att Ång kar/ca 
'kånka, streta' skulle vara ett lapskt lånord. Detsamma gör bety-
delsen. 

Från Vm-Malg uppger 0 P PETTERSSON för Ikark endast bet 
'draga, slita' (Ordb), 'släpa med stor ansträngning' (GB3 s 109); 
ändå menar han att ordet ursprungligen är lapskt. På andra 
håll i ÅsLappm har däremot de två homonymerna, det ursprung-
ligen lapska och det ångermanländska kar/ca, i sgsmannens eller 
meddelarens medvetande glidit samman till ett ord med två 
skilda betydelser: så i D-Risb(OPP) 'kark '1. draga ihop och binda 
om hårt, 2. släpa fram något tungt' och i Nästansjö i Vm-Malg 

1  Rz' kärka och IIIRES kärkä från Ång avser sannolikt ett uttal med oför-
mjukat k och a > 'a el Iii ffr -rk. 
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(KEM) 'då lappa skal flytt då kärke d8m 'd v s lastade och band 
över ackjorna', pres 'kark å bär 'bär på en tung börda'. 

Liksom för substantivet kark korsas alltså också för verbet 
karka två strömningar i ÅsLappm's sv mål, en sydlig ångerman-
ländsk och en nordlig lappländsk-västerbottnisk, den senare i båda 
fallen understödd av det direkta inflytandet från lapskan. Slående 
är överensstämmelsen mellan utbredningen av å ena sidan kark 
'rep, band' och karka (kalka) 'binda fast, remma igen' och å den 
andra kark (kartj<el>) 'lapsk (kast)töm' och karka 'kånka, streta'. 
Säkerligen har den understötts av den association mellan sub-
stantivet och verbet, som i det förra fallet är självklar och i det 
senare nästan oundviklig, eftersom det karakteristiska för en lapp, 
som har fångat en ren med »karken», just är att han »karkar 
och drar». 

Kerk, kirk, kark m 'lapsk vagga': ÅsL sFredr 'kerk, Åsele 
Ikerk —Verk —Will* —Ikärtj, Vm-Malg: ej i OPPOrdb ; LyL Sors 
lkirk; Vb Vännäs b sg Ika'rtjen 'påse att bära barn i på ryggen'; 
Å Å-Solb b sg Åsjö b sg 'ki'rtjen 'lapparnas sovsäck', 
Trsjö 'kirk kirtj—Virtj; He Hattfj il-Sus 'kal-k; <Vm-lp girr-
kärna (KBW), Vefsn-lp gierkåma (EL 713), lulelp kier`kav (HGR), 
L&Ö : Käka, kätkem, kerkem. — Där ej annat anges är betydelsen 
'lapsk vagga'. 

Stamvokalismens växling beror på olika substitution av den lp 
vokalen (diftongen), uttalen med 'a väl på association till verbet 
karka. Man »karkade» ju ner barnet i »kerken» (jfr ovan s 177). 
Detta associativa utbyte av stamvokalen har emellertid på de 
flesta håll förhindrats av det redan förefintliga ordet kark 'rep, 
band' eller 'lapsk (kast)töm'. — Lapskans tonlösa främre g i udd-
ljudet har substituerats med k eller på ett par håll i ställningen 
framför främre vokal med Itj. — Växlingen 'k —V i stamslutet 
beror på felaktig upplösning av best sg med förmjukat k. Såsom 
ofta i lp lånord har de sv dikterna slopat de trycksvaga slut-
stavelserna i lp girkama. 

Från Vm föreligger inget säkert belägg för kerk el dyl. Endast 
en gumma TILDA PERSSON, född i Rismyrliden inom Vm nära 
södra sockengränsen men gift i Åsele, som utfrågades tillsam-
mans med sin man (KHD 1948), tillade, när denne hade nämnt 
både b sg lkiirtjen och b sg Ige'bben för 'lapsk vagga', att det 
förra avser en sådan gjord av skinn (spänt över en träställning), 
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det senare däremot en av trä (som urholkats).1  Det måtte vara 
denna särskilda innebörd hos kerk, som ligger bakom betydelse-
utvidgningarna i Asjö och Vännäs. Sgsmän från Vm-FatmLatRås 
känner däremot bara klubb 'lapsk vagga', som 0 P PETTERSSON 
för Vm-Malg översätter 'barnvagga av spjälor och skinn att hängas 
upp eller bäras på ryggen'. 

I själva verket finns i sv och no dikter inom undersökningsom-
rådet en mängd olika benämningar på den lapska vaggan: klubb m 
har antecknats från ÅsLappm, nvÅng och enstaka socknar i s och 
nöÅng och nJämtl, kont (sällan kons) m från Burtr i nVb och ur 
äldre källor från Vb (L&Ö s 190 b, PL.zEsT 1831 s 59, Rz s 365 a, 

(barn)no m från övFrostv i nJämtl och grannsocknen Nordli 
i NTrönd, skruck— skrupp ni från Åre i vJämtl, stock m från 
nJämtl, Namdalen i NTrönd och H-Sus i Helg, och slutligen s tu t m 
från LyLappm. Intet av dessa ord har lapskt ursprung, utan alla 
är rent nordiska utom kont (— kons), som väl är finskt? Jfr nysv 
kont — kant 'väska av näver' < fi kontti (SAOB) samt no konzse 'lapsk 
vagga' <fl komsio. (Se vidare• ÅKERBLOM 1940 s 67 f med hänv.) 

Den av allmogen i Norrl sålunda välkända lapska hängvaggan 
har endast inom ett ganska begränsat utbredningsområde fått en 
benämning av lapskt ursprung! Inom huvuddelen av Vm känner 
man bara ordet klubb. Likaså i Dor(-Risb). Denna västliga del 
av ÅsLappm ansluter sig häruti såsom ofta till nvÅng, medan 
språkbruket i Åsele och det tidigare till Åsele hörande A-Solb 
vacklar mellan klubb och kerk. 

Fastän nybyggarna i Vm inte tog upp ordet girkanza lånade 
de dock företeelsen. Hur detta kulturlån gick till har 0 P PET-
TERSSON i en kanske något stiliserad form skildrat i sin utmärkta 
framställning om den första nybyggarfamiljen i Strömnäs vid 
Malgomaj (GB 1 s 139f): man skämdes att ta efter lapparnas 
sedvänjor, även när de var praktiska eller som i det här fallet 
t o m oumbärliga, eftersom »klubben» gjorde det möjligt för den 
unga nybyggarhustrun att följa sin man i skogen och hjälpa 
honom med slåtter, löv- och nävertäkt m m. Uppgifter om att 
bönder och nybyggare har nyttjat kerk (klubb el no) — särskilt 
i slåttanden — föreligger från ÅsL Vm-LatMalgRås, LyL Tärna, 

1  Jfr Dt= 8202: »Denna vagga ... gjord av trä eller träspjälor, överdragen 
med skinn . och EHRENMALM 1743 s 138: ». . . et uthuggit träfoder, eller ock 
af läder sömadt . . .». 
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Å Tåsjö', J övFrostv, NT Nordli. TILDA PERSSON i Rismyrliden 
låg själv i en klubb, när hon var liten. Hennes mor hade köpt 
den av lapparna. Modern bar sitt barn i den, då hon gick på 
slåttern, och hängde den i hässjorna. Det fanns för resten en 
bondgubbe i Siksjö by i ksak, som tillverkade »klubbar» (och 
ackjor) åt lapparna och i betalning fick en renoxe för varje 
»klubb». Också från övFrostv(LJ) uppges att bönder fordom 
gjorde »barnnoar» och sålde åt lapparna. 

Som ofta när det gäller kulturimpulser från lappar till nordbor 
är det här svårt att dra gränsen mellan säkert lp kulturlån och 
kvardröjande ursprungliga sedvänjor hos de bofasta. Utanför under-
sökningsområdet är olika former av hängvaggan kända från flera 
håll, framför allt från Västerdalarne, där den nyttjades på slåttern. 
1 Jämtl har hängvaggan, kallad dissa f eller kasse m, i form av en 
avlång låda av tunna bräder eller en avlång spånkorg nyttjats i 
synnerhet i fäbodarna. Från Nordli i NTrönd uppges att en 'bånn-
di'ss, »barndissa», var urholkad ur en träklump, tydligen en kon-
struktion som närmar sig den lapska. I Tåsjö i ny hörnet av Ing 
var kinka f en 'vagga i form av brädlåda som hängdes i vidjor och 
gungades'. Och i Bjholm i nö hörnet av samma landskap sade man 
ligg-gunga f om en hängvagga, som att döma av en schematisk 
teckning starkt påminde om den lapska (av urholkat trä); gunga f 
'hängvagga för svenska barn' är också belagt från Lycka och Örtr 
i LyLappm. Jfr DRAKE (S 128) : »Den lapska barnvaggan har ej någon 
motsvarighet bland skandinaviska folk», och kosik (nedan s 186). 

Kesa 'draga (t ex en kälke), slita': ÅsL D-Risb Vm-Malg Ikes, 
pret -'e, (bara belagt av OPP!); äldre källor: jfr Vb kees, pret -ä, 
'gå ostadigt, o dyr och kesa, pret kesa, '1. kliva; 2. med möda 
draga sig fram' (Rz a 317 a); < Vm-Vefsn-lp giesat 'draga (ziehen)' 
(KBW, EL 718), Frostv-lp gieset (KBW), L&Ö keset 'draga'. 

Korm, gorm in (— f) Xhål el ärr el bulnad efter> larv av) 
renstyng, Oedemagena tarandi; renfluga, Cephenomyia trompe': 
ÅsL Dor1  Vm-Fatm2Lat1Malg2Rås1  Åselei  'k8rm ; LyL Lycks3  Ly-
Björk% Igsrm, Tärna2  'Orm; Vb Burtr2  Ske112  Ikånn, Bygdeå 'gsrm; 
Å A-SOlbi, 3  FiSjöi  TåSjÖi  Ik8M7/, Nmal3  b ag Igs'rma f; J Alanäs3  
ksrm; ile H-Sus2  Ikårm, Igårm; äldre källor: »ifårm äro små 
hohl på renskinnen ther getingen bijter sigh in om sommaren, / 
kormogh, kormot » (BusEus omkr 1600 s 219); sVb-vbÅ gorm, 
-en, m 'en insekt som lägger sina ägg i renarnas hud (Oestrus 

Min sgsman menade att bruket härstammar från finnarna. 
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Tarandi)', korm 'ärr på renskinn efter en viss insekt (Oestrus 
Tarandi)' (FIJ 1857); Nb Nederkalix kårm, Överkalix kvårm 'ren- 
stygn . . (Rz s 208 b); Vb gorm, korm el kårm m '1. renstygn .; 
2. ärr på renhudar efter renstygnet' (a st); Dforsi  pi gårma 
(LöRoR 1878); ile korma f 'huller i en hud, foraarsagede af in-
sektlarver; bremsehul' (AA s 381 a), även 'bremselarv = vere', i 
Nesna även korm m (Ross s 420 b); jfr också SAOB; < Vm-lp 
gårma (GR s 201), gårmä (KBW), Vefsn-lp kårmä (EL 916), lulelp 
kur'må (HGR), L&Ö : kurbma, i söder kårmes; jfr DRAKE s 257 f. 

Det lp ordet betyder överallt 'larv av renstyng, Oedemagena 
tarandi'. Det sv diktordet är inte lika entydigt. Siffrorna vid 
beläggorterna anger: 1. 'larv av renstyng', 2. 'själva »flugan» el 
»bromsen», d v s imago av renstyng', 3. 'hål, ärr el bulnad i 
renens hud efter larv av renstyng'. Därtill tycks somliga sgsmän 
använda ordet även om renflugan, Cephenomyia trompe, och 
kanske också om oxstynget, Hypoderma bovis (se nedan). Liksom 
ifråga om kark har de bofasta alltså förenklat lapparnas mer 
noggranna terminologi; jfr sydlp boåruve 'renstyng', tråmpe el 
snore 'renfluga' (GB 3 s 66). 

Dock särskiljs på många håll bet 2 från 1 och 3 med en samman-
sättning av korm- eller ett svenskt ord: 

Kormfluga f ÅsL Dor, Å Fjsjö Tåsjö leirmfUge. 
Kormstiekare m: ÅsL nFredr Vm -Lat Åsele b sg Iks'rmstilkkan; 

LyL Lycks 'fiktrm-, Sors Igeirm-; Å Nmal Igierm-; äldre källor: 
sVb-vbk gormstikkar, -n (FU 1857); Vb gårmstikkar (Rz s 208b), 
Dfors gårmstickare (LöFGE 1878). 

Bi m: ÅsL Vm-Lat 'bi, b sg 'bin ~'bi'en, Vm-Rås b sg 'bin 
b pi jfr D-Risb(OPP) Vm•Malg(OPP) 'bi, b sg 'bin, m 'bål-
geting' och Å Tåsjö »Bland steklarna var den s k bien mycket 
fruktad . . . Sannolikt avsågs med denna insekt den i sig själv ofar-
liga gula hornstekeln (Sirex gigas), vars långa äggläggningsrör togs 
för gadd.» (MoDIN 1938 s 353). — Vilda bin (Apis mellifica) finns 
ej i dessa trakter, och biodling har först på allra senaste tid i någon 
mån vunnit insteg där. 

Bistiekare m: ÅsL Vm-Lat b pi 'bistikkara (föråldrat). 
Renhumla f He H-Sus trei'nholnde. 
Stamvokalismen hos det sv lånordet måste antingen härledas 

ur ett sydip å, uppkommet genom omljud av äldre u (GR 8224, 
jfr ovan s 166), eller från nordligare lp dikters u (imalf u). En-
dast Rz' belägg gorm och korm, som — såvida de inte beror på 

1 Samme sgsman kallade larven för hrm. 
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en inadvertens i ljudbeteckningen — åsyftar ett uttal med 'o, 
synes återgå direkt till det nordligare lp uttalet, genom substi-
tution av lp u med 'o. De nutida beläggen med 'å i nVb, n Ly-
Lappm och Helg men i regel 18 söder därom förefaller på grund 
av staMvokalismen att ha lånats från sydlp. Men den geografiskt 
regelbundna fördelningen av '4 och '8 (jfr BITCHT 1924-25 s 37 ff) 
och ordets i stort sett enhetliga form öppnar också möjli g-
heten av ett redan fsv *karm, där fsv u svarar mot lp u. 

Växlingen i uddljud mellan k och g beror på olika substitution 
av sydlapskans mer eller mindre tonlösa oaspirerade g (— k; jfr 
GH s 100). Uttalen med g härrör övervägande från undersök-
ningsområdets norra del, fastän man kunde ha väntat sig mot-
satsen, eftersom i de motsvarande lp dikterna tonlösheten tilltar 
mot norr, så att i lulelp möter ett k, som likväl — genom att 
det inte är aspirerat — av svenskar och norrmän lätt uppfattas 
som g; jfr Vm-lp Orma med lulelp kur'mä (se även QVIGST 1893 
s 12 f med noterna). 

Nästan överallt har korm (gorm) antecknats som st m. Man 
kunde vänta att lp getrmä hade föranlett genus f, men ett sv f 
korma anförs endast från Nmal i Ång (pålitlig meddelare) och 
från Helg (alternativt); se vidare nedan s 199. 

Det förefaller naturligt att sv och no dikter har lånat ett lp 
ord för att beteckna renstyngets larv. Aktuell blev den för sven-
skarna icke minst genom handeln med renhudar, som kunde vara 
kormstungna och därigenom av sämre kvalitet (jfr belägget ovan 
efter BuREus). Från Vm-Fatm i ÅsLappm, Skell i Vb och A-Solb 
och Nmal i Ång påstås att korm också förekommer på kor. Det 
har emellertid inte kunnat påvisas, att renstyng angriper nöt-
kreatur (NATvIG 1937, jfr GB 3 s 66). Det gör däremot renflugan. 
Det är sannolikt denna och det med renstynget snarlika oxstynget 
som uppgifterna avser. 

Söder om det område varifrån korm el dyl har belagts möter för 
'oxstyng, Hypoderma bovis' ett nordiskt arvord, som med anledning 
av uttalen i Ang måste skrivas: 

Va ra f: Å Asjöt  4  FjSjÖ4  Långs3  Rest  2, 4  Skorped (Önskan)4  
b sg -en — Itam3, 4  've'rä, 'vå'ra, Ssjöi  Skorped2  'va're, även Ssjö3  
Skorped3  Iva'repuist, pl -a; J Alanäs4  Hmdali  Ström4  'vire, b sg =, 
Näskott4  'mem, Mattmar3  'vefrå; [Te Vefsni  vcera; NT SilåSai, 4  'Villt, 
b sg Verdali  iveirrå, övre Namds  voro m[!];  äldre belägg: 
Å pl värän 'fläckar på sämsk, särdeles renskinn' (IHRE 1766 s 193 b); 
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varå (Rz s 802 b); nö : vara, -n, m 'ärr efter insekten styng (CEstrus 
tarandi)' (KS 1867); jfr AA s 923 b, Ross s 904 a och TORP s 858 b. 

Siffrorna anger betydelsen: 1. 'larven', 2. 'imago', 3. 'hål, ärr el 
bulnad efter larven'; 1-3 avser en art styng som säges angripa 
nötkreatur, alltså säkerligen oxstyng; däremot 4. 'larv i renens hud', 
d v s renstyng. 

Bet 2 särskiljs vanligen från 1 och 3 med ett eget ord: Å Rams 
b sg 7:ajstöl yye, »älgstyng», b pl Istikkfi8gan, Tåsjö b sg 'stövve; 
J övFrostv(LJ) I stiyyfiuggu, äldre Ibifrru; He H-Sus lro'mpstölvy, 
tjyq, sprivy i rdmpstö'yye (jfr Ross s 616 b). De tre sista beläggen 
avser måhända också renflugan, Cephenomyia trompe. 

Endast en ingående kännedom om renstyngets resp oxstyngets 
utbredning och biologiska egenskaper gör ett slutgiltigt bedö-
mande av förhållandet mellan orden korm och vara i mNorrl 
möjligt. Även den förutan förefaller det dock uppenbart, att 
betydelsen hos vara på flera håll i Ång, Jämtl och NTrönd ut-
vidgats att omfatta även renstyngets larv och att närvaron av 
detta nordiska arvord (= förekomsten av oxstyng?) har hindrat 
det lp lånordet korm att tränga ned i Ång och Jämtl. Från Vb 
har däremot vara inte belagts! Och inte heller från ÅsLappm. 

Kosik, gosik m (— f) 'kängsko tillverkad av den ogarvade ben-
huden på nötkreatur så att kreaturets häl bildar skons häl': ÅsL 
Dor Vm-DikFatmMalg Åsele b pi 'ko'sika lko'sikskorert; 
LyL Tärna pl 'ko'sika 'go'sika, Sors Igo'sikk, Ly-Björks b pi 'go'-
säka; PiL Aplg 1go'ssak; Å Asjö A-Solb Fjsjö Juns Tåsjö 'ko'sik 

lko'sikk, Bodum b pi Iko'sika Iko'sikskol eri; J Alanäs b pi 'ko'-
si/can, övFrostv b pl 'ko'sikan; He H-Sus b pi Iko'sikan; äldre 
källor: ÅsL Vm-Lat »1 par kosikar» (bouppteckning 1855, OPP-
Ordb tillägg s 142); Vb »Kosika, ett plagg som man här å orten 
förr brukadt; likt en kåpa, men kårter. Obs! gå i kåsika säges om 
den, som går fuller dags om dags. [?]» (OR 1752); li tt källor: LyL 
So-Anäs »och på fötterna [hade man] gosika (renhärnskor ..).» 
(CAMPBELL 1948 s 150); Å Tåsjö »En och annan fattig gjorde sig 
skor av ko-'bällingar' (»kösika»).» (MoDIN 1938 s268); <sydip 
*gfisahka, Vm-lp gosek 'sko av benhud av nötkreatur' (OPP), Aplg-
lp giisak 'bellingsko av ko' (meddelat av I Ruorro); jfr från Dor: 
»kosek, skor av kobellingar, ludna, med läder ovan, bruka lapparna 
om våren.» (NENstrz, enl DRAKE s 178 f), från Tärna: ». . . under 
vårvintern användes undantagsvis gosek gjorda av nötkreaturs 



185 

bellingar; ansågs föga hedrande att bära dessa skodon ;» (0 P 
PETTERSSON, enl DRAKE S 180). 

Ordet är okänt för sgsmän i Å Långs Rams Res, J Alanäs Hmdal. 
Från Ström i nJämtl uppges det bara vara känt som öknamn på 
en viss karl: Iko'siken. Från Stens i LyLappm uppges Ilco'sik(k), 
b sg -a, 'liten kopp av trä som bäres på bältet', tydligen upp-
fattat som en avledning av iköse 'liten skopa av silver . . (be-
lägget från Vm-Malg, jfr Rz s 380 a). — För övrigt har hos de 
nutida beläggen endast smärre betydelseväxlingar iakttagits: ÅsL 
Dor 'kängskor av hästbellingar', Åsele 'även om handskar'; LyL 
So-Auäs 'renhärnskor r; Å Fjsjö 'något slags skor', Bodum och 
A-Solb (alternativt) 'kobellingar', Juns 'bellingar av kons bak-
hasor'. 

KRISTINA SÖDERKVIST, f 1866 i Östernoret, bosatt i Sörnoret 
i Åsele, översatte kosik med 'sko av kalvbelling' och berättade 
att den tillverkades på följande vis: Man tar skinnet av kalven 
nederst på benet, spänner ut det med en klant som har samma 
form som hälen och låter det sitta så tills skinnet med håret 
på torkar. Sedan sys skon med ovanläder och krage på samma 
sätt som en lappsko. Också från Bodum och Tåsjö i nvÅng upp-
gav mina sgsmän, att »kosikar» syddes så att kons häl blev häl i 
skon. Numera tycks både saken och ordet kosik hålla på att råka 
i glömska. I äldre tid kan de ha haft större utbredning inom 
undersökningsområdet. Därom vittnar det västerbottniska be-
lägget från 1752, som sannolikt avser en kort kappa eller päls 
av ko- el oxhud (om betydelseförskjutningen jfr mudd s 200f). 

Stamvokalen 'o har ersatt lp u. Den är lång överallt utom i 
Aplg. Häremot svarar vokalkvantiteten hos det lp ordet ovan 
och hos lp kussa 'ko': lulelp kiissa (HGR), Vm-Vefsn-lp Osa (GR 
s 186, KBW, EL 937; jfr WIKLUND 1896 s 292). — Om uddljuds-
växlingen jfr korm — gorm (s 183). — Genus är i regel m. Från 
Asjö A-Solb Juns i Ång har dock upptecknats f; jfr genusväx-
lingen hos koxik (s 188). 

Rent nordiska benämningar på »kosikar» syns framför allt före-
komma i Jämtl och NTrönd: Å Nmal b pi 'bdiliysko'n; J Alanäs 
b pi Ibelliyskdan, övFrostv b pi ikröttörskön, IhYkk- 
Zivsko'n; jfr huss-sko 'skor av obarkade skinn på nötboskapsben' (FB 
17904); He E-Sus ob pi rktibeii Inni/a; NT Grong ob pl fe'2/iyhdkk-
Zoya, Snåsa Ihöddiy, b pi -an. 
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Inte minst mot bakgrunden av denna nordiska terminologi före-
faller det egendomligt att de sv målen i Lappl, Äng och nJämtl 
har lånat ett lapskt ord för att beteckna skor förfärdigade av 
kons benhud. Är själva saken i dessa trakter också ett lån från 
lapparna eller lever den kvar från ett äldre »primitivare» kultur-
stadium hos de bofasta? Det händer att nordiska företeelser för-
åldras och råkar i vanrykte bland svenskarna men dröjer kvar 
hos lapparna; personnamnen Sjul, Torkel och Slemmet uppfattas 
t ex av den nutida sv allmogen i ÅsLappm som typiska »lapp-
namn» (om Sju/ jfr SCHUBERT 1823 s 322). 

Om »kosikarna» uppgav de flesta sgsmännen, att de hade be-
gagnats av svenskar, men flera talade om dem med tydligt förakt, 
och några visste berätta, att de också hade nyttjats av lapparna. 
KARL KARLSSON, f 1863 i kapellbyn Björksele i Ly-Björks, för-
klarade sammanhanget mellan svenskt och lapskt: De egentliga 
lappskorna (av renhärnor eller renbellingar med vidsittande hår) 
håller värmen gott, men de släpper in fukten då det töar. Det 
gör däremot inte »kosikar». Därför nyttjade både svenskar och 
lappar sådana om våren. Lapparna brukade köpa skoämnena (ko-
bellingarna) av bönderna. — Också från Asjö, Dor, Tärna, Aplg 
och Karesuando föreligger uppgifter om att lapparna om våren 
använde skor av ko- eller hästbellingar (DRAKE s 178-180, ULMA 
svar på frgl M 167, KHD). 

Att ordet kosik hävdade sig i de sv målen kan ju bero på asso-
ciationen med ko. Direkt avlett från sv ko eller kossa är det inte: 
det visar uddljudsväxlingen och suffixet -ik -äk -ak (jfr TARM 

1887 s 11 f). Utan lp kusak o dyl är avlett av busa, som lånats 
från urno *kfu. (WIKLurrn 1896 s 292). Allt tillsammantaget pekar 
på en urgammal kulturkontakt mellan bofasta nordbor och noma-
diserande lappar.' 

För skor av annat material fastän av »kosik-» eller vanlig käng-
skomodell använder svenskarna i ÅsLappm och Ing svenska ord, 
t ex: Vm-Malg(OPPOrdb) licippskderi 'skor av renbenens hud', 'tjälvv-
sko'eq, »bandpjäxa», 'bälliysko'ert 'skor av bellingar'; Asjö (enl ERIK 
KRISTOEFERSSON i Kubbe) 'Idinlap(Askolen 'skor gjorda av renens 

1  Uppgifter om att nomadlappar sommartid hade kor, som de köpte i Norge 
och slaktade om hösten, finns hos RREEN 1671 SyLm XVII.1 s59, LuNnrcrs 
1670-t SvLm XVII.5 s 32, HÖGSTRÖM 1746 s 118, LESTADIUS 1833 a42 f och 
Dtszx 1873 s481. Jfr också WIKLUND 1947 s 57 f. 
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huvudhud (renhärnor)', 'hii'stbdyZivskoleri 'skor av hästens benhud', 
I jbäl yZivskoter/ 'skor av älgens benhud', tiiZjskdert el Iäljtjä'yyeii 
'skor av garvad älghud'. Endast från Nästansjö i Vm-Malg har 
jag upptecknat b pi Wo'mal gana 'ett öknamn på kängskor', men det 
har snarare inlånats via no kom(m)ager, jfr Vefsn Identmaga (RIKS-
HEIM 1921 s 58; jfr AA s 378 b), än direkt från Vm-lp gamaga 
gamah (GH s 83), Omak ack sg gamrtgäb, (KBW), Vefsu-lp gäntåga 
(EL 568) 'sko'. Från nJämtl berättar HEDENVIND-ERIKSSON, att ordet 
komager på 1890-t användes av värmlänningar och norrmän, som 
arbetade i skogen i Alauäs. Se även komag i SAOB. 

Koxik(er), gvåxik m f 'lavskrika, Cractes infaustus (= Gar-
rulus infaustus)', karta 121: ÅsL Vm-LatMalg Iktiksik, -en, m, — 
se vidare kartan!; ej kartlagda belägg: Å Trsjö 
b sg -en, 'sparv av messläktet'; nJ b sg lko'sika; äldre källor: 
PiL ». . . quoksakar.  . . . äro små fåglar, ungefärligen av en trasts 
storlek, men Med långt, rött style, varföre de även av svenskar 
kallas rödstjertar». (PL2esT 1831 s467); LyL Malå gwåkksikk, -en, m 
(FU 1857- ULMA 149: 2); Å koksik (NNlmf 1870-t?); nö: ksk-
sik, -en, m 'en sparv av messläktet' (KS 1867); utanför kar-
tan: Lu.L? wåsakan (BRÄNNSTR 1929 s 157); Nb Överkalix Iko'kses 
— 1ko'kks'gs n, 'kwass n, 'kaus n (PIHL 1924 s 165), 'kokas, Ikwås, 
kåus ii (BRÄNNSTR i SOÅ); < Vm-lp guokks, guokksaga (KBW), 
Frostv-lp gåtkksåga, Ofdals-lp guokksä, Härj-lp skeäkkså, keäkkså 
(KBW), lulelp kuouhsak (13%), L&Ö: qweksek 'rödfågel, rågskrika'. 
— Där ej annat har angivits är betydelsen 'lavskrika'. 

Stamvokalismen i koxik är i regel '8, som ersätter den lp 
diftongen. Från LyLappm uppges dock för Sors och Tärna 'å 
och för Lycks och Örtr 'ö; det förra uttalet ansluter till nVb 
(jfr s 183) och det senare hänger ihop med en tendens till sam-
manfall av '8 och 'ö, som man kan skönja i nyare uppteckningar 
från sVb och LyLappm. Uttalet med 'o i koxik-områdets södra 
periferi (se kartan) kan bero på association till 1-tjoksa. Från 
Bjholm i vbÅng uppges förutom lko'ksik (av 3 uppt) även Ikösksilk 
(alternativt av 1 uppt). — I norr, där de sv dikterna i vissa ställ-
ningar bevarat äldre w, t ex Burtr lwass '(h)vass', lkwan, 'kvarn' 
(jfr LINDGR SvLm XII.1 s 248 o ÅSTRÖM SvLm VI.6 s 140), be-
varas också den lp diftongen, som lwå. — Uddljudet k i söder 

1  Den svarta färgen på kartan har tryckts för långt åt höger, varigenom de 
röd-svarta dubbeltecknen för rödkoxa, rödkoxik o dyl namnformer felaktigt fram-
träder som röda enkeltecken vid sidan av svarta enkeltecken. 
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visar samma tendens att bytas ut mot g i norr som hos korm 
och kosik: 'kw- i Ajaur och Norsjö ansluter sig till typen Ikwag 
och 'w i Jörn till lwass, medan Igw- i sAjaur, Sors och Jörn (al-
ternativt) saknar motsvarighet i målens eget system. 

I formen ansluter sig koxik och gvåxik inom undersöknings-
området till ord på -ik. Endast från Tärna och Örtr i LyLappm 
uppges Ikå'ksiker resp Ikirksiker, b sg -en, m. Genus är oftast m 
men vacklar. Lapskan saknar som bekant genus. I de sv dik- 
terna i mNorrl överväger genus m i ord på åtminstone i Vb 
(SL s 48) och i Vm-Malg: 'bu'lik 'rödnacke (fågeln)', la'sik 'facit-
bok', 'gZy'ksik 'tittare', 'lasik 'hyska, häkta', Iko'sik 'sko av nöt-
kreaturs benhud', spvIjkpo'lik 'halvvuxen pojke', Ipo'lik 'pojkbyting', 
samtliga — även hösik/ 2  — m liksom koxik. Genus f hos koxik 
har ÅsL sFredr Åsele (— m); LyL Stens (— in), Å A-Solb Bjholm 
(— m) Bodum (— m) Fjsjö, J Alanäs (— m), d v s framför allt koxik-
områdets södra periferi, antagligen genom anslutning till de femi-
nina lavskrikenamnen på -koxa, -kjuxa, -fol(a), -käring m fl. 

Lavskrikan har också en hop andra namn inom undersöknings-
området (se kartan). För översynens skull grupperas de lämpligen 
efter f ö rl e de rn a. Där ej annat anges är bet 'lavskrika'. 

R ö d-: ej kartlagt belägg: nJ b sg Irifskriika; äldre källor: 
Vb rödfogel (LINNE 1732 s 172); Umeå Irsuwfa, b sg -a, pi -en, f 
'en art fågel av brun färg Corvus infaustus . . ., liknar något nöt-
skrikan, men är litet mörkare och mindre . . .' (PS 1804); Skell 
reiu4fo(g)1 m (WInmARK 1860, ULMA acc 149:20 s86); röffohr f 'en 
rödaktig fågel, litet större än en domherre'?' (LINDER u å, ULMA 
acc 149: 27)3, röufågel m 'rödstjärt, Sylvia phoenicurus' (Rz s 527 a); 
nöÅ 1 9.8f8geZ, -n, m (KS 1867): J rödtjuksa f (Rz s 597 b); T raud-
kjuksa, Innherred rauskjur 'nödskade (fugl), Garrulus infaustus' (AA 
s 583 f); Hä Färila Yhogdal rötjoxa (WisTR 1874); öb Kronoby rö-
stjoro f lappskata, Corvus infaustus' (Rz 8527 a); — Nb reofögel, 
Vb o Å rsfsgel, J rautjuks, rötjuks, Rag rbfa, Hj röfole, rauhfogel, 

1 Diminutivsuffix kan det här knappast kallas. Det förekommer företrädesvis 
i lånord av olika ursprung. I den mån det har varit produktivt tycks det ha 
haft pejorativ användning: t ex i glyxik i Vm-Malg och personbenämningarna 
på -ik i Vb (SL s48). Jfr ÅKERBLOM 1948 s98 och SAXÅN SvLm XI.3 s 98. 

2 Men från Multrå (JN) och nöÅng (KS) uppges Ihdsik f och Ildrik f 'liten 
låda i en kista el ett skrin'. 

3 Rz' (s 526 b) röj/or från »Ul.» (= Uppland) är säkert tryckfel för »Vb.». 
Lavskrikan finns inte i Uppland. Om sådana tryckfel hos Rz jfr LINDQVIST 
1947 1 s8 not 3. 



189 

Mp röfor (NNImf 1870-t?); li tt källor: Nb-LuL » ... en hel flock 
röollar, far som skuggor, som rultiga spöken under träden och opp i 
träden» (HÖIJER 1948 8324); utanför undersökningsområdet: 
Nb Överkalix (SOA), Öb Larsmo Iskö"srdstsätt m, Malax 'röf ör 
(V LL s 818 a och 778 b), Närpes rödstjärt,  rödslcjåra (röstjuår), röd-
katta, Vörå rödskjåra (röstsehauro) (How', 1944 s 15 f). 

Förleden med bevarad diftong eller '8 i nöÅng och Vb anger lav- 
skrikans färg som rödbrun; jfr Asjö Irsu, Arnäs Burtr Irau, 'röd- 
brun', men 'rö 'röd'. Detsamma gäller i Nb (enl BRÄNNSTR 1929 
s 156 noten). Det stämmer; lavskrikans fjäderdräkt är inte klarröd 
utan skiftar i grått, brunt och rostfärg (Våra fåglar 1942 s 75, jfr 
färgpl). 

Gran-, till-: inte på kartan: Öb Pedersöre gränskriko (HoRTL 
1944 s 16). — Kartans belägg längs svensk-norska gränsen har alla 
förleden gran-. Från Trönd anför AA däremot tellkjuksa (s 584 b), 
också känt från Härj : telltjuksa (Rz s 597 b), tcelltjykksa (MoDIN 
1900 s 16 f). Denna förled har i den ornitologiska litteraturen sam-
manställts med trädet tall (JÄGERSKIöLD & KOLTHOFF S 96, Våra 
fåglar s 75, jfr HORTL S 17), men bör rätteligen översättas 'ung tall 
eller gran' (se tella f i AA s 806 b, Ross s811 a, Rz s 722 f). Jfr 
dock även Härj talltjokksa (Mo= a st) och Häls (Arbrå) talltjuxa 
(WisTR 1874). 

Skogs-: äldre källor: Å skogsmoral (ZETTERSTEDT 1833 s99f); 
skogsmor' (Rz s 592 a, jfr 594 a); skogshord (NNImf 18704?); .Å 
Graninge och J Fors skogskäringar (MEvEs 1858 s 97 f); inte på 
kartan: Öb Larsmo iskdsrdstsätt (V LL 8 818 a). 

Lav-, flar-: ej kartlagt belägg: ÅsL »Vilhelmina och an-
gränsande socknar» lavhök[P] (WITT-STRömER 1916 s 216 f); äldre 
källor: Å flarskrika (Rz s 597 b); jfr flar m 'bark på träd' i Häls 
och.  flår m 'tallbark' i Vb (Rz s 144 a) samt if ar m 'nätflöte av bark' 
i Aug (JN); Hä lavskrika (Glysisvallur omkr 1730 enl SAOB); 
Ljusdal latjoxor (MEvEs 1858 s 86 f); laverskrika (WIsTa 1874 s 9); 
Dl Våmhus icivä-skrit'jkä (Rz s 597 b); Mp lavskrikä (NNlmf); inte 
på kartan: Hj lavtjykksa (Mol= 1900 s 16f); Öb Korsholm 
ilavforo, Närpes ilcovftioår (WN 1 s 459 b), Petalax och Pörtom 'lav-
får (VLL s 541 b), Närpes lavkatta (11oRTL 1944 s 16). 

De fem senast nämnda förlederna gran-, täll-, skogs-, lav-  och flar-
syftar alla på lavskrikans levnadssätt: »På en tall- eller ännu hellre 
grangren, vanligen invid stammen och oftast blott några få meter 
Över marken — stundom i en björk — bygger hon sitt bo. Bo-
materialet består av torra kvistar och lavar, gräs, hår och innerst 
ett lager av fjädrar . . .» (Våra fåglar s 76). 

1  En eufemism för skogshora, kanske för tillfället gjord av Z's sgsman ? Be-
lägget hos Rz möjligen hämtat från Z. 



190 

Lapp - : äldre källor: Vb lappskir 'lappskata, Garrulus in-
faustus' (LINDER u å; Rz s 592 a). Ordet konstruerat ur det lärda: 
»Lappskatan, Rödfogel Wbotn., gvousack Lappis, .» (LINNE 1732 
s 172)? Jfr »Jag såg här en underlig fågel, som tillförne ej är 
beskreven. Om jag minns rätt, kallade Prof. Rudbeck honom Pica 
lapponum ;» (enl utg's fotnot avses Garrulus infaustus, a a s68) 
och »Skata non habent» (scil. i LyLappm, a a s43); »lappskatan 
eller olycksfogeln (Garrulus infaustus)» (ZETTEasTEDT 1833 s 99); jfr 
också SAOB. 

Tanken bakom namnet är tydligen den, att den närgångna, tjuv-
aktiga (jfr PL/EsT 1831 s 467, BRÄNNSTR 1929 s 159) och ofta som 
olycksbringande ansedda lavskrikan hos lapparna spelar samma roll 
som skatan hos bönderna. 

R en - : Vb 9-enfågel (j ÄGERSKIöLD & KOLTHOFF s 443) har inte 
kunnat bekräftas och beror sannolikt på en felläsning av *ren fågel 
(=-- rödfågel). 

Troll -, feg -, olycks- : av dessa tre förleder, som alla syftar på 
lavskrikans olycksbådande karaktär, har på kartan bara ttrålljtjoks 
belagts från Verdal i NTrönd. Från Härj anförs fegspar (NN1naf). 
Olycksfogeln (ZETTERSTEDT 1833 s 99) förefaller liksom /appskata 
vara ett lärt namn, parallellt till lat infaustus. Redan OLOF RUD-
BECK D Y anför det: ». . . röfogeln eller olycksfogeln, som lappen 
den kallar. . .» (BRÄNNSTR 1929 s 159). 

Nöt -, råg - , r e g n- : Å Nora tritgskritka 'en art skrika, osäkert 
om nöt- el lavskrika', Soll b sg InOtjo'ksa; —  se vidare kartan 1 ; 
äldre källor: Vb ? rågskrika (L&Ö 1780 s 360 a) ; nöÅ rängn-
drype, -a, f (KS 1867). 

Dessa namn är bara belagda från de nedre socknarna i s och nö 
Ång, där lavskrikan är mindre vanlig, och tycks bero på associa-
tioner eller sammanblandningar med andra fågelarter. Namnet råg-
skrika brukar vanligen beteckna nötskrikan, Garrulus oglandarius, 
såsom uppges från Arnäs Långs Nmal och Nätra i Ang (jfr Rz 
s 542 a o HORTL 5 13). Meddelaren från Ngrå är emellertid säker 
på sin sak och påstår att nötskrikan kallas b sg regnrypa. Detta 
namn, som ju starkt påminner om regndrypa, tillkommer också 
spillkråkan, Dryocopus martius (jfr HORTL 5 91). Namnet rågskri/ca 
karakteriserar dåligt den typiska skogsfågeln lavskrikan, bättre där-
emot dess frände nötskrikan. Kanske har trsgskrike 'lavskrika' i Ång 
ombildats ur ett äldre *m(u)skrike; jfr b sg tröskrika 'lavskrika' i 
nJämtl och raudskrikja 'idem' (AA s 584 a) på Östlandet i Norge. 

Av de många ef t er lederna intresserar i vårt sammanhang sär-
skilt den västliga -kjuxa ( -tjuksa). I Jämtl finns ett enkelt kjuxa: 
Berg ItYkse f 'bråkigt argsint fruntimmer', Mörsil 'Oks 'okvädins-
ord till kvinnor'; och ett verb: Berg lt‘Wkse paut 'bråka, gräla': jfr 



191 

lavskrikenamnen skogshora och skogskäring i Äng resp det latinska 
namnet Garrulus 'sladdraren'. MODIN framkastade vid ett samtal 
(1948), att -kjuxa egentligen syftade på lavskrikans korta och tjocka 
liksom uppburrade utseende. Samma idé hade sgsmannen KLIPP-
STRÖM från Norsjö i Långs. Han tänkte sig att namnet hänger ihop 
med tjuka, eftersom lavkjuxan är tjock framtill. Är -kjuxa måhända 
en &avledning till *keuk- 'knöl, klump, utväxt' el dyl, varav enl 
MOBERG (1947 s 15) det i no och norrl mål vanliga kjuka (tjuka) f, 
eller snarare till det ljudhärmande *keuk-, som ingår i sv kyckling, 
nyno kjukling, i Äng Itjyslogiy 'tjuskkliy (JN)? Att lavskrikenamnen 
på -kjuxa i varje fall är nordiska — icke lapska — till ursprunget 
visar deras utbredning i de gamla bygdemålen i Jämtl, Härj, Häls 
och Trönd. 

Efterleden -koxa i nvÅng, uttalad l-ksksa — 'koksa i b sg, kan 
vara lånad direkt från sydip guokks(a) eller är måhända en kom-
promissform mellan -kjuxa och sydlp guokksaga.1  Som en kompro-
miss mellan de sv namnen med förleden röd- överhuvudtaget och 
det sydip namnet måste 'röksksik, Irökoksik och Irao-åsik betraktas, 
fastän deras förekomst i framför allt nvAng och AsLappm tyder 
på att också bakom dem kan närmast ligga ett äldre Irötjukse 

l-tjokse(— '-kskse l-kokse). 
Varför har det lp namnet på lavskrikan slagit igenom i de sv 

lappmarksmålen och även på flera håll trängt utanför Lappl's 
gränser? Orsakerna tycks vara flera vävda in i varandra. 

Lavskrikan är särskilt vanlig i Lappl. Enligt den ornitolo-
giska litteraturen hör den visserligen hemma i hela det norrl 
barrskogsbältet, men alldeles • tydligt är den tämligen sällsynt 
längs Bottenhavskusten i mNorrl. Därom vittnar redan de få-
taliga och osäkra beläggen på kartan från dessa trakter. Från 
flera orter längs kusten uppges att lavskrikan är okänd, och där 
den är känd har den av allmogen ofta förknippats med Lappl 
och lapparna. Från Byske berättas: »Av lapparna kallades den 
med andra namn» än Iradivå'll, nämligen 'kå'kslåg(er), Ikå'kselå'll, 
lgerkmilk. Och från Lövånger(?) skriver 0 HOLM (1939 8 141) 
»röufågel, kallas också gockela eller kofseloffågel, vilka namn äro 
lånade från lapskan.» Jfr också den lärda namnbildningen Pica 
lapponum, lappskata. 

Namnet koxik associerades vidare lätt med verbet lksks(e) 'titta' 

1  Huruvida lp guokks(ag9) o dyl också ytterst går tillbaka på urno *keuks- kan 
endast avgöras utifrån ett större material av lp och fi lavskrikebenåmningar. 
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(i Vm-Malg Res Tåsjö Hmdal m fl). Nyfikenheten hör till lav-
skrikans mest påfallande egenskaper (se t ex J&K s 96, Våra 
fåglar s 73). En parallell till iks'ksik 'lavskrika' är i Vm-Malg 1 gZy'k-
sik 'tittare' av I gZyks 'titta dit man ej bör'. Samma association 
har naturligtvis gjort sig gällande för b sg Iröksksa i nvÅng, där-
emot inte — på grund av uttalen — för Igwasik,'koksik och I-kokse. 

Påfallande är slutligen mångfalden av sv bygdemålsnamn på 
lavskrikan. En intensiv utfrågning i Ång och Vb skulle troligen 
ge ännu fler skiftande belägg. Brokigheten är inte tillfällig. För 
allmogen i dessa trakter är lavskrikan en förhatlig olycksfågel 
(jfr lat infaustus). Redan STENBERG (Umeå landsförs 1804) skriver: 
».• . den liknar något nötskrikan, men är litet mörkare och 
mindre, är något obehaglig att påse, flyger klumpigt, men ej 
längre än ifrån träd till träd i sänder. — — — Allmogen har 
illvilja till denne fågel, såsom, efter dess tanka, varande en olycks-
fågel när man honom träffar, varföre de då merendels säga: twy 
dig gam rsuwfo, tarma ut å duyn in å dig; det är 'tvi dig 
gamle rsuwfoZ, Må tarmarna vändas ut och dun in på dig'.» 
MODIN (1926 s 11) menar att lavskrikan i Ång ansågs stå i skogs-
råets tjänst och att sådana namn som skogskäringa och rökäringa 
direkt syftar på detta förhållande. (Jfr även BRÄNNSTR 1929 
s 156-161.) Det förefaller naturligt att en så förhatlig fågel 
kunde få många öknamn eller noanamn, däribland också det in-
lånade lp koxik el dyl. 

Inom de unga nybyggarmålen i Lappl är namnskicket mer en-
hetligt. Likaså i Jämtl. Lavskrikan är här betydligt vanligare 
och betraktas dessutom i Lappl vanligen inte som en olycksfågel 
utan tvärtom som en lyckofågel. Om man, då man gick till slåt-
tern om morgonen, mötte lavskrikan, sade man trö'köksiken röiko'k-
siken inka min, berättade RUDOLF PERSSON i Hökberget i Dor. 
Ungefär samma besvärjelse ilö'kka inka använde gätaren i Vm-
Malg(OPP), om han fick se lavskrikor, när han sökte kreaturen. 
Då var han säker på att finna rätt på dem snart. 

Ur mina språkliga excerpter och ur ULMA's folklivsexcerpter har 
jag noterat följande uppgifter om lavskrikans olycks- eller lycko-
bådande karaktär: 

Olycka: ÅsL Vm-Ma1giRås2, 6, PiL sAjaur, Vb Byske, Å Ed6  
Edsele Fjsjö Juns5  Långs Rams Res Ssjö7  Skorped6, J A1anäs3  Borgvi  
Hmdal6  11otagen6  Laxsjöi  Rag6  Strör% Sundsjö, NT Verdal. 
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Lyck a: ÅsL Dor Fredr4  Vm-DikFatmMalgi, 4  RåS2, LyL Lycks 
Ly-Björks Örtr, Å Tåsjö, J Alanäss  Borgvi  Laxsj5i 

Siffrorna anger: 1. även det motsatta, 2. lycka om lavskrikan 
visade sig till höger om vägen, olycka om till vänster, 3. lycka om 
hon var tyst, olycka om hon lät, 4. lycka vid sökandet efter kreatur, 
5. en svärm lavskrikor bådade olycka, 6. olycka när man gick på 
jakt, 7. olycka vid timmerhuggning. 

Också hos lapparna har lavskrikan åtminstone på sina håll an-
setts som en lyckofågel (jfr BRÄNNSTR 1929 S 160), och enl NENStN 
kunde den båda främmandes ankomst (DnAKE s 346). 

La(b)tje(-) 'lapsk kast- el körtöm': ÅsL Vm-Fatm Ilcibtjerelmm 
'lapsk körrem' (ej i OPPOrdb), Åsele (b sg ?) Ila'ttje 'lapsk kast- 
töm'; < Vm-lp kibtfie 'töm (att köra med)' (GR s 143), Vefsn-lp 
ttibtfie 'riemen, ziigel' (EL 991). — I Vm-Fatta (Grundfors 1945) 
uppfattade jag detta lp lånord som tillfälligt eller åtminstone 
individuellt. Men i Åsele (Nordåker 1948) måste det ha varit 
brukligt att döma av dess försvenskade uttal och betydelseför-
skjutningen (jfr kark ovan s 175 och DtBEN S 102). Sgsmannen 
var uppvuxen i Insjön i n Åsele. Också hennes son kände ordet, 
men för hennes man var det okänt. 

Lusp m 'del av sjö som smalnar av mot utloppet' el dyl, 
karta 13: ÅsL Vm-DikFatmMalg 'lusp, b sg llu'spen, — se vidare 
kartan!; lit t k ä 110 r: ». . . Vid Kilpisjärvi »lusp» — så kallas 
de lappska sjöarnes fallande utlopp.» (BEsopoas i Norrbotten I 
1921 s 150); < Vm-lp huspie '»lusp» (ställe där en sjö rinner ut 
i en fors)' (GH s 119), 'forshuvud' (KBW), Vefsn-lp = bes in orts-
namen (u ö, EL 1140), Frostv-lp = 'forshuvud (där en sjö faller 
ut)' (KBW), lulelp luspå 'forshuvud, ställe där en älv el å rinner 
ut ur en sjö' och lusp()-åi'vå 'forshuvud (vid en sjös utlopp)' 
(EMIR), L&Ö: luspe 'forshuvud'; jfr WIKLUND 1911 s119-125. — 
Ap p e 11 a ti v e t lusp är främmande för sgsmän i ÅsL Dor sFredr 
Åsele, LyL Ly-Björks Örtr, Vb Jörn, Å Bodum Tåsjö, J Alanäs, 
ile Hattfj II-Sus. 

De flesta av kartans belägg för lusp utanför Vm har excerpe-
rats ur SOA's dlktordssamling efter endast två upptecknare. 
Den ena uppger bet 'ut- el inlopp i en sjö' från L D-Risb Stens 
Tärna, den andre 1. 'den plats där en bäck el å rinner ut ur en 
sjö', 2. 'utlopp', 3. 'forshuvud', 4. 'början av en ström (=ström- 
huvud)' från L Aja.ur4  Malåt 4  Sork 4, Vb Norsjö2, 3, 4, Nb ÄlvsbY4-
- Från So-Anäs meddelas bet 'där bäcken eller älven rinner 

13 — 496309 K.-H. Dahlstedt 
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ut från en sjö el större tjärn' och Tärna 'det ställe där vattnet 
rinner ut ur en sjö'. Att betydelsen inom Vm inte är 'forshuvud, 
strömhuvud' eller ens 'utlopp' utan som 0 P PETTERSSON anger 
'den del av en sjö som smalnar av mot utloppet' känner jag av 
egen erfarenhet. Ett forshuvud betecknar i Vm ett mycket be-
gränsat vattenområde omedelbart ovanför forsen, där man trots 
märkbar ström kan ro och fiska med krok, till nöds också med 
nät. På en lusp kan man däremot fiska både med nät och not 
och vid den kan man bosätta sig; jfr bebyggelsenamn av ty-
pen Fatsjöluspen och Kultsjöluspen i Vm och naturnamn av typen 
Luspberget och Luspholmen vid Storumans lusp i Stens. Jfr också 
den missuppfattade eller ur ortnamn abstraherade bet 'land i 
närheten av en å el älvs utlopp', som uppges från St-Umnäs. — 
Också för de lp beläggen växlar som synes betydelsen. I lulelp 
talar väl sammansättningen lusp()-åi'vö, »lusphuvud», för att det 
enkla ordet luspå avser ett större område av sjön än bara själva 
forshuvudet. Möjligen har Vm-sv inte lånat ordet direkt från 
Vm-lp utan abstraherat det ur de talrika ortnamnen på -luspen. 
Det kan t o m ifrågasättas om appe 11 ati v et lever på alla de 
orter varifrån det har belagts i SOA's dlktordssamling. Gränsen 
mellan namn och appellativ är här liksom för blerik (jfr s 158) 
svår att fastställa. 

Att de sv lappmarksmålen och det lokala riksspråket i hela 
det inre Lappl (men ej i SAOB o NusvOrdb) har tagit upp ordet 
lusp beror naturligtvis på att det behövs för att uttrycka ett be-
grepp, som ofta kommer på tal i detta de stora sjöarnas land-
skap. Det är belagt ända uppifrån Kilpisjärvi, Sveriges nordli-
gaste sjö, och nordfinskan har likaledes lånat lp luspe (WuniuND 
1911 s 122 f). 

I Jämtl uttrycks samma begrepp med ett ord av nordiskt ur-
sprung, hovde m — n (se kartan), belagt redan på 1790-talet: hååfd, 
håfden 'den delen av en sjö, som är närmast utloppet' (FB). Samma 
eller snarlik bet uppges vanligen också för de nutida beläggen. Dock 
kan man fastän mindre tydligt iaktta samma skiftningar i uppgif-
terna om bet hos hovde som hos /usp. — Väster om Nordli och 
Sörli har detta hovde inte påträffats i Norge. Däremot är etymolo-
giskt sett samma ord, också med genusväxling och hovda f, känt 
från sydligare norska mål i bet 'bjergpynt, fremragende bjerg i et 
dalföre eller paa et nan ved vandet' — jfr fvn hilåi 'idem' — och 
'bjergtop, et rundagtigt fjeld' samt från Härj i ortnamn i samma 
bet (AA s 301 b, Ross s 336 b, LINDBERG i Jämten 1939 s79; jfr 
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Rz s 286 b och SAOB under hövd n). — Ett annat nästan likabety-
dande ord är sjiader m—f i v cJämtl (jfr GEIJER SvLm B.18 s 26). 

Majk(ot) 'matt, trött': ÅsL Dor D-Risb Vm-Malg Åsele Imajk, 
Vm-DikFatm 'majket, Vm-Rås 'majk, Imajken(?); Å Tåsjö och J 
Ålanäs 'majk; jfr Vefsn-lp juo mann,,evra möjkäma 'jag är uttröttad 
(t ex efter en lång »buförning»)', eg = »nu jag helt uttröttad» 
(Hattfj KHD 1947); mitjkict 'vergniig,t sein oder werden' (EL 1181); 
pret part mäjkämä 'föräta sig på ngt', möjköhtit 'vämjas vid ngt; 
i hastighet äta så mycket av ngt att man inte vill ha det mer, 
bli mätt på' (KBW), L&Ö : maiketet, maigetet, 'vämjas'. — Ordet 
är okänt för sgsmän i ÅsL Dor Åsele, LyL Ly-Björks, Å A-Solb 
Bodum Juns Rams, J Ström. 

Betydelsen hos majgot) växlar något: från Dor uppges 'svag, 
klen', D-Risb 'utan kraft; olustig', Vm-Dik 'tvärmatt', Åsele 'för-
slappad, »dagen efter»'. — I formen har 'majket i övre Vm an-
slutit sig till gamla adj på -ot med försvagad sufflxvokal: 'Vret 
'vred', 'tjy'vet 'tjuvaktig' m fl. Det osäkra belägget 'fflajken från 
Vm-Rås har ev i stället ombildats efter adj på -en. 

I sydlp ordböcker och ordsamlingar har inte ett med sv majk 
identiskt lp adj påträffats. Närmast kommer Vm-lp pret part 
majkama o dyl 'som förätit sig, som blivit tvärmätt och känner 
vämjelse'. En betydelseförskjutning — i sv eller lp språk — 
--)- 'olustig, förslappad, »dagen efter»' 'matt, trött' förefaller 
rimlig. Därav bet 'uttröttad' hos mitt eget Vefsn-lp belägg, som 
kan vara ett återlån från Vm-sv, och det sv diktordets betydelse. 
Att den typiskt lp participändelsen -ama i svenskan har avlägs-
nats resp substituerats med -et el -en förefaller naturligt. 

Detta ord har vanligen ett lågt och familjärt stilvärde i dik-
terna. Dess ljudkaraktär uppfattas sannolikt som främmande för 
det egna språket. En av mina sgsmän från Alanäs uppfattade 
det som egentligen lapskt. Inom de delar av undersökningsom-
rådet där majk(ot) saknas förekommer emellertid fonetiskt mer 
eller mindre snarlika synonymer, som nästan alla har lågt stil-
värde (de tillhör enl flera sgsmän inte den »riktiga» gamla dikten) 
och är lånord, dock inte lapska. 

Följande ord har inte excerperats systematiskt från hela under-
sökningsområdet: 

Malink 'trött, illamående, opasslig': ÅsL Dor Åsele, Vb Löv-
ånger Norsjö och Å Högsjö Imali'nk; äldre: Vb Umeå malink 'hal- 
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tande gm vrickning el tillfällig skada' (FU 1857-, ULMA acc 149: 2). 
Jfr nysv malign 'elakartad (i medicinskt språkbruk)' <fr malin, 
-igne 'ond, skälmsk, listig' (SAOB). 

.11Ij ack 'uttröttad, hungrig, svag': J Häggenås Lit Mörsil Imjakk. 
Jfr nysv mjäkig, nyno dikter mjåka 'sysle uten fremgang' o dyl 
(Tom,  s 427 b) och nyisl mjak n 'långsam rörelse'. 

Moj(s) 'trött, matt, slö, olustig': Å A-Solb Boteå Nora Rams 
Ullånger Arnäs Bodum Ssjö Tåsjö Imåjn. Jfr i 
Sunnmöre moy 'spak' (Ross s 508 b), i Västergl moig 'litet bedrövad, 
trumpen' (Rz s 443 a), nysv moj 'lätt, svag, laber (om vind); lugn, god, 
vacker (om väder)' < mlty moi(e) el mnederl moy 'vacker' (SAOB), 
och nyno dikter mo(d) 'trött, matt' < fvn inåk (TORP s 430 a). 

Moken 'trött, loj, slapp': Å Asjö A-Solb Grunds Nmal Res 'mo'-
tjen; äldre: nöÅ motjen 'trött, mjuk och slapp' (KS 1867); jfr 
moken 'trött, sömnig, lat' (Småland, Östergl, Sörml), 'ledsen, miss-
lynt, nedslagen' (Närke, Småland) (Rz s.443 a) och mokjen 'dösig, 
sövnig, slöv' (Telemark, AA s 506 a, TORP s 431 a). 

iojs, lojs 'trött': Å Ylännäs leadjs, J Alanäs 'låys. Jfr nysv 
loj < mity loi(e) 'trög, lat'. 

Mångfalden av helt eller nästan synonyma ord för 'trött, loj, 
slö, slapp etc' och ordens främmande eller dunkla ursprung vitt-
nar om att själva begreppet är affektativt belastat. Också från 
lapskan låg det nära till att låna ett sådant ord. Men lånet av 
majk(ot) synes ha skett med utgångspunkt från ett nästan lika-
ljudande ångermanländskt Imåjj (— Imvjj) el jämtskt mjaek, vars 
betydelse förmodligen har övat inflytande på det nya lånordet. 
Också malink kan ha spelat in. Betecknande är att 0 P PET-
TERSSON i sin första ordsamling från Vm (IILM.A 16:o 1922) 
använder uppslagsordet »moj» till diktordet 'majk! 

Majkas (av) 'uttröttas; hålla på bli sjuk el dö': ÅsL Vm-
Malg 'majkes, Dor D-Risb Vm-Fatm Åsele, Å Tåsjö Imajkes å'; 
jfr sydlp majkat (majkama) och majkehtit ovan s 195. — Bety-
delsen växlar: Dor 'säges då man håller på svälta ihjäl', D-Risb 
'avtaga i kraft', Vm-Malg 'uttröttas', Åsele '1. bli matt och trött, 
2. bli sjuk', Tåsjö '1. tröttna under arbete, 2. hålla på dö'. En 
sgsman i Åsele uppgav att lapparna brukade använda detta ut-
tryck. Ordet måste ha inlånats och betydelsen förändrats i ett 
sammanhang med majgot). 

1. Mudd m 'lapsk renskinnspäls ; (kort) päls'1: ÅsL  Dor(1)  sFreflri 

1  För översiktens skull har mudd 'päls' och mudd(e) 'armmudd' delats upp på 
två artiklar, fastän de utgår från samma lp ord. 
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Vm-DikaFatmaMalgwRåsa  Åselew  Inzvdd, -n-, -a- (1malf a), Dor(1) 
D-Risb3  Fredra  Im8dd; LyL Ly-Björksa  b sg 'Inssddr.t Lycksa  
Sons  'mudd; Vb Burtra  'mudd; Å A-Solbi  Ssjö4  Imadd (lmalf a), 
Asjö6  b sg A-So1b4  IhtinnlinnmaIdd, Bodumi  Fisiöi 
Junsw  Rams(1)  Resi, 3, 5 TitSjÖ(1) IMådd (1malf o), Ire'nfinnmåldd, 
Lång% Multrål  Trsjö2  I m8dd, Boteå3  b pi 17-infilTinm8Idda; J Lita  
imådd, .Alanäsi, 4 , 7  Hmdal2  Imsdd, neFrostv4  Itmdal4  

Hmdal3  Revs].  I ldppmeIdd, övFrostv2  Mattmar2, 4  Mörsilz 
Area  'mudd; ile Vefsn 1(finni)ma-', H-Susi  Imuddi ; NT Snåsai, 5 
Verdala  'mudd ; — äldre källor: »Mudder — Twå, för fiorton 
alner wadmall.» (FALL3LAN 4 s 61, Piteå 1595), »lappmuddar små 
6 st:r» (a a s 121, Umeå 1606); ». . . unga piltar medh mud-
dar sijdha.» (BunEus s 183, Torneå omkr 1600), »Manfolket fiskia 
och vedha efter diur och skin tu l mudderådh, handskerådhen 
skorådhen och tu l födhan. . . . The göra handskar, taskor, stöfior 
muddar.» (a a s218, laponica); »Mudd, m. (kolt) ein kinder-
röcklein, kindskleid. Lappmudd, ein peltzrock aus rennthierfellen 
gemacht.» (LIND 1749); — LuL »Om kroppen först en vamalsjacka, 
sedan en lappmudd, håret inåt, men om sommarn utåt;» (LINNA 
1732 s 142); ÅsL »Uti den marknaden, som årligen juletiden 
hålles vid Åsele kyrka, säljer lappen renar, renshudar, skuten 
fågel, obroderade lappmuddar, . . .» (EHRENMALM 1743 s 91); Vb 
Umeå mudd, b sg -'n, pi -'a, m '1. päls av renskinn, helst då han 
ej är öppen framtill utan såsom en skjorta gjord', heter ock: 
renskinnmudd, lnppmudd; . . . (PS 1804); sVb-vbiii  modd el mudd, 
-en, m (FU 1857; Rz s 446 a =); Å  nö2: Im8dd, -en, m (KS 1867); 
Tåsjö(?)a  Meidd (NNlinf 1874); Multrå. Imtidd m '1. päls av ren-
hudar: äv. 'renjinnmsdd; 2. mudd; 3. liten pojke' (JN 1873-75); 
T-No mudd, nogle steder modd m 'Iaadden skindkufte, finnepels' 
(AA s 511 b); — litt källor: nöÅ »På den tiden [början av 
1800-talet] verkade . . . Jakob Persson som Själevads sannolikt 
förste »maddmakare», . . . »modden» var en långrock av tyg som 
fordrades med hundskinn!» (FORSBERG 1939 s170); — utanför 
undersökningsområdet: Hj Vemda12  Inurdd (REITANs 50); Hä 
nzudd m 'kolt, barnklädning' (WENNBG 1873); Norge »so kom der 
ein lomwering, som sagde, at öyken ikke var verd meir en den 
finnmutten, som eg alt var boden. .» (ViNsE 1884 s473); »På 
verdensutstilling i Paris sommeren 1889 gikk han i skinnmudd 
på ski i vetemel.» (FALKBERGET 1948 s266); nGudbrandsd mudd 
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'renskinnspels', Gausd mudd 'saueskinnskjol' (NO), nÖsterd (Tynset 
og Tyldalen) »Men han Morten gjekk der i saueskinnsmudden ...», 
(Alvdal og Foldal) »No hadde Baardsen sin saueskinnsmudd paa 
seg . . . So reiv han taa seg vottane og mudden ...» (NERGAARD 

1921 s55 o 65): jfr också mudd och lappmudd i SAOB; — < V m-
lp moåttä 'päls' (KBW), Vefsn-lp mod ttä 'pelz, bes. neuer pelzrock' 
(EL 1251), Frostv-lp muiittå (KBW), lulelp muoddä 'lappäls' (HGR), 
norsklp muodda -dd- 'gammel slitt pesk' (KN), L&Ö : muedda, 
muodda 'lappmudd, päls'. 

Betydelsen hos dlktbeläggen för mudd anges av siffrorna: 1. 
'lapp-päls (av renskinn)', (1). 'd:o (även nyttjad av svenskar)', 
2. '(skinn)päls', 3. 'renskinnspäls', 4. 'hund- el vargskinnspäls', 
5. 'fårskinnspäls', 6. 'kalvskinnspäls', 7. 'vadmalspäls'. Betydelse-
växlingen kan delvis bero på tillfälligheter vid uppteckningarna. 
När ordet mudd har kommit att användas om pälsar av annat 
material än renskinn, måste väl dessa i modellen (helt eller del-
vis) ha efterliknat den egentliga lappälsen (jfr belägget efter PS 
ovan och MANKER 1947 s174). 

Egendomlig förefaller bet 'liten pojke' i Multrå. Den bekräftas 
från samma socken 1934 (H ÖDLUND) : 'nedsättande om pojke 
eller liten och oansenlig man'. Tydligen har Tnudden uppfattats 
som kännetecknande för lapparna och ordet i överförd betydelse 
med föraktlig biton använts om själva det småväxta folkslaget, 
senare om små människor överhuvudtaget; jfr verbet mudda 
(s 201), betydelseändringen hos -gokt i Långs (ovan s 162) och an-
vändningen av kosik och skelk (s 185 resp s 212) som öknamn, 
också de egentligen ord för typiskt lapska klädesplagg.' 

Stamvokalismen 'v, 'v, 'a i ÅsLappm och nöÅng och 'å i nvÅng 
och Lit i cJämtl svarar mot ett äldre ö, 's och lu i regel mot 
äldre ii. Det är vanskligt avgöra vad denna växling < ö — <ii i 
mudd beror på; möjligen på lån från olika lp dlkter. Men om de 
äldre lp uttalen vet vi ingenting bestämt, liksom vi heller inte 
säkert kan bestämma tiden för inlåningen (jfr NOREEN VSpr 3 
s284 med s276). 

Geminatan dd i mudd — endast VINJE skriver mutt — står i 
stället för sydlp oaspirerat tt eller nordligare lp dikters dd (i 
nom sg, men tt i de flesta oblika kasus på grund av stadieväxling). 

1 Rz (s 446 a) anför mudde m 'glad människa' från Sörml. Är »Sm.» tryckfel 
för »Am.» ? Jfr ovan s 188 not 3. 
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Formen är st m. Ett — kanske tillfälligt — undantag är be-
lägget från Ly-Björks med grav accent i b sg (varom jfr nedan 
s 204). Liksom hos korm (— gorm) negligerar det låntagande språket 
lp -ä i ändelsestavelsen. Båda orden har belagts från tiden kring 
1600. De kan alltså — i motsats till de yngre lånorden gomp(a) 
och järj(a) — ha lånats in i norrl dikter före övergången -en> -a 
i b sg av st f. Att de heller inte har attraherats av sv f beror 
främst på lapskans akuta accent; jfr lusp st m av lp luspe. Grav 
accent hos ett subst (---= sv form) som lånats från lapskan har från-
sett en st ak a belägg endast påträffats i mårka och 2. mudd(e), (-a), 
hos båda dock växlande med akut. 

Om den jämförelsevis höga åldern hos mudd i nordiska dikter 
vittnar även lånordets stora spridning (ända ner i Österdalen och 
Gudbrandsdalen i Norge) och den historiskt betingade växlingen 
av den gamla stamvokalen ö' i ångermanländska mål. För Vm's 
del visar 'mvdd sålunda i första hand tillbaka på ny el nöÅng, 
äldst på ett uttal med -6-; jfr jvjk 'jojka' (ovan s 168). 

2. Mudd(e) in, mudd(a) f, '(arm)mudd': — m ÅsL Vm-Dik 
Imusdde, b pi Imiedda; LyL Lycks Sors 'mudd; Vb Burtr Holmöno  
Skello  'mudd; Å Arnäs 'mvdd, Norao  Imvdd, Res 'mådd, Multrå Trsjö 
imsdd, Asjö Boteå Ed pl Bjholmo  Nmalo  'mudd; J Häg- 
genås Vrmmåldd, Berg Revs Im8dd, .Alanäs b pi IdrmmsIddan; — 
f ÅsL D-Risb Imaidde, Vm-Malg 'mvsdde, Åsele b pl Irns'dden; Vb 
Fällfors b pi 'mu'ddeg; Å Ngrå b sg 'ms'tta, b pi Im8'ddert 'mitteg; 
— äldre källor: »Muddar (halvvantar) steckermeln» (LIND 1749); 
Sörml-Östergl mudd, mudde 'luden vante (INNE 1766); J arm-
muddan 'ett ylleplagg över handleden' (FB 17904); Vb Umeå 
mudd, b sg -'n, m '2. av ull stickade armkläden. . ., öppna på båda 
ändar' (PS 1804); ÅsL Vm-Lat »1 par halvslitna muddor» (boupp-
teckning 1849, GB 3 s 40); Å Multrå Im8dd m '2. mudd' (JN); 
jfr också mudd i SAOB och NusvOrdb ; < lp muoddå 'päls' (se 
ovan s 198), el < Vm-lp moåttsa, Frostv-lp -ud- 'material till päls' 
(KBW)? — Siffran 0 betecknar belägg utan uppgiven betydelse, 
alltså = rspr, varmed väl snarare avses 'armmudd' än 'lappäls'. 

Redan de jämförelsevis få beläggen låter oss ana, att detta ord 
inte är lika genuint i norrl mål som 1. mudd. Många skäl talar 
för, att det inte har lånats direkt från lp utan via rspr. Sålunda 
har det ej alls påträffats i Norge. Från Verdal i NTrönd uppges 
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att armmuddar heter b pl Ipulsvaintia, vilket ord säges vara lån 
från bokmålet (jfr K&S). 

Stamvokalismen 18 el 'u <äldre ii i Vm-Dik och ksele i As-
Lappm och Asjö i nökng gentemot 'v, 'n el 'a < ö hos 1. mudd 
(i D-Risb dock omvänt!) syns ge vid handen, att 2. mudd(e) i 
dessa trakter i sen tid har lånats från rspr eller närgränsande 
dikter, varvid det endast i somliga bygder har anslutit vokalens 
uttal till det äldre 1. mudd. — Egendomligt är dock att gemina-
tan tt i stället för vanligen dd har antecknats från Ngrå (jfr s 198). 

Också formförvirringen bör studeras med utgångspunkt från 
rspr (och mellansvenske dikter). Vanligast är mudd st m och 
mudda sv f men också mudde sv m och mudd st f har belagts. 
Redan i de äldsta, icke-norrländska beläggen (IHRE 1766, SAOB 
1784) uppträder mudde vid sidan av mudd. Ordet 2. mudd(e) är 
— till skillnad från 1. mudd — liksom vantar, skor, byxor etc 
ett typiskt parord. Hos LIND och i flera diktkällor har det bara 
belagts i flertal. Ur pluralformen kan alltså ha abstraherats en 
ny entalsform mudde. Men varför genus f i norrl mål? Utgångs-
punkten måste antas vara rspr mudde m, som inlånat i t ex Vm 
i första hand borde ha gett ob sg mudde, b sg *mu'dden, b pi 
*nuidda, m. Eftersom osäkerhet ifråga om numerus lätt uppstår 
hos parord kan de båda sista formerna ha kastats om, så att 
*midden uppfattades som b pi och *mu'dda som b sg till ob sg 
mudde f; jfr samma resonemang om hå hos ZETTERHOLAI (1936 s 56). 

Den egendomliga förskjutningen i betydelsen från lp muoddä 
'päls' till sv mudd(e) 'armmudd' visar likaledes bort från de norrl 
dikterna, som visserligen kunde slå ihop lapskans finare betydelse-
distinktioner, såsom hos orden kal-k och korn?, men knappast råka 
i tvivelsmål om vad en mudd egentligen var. Betydelseförskjut-
ningen bör med andra ord ha ägt rum i en språkmiljö, som inte 
levde i omedelbar kontakt med lapparna. Lappälsar eller »mud-
der» och i synnerhet materialet som de förfärdigades av, ren-
kalvskinn, muddskinn (LuNnius 16704 s 21, HÖGSTE. 1746 s 248; 
jfr GB 1 s 14) eller lappmuddskinn (STosiE 1746 s 69), var tidigt 
en hos svenskar och norrmän begärlig handelsvara (jfr DRAKE 

s 214f). Av skinnet tillverkades även stövlar (jfr SAOB bet 2) 
och handledsvärmarel, som efter materialet av svenskarna kom 

Numera förfärdigas armmuddar i regel av ylle men förr gjordes de av 
skinn (enl SAOB och IHRE). 
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att benämnas ?nuddar, möjligen äldst en ellips för muddstövlar och 
muddvantar; jfr muddstövlar (SToBAE 1746 s 80) och lappmudds-
vantar (BJÖRNSTIIIL 4 1782 s 313). — En parallell betydelseför-
skjutning har inträffat i fl peski lappmudd; luden sko; handske' 
(Ätmi 1908 s34) och en i motsatt riktning i Vb kosik 'en kort 
kåpa' (ovan s 185). 

Det lp lånordet mudd(e) m mudd(a) f 'armmudd' vittnar så-
lunda alls ingenting om den språkliga beröringen mellan svenskar 
och lappar i ÅsLappm. 

Mudda v: — 1. ÅsL Vm-Malg 'mudd 'arbeta sig fram i dåligt 
före', ex: 'han mv'cide på å jekk, fa'ssn, snön rakk änna o'ppätt smal-
be'ne, Å Ssjö Imciddeeve'g 'springa, skynda iväg'; jfr no dikter: 
Hallingdal mudda 'spare og skrabe sammen' (Rosa s 526 b), nGud-
brandsd muidde 'arbeide stille og ihxrdig' (NO); — 2. Å Tåsjö 
(Mol:nu) 'mudd 'ta ihjäl (ett djur)'; äldre källa: PiL ». . de 
båda husbönderna rådslogo om de skulle »mudda» d. ä. slakta 
någon ren. — — — Ordet mudda kommer sannolikt av mudd, som 
i Lappmarken betyder skinnpäls.» (PLIEsT 1833 s341); < Vm-lp 
~Hat 'slakta en ren (särskilt en kalv), mest om det sker för 
skinnets skull' (KBW), jfr miitttadit 'slakta flera renar' (KBW). 

Det no verbet mudda för Toni' till möd n 'småt avfald, isxr 
av höi og halm'; jfr Vm och Ång 'idem'. Men mudda i Vm- 
Malg och Ssjö måste man att döma av stamvokalismen räkna 
som avlett från mudd 'lappäls'. Om man antar att verbet mudda i 
bet 1 (om mänsklig rörelse) till en början har haft en komisk eller 
nedsättande innebörd, blir denna sammanställning med det för 
lapparna karakteristiska plagget också semasiologiskt rimlig. Sub-
stantivet mudd nyttjas ju i Multrå pejorativt om småväxta per-
soner (s 198). Avgörande blir parallellismen med verbet skelka 
(nedan s 212 f). 

Vokalismen i mudda i bet 2 'slakta, ta ihjäl' ansluter sig i 
Tåsjö 'mudd däremot inte till Imeidd 'lappäls', utan ordet ser ut 
att vara lånat direkt från Vm-lp mgatat (u-vokal även i lapskan1). 

Mårka o dyl, m och f 'land mellan två vatten el efter en fors, 
där man går (ev drar eller bär båten) mellan två roddleder; ed', 
karta 131: 

1  Eftersom det är vanskligt att på kartan överskådligt redovisa materialets 
växlande uttal och former, måste de anföras här. Kartans belägg från So-Anäs 
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— mårk(a), mårk(e): LyL Lycks2, 3  Im8rk, b sg -'a — pi -'en, 
Ly-Björks'  'märk, b pi -'en, Malå2  'mark m, Sors2  (B NYGREN) 

'mark f (OPP) 'mårk, b sg -a, pi -en, Stens2  Im8rk, b sg -'a, pi -'en, 
— 'mörk, b ag -'a, Tärna", 2 (L LIDBERG) ob sg 'mark, b sg -'a — 
(KHD) b sg 'märka, pi -'en, Örtr2  'mörk; PiL Ajaur2  'mark, b sg -'a; 
Vb Burtr2  'mark, b sg -'en m1, Dfors2  'märk, Norsjö2  'mark m; 
äldre källor: L-Vb »märka (id est mörker umensibus, lappo-
nibus murki)» (LINNA 1732 s 105), »Jag, som redan kände mig 
sjuk av så stor strapsering, genom mårkor helt många och långa, 
genom mina egna sakers bärande, ty lappen bar båten . . .» 
(a a s 59); ». . . de många måtkor och forsar som älvarne över- 
allt äro besvärade med . .» (SmoetE 1746 s 76); mårka lp 
muotke, rnuorke) (L&Ö 1780 s 262); 'mtirk, b sg Imirken, pi 'mir/ca, m, 
även 'mak m, 'de ställen av vägen som löper igenom någon liten 
skogstrakt, när vägen vanligen annars löper längsåt åar eller 
andra slätter, [och forsar eller andra hinder möter, varföre man 
måste köra igenom någon liten skog tills man åter får köra ned 
på ån]; NB Ordet brukas endast längst upp i socken mot fjällen.2  
(PS 1804); »Märka kallas i Lappmarken den väg, man till lands 
måste tillryggalägga mellan tvänne sjöar eller båtleder. — — — 
Vid älverna kallas all den led, som måste tillryggaläggas land-
vägen, mårka, den vare sig huru lång som helst, och hela skogs-
trakten vid en sådan led kallas även märka.» (PLiEsm 1831 s 154f); 
märk, -a, f 'kallas i Lappmarken varje skogssträcka invid en älv, 
på vilken man färdas båtledes och vilken rnårk alltid måste ge- 
nomvandras för att komma förbi forsarne, .» (EU 1857; Rz 
s 452 b ungefär =); — li tt källor: »Nära nog å mitten dånade 
den ledsamma 'morkan', vattenfallet, som avskar segelbarbeten i 
två leder.» (HÖGBERG 1912 I s89); »Minst tio gånger fick vi 
under dagen packa ur och bära kanoter och packning över små 
morkor .» (sign ELD i Dagens Nyheter 6/7  1949 s 6, om en 
kanotfärd i Rörostrakten), »Vi morkades  ett par gånger, släpade 
och St-Umnäs i LyLappm och Aplg i PiLappm har på grund aV onöjaktig fone-
tisk beteckning här nedan uteslutits. 

1  Enl JVLms är ordet okänt i Burtr. Därför har detta belägg (efter B NY-
GREN) på kartan placerats vid Kalvträsks kapell. 

2  Med »socken» avses Umeå landsförsamling, med »längst upp i socken» sanno-
likt nuv Dfors. — Avsnittet inom klammer har PS själv strukit över! — SL s42 
anför felaktigt detta belägg under st m. 

3  Jfr det lp verbet muorkat med samma bet hos PL/Esm (1831 s 154). 
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kanot och packning över landsträckor och paddlade vidare.» (idem, 
DN "/6 1949 s 10); jfr märka i SAOB; 

— mock(e): ÅsL Dor1  Ini8kk, b sg -'en, Ims'kke, b sg -'en, 
D-Risb2  (OPP) 'inikke, b sg -'en, pi -'ena, sFredrs  b sg ims'kken — 
tnufkken, Vm-Diki  b sg 'mkikken — -å-, -Fatmi  'ms'kke, b sg -'en, 
b pi -'ena, -Lat b sg imikken, b pi -'ena, -Malg2, 3  1ms'kke, b sg -'en, 
pi (OPP) -'a (KHD) -'ena, -Rås2  b sg 1 /978'kken, Åse1e2  b sg Inutk-
ken; Å A-Solb2  1msskke, b sg Ims'kken, Tåsjö2  b sg Inurkken; 

< Vm-lp miiirrkö 'ed mellan sjöar' (KBW), Vefsn-lp moårrkie, 
mutörhkie 'Iandenge, landzunge' (EL 1245), lulelp muor'hU 'smal 
landtunga mellan två sjöar, vanligen på ömse sidor om en ström 
el fors' (11%), norsklp muofike, -fik- '1. eid, smal landstrimmel 
mellem to fjorder, to vann eller to elver (som ikke löper sammen), 
2. större elve-nes som man går eller kjörer over istedenfor å fölge 
elven forbi det'; L&Ö muotke, muorke 'ett smalt land emellan 
tvänne sjöar eller älver'. — Lp muo'rhkå o dyl svarar mot fl matka 
'resa, väg' (*Aina 1908 s30; jfr dock SAOB). 

Appellativet märka o dyl är okänt för sgsmän i Vb Burtr Jörn, 
Å Asjö A-Solb Björna Fjsjö Juns Långs Skorped, J Alanäs. 

Uppgifterna om betydelsen hos märka o dyl växlar något'. Siff-
rorna vid beläggorterna anger: 1. 'sträcka som man måste färdas 
till lands mellan två roddleder'1, 2. '(fast) land mellan två sjöar 
el spakvatten (el myrar)', 3. 'land bredvid en fors där båt dras'. 
Skillnaderna beror väl ofta bara på upptecknarna. En uppteck-
nare, som har rest i Ajaur Burtr Malå Norsjö och Sors, fram-
härdar t ex överallt med bet 'skarpt land mellan två vatten' el 
dyl. Missförstånd kan också föreligga, liksom hos OLOF HÖG - 

BERG ovan! Ett av årstiden betingat betydelsealternativ 'körväg 
över land mellan två isar' el dyl är belagt från Dor, Ly-Björks 
och Vm-Malg(KHD), där 'rnikken mellan Volgsjön och Maksjön 
sommartid gick över Storholmen men vintertid över Ims'kkemy'ra 
på fastlandet (norr om Lillån), samt hos P STENBERG och i 
norsklp. 

Ordet märka • tillhör i Lappl — också i ÅsLappm uttalat 
'märka! — det lokala riksspråket (är ett landsdelsord enl Nusv-
Ordb) och har liksom lusp från lapskan även lånats in i nordfi 

1 Det är inte alltid nödvändigt att därvid dra eller bära båten med sig (som 
SAOB och NusvOrdb tycks mena). Längs kyrkvägarna och andra mer trafikerade 
leder hade man ofta båtar liggande och t o m båthus byggda vid de olika vattnen. 
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lappmarksdlkter såsom muotka (jfr ;inri a st). Men det är i 
dag statt i raskt utdöende och dömt att helt försvinna den 
dag landsvägarna (och avfolkningen i de väglösa byarna) gör det 
gamla färdsättet i båt och på vintervägar överflödigt överallt i 
lappmarkerna. Som betydelseskiftningarna visar är ordets gamla 
och fulla betydelse (bet 1 = den lp bet) bäst bevarad i övre 
(västra) Lappl, medan längre ned sammanhanget med samfärdseln 
i allmänhet tycks ha förgätits (bet 2). Jfr betydelseförskjutningen 
i nysv ed och grek isthnzös (1144 s 173 a). I äldre tid, då lands-
vägar var okända i Lappl — den första blev kring 1830 färdig 
upp till Lycksele kyrkby (PLzEsT 1831 s 16) —, räknades sommar-
färdvägarna allmänt i båtleder och mårkor. Mellan Nästansjö by 
och Vilhelmina låg t ex (efter kyrkvägen) tre mårkor: den första 
mellan Nästansjön och Lomsjön, den andra mellan Lomsjön och 
Fatsjön, den tredje mellan Fatsjön och Volgsjön. Och ZETTER-

STEDT (1833 s 72-173) passerade på sin resa från Lycksele längs 
Umeälven upp till Umnäs och åter längs Vojmån och Ångerman-
älven ned till Åsele elva (uttryckligen omtalade) mårkor. 

I huvudtypen meirk(a), mårk(e), substitueras den långivande lap-
skans vokal eller diftong i överensstämmelse med de sv målens 
ljudsystem med 'å i nVb, PiLappm och n LyLappm men '8 'Ö i 
s LyLappm (jfr ovan s 183). — Formen är som regel sv f, d v s 
ob sg är ehuru apokoperad egentligen liksom lp muorke tvåstavig 
och b sg har grav accent. Från Lycks Stens Tärna har även 
antecknats b sg med akut accent, alltså st f. Dessa lappmarks-
mål har emellertid genomgående förlorat den cirkumflektering, 
som i Vb skiljer sv subst från st i ob sg, varför glidningar mellan 
de båda kategorierna lätt inträffar. Från Burtr Malå Norsjö (en 
och samme upptecknare) och hos STENBERG uppges sv m. 

Huvudtypen mock(e) i ÅsLappm kunde lika gärna skrivas mucka. 
Uttalet Imy'kke rimmar nämligen här på IstrWkke '»strucka», med 
båt farbar ström mellan två spakvatten' (OPPOrdb), och båda 
orden ansluter sig i pl Inuikkena, istra'kkena, till de ursprungligen 
kortst sv f som här har gått över till m, t ex Istu.'gena 'stugor(na)' 
(jfr WALLSTR 1943 s 74). Från Åsele har t o m den för kortst 
sv f i Ång kännetecknande b sg -'en belagts. Den lp vokalen i 
första stavelsen har genomgående substituerats med '8. 

Men hur har -kk- uppkommit? Knappast genom association 
med det nämnda Istrulcke; »struckorna» utgjorde visserligen också 
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hinder längs roddlederna och isvägarna (genom att de inte frös). 
Utan snarare, genom assimilation, ur alternativet muotke hos 
L&Ö, som väl återger ett äldre sydip uttal, *muopke el dyl, 
Lappm ; jfr måtkor hos STOBRE samt blerik och skåddeskinn (s 158 o 
213). Eller kanske genom sammanblandning med Vm-lp muehkkie 
'sjöända, där sjön slutar med en krök .. .; ärende' (GR s 103f).? Jfr 
ortnamnen Fatmomakke (a st) och Maksjön Måcksjön (se GB 1 s 7). 

På grund av den begränsade utbredningen och de talrika väx-
lingarna i uttal och form kan lånordet mår/ca o dyl inte ansättas 
som gammalt i de sv målen. Vid sidan av detta ord lever emel- 
lertid i vissa trakter av Norrl dess gamla nordiska synonym: 

E d(e): se kartan1; äldre källor: Å »Ed kallas i orten land-
stycken emellan sjöar, samt ställen vid forsar, där man ej kan 
nyttja båt.» (HCLPHERs 4 1789 s169); nö : e, -e, n 'ed, smalt land 
mellan tvenne vatten' (KS 1867), Multrå e n 'smal landremsa mellan 
tvenne vatten' (JN 1873-75). — Appellativet ed(e) är främmande 
för sgsmän i Vb Norsjö, Å Asjö Juns Långs Rams Skorped Tåsjö, 
J Alanäs Näskott Oviken, He Hattfj(-Sus). Från den norska delen 
av undersökningsområdet föreligger (av en tillfällighet?) inga belägg. 
AASEN (s 125 a) tycks mena att eid är ett allmänt no bygdemålsord. 

Sin ursprungliga betydelse (= bet 1 ovan; jfr HESSELMAN 1935 
s 164) har ed(e) bevarat bättre än mår/ca. Från Fjsjö uppges dock 
av en sgsman bet lordtunga mellan två vatten' och från Lockne 
Revs 'näs'. Formen är i allmänhet st n: 'eid, 'ej och i Ång 'e, men 
i nJämtl: 

Liksom synonymen mår/ca och liksom i rspr är appeliativet ed(e) 
i dikterna i dag statt i raskt utdöende. Ännu vid mitten av 1800-
talet existerade det tydligen över större delar av Ing. I Nb och 
Jokkmokk i LuLappm lever det ännu (jfr kartan). Men från Ås-
Lappm, I.yLappm och Vb (1) saknas t o m äldre belägg. P LESTADIUS 
(1833 s 215) och ZETTERSTEDT (1833 s 114, 143 o 177) nyttjar vis-
serligen stundom ordet ed om förhållanden i PiLappm resp Ås- och 
LyLappm'r, men beläggen ger inte vid handen, att det skulle böra 
hemma i respektive orters dikter. 

Gränsen mellan märka (mocke) i ÅsLappm med A-Solb och Tå-
sjö och ed i det gamla Ång är skarp. I Kubbe i Asjö kallas en 
plats belägen vid Norra Anundsjöån vid byarået mellan Norr-
flärke och Näs byar lutpa e — ej, medan Imskke o dyl är okänt, 
men tre mil längre norrut i Stavarn i A-Solb har det senare 
ordet belagts. Och i Nagasjötjälen i ny Bodum lever appella- 
tivet 'e, b sg l e?e, b pl 'e'a, medan inufkk (enl samme sgsman) bara 
är bekant från lapparnas uttryck: 'dii d bårre n lik, mskk 'det är 
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bara ett kort avstånd'', men i Karbäcken i Tåsjö uppgavs b sg 
Imikken 'smalt land emellan sjöar', medan ordet ed var obekant 
och ortnamnet Tåsjöedet (nedanför Tåsjön) sammanställdes med Ve 
'bakvatten' (KHD 1948).2  

Varför slogs ed i de ångermanländska målen i ÅsLappm ut av 
det lp lånordet mårka (mocke)? 

En orsak var säkerligen det ångermanländska uttalet med dif-
tongkontraktion och ö-bortfall: 'e är för kort för att utan stöd 
i en stor frekvens hävda sin plats i språket. Jfr att leid i v 
och 'bid i nJämtl (trots den här bevarade diftongen) har ö > d, 
i stället för väntat ö-bortfall, och att ordet eda 'bakvatten' i 
Medpd har utvidgats till edgård: Haverö egål (Rz s 114 b), Liden 
(VJ) Vged — 141a. Jfr även *10 och 'y s 60 f (med hänv). Detta 
behov att ersätta 'e med ett längre ord har ytterligare förstärkts 
av det hotande sammanfallet mellan ed och eda: i Ång har äldre 
b sg dat *Ven— *le'en av ed blivit homonymt med b sg nom le'en, 
—'e'en av eda, och i Medpd b sg *Ie'e av ed nästan homonymt 
med ob och b sg Ve av eda.' En sgsman i Juns tolkade by-
namnet 'e'äg (= Eden, äldre b sg dat av ed) såsom 'edan, bak-
vattnet'; jfr även Tåsjöedet ovan, Medpd e, b sg ed, n 'ställe i 
en fors, där vattnet strömmar tillbaka' (Hz s 114b) och sVb-
vbÅng ecl, b sg -ä, n 'det i en utskuren åkant tillbakaströmmande 
vattnet' (FU 1857). 

Dessutom var själva begreppet 'ed, mårka' karakteristiskt för 
all samfärdsel i lappmarken, medan det i större delen av Ång 
redan vid tiden för ÅsLappm's kolonisering var mindre aktuellt. 
Därtill hade appellativet mår/ca i ÅsLappm stöd av de inhemska 
ortnamnen av typen 'ku'ltfönnfkken, jälddbäkkms'kken (OPPOrdb) 
etc. Några säkra ortnamn på ed har däremot inte påträffats 
inom ÅsLappm, fastän sådana finns omedelbart söder om lapp-
markslinan, t ex de nämnda i Asjö, Juns och Tåsjö.4  

1  Väl av Vm-lp muehkkie 'ärende'. Jfr ovan! 
2  Jfr dock MODIN i »Gamla Tåsjö» (1938 s109): »... i detta fall gick man 

över land, 'edena', förbi forsarna till nästa farbara vatten . . .». 
3  Uppslaget till denna sammanställning fick jag av prof VALTER JANSSON. 
4  En kartläggning av ortnamn på ed resp mårka hade här sitt givna intresse. 

Av de många namnen på Ed-, Ede- och Eds- i Svensk ortförteckning 1948 hör 
inte ett enda hemma i Ås- eller LyLappm'r och endast ett, Edlunda (by i Dfors), 
uttalat ridluInda (! SOA), i Vb, däremot flera i vartdera av de kringliggande land-
skapen Nb, Ång, Jämt! och Medpd. Av tids- och utrymmesskäl har emellertid 
ortnamnsmaterialet ej penetrerats för denna undersökning. 



207 

Och slutligen måste frånvaron av appellativet ed i ÅsLappm 
ses i ett sammanhang med samma företeelse i LyLappm och de 
gamla bygderna i Vb, där den i sin tur återstår att förklara. 

Purest 'goddag': ÅsL Vm-Malg Ips'räst Ips'räst, även Igöps'räst 
(bara belagt i OPPOrdb); < Vm-lp bgcrUt 'goddag (då man tar i 
hand, »riktig» hälsning)' (KBW), Vefsn-lp = (EL 1748). — Detta 
hälsningsord anses simpelt, när det brukas bland de bofasta (enl 
OPP). Från andra håll än Vm-Malg har det inte belagts som 
lånord i svenskan, men naturligtvis är det såsom en typiskt lapsk 
hälsning (jfr ovan s 161 f) bekant vida omkring bland den sv all-
mogen. 

Raj(a) f, o dyl 'rajd, rad av renar och ackjor (el av renar med 
klövjebördor); rad av hästar och slädar; hop, följe (av lappar)': 
ÅsL D-Risbi, 2 Vm-Fatm1Malg1, 2  Irajj, b sg -'a, Åselei  b sg Irja; 
LyL Sor% 0r1r5  'rak, b sg -'a, Lya% 'rvj, b sg -'a, Ly-Björks1  
b sg 'rajja; Vb Holmön5  b sg Iräi'de, jfr Lövånger5 b sg -'a, 
även Iko'rvi/j 'en flock kor'; Å A-Solbi  Ed4  Irajj, b sg -'a, Nmal5  
'räjj, b sg -'e, även3  'rro/j, b sg -e; äldre källor: PiL »Pehr 
Andersson Styr gick främst och ledde en raija (en rad av renar 
bundna efter varandra, och nu bärande trossen) därnäst de öv-
rige manspersonerne även med raijor.» (PL2Esm 1833 s 349); LyL 
». . . fördelta i flera så kallade raidar. Fem lassdragande renar 
fastbundna i den föregåendes lass, kallas raida.» (ZETTERSTEDT 
1833 s 300); Vb raaj f 'rad av kreatur; eg en rad av renar som 
gå med lass, var och en med töm fästad vid den föregående 
lassakja' (Rz s519 b); Dfors »raj, en hel raj 'en hop av sämre 
folk'; rilja 'en hop folk', häjle räj'a komme dill oss» (Löran 1878); 
jfr nysvi  (norrl högspr) rajd, pi -er (NusvOrdb), no bokmåli  raide, 
pi -er (K &S); < Vm-1  och Frostv-1p1  räjruo (KBW), Vefsn-1p1  
riijruo (EL 1860), Ofdals-1p1  räjrä (KBW), Härj-1p1  rdidå (Com, 
1943), norsklp raildo -id- '1. raide, . . .; 2. rekke, rad (i all al-
mindelighet)' (KN), L&Ö : raido 'rad; eg en rad med renar som 
draga lass'. — Det sv raj(a) o dyl är okänt för sgsmän i ÅsL 
Dor (4 sgsmän), Å Bodum Långs Rams Tåsjö, J Alanäs. 

Betydelsen hos de sv dlktbeläggen växlar. Siffrorna betyder: 
1. 'rajd, rad av renar och ackjor, lapskt flyttningståg!, 2. 'rad 
av hästar och slädar', 3. 'rad (av djur), radda', 4. 'hop av lappar', 
5. 'hop, följe (av folk)'. Betydelseförskjutningen förefaller na-
turlig; jfr bet 3 också i norsklp och hos L&Ö. Som ofta ifråga 
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om ord av lapskt ursprung har också detta på sina håll fått en 
pejorativ biinnebörd. 

Med hänsyn till uttal och form erbjuder detta ord en mängd 
varianter, som bör ses i ett vidare sammanhang. Lp raid° anses 
vara ett urnordiskt ord (Qvicsm 1893 s 255, Com, 1939 s 17), ety-
mologiskt identiskt med fvn reid f 'ridande; vagn, åkdon; åska' 
och fsv redh f och n 'ritt, ridande'. I nyno dlkter lever ordet 
ännu: reid f 'I. riden, ridning (lidet bruglig); 2. fölge, selskab, eg 
ridende fölge (Lister m fl); 3. en rad eller rwkke (lidet brugl); 
(AA s 590 a), ai rai me fantar (Hardanger), rei nue hasta (Nord-
möre) (Ross 594a). Samma ord borde i större delen av Äng och 
i ÅsLappm ha hetat *re, i Asjö ev även *rei, och i vbÅng, sVb 
och LyLappm *re el räjj *rgjj; jfr Lycks Ibräjj 'bredd' och inläjj 
'mede' samt ÅSTRÖM SyLm VI.6 s 63 f. 

Nusv rspr rajd röjer i både uttal och betydelse, att det är ett 
återlån från lapskan. Detsamma gör de framför allt lappländska 
dlktbeläggen på raj(a), där lajj —Iajj står för lp 'at, och r i lp 
rajruo eller d i lp rajduo har fallit. Detta raj är liksom det no 
arvordet reid vanligen st f, men b sg -'a finner som hos gompa 
en lp fonetisk motsvarighet först i de sydip dikterna söder om 
Vm (jfr ovan s167)! 

I kustlandskapens äldre bygdemål möter däremot former som 
både i uttal och betydelse — jfr bet 5 ovan med bet 2 hos 
ÅASEN - står längre ifrån lp rajduo (rajruo). Inskottet av 1 i 
Nmal och Lövånger är svårförklarligt. Formerna med 'ä i Dfors 
och Nmal kan formellt sett utgå direkt < fvn reiå. Genus n 
(b sg -e) är belagt också i fsv och i vTelemark reid n 'ridande 
fylgje' (Ross) ; jfr även räj reö n 'den kedja eller vidja, som 
håller trälgen fästad vid väggen i en kobås' (FU 1857), Lycks 
'rå» n 'idem' < fvn reiöi. 

Det norrl raj(a) o dyl kan visserligen in te överlag entydigt 
ansättas som lp lån. Snarast ser det ut som om dess skiftande 
uttal, former och betydelser på en del håll skulle ha uppkommit 
genom en kontamination av det nordiska arvordet reid (red) och 
det lp rajduo (rajruo). Men i Vm framstår raj f som ett rent lp 
lån, geografiskt isolerat från de fåtaliga beläggen i Äng. Dessa 
kan ses som relikter från en tid, då ordet hade en vida allmän-
nare utbredning, eller kanske hellre som punktuella avsättningar 
ur flyttlapparnas svenska språk. 
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Rajk(e) n 'hål på ett klädesplagg': ÅsL Vm-FatmMalg 'rajke; 
< Vm-lp råjkie 'hål' (GR s 108), rtijkä 'hål' (KBW), Vefsn-lp 
råjkie 'Ioch' (EL 1855). — Ordet är okänt för sgsmän i Dor, Vm-
Dik och Åsele. I Vm-Malg har det skämtsam användning (OPP-
Ordb). Ob sg *rajk är inte belagd; jfr det liknande förhållandet .  
med gomp(a) och järj(a). Allt talar för att rajke är ett ungt och 
tillfälligt lån i Vm. 

Från Dor i isLappm uppgav en sgsman (f 1881 i Bodum i Ång), 
att b sg Ira'jke är = Ijftra'gge 'den isättning av getragg som nedtill 
kantar lappmudden' (jfr MANKER 1947 s 174), men detta bräm heter 
på Vm-lp bärrt (KBW), Frostv-lp bärrteiga (KBW), L&Ö (s 314b): 
nzuodda pardek, NENSÅN, Dor: muddan yard 'garnering av getskinn' 
(DRAKE s167). 

Från Tåsjö i nvÅng uppgav en sgsman, att Irajk, b sg -'e, sägs 
'om dålig slåtter el dålig skog'; 'e hann rajke hyr it olpp å Vd' 
'den här skräpslåttern lönar sig inte att slå'; jfr i Multrå IsurheZ 
'sumpigt, oländigt ställe', Itr8//h8Z 'otillgängligt ställe'. Har man i 
Tåsjö gripit till det lp ordet för 'hål' för att ytterligare framhäva 
den nedsättande innebörden? Eller utgår 'raft här från fl raiska, 
subst 'smolk, slagg, skrabb2, adj 'stackars, skral, skrabbig', som enl 
LÖNNROT ofta står i sammansättningar av typen paitaraiska 'den 
eländiga skjortan', peltoraiska 'den usla åkern'?; jfr också slåtter-
namnet Raskala i samma socken (MoDIN 1938 s 184). 

Räpp; repp m 'rököppning i koj-  el kåtatak': ÅsL Dor3  (1 
sgsman) Vm-Dik1Fatm1Ma1g2Rås2  Åseiej, 2  I rå:P.231 b sg -'en, pi -'a, 
smnsatt: Åse1e2  'ksjräpp, Vm-Rås3  'trdrälpp; LyL 
Lycks2  Örtr2 Sors2  Irepp:; PiL Aplgi  b sg 'reppa; Å A-Solb2, 3  
'räpp, A.sjö2  'repp (lmalf a), smn satt: 'k8:jrelpp; äldre källor: 
PiL »reppen (skorstenen, öppningen i toppen av kåtan, varigenom 
röken utgår)» (PLIEsT 1831 s402); li tt källor: LyL(?) »Ljuset 
kom in genom reppen, d. ä. rökfånget i taket. . .» (LINDHoLm 
1912 s 125); ÅsL ». . . klättrade försiktigt upp efter sidan på 
kåtan och tittade ned genom räppen ovanför eldstaden.» (GB 2 
s 226), —  »En timmerkåta ined rök över räppen är sällsynt, men 
vid Gijaur i Arvidsjaur äro två kåtor alltjämt i bruk.» (MARKER 
1938 s299); (nutida belägg) utanför undersökningsom-
rådet: Troms Sörfjord oh sg reppen n 'hol i taket for röyken 
når grua stod midt på golvet (i gammer, jordhytter)' (NO); < 
Vm-lpi  riehpana (GH s 102), råhpana (KBW), Vefsn-1p1  riehpana (EL 
1908), norsklp reppen rappen 'ljore, rökhull' ra fl bet (EN), L&C$1: 
reppen; jfr fl räppänä reppänä 'rökfång; öppning i taket för 

14 —  496309 K.-H. Dahlstedt 
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röken'. — Det sv ordet är okänt för sgsmän i ÅsL Dor (3 sgs-
män), LyL Ly-Björks, Å Bodum Fjsjö Juns Rams Res Tåsjö, 
J Ålanlis Ström. Från ÅsL D-Risb och He H-Sus uppgavs det 
såsom bekant men ej hemmahörande i målet. 

Betydelsen anges av siffrorna: 1. 'rököppning i toppen av lapp-
kåta' (Vm Ilcippksje el Iksje = 'lappkåta'), 2. 'rököppning i taket 
av timmer- el slåtteskoja' (Vm I fldttesksje = 'slåtteskoja'), 3. 'rök-
huv el »träskorsten» i timmer- el slåtteskoja'. 

Stamvokalens växling lmalf ce— e beror på olika substitution av 
den lp diftongen (vokalen), a i Åsjö svarar däremot regelbundet 
mot ce i ÅsLappm och nvÅng. — Formen st m har uppstått ge-
nom att det lp ordslutet -en(e) uppfattades som b sg m. Från 
Åplg uppges ett svårförklarligt sv f, medan reppen n i Sörfjord 
i Troms svarar direkt mot norsklp rceppen. 

I trakter där ordet räpp saknas används i stället nordiska syno-
nymer: rökhål n har i bet 1 och 2 ovan antecknats från nvAng, 
Dor(-Risb) i ÅsLappm, Alanäs i nJämtl och Åre i vJämtl, stut m 
i bet 3 från Dor och Åsele i ÅsLappm och Ly-Björks i LyLappm, 
och tut m i bet 1 från Sörli i NTrönd och i bet 3 från flera håll 
i nvÅng och nJämtl (jfr Rz s 736 a), medan ijör m (o dyl < fvn 
ljöri) inte i bet 1 eller 2 har påträffats inom den sv delen av un-
dersökningsområdet, utan endast från Åre i vJämtl I jör m 'öppning 
för luftdrag, omgiven av bräd- el plåtbeklädnad, som bildar en 
trumma . . . (vanl på källartak)'; jfr Verdal i NTrönd 'lo. 'luft-
trumma i källare'. 

Också med de finska nybyggarna i Ås- och LyLappm'r skulle 
räppänä kunna tänkas ha trängt in i dessa trakters sv mål. Ordet 
saknas likväl i den typiska finnsocknen Tåsjö!' _Wipp hör tyd-
ligen till de lp lånord, som aldrig har funnits i nvÅng och inte 
heller (annat än undantagsvis) i det närgränsande Dor i ÅsLappm. 
I detta avseende påminner dess utbredning om jii,j(a) och kerk. 
Belägget ända nerifrån Kubbe i Åsjö i nöÅng, den försvenskade 
formen och (på många håll) betydelsen talar för att lånordet 
riipp repp är tämligen gammalt. 

Skelk, skilk m 'korthårig el avnött lapsk renskinnspäls': ÅsL 
Dor Vm-DikFatmMalg ske.24, b sg -'en, Åsele b sg Iskelken 

Iske'2,tjen, smnsatt: I fi"nnske'ltj, (lm alf ); LyL Lycks2  Ly- 
1  Det fi »väppane, SOM MODIN anför i »Gamla Tåsjö» (1938 s 187 o 257) — 

dock ej ur Tåsjömålet — måste bero på en felläsning. 
2  Jfr LINDBERG 1941 s 109. 
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Björks Iski/k -1-, smnsatt: Ly-Björks Isnsieskillk; PiL Aplg 
(lmalf 2.); Å A-Solb Tåsjö 'skak, smnsatt: Långs b sg IlappskeZtjen; 
J övFrostv skelltj; < Vm-lp skälltjä 'utsliten päls med litet hår 
kvar' (KBW), Vefsn-lp skälltja 'en utgammal och tunnsliten ren-
skinnspäls' (KHD), Stens-lp (Ullisjaur) saligt 'utsliten päls' (A CAL-
LEBERG); L&Ö skiltja 'en gammal och hårlös lappmudd'; P L2E-
STADIIIS : »Lappen nyttjar intet linne, utan närmast kroppen be-
gagnas vanligast en sådan kolt av vadmar, antingen vit eller 
grå, eller ock en gammal skinnpäls (skiltja). Skinnpälsarnas form 
är alldeles densamma som koltarnas. — — — de, som äro av 
grövre och tjoekhårigare skinn (porkah), äro varmare. Dock släppa 
dessa snart håret, så att de efter 2 å 3 vintrar äro nästan snöda 
(skiltjah). I detta tillstånd nyttjas de sedermera under sommar-
tiden, tills de bliva utnötta.» (1831 s 124); 0 P PETTERSSON: 
Tärna »till sommardräkten hörde i äldre tid skiltja, mudd med 
i det närmaste avnött hår; man bar ock särskilda sommarkoltar 
av barkat renskinn, svaltja, i synnerhet i regnig väderlek . . .» 
(efter DRAKE S 170). — Det sv dlktordet är okänt för sgsmän i 
ÅsL Åsele, Å Juns Långs Res, J Alanäs. 

Avvikande betydelser hos det sv lånordet har antecknats för 
enstaka belägg: Lycks 'lappens kolt, kort renskinnspäls', Långs 
'innersta lappkoften av vadmal', A-Solb 'särk' (enl en sgsman), 
Tåsjö 'en regnkrage av kalkat get- el fårskinn, som räckte ned 
på ändan; också lapparna hade visst skelk, fastän av renskinn'. 
Avvikelserna förklaras av LESTADIIIS' och PETTERSSONS ovan an-
förda uppgifter om användningen av skiltja. 

Stamvokalismens växling le — 'i tycks svara mot en likadan om-
ljudsbetingad motsättning mellan Vm-lp ä och nordligare lp i 
(jfr OH s 222). I stamslutet är Itj ursprungligare än 'k. Det er-
sätter den sydip muljerade affrikatan tj (OH s 123). Ur b sg 
'skeltjen kunde sedan en ny ob sg 'skalk abstraheras, enl de sv 
målens gamla regler för förmjukning. När förmjukningen sedan 
avlägsnades från b sg m i ÅsLappm kunde även b sg Iske'.2ken 
nybildas. Liknande processer har lappgock, kark och kerk genom-
löpt, fastän utgångspunkterna delvis är olika. Från de övre byg-
derna Vm-DikFatm och övFrostv har dock endast uttalet 'skeltj -1-, 
b sg -'en, uppgivits. Här består alltjämt en nära kontakt mellan 
sv och lp språk. 

Formen är överallt st m. Liksom för korm och mudd negli- 
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gerar de låntagande dikterna lp slut-å. Det tyder på att lånordet 
är äldre i norrl mål än vad den begränsade nutida utbredningen 
och den speciella betydelsen låter en ana. Det enstaka belägg — 
med kakuminalt Z! — som GEIJER (antagligen på 18904) har 
upptecknat från Långs långt nere i Ång, framstår som en relikt, 
som jag icke har lyckats bekräfta ett halvt sekel senare. Där-
emot har jag i Res (1948) upptecknat 'ske'.2,kit (äldre) — 'ske'.2,ki 
(yngre) 'lång och mager (om människa)': 'han va fali skelkit 
dvnn å tsnn å mag. Detta adj är säkerligen avlett av: 

Skelk, skerk m 'föraktfull el fientlig personbenämning (ibland 
om lapp)': ÅsL Vm-Malg(KHD) 'nu komm la'ppskätjen 'nu kommer 
lappfan', Åsele 'skelken 'öknamn på en person i byn Råberg i 
Lycks socken (han tyckte inte om det.)'; J Alanäs Iske'rken 'Hin 
Onde', Hmdal Iskerk, smnsatt: lgåbbskerk 'gammal torr gubbe, 
ungefär = gubbtrasa', Ström, härmning efter en person från Vm-
Lat: din förbannade la'ppskeIrk, ska du pesse i jägmlistarkamman! 

Betydelseförskjutningen 'avnött lappäls' 'föraktfull person- 
benämning' är parallell med den hos mudd i Multrå (jfr s 198) 
och hos norsklp skoar're '1. snauslitt og stivt klwsplagg av 
skinn; 2. en som går med et slikt kiwsplagg på sig; også som 
skjellsord: fattig fant' (KN). — I nJämtl har 1 el .2, tydligen sub-
stituerats med r (lmalf 7). 

Skelka v: ÅsL Dor 'ske'.2,k å' 'tröttna (t ex att bära en börda)', 
Vm-Fatm ske2,k iväg! 'brukade farmor säga, när hon ville mana 
på oss barn att skynda oss' (föråldrat), -Malg Iskes2k å' 'skynda 
iväg', Å Långs(HG) IskeZtj å gåle 'u ö', 'lappen komm skgtjen 'om 
lappen som var instoppad ini en stubbe och kom fram (skelettet 
och kläderna) då dom högg', Tåsjö pret 'han skälke å' 'han dog', 
'han skå'.2,ke ivii'g 'han for sin väg'; — jfr Vefsn-lp sjkidktit 'un-
unterbrochen umherstreifen (die herde)' (EL 2442); lulelp skierkatit 
'fara och »skela» hit och dit' (HUR); Jämtl-lp 3 pers sg pres 
sjkiakuo 'hålla på att »rötas» (om ngt som är gammalt)' (KBW). 
— Verbet skelka är okänt för sgsmän i ÅsL Dor Vm-DikMalg, 
Å Långs Rams Res. 

Ordet är sporadiskt belagt och föga brukligt (föråldrat?). Be-
tydelseförskjutningen 'skynda iväg' --> 'dö (gå bort)' --> 'tröttna' 
vittnar om dess osäkra och tillfälliga karaktär i dlkterna. Sanno-
likt är detta ord bildat på svensk botten till lånordet skelk 'av-
nött lappäls', liksom mudda till mudd (s 201); jfr också verbet 
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kofta från Berg i sJämtl: lksfte se iväg 'hastigt begiva sig bort', 
ks'fte iväg ~gen 'köra bort någon'. — Egendomlig är dock 
vokalismen i Tåsjö, meddelad av samme sgsman som hade 'e i 
subst skelk, och betydelsen hos det nordjämtska 

S k erka: J Alanäs 'ta å skerk en du! 'ta och läxa upp honom 
du 1', Ström 'skto-k 'skrapa och knastra N ex när någon går i skare 
el då frusna byxben skrapar mot vadorna'. 

Skåddeskinn n 'lapskt sämskat skinn': ÅsL D-Risb IskäddefiInn 
'lapskt sämskskinn', Vm-Dik Iskå'ddefilnn 'lapskt ord för sämskat 
skinn', -Fatm = 'tunt sämskat renskinn', -Malg 'skå'ddefi'nn 'yt-
terst tunt mjukt sämskskinn'; < Vm-lp skårrie 'barkad sämsk' 
(KBW),Vefsn-lp skoårrie 'renntierleder' (EL 2162), Frostv-lp sjkårrie 
'barkad sämsk' (KBW), Härj-lp skårrie 'idem' (KBW); L&Ö: skåde 
'sämsk', P L2EsmAnius: skådde 'lappsämsk' (med beskrivn, 1831 
s 124), NERBAR : skårre, skådde, 'sämsk' (med beskrivn, se DRAKE 
s 167 193 o 196); jfr Härj-lp skoåddå 'abgehaarte haut' (Com, 
1943), lulelp skådcU 'ngt som är hårlöst, vare sig av naturen el 
genom att håret blivit avnött el fallit av'. 

Förutom beläggen från D-Risb och Vm-Malg (bägge OPP) har 
jag alltså lyckats uppspåra detta lånord endast i Vm-DikFatm, 
där det likväl långtifrån är allmänt känt. Att uppfatta det som 
ett tillfälligt lån förbjuder emellertid Vm-sv dd, som tycks gå. 
tillbaka på. ett äldre sydlp uttal med dd el c» i ÅsLappm. (Se 
QVIGST 1893 s 25 och GE s 241.) Jfr blerik och mår/ca (ovan 
s 158 o 205). 

Tjutj m '(liten) hund, hundvalp': ÅsL Dor D-Risb Vm-Fatm-
Malg 'tjuttj, b sg -'en; Å Juris Tåsjö =-; — endast som lockord: 
ÅsL Vm-Malg Itju'ttjen s, Åsele Itju'ttjen; Å Asjö A-Solb Bodum 
'tju'ttjen, Rams Itju'ttju tju'ssen, Ålid tju, jfr Res ItjYttja 'locka 
på en hund'; J Alanäs Itjtatjen, Ström 'tju'sstt, Itjs; 9 < Vm-Vefsn-
o Frostv-lp tsåhhä 'hund' (KBW; EL 2805), jfr lulelp tjutjur 
'hundvalp' (HGa); jfr även Vm-lp tsuhh I 'kom hit (lockord åt 
hund)' (KBW), Vefsn-lp tsuh 'eine mahnung för den hund' (EL 
2804). — Det sv dlktordet är okänt för sgsmän i Å Fjsjö Skorped, 
He H-Sus. 

Det allmänna sydip ordet för 'hund' är Vm-Vefsn-lp bienia (GR 
s 176; KBW; EL 1638). Om tsåhha uppgav en Vefsn-lp sgsman, 
att det avser 'hund av sämre slag' (KHD 1947). Betydelsen för-
bjuder oss inte kategoriskt att anta ett sammanhang mellan det 
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sv och lp ordet. Uttalet av sv tjutj stämmer emellertid dåligt med 
sydlp tsåhhii. Man måste anta substitution med Itj för både den 
uddljudande affrikatan Its och den inljudande frikativan hh, bort-
fall av sydlp slut-å (liksom i korm, mudd och skelk), och slutligen 
substitution med 'u av den sydlp stamvokalen 'å som likväl sanno-
likt går tillbaka på på ett äldre u (genom a-omljud, jfr GR s 224 
o 200f). En bättre utgångspunkt ger (även ifråga om bet) det 
geografiskt avlägsna lulelp tjutjur 'hundvalp'. 

Därtill kommer att tjutj inte är ensamstående i norrl dikter. 
Från Hmdal i nJämtl uppges itjupp m och Itjutt m 'smeksam be-
nämning på en hund' och Vått f 'smeksam benämning på en 
tik', i Vb är Isupp m ett allmänt utbrett ord för 'hund' (SL s 26, 
jfr Hz s 719 a), och från Älvdalen i Dalarne anförs Yiptjg (kortst) 
oböjl m 'hund (smeksamt)' (Dalmålsordb i ULMA o Rz s 732 a). 
Det förefaller därför ovisst om det sv tjutj, som i första hand 
ser ut att vara ett lockord och endast i andra hand uppträder 
som appellativ, har lapskt ursprung. 

Sammanfattande översikt. 

I allt har 40 lånord från lapskan, varav 2 dock osäkra, på-
träffats i det svenska Vilhelminamålet. Om man räknar 1. kark 
och 2. kark kartj(el) som två ord blir det 41. Deras utbred-
ning i nordiska dikter utanför Vm varierar starkt, men — med 
reservationer för gränsfall och belägg som kan dyka upp i fram-
tiden — delas de lämpligen i 6 utbredningstyper, nämligen i ord 
som har belagts från: 1. uteslutande eller nästan uteslutande Vm, 
2. uteslutande ÅSLappm med de närgränsande nybygderna Sol-
berg (i Anundsjö) och Tåsjö (båda i Äng), Alanäs (i Jämtl) och 
Susendalen (i Hattfjelldal i Helg), 3. dessutom också LyLappm 
och ev nordligare lappmarker, 4. ytterligare därutöver också Vb 
med vbÅng, 5. utöver typ 2 el 3 (men ej 4) också äldre bygder 
i Äng och ev nJämtl, 6. alla de nämnda områdena. Se vidare 
tabellen s 216 f. 

Till 1 kan räknas 13 ord. Av dem är emellertid 9, bgjk, batja, 
dursie, gajkdone, ges, gipp, kesa, purest och rajk(e), föga kända 
och ändå mindre brukliga. Det finns ingen orsak att anta att 
de i äldre tid haft väsentligt större spridning i rent sv mål. De 
framstår som tämligen tillfälli g a lån, och i den mån de är 
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eller har varit brukliga gäller det en mycket begränsad språkmiljö, 
en by eller på sin höjd en mindre del av socknen. Av de 4 öv-
riga, aja, akka, la(b)tje, skådde-, kan de båda första tänkas ha 
varit i allmänt bruk den tiden, då bondgårdarna runt om i Ly-
och ÅsLappm'r ofta hyste fattighjon av lapsk nationalitet. Det 
tredje förefaller av uttal och betydelse att döma att ha varit 
i bruk inom Åsele. Det sista tvingar oss slutligen uttalet med 
dd att uppfatta som åtminstone i äldre tid brukligt eller 3. varje 
fall traderat från ett äldre språkskede eller en annan sv språk-
miljö än Vm-sv. För de fall då ord av typ 1 också har belagts 
på andra håll än i Vm säger oss i fråga om ges kes gis och 
labtje lattje uttal och form, att de på resp orter har inlånats 
parallellt direkt från lapskan, medan ifråga om aja, akka och 
rajk(e) (om det hör dit) samma förhållande kan misstänkas, ehuru 
det inte låter sig bevisas. 

Till 2 kan räknas gocka, gockla, majk(ot) och majkas. Av dessa 
4 är dock gockla inom Vm endast belagt längst i söder intill 
sockenlinan mot Åsele. 

Under 3 kommer 7 ord, blerik, ? gatjen, järj(a), lusp, reipp, skelk 
och skelka, som dock inte är likformigt utbredda över hela om-
rådet. De två första har bara belagts i de översta fjällbygderna, 
medan lusp i synnerhet norröver har trängt längre ner i landet. 
Växtnamnet järj(a) har både i sydväst och i norr måst ge vika 
för namn av rent nordiskt ursprung. Ordet riipp har i nöÅng 
trängt ända ner i Asjö's huvudbygd men saknas liksom jäd(a) i 
Dor (och nvÅngl. Och de två sista, skelk och skelka, ser av relikt-
beläggen att döma ut att i ett äldre skede ha varit utbredda 
även över nvÅng och nJämtl. 

Dessa 11 lappländska ord' av typerna 2 och 3 måste lik-
som de 17 nedan behandlade orden redan på grund av utbred-
ningen räknas som allmänt brukliga. Det innebär inte att vart 
och ett av dem med säkerhet först har lånats från lp till sv på 
en viss ort, som skulle vara ordets ifråga spridningscentrum. De 
lp lånorden reppen i Troms och goktla i Helg visar — i formen 
och genom, avståndet till motsvarande lappl ords utbrednings-
område — att nordiska dlkter utan inbördes kontakt kan låna 
samma lp ord. Men också inom det sammanhängande sydlappl 

'Till dem kommer i viss mån ytterligare 3, mårka o dyl, kosik och koxik; 
se nedan. 
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spridningsområdet, där ju på de flesta håll beröringen mellan de 
sv och lp språken är eller har varit intim, måste man räkna 
med att skilda bygdemål oberoende av varandra kan ha upptagit 
samma lånord från lapskan, eller att, om impulsen att låna ordet 
har kommit från en grannbygd, det likväl har tagits upp från 
den lp dlkt som var bruklig i trakten. Därav kommer t ex ut-
talet 'skelk, -tj, i ÅsLappm men 'skak i LyLappm och uddljuds-
växlingen k — g i korm, kosik och koxik. Och på så vis förklaras, 
att många lp lånord är utbredda över stora delar av Lappl, 
tvärs över de dlktgränser som ända nerifrån kusten och upp i 
fjällen skiljer de olika älvdalarna. Typexernplet för dessa lapp-
ländska ord är lusp, som t o m har lånats in i nordfinskan (i 
fl Lappl). Å andra sidan vittnar den enhetliga grammatiska for-
men hos bl a just skelk -i- och lusp — åtminstone beträffande 
det förra ordet kan man inte hos den lp förebilden finna någon 
näraliggande orsak till att det blev st m — om ett dialektgeo-
grafiskt sammanhang mellan de olika lappmarkerna på sven sk 
botten, vilket kanske till icke ringa del har förmedlats av präs-
ters och tjänstemäns lokala riksspråk. 

Det är ofta svårt att skilja ut i egentlig mening lappl ord från 
sådana lp lånord, som hör hemma också i de gamla måleri i 
mNorrl. Skelk och skelka borde t ex kanske inte ha räknats till 
de lappl orden. Och av de 4 ord, som hör till typ 4, 1. kark, 
karka, korm — gorm, märka o dyl, måste å andra sidan åtminstone 
det sistnämnda trots beläggen från övre Vb betecknas som ty-
piskt lappländskt. 

Av de 7 orden under 5, lappgock el dyl, gomp(a), jokes, 2. kark 
kartj(e1), kerk, mudda och ?tjutj, har kerk en klart avgränsad 

utbredning till ö ÅsLappm (ej i större delen av Vm), delvis Ly-
Lappm och nöÅng (möjl sVb), medan mudda är så glest belagt, 
att det egentligen undandrar sig dialektgeografisk bedömning. 

Återstår så 6 ord under 6, jojka, kosik, koxik el dyl, 1. mudd, 
2. mudd(e) och ,-aj(a) el dyl. Av dem framstår två, kosik och 
koxik, i sin allmänna utbredningstyp som lappl, ehuru de har 
trängt längre ned i gamla sv bygder än de ord som i första hand 
har förts till denna utbredningstyp. 

En översikt av typerna 2-6 ger vid handen att ÅsLappm 
ifråga om de lp lånorden visar de flesta överensstämmelserna med 
LyLappm (som ju förutom i utbredningstyp 3 också ingår i 4, 6 
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och delvis 5). Med kustlandskapet Vb är beröringarna få; av de 
fyra orden under 4 visar dessutom mock(e) i ÅsLappm en klar 
motsättning i uttal och form gentemot mårk(a) -(e) i LyLappm 
och Vb. Med Ång visar ÅsLappm ett tydligare sammanhang. 
På grund av att utfrågningen i fältet av de lp lånorden inom 
nvÅng, nöÅng och ÅsLappm har skett intensivare än i Vb och 
LyLappm bör emellertid denna övervikt i det föreliggande ma-
terialet icke tolkas alltför kategoriskt. Av de äldre lånorden 
under 6 visar å andra sidan uttalet i ÅsLappm av jojka, 1. mudd, 
2. mudd(e) och (i viss mån) raj ett klart samband med Ång, ifråga 
om det förstnämnda ordet endast med nvÅng. 

Med hänsyn till betydelsen kan de 41 lp lånorden delas i 
4 huvudkategorier, nämligen i ord för: A säreget lapska före-
teelser, B ursprungligen lapska kulturföreteelser som har lånats 
av svenskarna, C naturföreteelser som är uteslutande kända från 
eller kan uppfattas som kännetecknande för Lappl, D övriga. 
Det är inte alltid lätt att entydigt hänföra ett ord till en av 
dessa kategorier, eftersom dess betydelse kan växla i olika bygde-
mål. I synnerhet uppstår tvekan mellan A och B och A och D. 
Sådana tveksamma ord har i tabellen (s 216 f) anförts i två (tre) 
kategorier, men i den ena (två av dem) blott inom parentes. 

Under A kommer 13 ord (och 6 inom parentes). Av dem (pa-
rentesen oräknad) är huvudparten sådana lp lånord, som endast 
hör hemma i Lappl, utbredningstyperna 1-3 ovan. Bara lapp-
gock, jojka, 2. kark kartj(el) och ev räpp och skelk har en vidare 
utbredning, men somliga av dessa undergår när de avlägsnar sig 
från Lappl en betydelseförskjutning (jfr under D). 

Under B kommer 6 ord (och 2. mudd<e>?), knutna till kultur-
lån från lapparna, som däremot i större eller mindre utsträckning 
alla är spridda även utanför Lappl, utbredningstyperna 4-6. 

Under C kommer 7 ord, som delvis bara har belagts inom 
Lappl och delvis visar en något större utbredning. Hit kan också 
räknas översättningslånet korpbär 'Arctostaphylos alpina' (ovan 
s91) i Vm. 

Under D kommer slutligen hela 15 ord, som till största delen 
bara hör hemma i Lappl, (och 6 inom parentes, varav gokt i Långs, 
jojka i nökng o Vb och raj<a> i vbÅng och Vb). Endast jokes, 
mudda, ?tjutj, skelka(?) samt rspr-ordet 2. mudd(e) är vidare spritt. 
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Denna indelning i betydelsekategorier avslöjar också bakgrun-
den till de lp ordens inlåning i de sv dikterna och till deras 
utbredning där. Orden under A har lättast lånats och levat kvar 
i miljöer, som står i nära beröring med lapparna. Orden under B 
har däremot kunnat vandra eller — om beröringen med lapparna 
har brutits — leva kvar med de kulturlån, som de betecknar. 
Orden under C har de sv nybyggarna lånat, när de tog den lappl 
vildmarken i besittning. Orden under A—C kan alltså sägas ha 
lånats på grund av behovet och låter sig inordnas i de olika kate-
gorier av behovslån, som PAUL (1920 s 393) anför. Att gruppen B 
inte är större beror på att den nomadlapska kulturen i de flesta 
avseenden måste anses den bofasta allmogekulturen underlägsen. 

»rber das eigentliche bediirfnis hinaus geht die entlehnung, 
wenn die fremde sprache und kultur höher geschätzt wird als die 
eigene, wenn daher die einmischung von wörtern und wendungen 
aus dieser sprache fiir besonders vornehm oder zierlich gilt,» 
skriver PAUL vidare (s 393). Men denna förklaring är inte till-
fyllest för de svårbestämbara och heterogena orden under D. 
Varför har en sv dikt lånat lp ord för sådana begrepp som 'ex-
krement' (= bajk), 'smörja ner' (= balja), 'matt, trött' (= majk), 
'goddag' (= purest) o s v. Svaret har jag i regel försökt ge i 
den särskilda framställningen om respektive lånord. Ett känne-
märke för nästan alla ord under D är att de inte har normalt 
stilvärde i dikten utan nyttjas antingen skämtsamt eller förakt-
ligt' (pejorativt), ofta om företeelser som är motbjudande. Som 
skämtsamma uppges under D batja, gajkdone, jokes och rajk(e) 
samt under B från Vm-Fatm även karka. Nedsättande eller låg-
språkliga är under D bajk, ? gatjen, gockla, majk(ot), magas, purest 
(möjligen snarare skämtsamt) och skelka, under A lappgock el dyl, 
skelk, på sina håll jojka och raj(a), samt under B på sina håll 
gomp(a) och kosik. Också ur ett språk, som talas av en kulturellt 
och politiskt underlägsen nation, kan sålunda ord lånas utan att 
ett omedelbart behov i PAULS mening föreligger. De tränger då 
in underifrån som ett slags språklig undervegetation. 

»Fremdwörter werden in einer sprache wohl meistens direkt 
durch individuen eingefiihrt, welche dieselbe als ihre mutter- 

1  Jfr de många nedsättande personbeteckningar bland fi lånord i finlands-
svenska dikter, som SAxibi anför i SvLm XI.3 s 113, och om affektbetoningens 
betydelse för ords spridning hos LINDQVIST 1947 1 s61 f. 
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sprache sprechen,» skriver PAUL (1920 s 392). I vårt fall hävdar 
emellertid 0 P PETTERSSON, att de lp lånorden förmedlades av 
lappar som övergick till sv levnadssätt och språk (ovan s 148f), 
och vi torde med honom ha rätt att räkna med ett lapskt ord-
substrat i Vm, eftersom vi vet att lappar genom tiderna i stor 
utsträckning har blivit bofasta svenskar i ÅsLappm. Vi kan t o m 
förmoda att tvåspråkiga flyttlappar i främsta rummet måste ha 
varit de som traderade och förmedlade de sv dikternas lånord för 
speciellt nom a dlapska företeelser, d v s sina egna yrkestermer. 
Men å andra sidan kan det ju knappast vara lappar, som har 
lanserat sådana för dem själva nedsättande eller löjeväckande 
lånord som gockla, lapp gock och jokes. Den eller de som bildade 
de båda första »lånorden» måste ju t o m ha stått främmande 
för det lp språket! 

Sammanfattningen av denna lånordsundersökning blir: det sv 
Vm-målet äger ett ganska begränsat antal appellativa lp lånord; 
41 (el 40) sådana har påträffats men några är på grund av sin 
tillfälliga karaktär eller oklara etymologi osäkra. Av dessa 41 
bildar 17 (utbredningstyperna 4-6) en kategori, som på grund 
av form, utbredning och/eller äldre belägg måste räknas som 
relativt gamla i mNorrl's dikter (åtminstone från äldre nysv tid) 
och därför inte vittnar något om det sv Vm-målets särskilda för-
hållande till lapskan. En annan kategori bildar 11 lappländska ord 
(2-3), som hör hemma i hela eller jämförelsevis stora delar av 
Ås- och LyLappm'r och vissa närgränsande bygder. De visar hur 
dessa trakters i väsentliga avseenden annars heterogena nybyggar-
mål i ny tid på grund av en från de gamla kust- och dalbygderna 
avvikande miljö och på grund av sin beröring med lapskan före-
ter gemensamma novationer i ordförrådet. Var inom.  det vid-
sträckta området inlåningen först skedde är vanligen omöjligt att 
avgöra, men i regel kan man väl anta, att den hade ägt rum 
redan innan den bofasta bebyggelsen nådde fram till de övre 
socknarna, Vm, Stens, Sors och Tärna. De återstående 13 lånorden 
framträder slutligen som mer eller mindre exklusiva för Vm-sv. 
Ehuru flertalet av orden som hör hit inte är kända över hela 
socknen, en del kanske bara brukliga inom mycket små språk-
miljöer, vittnar de om den nära beröring som inom Vm har be-
stått och delvis ännu består mellan lp och sv språk. 



Källor och förkortningar. 
Otryckta källor. 

ARKIV OCH BIBLIOTEK. 
Se även ovan s 21 f ! 

KVHAA = Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens bibliotek i 
Stockholm. 

NMA = Norsk Målförearkiv i Oslo. 
NO = Norsk Ordboks samlingar i Oslo. 
SAOBArkiv -= Svenska Akademiens Ordboks samlingar i Lund. 
SOA = Svenska Ortnamnsarkivet i Uppsala. 
ULMA = Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala. 
UUB -= Uppsala Universitets Bibliotek. 

ÄLDRE NORRLÄNDSKA DIALEKTKÄLLOR. 

CR = CARL RENMARCK, Plurima Lingvae Gothicae Endera, quae in vulgari 
Sermone apud Wbotnienses ab Anno 1752 in Julio observavit. UUB N 634. 

FB = Ordsamlingar från Jämtland, excerperade ur FALE BURMANS Anteckningar 
från 1790-talet i Ekdahls norr! saml i Antikvarisk-Topografiska Arkivet, 
A. 10, i KVHAA av A ENQVIST 1935. ULMA 8565 och 8373. 

Films = Tilläggsanteckningar av FERDINAND UNANDER i trå interfolierade 
exemplar av hans avh, alltså tidigast från 1857. ULMA 149: 2-3. Jfr 
även »Tryckta källor»! 

JNms = JOHAN NORDLANDER, Manuskript till »Ordbok över Multråmålet» i 
Äng (i huvudsak 1873-75), ULMA 978, och till en ännu outgiven ord-
bok över Älvros- och Linsällsmålen i Härj (18704), ULMA 27 och 139. 
Jfr även »Tryckta källor»! 

LINDER = JOHAN ANDERS LINDER, Djur- och växtnamn på västerbottnisk 
dialekt (u å). ULMA 149: 27. 

LöF0R = 0 LöFGREN, Ordalista på Bondespråket i norra Degerfors socken, 
1878. ULMA 88: 61-62 (ingår i NNlmf). 

MF = MAGNUS FALLERSTEDT, Glossarium vocabulornm Norlandorum sen Ver-
borum obscurorum expositio (1730-60). UUB R 592. 

NNlmf = Norrlands Nations landsmåls- och fornminnesförenings samlingar, 
1870- och 1880-talen. ULMA 88. Jfr LÖFGR. 

PS = PEHR STENBERG, Alphabetisk förtekning uppå Umeå sockens nationela 
Ord och talesätt, 1804, i KVHAA; delvis excerperad av SETff LARSSON 
1929. ULMA 2816. 

WIDMARK = FREDRIK WIDMARK, Anteckningar från en dialektforskningsresa 
i Västerbotten och Norrbotten sommaren 1860. ULMA 149: 20. 
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NUTIDA SVENSKA OCH NORSKA DIALEKTKÄLLOR. 

Vid citat av nutida belägg, d v s från 1880 och senare, följer källhänvisning 
bara där den har ansetts ha särskilt intresse. Källorna för alla belägg i texten 
och på kartorna kan uppsökas med hjälp av förf's excerptsamling, som kommer 
att deponeras på ULMA. Här nedan redovisas samlingar och upptecknare, vil-
kas namn har förkortats i källhänvisningarna. 1 de fall då materialet inte 
närmare karakteriseras, består det av ordsamlingar, ifyllda typordlistor, fråge-
listsvar och primäranteckningar. 1 övrigt hänvisas till s 13 f och 21 f ovan! 

CET = CARL-ERIC Tuoits, svar på förf's bärnamnsfrågelista från Öb. 
DOZ = DELMAR OLOF ZETTERHOLM i ULMA. 
EH = ESKIL HUMMELSTEDT, svar på förf's bärnamnsfrågelista från Närpes i öb. 
E0 = ELLA ODSTEDT i ULMA. 
HG = HERMAN GEIJER i ULMA. 
HW = HANS WESTIN, Hammerdalsmålets ordförråd. — Ordbok över målet i 

Hammerdal i Jämtland. ULMA 208: 1 resp 550 (2 redaktioner av samma 
arbete, bägge från 18904). 

JB = JEAN BERGLUND, Norrländska dialektord excerperade ur tryckta källor. 
ULMA 11622. 

JVL, vid belägg från NTrönd = JOHAN VALFRID LINDGREN i D 0 ZETTERHOLMS 
ägo. Jfr även »Tryckta källor»! 

JVLms, vid belägg från Vb och vtang = J V LINDGREN i ULMA. 
KBN = KARL B NORDSTRÖM, Bidrag till kännedomen av medelpadska allmoge- 

namn på vilda och odlade växter, 1910. ULMA 1036: 1. 
KFID = KARL-HAMPUS DAHLSTEDT i ULMA och egen ägo. 
KHW -= KARL HYBERT WALTMAN i ULMA. 
LJ = LEVI JOHANSSON i ULMA. 
NOms = Norsk Ordboks ordboksmanuskript i Oslo. Jfr ovan under »Arkiv och 

bibliotek». 
OAH -= OVE ARBO }DAGS samlingar av folkliga norska växtnamn i Oslo. 
OPP -= OLOF PETTER PETTERSSON i ULMA. 
OPPOrdb (— OPP) = OLOF PETTER PETTERSSON, Ordbok över Vilhelminamålet, 

1923-24. ULMA 884, 911, 920 och 922. — Tillägg, 1925. ULMA 1087. 
TB = TORSTEN BUCHT i ULMA och egen ägo. 
VJ = VALTER JANSSON i ULMA. 

LAPSKA KÄLLOR. 
Se även ovan s 155! 

BC = BJÖRN COLLINDER, uppteckningar av lapska ortnamn i SOA. 
CALLEBERG = AXEL CALLEBERG, ordsamlingar från Stensele (Ullisjaur) och 

Sorsele, 1925-26 resp 1930. ULMA 2139: 3 resp 3032: 2. 
KBW = KARL BERNHARD WIKLUND, Sydlapsk ordbok, manuskript. UUB Wik-

lund 48-49. 
KEID = KARL-HAMPUS DAHLSTEDT, uppteckningar från Hattfjelldal i egen ägo. 
OPP = OLOF PETTER PETTERSSON, Ordsamling från Vilhelmina, 1928. ULMA 

2168. 
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ÖVRIGA KÄLLOR. 

HULTEN, Eltic, Atlas över växternas utbredning i Norden. Fanerogamer och 
ormbunksväxter. (Utkommer i Sthlm 1950.) 

MODIN, ERIK, Anteckningar under en resa i Åsele Lappmark sommaren 1884. 
ULMA 88: 49 (ingår i NNImf). 

KHEN, ELEAZAR, Anteckningar om Åsele lappmark (1840- och 1850-talen). ULMA 
88: 50 (ingår i NNlmf). 

Special-Jordebok för Åsele lappmark 1817, 1825, 1850. Länsstyrelsens arkiv i 
Umeå. 

Åsele: Kyrkobok 1710-1747. Härnösands Landsarkiv. 

Tryckta källor. 
Genomskinliga sammandragningar av författarnamn, som i texten förekommer 

inom parenteser och någon gång i fotnoter, upptas inte här nedan. 

AA, se under Å. 
AHIB ÄCK, OLAV, Studier över substantivböjningen i Finlands svenska folkmål. 

Ak avh. Hfors 1946. 
AHLENIUS, KARL, Ångermanälfvens flodområde. En geomorfologisk-antropogeo-

grafisk undersökning. Ak avh. Uppsala 1903. (Arbeten utg med understöd 
av Vilhelm Ekmans Universitetsfond 1.) 

ANDREN, K 0, Några växtnamn. Östersunds-Posten 4/9 1947. 
ANF = Arkiv for nordisk filologi 1-4. Chra 1883-88. 5—. Lund 1889—. 
ARTEDI, PETER, Kårt Förtekning På de Träen, Buskar åg örter, såmm wäxa 

spontö wid Nordmalings Prästebord 1111er i närmaste byar där åmmkring 
av Petro Arcteedio A:o 1729 in Februario. (EINAR LÖNNBERG, Peter 
Artedi. Ett tvåhundraårsminne. Uppsala 1905.) 

AschwGr = NOREEN 1904. 
ASK, JONAS E, Dissertatio gradualis de urbe Urna et adjacentibus paroeciis. Prae-

side FABIAN TÖRNER. Ak avh. Uppsala 1731. 
BERGLUND, JEAN, Växter som läkemedel och i folkliga arbetsmetoder i Ånger-

manland. (Ångermanland-Medelpad 1935. Uppsala 1935.) 
Biskupa sögur, gefnar it af Hinn Islenzka Bökmentafelagi, 1. Khvn 1858. 
BJÖRKMAN, E, Blandspråk och lånord, några synpunkter med särskild hänsyn 

till engelskan. (Förhandlingar vid sjätte nordiska filologmötet i Upsala 
1902, utg av ERIK STAAFF. Uppsala 1903.) 

BJÖRNSTÅHL, J J, Resa till Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland, Holland, Äng-
land, Turkiet och Grekeland, utg av CARL CHR GJÖRWELL, 4. Sthlm 1782. 

BLÖNDAL, SIGF15S, Islandsk-dansk ordbog. Reykjavik 1920-24. 
BOGREN, PETRUS, Torpmålets ljud- och formlära. Ak avh. Sthlm 1921. 
BRÄNNSTRÖM, EDVIN, Något om fåglar i Norrbotten, som bringa lycka, olycka 

och död. (Norrbotten 1929. Luleå 1929.) 
BRÖNDUM-NIELSEN, JOHANNES, Gammeldansk Grammatik i sproghistorisk Frem-

stilling, 1-3. Khvn 1928-35. 
—, Anmälan av: »LIS JACOBSEN, Kvinde og Mand, en Sprogstudie fra dansk 

Middelalder». (ANF 31.) 



225 

BUCHT, TORSTEN, Äldre ii ock ö i kort stavelse i mellersta Norrland. Ak avh. 
Sthlm 1924-25. (SvLm B. 22.) 

, Notiser till texten i Pelle Molins »Sjul». (NysvSt 15.) 
[BuaGE, SoPHusj Scemundar Edda hins Fröa, udg af S B. Chra 1867. 
BUREUS, JOHANNES TiEromm, Sumlen (omkr 1600). Sthlm 1886. (SvLm B.1.2.) 
BYGDÅN, LEONARD, Hernösands stifts herdaminne, 1-4. Uppsala & Sthlm 

1923-28. 
BöHMER, EMIL, Sprach- und Griindungsgeschichte der pfälzischen Colonie am 

Niederrhein. Ak avh. Marburg 1909. (Deutsche Dialektgeographie 3.) 
CAMPBELL, ÅKE, Från vildmark till bygd. Uddevalla 1948. (Skr utg genom 

Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala B:5.) 
CARLSSON, OLOF, Minnen. (Från Ådalar och Fjäll 1941. Örnsköldsvik 1941.) 
CHRISTIE, W F K, Norsk Dialect-Lexicon og nokre folkeminne og brev, utg av 

GUSTAV INDREBÖ. Bergen 1938. (Bergens Museums Årbok 1937. Hist-antikv 
rekke, nr 1.) 

COLLINDER, BJÖRN, Finska och lapska språken i Sverige. (SoS 1939.) 
Lappisches Wörterverzeichnis aus Elärjedalen. Uppsala 1943. (ITU./ 1943:1.) 

DAHLGREN, F A, Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i 
svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde. Lund 1914-16. 

DAHLSTEDT, K-H, 0. P. Pettersson t. (SvLm 1942. Sthlm 1944.) 
, Anmälan av: »IVAR MODEER, Studier över slutartikeln i starka femininer». 

(SvLm 1946. Uppsala 1947.) 
DALIN, A F, Ordbok öfver svenska språket, 1-2. Sthlm 1850-53. 
DaOrdb = Dansk Ordbog, udg under Videnskabernes Selskabs Bestyrelse, 1-8. 

Khvn 1793-1905. 
DAUZAT, ALBERT, La Oographie linguistique. Paris 1922. 
DONNER, KAI, Verzeichnis der etymologisch behandelten finnischen Wörter. Hfors 

1937. (Annales Academim Scientiarum Fennicre B:36.) 
DONNER, OTTO, Vergleichendes Wörterbuch der Finnisch-Ugrischen Sprachen, 

1-3. Hfors 1874-1888. 
DRAKE, SIGRID, Västerbottenslapparna under förra hälften av 1800-talet. Ak avh. 

Uppsala 1918. (Lapparna och deras land. Skildringar och studier utg av 
HJ LUNDBOHM. 7.) 

DeBEN, GUSTAF VON, Om Lappland och lapparne, företrädesvis de svenske. 
Sthlm 1873. 

Edda, se BUGGE, NECKEL och SIJMONS & GERING. 
EHRENMALM, ARWID, Kesa igenom Wäster-Norrland tu l Åsehle Lappmark, an- 

stäld uti Julii månad 1741. Sthlm 1743. 
EHRHARDT, ROLF, Die schwäbische Colonie in Westpreussen. (Deutsche Dialekt- 

geographie 6. Marburg 1919-20.) 
EKWALL, EILERT, English fond. An Etymological and Semasiological Study. 

(Studia Neophilologica 11, 1938-39. Uppsala 1938.) 
EL = LAGERCRANTZ 1926. 
Emigrationsutredningen, se SUNDBÄRG 1913. 
FALK, HJALMAR, Ord og vendinger, 1. (Maal og Minne 1909. Kra 1909.) 
FALK, HJALMAR, & TORP, ALF, Dansk-norskens syntax i historisk fremstilling. 

Kra 1900. 
15 - 496039 K.-H. Dahlsedt 
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FALK, HJALMAR, & TORP, ALF, Norwegisch-dilnisches etymologisches Wörterbuch, 
1-2. Heidelberg 1910-11. 

FALKBERGET, JOHAN, I lyset fra min bergmannslampe. Oslo 1948. 
[FELLmAx, ISAK,] Handlingar och uppsatser angående finska Lappmarken och 

lapparne samlade och utg af I F, 2 och 4. Hfors 1910 och 1915. 
FlSv LINNE 1745 och 1755. 
Folkmdlsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors, 

1-. Hfors 1933-. 
FORNER, LARS, De svenska spannmålsmåtten. En ordhistorisk och dialektgeo-

grafisk undersökning. Uppsala 1945. (Skr utg av Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien 14.) 

FORSBERG, TAGE, »Nolaskog» - företagsamhetens land. (Sunt Förnuft 19, nr 5. 
Stockholm 1939.) 

FRANK = FRANCKENIUS, JOHANNES, Speculum botanicum renovatum. Uppsala 
1659. 

FREUDENTHAL, A 0, eber den Närpesdialect. Ak avh. - Bidrag till ordbok öfver 
Närpesmålet. Hfors 1878. (Bidr till kännedom af Finlands natur och folk, 
utg af Finska Vetenskaps-Societeten 30.) 

, Vöråmålet. Ljud- och formlära, ordlista med register, språkprof. Mors 
1889. (Skr utg af Sv Litt-sällsk i Finland 12.) 

FRIES, ELIAS, Kritisk ordbok öfver svenska växtnamnen, utg av Svenska Aka-
demien. Sthlm 1880. 

FRIES, MAGNUS, Den nordiska utbredningen av Lactuca alpina, Aconitum sep-
tentrionale, Ranunculus platanifolius och Polygonatum verticillatum. Upp-
sala 1949. (Acta Phytogeographica Suecica 24.) 

FRIES, Tu M, Svenska växtnamn. I. Under medeltiden. (Arkiv för Botanik 3, 
nr 14. Sthlm 1904.) 

FRIESEN, OTTO VON, Substantiv afledda med suffixet ju i germanska språk. 
(Xenia Lideniana. Sthlm 1912.) 

, En grupp svenska växtnamn befryndade med lök. (NysvSt 20.) 
FRIIS, J A, Hans Majesttet Kong Oscar II: s Reise i Nordland og Finmarken Aar 

1873. Chra 1874. 
FRITZNER, JOHAN, Ordbog over Det gamle norske sprog, 1-3. Kra 1886-1896. 
Frdn bygd och vildmark i Lappland och Västerbotten. Luleå stifts julbok. 21. 

Uppsala 1934. 
FU = UNANDER 1857. Jfr även »Otryckta källor»! 
Försök till en korrt Berättelse om Lappmarkens äldsta Inbyggare, Lapparne, samt 

om Odlingens början, ledning och fortgång i detta Land. (Vesterbottens 
läns Kongl. Hushålls-Sällskaps handlingar 2:C. Sthlm 1829.) 

GAMILLSCHEG, ERNST, Die Sprachgeographie und ihre Ergebnisse för die all-
gemeine Sprachwissenschaft. Bielefeld & Lpzg 1928. (Neuphilologische 
Handbibliothek 2.) 

GB 1-3 = PETTERSSON 1941-46. 
[GEIJER, HERMAN, uppsatser om norrländska landskapsmål i:] Sverige, utg av 

OTTO SJÖGREN, del VI. Sthlm 1912-24. (= SvVI). 
, Några bidrag till frågan om tilljämningens ock apokopens utbrednings-

vägar. Sthlm 1921. (SvLm B. 18.) 
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GH = HASSELBRINK 1944. 
GILLIÅRON, JULES, Pathologie et tlArapeutique verbales, 1-3. - 1-2. Neuve- 

ville 1915. - 3. Paris 1921. 
, G6Aalogie des mots qui Usignent l'abeille d'aprs l'atlas linguistique de 

la France. Paris 1917-18. (BibliothCque de l'Ecole des Hautes Etudes. 
Sciences historiques et philologiques. 225.) 

GISLER, NILS, Beskrifning om Strömmings Fiskets beskaffenhet i Norrbotten. 
(Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens handlingar 9. Sthlm 1748.) 

GldaGr = BRÖNDUM-NIELSEN 1928-35. 
GOTHE, RICHARD, Finnkolonisationen inom Ångermanland, Södra Lappmarken 

och Jämtland. Kultur- och bebyggelsehistoriska undersökningar från 15-, 
16- och 1700-talen. Sthlm 1948. 

GRANBERG, GUNNAR, Skogsrået i yngre nordisk folktradition. Uppsala 1935. 
(Skr utg av Gustav Adolfs Akademien för folklivsforskning 3.) 

GRAPENGIESSER, 5, Västerbottniska växtnamn. (Västerbotten 1926. Umeå 1926.) 
, En blick på Ångermanlands flora. (Ångermanland-Medelpad 1933. Lund 

1933.) 
GRUNDSTRÖM, HARALD, Lulelapsk ordbok. Uppsala 1946-. (Skr utg genom 

Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala 0:1.) 
GUNNERUS, J E, Flora Norvegica. Nidrosite (Trondheim) 1766. 
GÖTHE, GUSTAF, Om Umeå lappmarks svenska kolonisation från mitten av 1500- 

talet till omkr. 1750. Ak avh. Uppsala 1929. 
HAGFORS, K J, Gamlakarlebymålet. Ljud- ock formlära samt språkprov. Sthlm 

1891. SirLra Xj1.2.) 
HALLER, ELOF, Svenska kyrkans mission i Lappmarken under frihetstiden. 

Sthlm 1896. 
The Handbook of British Birds, by H F WITHERBY ra fl, 1. London 1938. 
HASSELBRINK, GUSTAV, Vilhelminalapskans ljudlära med särskild hänsyn till 

första stavelsens vokaler. Ak avh. Uppsala 1944. 
HEDENVIND-ERIKSSON, GUSTAV, Tiden och en natt. Vid Elivågor. Järnets gåta. 

Sthlm 1948. 
HEGGSTAD, LEIV, Fornorskingsordbok. 2. utg. Oslo 1924. 
HELLQUIST, ELOF, Svenska ortnamn. (Guden Höner). (NoB 4.) 

, De svenska ortnamnen på -by. En öfversikt. Göteborg 1918. (Göteborgs 
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles handlingar. 4. följden. XX: 2.) 

, Svensk etymologisk ordbok, 1-2. 1. uppl. Lund 1920-22. 2. uppl. Lund 
1935-39. 

, Det svenska ordförrådets ålder och ursprung. En översikt, 1-3. Lund 
1929-32. 

HENNING, ERNST, Agronomiskt växtfysiognomiska studier i Jemtland. (Sveriges 
geologiska undersökning C:102. Sthlm 1889.) 

-, Studier öfver vegetationsförhållandena i Jemtland ur forstlig, agronomisk och 
geologisk synpunkt. (Sveriges geologiska undersökning C:145. Sthlm 1895.) 

[HERMELIN, 5 GJ Geografiske kartor öfwer Swerige utg af friherre S G H, 1. 
Sthlm 1797-1805. 

FIESSELMAN, BENGT, Sveamålen och de svenska dialekternas indelning. Upp-
sala 1905. 

*15. 496309 



228 

HESSELMAN, BENGT, Västnordiska studier. I. Om brytningen. Uppsala 1912. 
(Skr utg af Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 14.2.) 

, Från Marathon till Långheden. Studier över växtnamn och naturnamn. 
Uppsala 1935. (Nordiska texter och undersökningar 7.) 

, Huvudlinjer i nordisk språkhistoria, 1. Uppsala & Sthlm 1948. (Nordisk 
kultur 3-4.) 

HGr = GRUNDSTRÖM 1946-. 
HJÄRNE, URBAN, Den korta anledningen til åthskillige malm- och bergarters, 

mineraliers och jordeslags etc. efterspörjande och angifwande, 1-2. Sthlm 
1702-06. 

HOFF, INGEBORG, Skjetvemålet. Utsyn over lydvoksteren i målet i Skiptvet i 
östfold i jamföring med andre östfoldske mål. Åk avh. Oslo 1946. (Skr 
utg av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist-Filos Klasse, 
1946, nr 1.) 

HOLM, OTTO, Faunistiska anteckningar från Norsjö. (Västerbottens läns Jakt-
vårdsförenings årsbok, 1930. Umeå 1931.) 

, Lövångers högre djurvärld. II. Fåglar. (Västerbotten 1939. Umeå 1939.) 
HORTLING, IVAR, Svenska fågelnamn. Försök till tydning av deras innebörd. 

Sthlm 1944. 
HQ = HELLQUIST 2. uppl. 1935-39. 
HULTMAN, 0 F, De östsvenska dialekterna. (Finländska bidrag till svensk språk-

och folklifsforskning utg af Svenska Landsmålsföreningen i Helsingfors. 
Hfors 1894.) 

HUMMELSTEDT, ESKIL, östsvenska verbstudier. Morfologisk-semologisk undersök-
ning. Inkoativa verb på -na och verb med k-, 1-, r-, s- eller t-suffix i 
Närpes-målet. (Folkmålsstudier 6. Hfors 1939.) 

HYLANDER, NILS, Förteckning över Skandinaviens växter utg av Lunds botaniska 
förening. 1. Kärlväxter. 3. uppl. Lund 1941. 

-, Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin. Sthlm 1948. 
HCLPHERS, ABRAHAM ABRAHAMSSON, Samlingar tu l en Beskrifning öfwer Norr- 

land. 2. Jämtland. Westerås 1775. - 4. Ångermanland. Westerås 1789. - 
5:1. Westerbotten. Westerås 1789. - 5:3. Lappmarken, utg av G KALL- 
STENIUS. Sthlm 1922. 

HÖLPHERS, WALTER, Ångermanländingar. Sthlm 1900. 
-, Två mil till hafs. Sthlm 1900. 
HAALKE, MAGNHILD, Rösten. Oslo 1949. 
HöHG, OVE ARBO, Norske plantenavn. (Naturen, illustrert månedsskrift for 

popuker naturvidenskap utg av Bergens museum, 1938. Bergen 1938.) 
HÖGBERG, OLOF, Utbölingar, 1-2. Sthlm 1912. (Från Norrlands sista halvsekel, 3.) 
HÖGBERG, OSVALD, Fiske i Lule skärgård. (SvLm 1926.) 
HÖGSTRÖM, PEHR, Beskrifning öfwer de tu l Sweriges Krona lydande Lapmarker. 

Sthlm 1746. 
HÖIJER, BJÖRN-ERIK, Johan Blom håller ut. Sthlm 1948. 
IBSEN, HENRIK, Peer Gynt. Et dramatisk digt. 11. opl. Khvn 1899. 
Dum, JOHAN, Swenskt dialect lexicon. Uppsala 1766. 
INGEBRIGTSEN, J M, Storjorden. Hattfjelldalens bebyggelse m. in. Mosjöen 1923. 
ITKONEN, T I, Suomen lappalaiset, 1-2. Porvoo & Helsinki 1948. 
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'VERSEN, RAGNVALD, Noen svecismer i nunorsk riksmål. (NysvSt 7.) 
JABERG, KARL, Spiel und Scherz in der Sprache. (Festgabe SAMUEL SINGER 

fiberreicht znm 12. Juli 1980. Tilbingen 1930.) 
JABERG, KARL, & Jun, JAKOB, Der Sprachatlas als Forschungsinstrument. Kri- 

tische Grundlegung und Einfährung in den Sprach- und Sachatlas Italiens 
und der Sfidschweiz. Halle 1928. 

JACOBSEN, M A, & MATRAS, OEIR, Foroysk-donsk orflabök. Törshavn 1927-28. 
JAKOBSEN, JAKOB, Etymologisk ordbog over det norröne sprog på Skedand. 

Khvn 1908-21. 
JANSSON, VALTER, Uppkomsten av tredje konjugationen (tro, trodde, trott). 

(NysvSt 27.) 
J-T =- JENSSEN-TUSCH, H, Nordiske plantenavne. Khvn 1867. 
JESSEN, E, Notitser om Dialecter i Herjedal og Jemtland. Chra 1872. (Historisk 

Tidsskrift 3, 1873. Chra 1875.) 
JulLow, RAGNAR, Zur terminologie der flachsbereitung in den germanischen 

sprachen, 1. Göteborg 1926. (Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitter- 
hets-Samhälles handl. 4. följden. 30: 5.) 

JN = NORDLANDER 1933. Jfr även »Otryckta källor»! 
JOHANSSON, LEVI, Om renlighetsförhållanden i Frostviken. (SvLm 1927.) 

, Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken. Uppsala 1947. (Skr ntg 
genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala B:3.) 

JOHANSSON, LISA, Hårda år i Vilhelmina. (Västerbotten 1948. Umeå 1948.) 
JVL, vid belägg från Vb och vbÅng = LINDGREN 1940. Jfr även »Otryckta källor'! 
JÄGERSKIÖLD, LA, & KOLTHOFF, GUSTAF, Nordens fåglar. 2. uppl. Sthlm 1911-26. 
KALKAR, OTTO, Ordbog dl det celdre danske Sprog (1300-1700), 1-5. Khvn 

1881-1918. 
KEYLAND, NILS, Svensk allmogekost. Bidrag till den svenska folkhushållningens 

historia. 1-2. Sthlm 1919. 
KLUGE, FRIEDRICH, Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dia-

lecte. Balle 1886. 
KN = NIELSEN 1932-38. 
K&S = KNUDSEN, T, & SOMMERFELDT, ALP, Norsk riksmålsordbok. Oslo 1930-. 
KOCK, AXEL, Språkhistoriska undersökningar om svensk akcent, 1-2. Lund 

1878-1885. 
, Umlaut und Brechung im Altschwedischen. Eine tbersicht. Lund 1911-

16. (Lunds Universitets Årsskrift. Ny följd. Avd 1. 12.1.) 
KRISTENSEN, MARIUS, Folkelige planteslxgter. Et stykke uvidenskabelig bo-

tanik. (SvLm 1911. = Fästskrift till H. F. FEILBERG.) 
, Danske plantenavne. (Tidsskrift for historisk Botanik 1. 1918-19. Khvn 

1921.) 
KS SIDENBLADH 1867. 
LAGERCRANTZ, ELIEL, Sprachlehre des Sildlappischen nach der Mundart von 

Wefsen. Kra 1923. (Kristiania Etnografiska Museum, 1.) 
Wörterbuch des Siidlappischen nach der Mundart von Wefsen. Oslo 1926. 
(Instituttet for sammenlignende kulturforskning B: IV.) 

, Lappischer Wortschatz, 1-2. Helsinki 1939. (Lexica Societatis Fenno-
ugricae VI.) 
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LANDELIUS, TORSTEN, Norgefararnas romantik lever än. (Norrland i ord och 
bild 23, nr 1-2. Umeå 1950.) 

Landsmdlsarkivets frågelista 5. Tid ock tidsindelning. Uppsala 1927. 
LANGE, Ta, Jämtlands kärlväxtflora. Hfors 1938. (Acta Botanica Fennica 21.) 
LARSEN, AMUND B, Overgaugsmaalene mellem östnorsk og vestnorsk. Kra 1915. 

(Videnskapsselskapets forhandlinger for 1914, nr 8.) 
LARSSON, SETH, Folkmålet i Västerbottens län. (Västerbotten 1927. Umeå 1927.) 

Substantivböjningen j. Västerbottens folkmål jämte en exkurs till ljud-
läran. Ak avh. Uppsala 1929. 

L*NSTROM, C J, Ordbok öfver Helsing-Dialecten. Supplement till Ihres Dialect-
Lexicon. Uppsala 1841. 

LEVANDER, LARS, Dalmålet. Beskrivning och historia. 1-2. Uppsala 1925-28. 
LEVERTIN, OSCAR, Nya dikter. Sthlm 1894. 
--, Dikter. Samling 3. Sthlm 1901. 
Lm, Nms, Jolesveinar og gröderikdomsgudar. Oslo 1933. (Skr utg av Det Norske 

Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist-Filos Klasse, 1932, nr 5.) 
LIDtN, EVALD, Strödda anteckningar om svenska ord hos Olaus Magnus. (ANF 13.) 
-, Spridda namntydningar. (NoB 14). 
--, Om Hälsingelagens kulfiski och andra fisketermer (ANF 50.) 
LILJEBLAD. SAMUEL, Utkast til en svensk flora, eller afhandling om svenska 

växternas väsendteliga kännetecken och nytta. 2. uppl. Uppsala 1798. 3. 
uppl. Uppsala 1816. 

LIND, OLOF, Teutsch-schwedisches und schwedish-teutsches Lexicon oder 
Wörterbuch. Sthlm 1749. 

L&Ö ----- LINDAHL, E, & ()BRUNO, J, Lexicon lapponicum. Holmire 1780. 
[LINDBERG, CARL, utredning om' ortnamnet Hordsjö's innebörd hos:] B HASSEL-

BERG, Hovdsjö och Sunnerå. (Jämten 1939. Östersund 1939.) 
Terrängordet köl (käl, kielas). En betydelsehistorisk och -geografisk under-
sökning. Ak avh. Uppsala 1941. 

[LINDER, J A,] Asele Lappmark. (Läsning för folket 18-19. Sthlm 1852-53.) 
LINDGREN, J V, Burträskmålets grammatik. Ljudlära. Sthlm 1890-1919. (SvLm 

XII. 1.) 
--, Ordbok över Burträskmålet (i huvudsak från 1888-89), utg av D 0 och 

MARGARETA ZETTERHOLM. Uppsala 1940. (Skr utg genom Landsmålsarkivet 
i Uppsala A: 3.) 

LINDHOLM, VALDEMAR, När skogen dör. Sthlm 1901. 
--, När solen sjunker. Sthlm 1912. 
LINDMAN, C A M, Bilder ur Nordens flora, 1-3. 2. uppl. Sthlm 1917-26. 
--, Svensk fanerogamflora. 2. uppl. Sthlm 1926. 
LINDQVIST, NATAN, Urspårade ord i dialektgeografisk belysning. (Lunder ger-

manistische Forschungen 1. = Studia Germanica tillägnade ERNST ALBIN 
KOCK. Lund 1934.) 

-, Ordens vandringsvägar på nordiskt språkområde. (Vår Hembygd, utg av 
JöBAN SAHLGREN, NILS AHNIUND 131 fl. Sthlm 1935.) 
Ordgränser och ordförändringar. (SoS 1937.) 

---, Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning. 1. Text. 2. Kartor. Lund 
1947. (Skr utg genom Landsmålsarkivet 1 Lund 2.) 
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LINNÉ, CARL vox, Iter Lapponicum (1732). 2. uppl ombesörjd af TH M FRIES. 

Uppsala 1913. (Skr af CARL VON LINNE utg af Kungl. Svenska Veten-
skapsakademien 5.) 

, (Caroli Linni) Flora Lapponica. Amsterdam 1737. 
(Caroli Linni) Flora Svecica. 1. uppl. Sthlm 1745. 2. uppl. Sthlm 1755. 

LUNDGREN, M F, Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverige. Göteborg 
1878. (Göteborgs Kongl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles handlingar 
XVI: 7.) 

LUNDIUS, NICOLAUS, (Nicolai Lundii Lappi) Descriptio Lapponiae (16704). Uppsala 
1905. (SvLm XVII. 5.) 

LY =- LYTTKENS, AUGUST, Svenska växtnamn, 1-3. Sthlm 1904-15. 
Läsning för folket, se LINDER. 
L/ESTADIUS, PETRUS, Journal för första året af hans tjenstgöring såsom mis-

sionaire i Lappmarken. Sthlm 1831. 
, Fortsättning af journalen öfver missfons-resor i Lappmarken innefattande 

åren 1828-1832. Sthlm 1833. 
LÖNNROT, ELIAS, Finskt-svenskt lexikon, 1-2. Hfors 1874-80. 
[  Supplementhäfte till Elias Lönnrots finskt-svenska lexikon utarbetadt 

av A H KALLIO. Hfors 1886. 
LÖVE, ÅSKELL, islenzkar jurtir. Khvn 1945. 
LOEWE, RICHARD, Germanische Pfianzennamen. E tymologische Untersuchungen 

-Liber Hirschbeere, Hindebeere, Rehbockbeere und ihre Verwandten. Hei-
delberg 1913. 

MANKER, ERNST, På deras faders land ... Motiv från Malå. (STF's årsskrift 
1938. Sthlm 1938.) 

, De svenska fjällapparna. Sthlm 1947. (STF's handböcker om det svenska 
fjället 4.) 

MAROUZEAU, J, Lexique de la terminologie linguistique fran9ais, allemand, 
anglais. 2. Mition. Paris 1943. 

MARSTRANDER, CARL, Kleine Irische Beiträge. (Festskrift till professor ALF 
TORP. Kra 1913.) 

, A West-Indoeuropean correspondence of vocabulary. (Norsk tidsskrift for 
sprogvidenskap 7. Olso 1934.) 

MARTINSON, HARRY, Kap Farväl! 2. uppl. Sthlm 1933. 
, Vägen till Klockrike. Sthlm 1948. 

MEVES, W, Till norra Sveriges Ornithologie. (Of versigt af Kong!. Vetenskaps-
Akademiens förhandlingar Ärg. 15. 1858. Sthlm 1859.) 

MOBERG, LENNART, Om de nordiska nasalassimilationerna mp > pp, nt> tt, 
nk > kk med särskild hänsyn till svenskan. Ak avh. Uppsala 1944. 
(Undersökningar till en atlas över svensk folkkultur, språkliga serien, 1.) 

, Tjuk och Tjuke. (Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskr. Uppsala 1947.) 
, Anmälan av: »NATAN LINDQVIST, Sydväst-Sverige i språkgeografisk 

belysning.» (SaLm 1948.) 
MODEER, IVAR, Studier över slutartikeln i starka femininer. Uppsala 1946. 

(UUÅ 1946: 2.) 
MODIN, ERIK, Anteckningar om Härjedalens fauna. Bihang till Kong]. Svenska 

Vetenskaps-Akademiens handlingar, 25, avd 4, nr 4. Sthlm 1900.) 
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MODIN, ERIK, Växtnamn samt folkliga bruk ock föreställningar rörande växter 
i Härjedalen. (SvLm 1911 = Fästskrift till H. F. FEILBERG.) 

--, Ett sommarströvtåg in i framtidslandet. Några veckor i Södra Lappland 
(STFs årsskrift 1918. Sthlm 1918.) 

, Sagoväsenden i Ångermanländsk folktro. Örnsköldsvik 1926. (Småskrifter 
utg av Föreningen för Norrländsk Hembygdsforskning 14.) 

, Jonas NenfAn. En Lapplandsforskare. (Festskrift till CARL J. E. HAS. 
SELBERG. Fornvårdaren IV. Östersund 1931.) 

, Gamla Tåsjö. Anteckningar om hembygden. 2. uppl. Sollefteå 1938. 
Morax, EMIL, Beskrivning över Grundsunda socken. (Artikelserie i Örnskölds- 

viks Allehanda 1906-09; urklipp bundna i Norrl Nations bibl.) 
MOLIN, PELLE, Ådalens poesi. Efterlämnade skrifter. Sthlm 1897. 
NATVIG, LEIF REINHARDT, Om kubremsene og deres optreden i Norge. (Norsk 

Veterinzer-tidsskrift 1937.) 
[NEcKEL, GUSTAV,] Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denk. 

mälern, herausgegeben von G N. - 1. Text. 3. Aufl. Heidelberg 1936 
- 2. Kommentierendes Glossar. 2. Aufl. Heidelberg 1936. 

NERGAARD, SIGURD, Gard og grend. Folkeminne fraa Österdalen, 1. Kra 1921. 
(Skr utg av Norsk Folkeminnelag 3.) 

NIELSEN, KONRAD, Lappisk ordbok, 1-3. Oslo 1932-38. (Instituttet for sam-
menlignende kulturforskning B: XVII.) 

NIURENIUS, OLAUS PETRI, Lappland eller beskrivning över den nordiska trakt, 
som lapparna bebo i de avlägsnaste delarne av Skandien eller Sverge 
(förra hälften av 16004). Uppsala 1905. (SvLm XVII. 4.) 

NoB = Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning, 1-. Uppsala 
& Lund 1913-. 

NORBERG, PETRUS, En ung vagabond. Göteborg 1909. 
NORDH, BERNHARD, I Marsfjällets skugga. Uppsala 1937. 
NORDHAGEN, ROLF, Norsk flora med kort omtale av innförte treslag, pryd- og 

nytteplanter. Tekstbind. Oslo 1940. 
, Motiver i nordiske navn på skinntryter og blåbfer ( Vaccinium laiginosum 

og V. Myriillus). Studier over gamle plantenavn, 1. Bergen 1946. (Ber-
gens Museums Arbok 1945. Naturvitenskapelig rekke, nr 10.) 

, Hjortron og• hjortinger. Komparative studier over nordiske dialektnavn 
på Rubus chamxmorus. (NysvSt 27.) 

NORDLANDER, JOHAN, Anteckningar om några norrländska ortnamn. (Svenska 
Fornminnesföreningens tidskrift 7. Sthlm 1888-1890. 

, Norrländska samlingar, hft 2-3. Sthlm 1894. 
, Ordbok över Multråmålet (i huvudsak utarbetad 1873-1875). Sthlm 1933. 

NOREEN, ADOLF, Abriss der urgermanischen Lautlehre mit besonderer Röcksicht 
auf die nordischen Sprachen. Strassburg 1894. 
Altschwedische Grammatik mit Einschluss des Altgutniscben. Halle 1904. 
(Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte 8.) 

, Tiveden och tibast. (SvLro 1911. = Fästskrift till H. F. FEILBERG.) 
Vårt språk, 1-7. Lund 1903-24. 

Norrbotten av skilda författare, utg av Norrbottens läns jubileumsutställnings 
bestyrelse, 1-2. Göteborg 1921. 
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NusvOrdb = ÖSTERGREN 1915-. 
NysvSt = Nysvenska Studier, 1-. Uppsala 1921-. 
0E, se under Ö. 
OLsoN, Emn„ De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan. Lund 1916. 

, Till frågan om uppkomsten av den s. k. tredje svaga konjugationen i 
svenskan. (ANF 29.) 

OrdbDaSpr = Ordbog over det danske Sprog, udg af Det danske Sprog- og Lit-
teraturselskab. I-. Khvn 1918-. 

Ordbok över svenska språket, utg av Svenska Akademien, 1-. Lund 1898-. 
Ortnamnen i Älvborgs län på offentligt uppdrag utg av Kungl. Ortnamnskom-

missionen, 1. Sthlm 1923-48. 
OSTENFELD, C II, & GRÖNTVED, J, The Flora of Iceland and the Feeroes. Khvn 

1934. 
OTTER, ERIC VON, Som officer och storviltjägare i Turkana. Sthlm 1930. 
PALM, DAVID, Ångermanländska sockennamn. (Ångermanland-Medelpad 1937. 

Sundsvall 1937.) 
PAUL, HERMANN, Prinzipien der Sprachgeschichte. 5. Aufl. Halle 1920. 
PETRI, OLAUS, Een lijten postilla... Sthlm 1530. 
PETTERSSON, OLOF PETTER, Gamla byar i Vilhelmina, 1-3. Sthlm 1941-46. 

(Etnologiska källskrifter 1.) 
, Sagor från Åsele lappmark. Sthlm 1945. (Svenska sagor och sägner utg 

av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 9.) 
PIHL, CARIN, Överkalixmålet, 1. Ak avh. Uppsala 1924. (UUÅ 1924.) 

, Verben i Överkalixmålet. Uppsala 1948. (Skr utg genom Landsmåls- och 
Folkminnesarkivet i Uppsala A: 5.) 

, Om utvecklingen av äldre dk i överkalixmålet. (SvLm 1948.) 
QVIGSTAD, J K, Nordische Lehnwörter im Lappischen. Chra 1893. (Christiania 

Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1893, nr 1.) 
, Lappiske Plantenavne. (Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 39. Chra 

1901.) 
REICHBORN-KJENNERUD, I, Våre folkemedisinske lxgeurter. Kra 1922. (Fölge-

skrift tu: Maal og Minne 1922.) 
REITAN, JÖRGEN, Nytröndsk ordforkortning og betoning. Kra 1922. (Viden-

skapsselskapets Skrifter. II. Hist-filos Klasse, 1921, nr 9.) 
Vemdalsmålet med oplysninger om andre herjedalske mål. Oslo 1930. 
Rörosmålet. Trondheim 1932. (Det kgl. Norske Videnskabers Selskabs 
skr 1932, nr 6.) 

EHEEN, SAMUEL, En kortt Relation om Lapparnes Lefwarne och Sedher, wijd-
skiepellsser, sampt i många Stycken Grofwe wildfarellsser (1671), utg av 
K B WIKLUND, Sthlm 1897. (SvLm XVII. 1.) 

Rz = RIETZ, ERNST JOHAN, Ordbok öfver Svenska Allmoge-Språket. Lund 
1862-67. 

RIKSHEIM, VILHJELM, Ljodvokstren i Vefsn-målet (Ner-Vefsn). Kra 1921. (Bi- 
drag til nordisk filologi av studerende ved Kristiania universitet 6.) 

En rimkrönika om lapparna från början av 1700-talet. Uppsala 1909. (SvLm 
XVII. 7.) 

RITZ*N, N E, Ur öfre Ådalens folklif medio af 1800-talet. Sollefteå 1912. 
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ROSELL, ERLAND, Prefixet o- i nordiska språk. En betydelsehistorisk studie. 
Del 1: Fornnordiska. Ak avh. Uppsala 1942. 

ROSENDAHL, SVEN, Svartstarr. Sthlm 1949. 
Ross = Ross, HANS, Norsk Ordbog. Chra 1895. + Tillg, Chra 1902, 1910, 1912 

och 1913. 
RUDBECK, OLAUS, Hortus Botanicus variis exoticis indigenisque plantis instructus 

curante Olao Rudbeckio. Uppsala 1685. 
RUTBERG, HULDA, Folkmålet i Nederkalix ock Töre socknar. Ak avh. Sthlm 

1924-31. (SvLm B. 28.) 
--, Där svenskt, finskt och lapskt mötas bland ortnamnen. (Norrbotten 1944. 

Luleå 1945.) 
[RYDBERG, 0 Si Sveriges traktater med främmande magter utg af 0 S R, 1, 

822-1335. Sthlm 1877. 
SAHLGREN, JÖRAN, Ordet stolsteg och önamnet Stord. (Lunder germanistische 

Forschungen 1 = StudGerm tillägnade ERNST ALBIN KOCK.) Lund 1934. 
, Reaktion och korrektion. En språkpsykologisk och språkhistorisk studie. 

(NoB 35.) 
SAOB = Ordbok över svenska språket, utg av Svenska Akademien, 1 -. Lund 

1898 -. 
SAXÅN, RALF, Finska lånord i östsvenska dialekter. Sthlm 189E-98. (SvLm 

XI. 3.) 
SCHAGERSTRÖM, AUGUST, Om uppkomsten af nysv. öde, n. fatum. (ANF 1.) 
SCHIR1UNSK1, VIKTOR, Sprachgeschichte und Siedelungsmundarten, 1-2. (Ger-

manisch-romanische Monatsschrift 18. Heidelberg 1930.) 
SCHJÖTT, S, Dansk-norsk ordbog. Kra 1909. 
[SCHNITLER, PETER,] Major Peter Schnitlers Grenseeksaminasjonsprotokoller 

1742-45, utg av Kjeldeskriftfondet, bd 2, ved J QVIGSTAD og K B 
WIKLUND. 081.0 1929. 

SCHUBERT, FRIEDRICH WILHELM VON, Reise durch Schweden, Norwegen, Lapp-
land, Finnland und Ingermannland, in den Jahren 1817, 1818 und 1820. 
Bd 2. Lpzg 1823. 

SCHUMBURG, A, Från hav och land. (Vår flotta 18, sept-okt. Sthm 1922.) 
SCHCCK, HENRIK, Studier i nordisk litteratur- och religionshistoria, 1-2. Sthlm 

1904. 
SCHÖYEN, CARL, Nord i vrerene. 4 opl. Kra & Khvn 1919. 
SEIP, DIDRIK ARUP, Norsk språkhistorie til omkring 1370. Oslo 1931. 

, Om suffikset -else i nordisk. (Festskrift tu l professor OLAF Bnocli. Oslo 
1947.) 

SETÄLÄ, E N, -Ober transskription der finnisch-ugrischen sprachen. (Finnisch-
ugrische forschungen 1. Hfors 1901-02.) 
Bibliographisches verzeichnis der in der literatur behandelten älteren 
germanischen bestandteile in den ostseefinnischen sprachen. 'Mors 1912-
13. (Finnisch-ugrische forschungen 13: 2.) 

SIDENBLADH, KARL, Allmogemålet i Norra Ångermanland. Ak avh. Uppsala 
1867. 

[SiJmoisrs, B, & GERING, 11,] Die Lieder der Edda, herausgegeben von B S und 
H G, 1-3. Halle 1888-1931. 



235 

SKAUTRUP, PETER, Et hardsysselmål. Ordforråd, 1-4. Khvn 1927-30. 
SKANLUND, EINAR B, Saltamålet. Kort oversikt over lydverket. Oslo 1933. 

(Bidrag tEl nordisk filologi av studerende ved universitetet i Oslo 10.) 
SL = LARSSON 1929. 
SMITH, EMIL, Om oprindelsen tu l fiskenavnene si/d og si/. (Maal og Minne 1910. 

Kra 1911.) 
SoS = Saga och sed. Gustav Adolfs Akademiens årsbok. Uppsala 1932-. 
SOÄ = Ortnamnen i Älvsborgs län. 
[STontE, L Om lappar och nybyggare. Ur gränskommissarien Lorens Kris- 

toffer StoMes relation till 1746-47 års riksdag. (Arkiv för norrländsk 
hembygdsforskning 1919. Härnösand 1919.) 

STORM, JOHAN, Kortere Ordliste med Forklaring af Lydskriften. 3. Udg. Oslo 1947. 
STROMPDAL, KNUT, Gamalt frå Helgeland, 1-3. Oslo 1929, 1938 och 1939. 

(Norsk Folkeminnelags skr, 19, 40 och 44.) 
STRÖM, ERIK M, De Angermannia. Prxside HARALD() VALLERIO. Ak avh. Upp-

sala 1705. 
SUNDBERG ANDERSON, ERICFI, Ordlista öf ver Jemtskan och dess bemerkelse på 

Swänska inrättad Ähr 1729, utg genom J NORDLANDER. (SvLm 1906.) 
SUNDBÄRG, GUSTAV, Betänkande i utvandringsfrågan och därmed sammanhäng- 

ande spörsmål. Sthlm 1913. (= Emigralionsutredningen. Betänkande). 
Svensk Uppslagsbok, bd 14 och 16. Malmö 1933. 
S&S = SVERDRUP, JAKOB, & SANDVEI, MARIUS, Norsk rettskrivningsordbok. 

Bokmål. Oslo 1940. 
SvLm = Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv. Sthlm och Uppsala 1879-. 
Sv VI = Sverige VI. Se under GEIJER. 
SÄVE, C och P A, & GUSTAVSON, HERBERT, Gotländsk ordbok, 1-2. Uppsala 

1918-45. (Skr utg genom Landsmålsarkivet i Uppsala A: 2.) 
SWALL = SÖDERWALL, K F, Ordbok öfver svenska medeltids-språket, 1 a-2 d. 

Lund 1884-1918. 
TAMM, FREDRIK, Fonetiska kännetecken på lånord i nysvenska riksspråket. 

Uppsala 1887. (UUÅ 1887.) 
--, Etymologisk svensk ordbok, 1. Uppsala 1890-1905. 
TEUCHERT, HERMANN, Grundsätzliches fiber die Untersuchung von Siedelungs- 

mundarten. (Zeitschrift fur Deutsche Mundarten 1915. Berlin 1915.) 
TIBERG, Nus, Från den estlandssvenska undersökningen. En samling Russwurm- 

manuskript i ULMA. (SvLm 1943-44.) 
TORP, ALP, Gamalnorsk ordavleiding. (11.musTAD & TORP, Innleiding tu l Gamal-

norsk ordbok. Kra 1909.) 
--, Nynorsk etymologisk ordbok. Kra 1919. 
UNANDER, FERDINAND, Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län. Ak 

avh. Uppsala 1857. 
UUÅ = Uppsala Universitets Årsskrift. 
WAGNER, KURT, Deutsche Sprachlandschaften. Marburg 1927. (Deutsche Dialekt-

geographie 23.) 
[WAHLENBERG, GEORG,] Flora Svecica enumerans plantas sveciaa indigenas post 

Linnteum edita a G W, 1-2. Uppsala 1824-26. 
WALLQUIST, EINAR, »Kan doktorn komma?». Sthlm 1935. 
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WALLSTRÖM, SIGVARD, Studier i övre Norrlands språkgeografi med utgångspunkt 
från Arjeplogmålet. Ak avh. Uppsala 1943. 

WALTMAN, KAEL HYBERT, Lidmål. Sagor, sägner ock historier, seder ock bruk 
upptecknade i Frostviken, Jämtland. Ny samling utg av D 0 ZETTER-
HOLM. Sthlm 1939. (SvLm B. 39.) 

VENDELL, HERMAN, Pedersöre-Purmo-målet. Ljud- och formlära samt språkprof. 
Hfors 1892. 

VLL = VENDELL, H, Ordbok över de östsvenska dialekterna, 1-4. Hfors 1904 
-07. (Skr utg af Svenska Litteratursällskapet i Finland, 64, 71, 75 
och 79). 

[WENNBERG, F,] Ordbok öfver Allmogeord i Helsingland, utg af Helsinglands 
Fornminnesällskap. Hudiksvall 1873. 

WENZEL, WALTER, Wortatlas des Kreises Wetzlar und der umliegenden Gebiete. 
Marburg 1930. (Deutsche Dialektgeographie 28.) 

VERELIUS, OLAUS, Index lingvx veteris scytho-scandicx sive gothic. Uppsala 
1691. 

WESSEN, ELIAS, Zur Geschichte der germanischen N-deklination. Uppsala 1914. 
(13UA 1914.) 

--, Svenska växtnamn från 1500-talet ur ett botaniskt arbete i Linköpings 
stiftsbibliotek. (Linköpings Bibi Handl. Ny serie 4. Linköping 1924.) 

WN -= WESSMAN, V E V, Samling av ord ur östsvenska folkmål, 1-2. Hfors 
1925-32. (Skr utg av Svenska Litteratursällskapet i Finland 178 och 215.) 

, Bidrag till kännedomen om Österbottens svenska folkmål. (Folkmålsstu-
dier 4. Hfors 1936.) 

, De finlandssvenska dialekternas labiala vokaler, 1-2. (Folkmålsstudier 
4-5. Hfors 1936-37.) 

WESTE, E W, Svenskt och fransyskt lexicon, 1-2. Sthlm 1807. 
Vesterbotlens läns Kongl. Hushålls-Sällskaps handlingar 1-4. Sthlm 1827-33. 
WESTIN, H, Landsmålsalfabet för Jämtland och Härjedalen utarbetadt på upp- 

drag af Jämtlands läns fornminnesförening. Sthlm 1897. (SvLm XV. 3.) 
WESTIN, JOSEF, Ångermanlands gränser. (Svensk geografisk årsbok 1935. Lund 

1935.) 
VESTLUND, ALFRED, Medelpads folkmål. Inledning. Kap. 1-II. Sthlm 1923-

47. (SvLm B. 48.) 
, Om förklenande namnleder, i synnerhet »katt». (NoB 24.) 

WIKLUND, K B, Entwurf einer urlappischen lautlehre. Hfors 1896. (AUmoires 
de la SocMM Finno-Ougrienne X. 1.) 

, Lapparnas forna utbredning i Finland och Ryssland, belyst af ortnamnen. 
(Le Monde Oriental 5. Uppsala 1911-12.) 

, Urnordiska ortnamn i de södra lappmarkerna. (NoB 2.) 
, Lapparna. Sthlm 1947. (Nordisk Kultur X.) 

VINJE, AASMUND 0, Skrifter i utval, 2. Kra 1884. 
WISTRÖM, J A, Ett blad ur Helsinglands kulturhistoria. (Redogörelse för Hudiks- 

valls högre elementarläroverk 1873/74. Hudiksvall 1874.) 
WITT-STRÖMER, Bo, Ornithologiska iakttagelser i Vilhelmina socken af Åsele 

lappmark. (Fauna och Flora 11. Uppsala & Sthlm 1916.) 
Våra fåglar i Norden av C T HOLMSTRÖM, PAUL HENRICI m fl, 1. Sthlm 1942. 
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ZETTERHOLM, DELMAR OLOF, Hå 'årfäste'. (Nordiska texter och undersökningar 
utg i Uppsala av Bengt Hesselman 9. Sthlm 1936.) 

, Nordiska ordgeografiska studier. Benämningar på de unga husdjuren. 
Uppsala 1937. (Arbeten utg med understöd av Vilhelm Ekmans Uni-
versitetsfond 46.) 

, Om supradentala och kakuminala n-ljud i nordiska språk. Uppsala 1939. 
(SvLm B. 37.) 
Dialektgeografiska undersökningar. I. Ladugård. Manese. Fähus. II. Gumse. 
Tacka. Uppsala 1940. (Skr utg genom Landsmålsarkivet i Uppsala A: 1.) 

, se även under WALTMAN. 
ZETTERSTEDT, JOHAN WILHELM, Resa genom Umeå Lappmarker i Vesterbottens 

Län förrättad år 1832. Örebro 1833. 
ÅKERBLOM, BROR, Kvevlaxmålet i dess förhållande till granndialekterna. En 

språkgeografisk och bebyggelsehistorisk undersökning av folkmål i mellersta 
Österbotten. Ak avh. (Folkmålsstudier 8. Hfors 1940.) 

, Lapp-namnen i Finland. (Folkmålsstudier 11. Hfors 1945.) 
Årsbok för Sveriges kommuner, utg av Statistiska centralbyrån, 23 och 32. 

Sthlm 1940 och 1949. 
AASEN, IVAR, Norske Plantenavne. (Budstikken 1860, nr 1. Chra 1860.) 
AA = AASEN, IVAR, Norsk Ordbog med dansk Forklaring. 4. Udg. Kra 1918. 
ÅSTRöM, PETRUS, Språkhistoriska studier öfver Degerforsmålets ljudlära. Ak 

avh. Sthlm 1888. (SvLm VI. 6.) 
, Degerforsmålets formlära jämte exkurser till ljudläran. Sthlm 1893. 

(SvLm XIII. 2.) 
ÄIMÄ, FRANS, Lappalaisia lainasanoja suomen murteissa. Journal de la SocMM 

Finuo-Ougrienne 25. Hfors 1908. 
OEDER, G C, Nomenclator Botanicus enthaltend die Namen der in den Dänischen 

Staaten wild wachsenden Kräuter in Französischer, Englischer, Deutscher, 
Schwedischer und Dänischer Sprache. Khvn 1769. 

OHnLinG, SAMUEL, Dissertatio historico-oeconomica de Arieplog, paroecia lap-
ponke. Ak avh. Preeside JOHANNE LOSTBOM. Uppsala 1773. 

6STERBERG, K L, En kort ordbok över Ovikens bygdemål. Lund 1914. 
STERGREN, OLOF, Nusvensk ordbok, I-. Sthlm 1915-. 
STGREN, NILS, Blad ur Anundsjö sockens historia. (Arkiv för norrländsk hem-

bygdsforskning 1926-27. Härnösand 1927.) 

Geografiska förkortningar. 

Om landskapens indelning i huvudbygder och vissa socknars uppdelning se 
ovan s 23 f resp 25 if. 

Ajaur = Arvidsjaur 
A plg = Arjeplog 
Asjö = Anundsjö 
A-Solb = Solbergs-området i n Anund- 

sjö 

Bjholm = Bjurholm 
Borgv Borgvattnet 
Burtr = Burträsk 

cJämtl = centrala Jämtland 
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-d = -dal(en) — i norska bygdenamn 
Dfors = Degerfors 
Dl = Dalarne 
Dor = Dorotea 
D-Risb Risbäcks kapellförsamling i 

Dorotea 

-fj = -fjäll — i svenska bebyggelse- 
namn; -= -fjord — i norska 

Fjsjö = Fjällsjö 
Fredr = Fredrika 
Frostv Frostviken 

Gästr = Gästrikland 

Hattfj = Hattfjelldal 
He, Helg = Helgeland 
Hj = Härjedalen 
Hmdal = Hammerdal 
H-Sus = Susendalen i Hattfjelldal 
Hä, Häls = Hälsingland 
Härj = Härjedalen 

J, Jämtl Jämtland 
Juns = Junsele 

L, Lappl = Lappland 
LuL, LuLappm = Lule lappmark 
Ly-Björks -= Björksele-området i nö 

Lycksele 
Lycka = Lycksele 
LyL, LyLappm -= Lycksele lappmark 
Långs --= Långsele 

m = mellersta 
Mp, Medpd = Medelpad 

n =- norr(a) 
Nb = Norrbotten 
neFrosty = nedre Frostviken 
Ngrå = Nordingrå 
nHäls = norra Hälsingland (= nöHäls 

nvHäls) 
Nkalix = Nederkalix 
Nmal = Nordmaling 
No, Nordl = Nordland fylke 
Norrfj = Norrfjärden  

NT, NTrönd = Nord-Tröndelag fylke 
ny = nordvästra) 
nö = nordöst(ra) 

Ofdal = Offerdal 

PiL, PiLappm = Pite lappmark 

Bag = Ragunda 
Rams = Ramsele 
Res = Resele 
Revs = Revsund 

s söder, södra 
Sjvad = Själevad 
Skell = Skellefteå 
So-Ånäs = Åmmarnäs-området i 113,  

Sorsele 
So-Gargnäs = Gargnäs-området i sö 

Sorsele 
Soll = Sollefteå 
Sors = Sorsele 
Ssjö = Sidensjö 
ST, STrönd Sör-Tröndelag fylke 
Stens = Stensele 
St-Umnäs = Umnäs-området i ny Sten- 

sele 
sv = svensk(t), svenska; svag(t), svaga 
sö = sydöst(ra) 

T, Trönd = Tröndelag 
-tr = -träsk — i bebyggelsenamn 
Trsjö = Trehörningsjö 

Uåker = Undersåker 

v =-- väster, västra 
Vb = Västerbotten 
vbÅng = den del av Ångermanland, 

som hör till Västerbottens län 
Vg, Västergl = Västergötland 
Vm -= Vilhelmina, Vilhelminamålet 
Vm-Dik = Dikanits-området i ny Vil- 

helmina 
Vm-Fatm = Fatmomakke-området i ny 

Vilhelmina • 
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Vm-Lat = Latikbergs-området i ö Vilhel-
mina 

Vm-Malg = Malgomaj-området i m Vil-
helmina 

Vm-Rås = Råsele-området i s Vilhel-
mina 

Yhogdal = Ytterhogdal 
Ylännäs = Ytterlännäs 

Å, Ång = Ångermanland  

Ålid = Ådalsliden 
ÅsL, ÅsLappm -= Åsele lappmark 

ö = öster, östra 
Öb = Österbotten 
Öllavsnäs =- Östra Havsnäs, by i Ala- 

näs 
Ökalix = Överkalix 
Ölännäs = Överlännäs 
Örtr = Örträsk 
övFrostv = övre Frostviken 

Övriga förkortningar. 

a a = anfört arbete 
ace = accession(snummer) 
allm = allmänt, allmänhet 
a st = anfört ställe 
avh = avhandling 

= bestämd 
beskr = beskrivning 
bet = betydelse(r) 
da-no = dansk-norsk(a) 
dlkfier) dialekt(er) 
enl = enligt 
ev = eventuellt 
exc = excerpt(er), excerperat 
f- = forn- 
fi-ugr alf -= den finsk-ugriska ljud- 

skriften (se SETÄLÄ 1901-02) 
frgl = frågelista, frågelistsvar 
fär = färöisk 
förf = författaren 
hänv = hänvisning(ar) 
kortat = kortstavig 
litt = litterära (icke vetenskapliga) 
lmalf = landsmålsalfabet(et) 
lp = lapsk(t), lapska 
lulelp = lulelapsk  

långst = långstavig 
m- = medel- 
no = norsk(t), norska 
norsklp = norsklapsk 
oh -= obestämd 
omkr = omkring 
pitelp = pitelapsk 
pi = plansch; (grammofon)platta ; 

pluralis 
rspr = riksspråk 
sg = singularis 
sgsman = sagesman 
shetl -= shetländsk 
st = stark(t), starka 
sv = svag(t), svaga; svensk(t), svenska 
sydlp = sydlapsk 
typl = typordlista (i ULMA) 
u a = utan accenttecken i källan 

I -= utan längdbeteckning i källan 
u o = utan ortsangivelse 
uppt --= upptecknare 
u å = utan år(tal) i källan 
u ö = utan översättning 
åtm = åtminstone 
övr = övriga 

Av dessa förkortningar har somliga bara använts i materialsamlingar, fot-
noter, parenteser och liknande sammanhang. Förkortningssystemet är förfat-
tarens eget. Ovan ej anförda förkortningar torde inte behöva förklaras. 
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sid 

Förord  

ALLMÄN INLEDNING 

Undersökningens förutsättningar, mål och medel  1 

Vilhelmina och Åsele lappmark  1 
Ytvidd, folkmängd mm si, ÅsLappm's äldre bebyggelsehistoria 
och kyrkliga administration 2, befolkningsutveckling 3, nybyg-
garnas härkomst 3, världslig administration 4, gränsen mot Ånger-
manland 4, Vilhelminas bebyggelsehistoria och kyrkliga ad-
ministration 5, kyrkstaden 7, befolkningsutveckling 8, nybyg-
garnas härkomst 10, samfärdsel och handel 11. 

Vilhelminamålet och dess granndialekter  12 
Tidigare forskare om målen i ÅsLappm s 12, 0 P PETTERSSONS 
manuskript 13, förf's uppteckningar inom Vm 13, Vm-målets av-
gränsning utåt 14, målet i Vm's utkanter 15, Vm-målets enhet-
lighet 16, traditioner om invandrarnas mål 17, målen i övriga 
ÅsLappm 17, Vm's granndialekter utanför ÅsLappm 18, defini-
tioner av orden »granndialekter» och »nybyggarmål» 19. 

Den dialektgeografiska metoden  19 
Undersökningens syfte s 19, den dialektgeografiska metodens fall-
gropar 19, principiellt om urvalet 20, undersökningens avgräns-
ning 21. 

Allmän kommentar till materialet och kartorna 21 
Materialet och dess redovisning s 21, sovring av materialet 22, 
undersökningsområdet 23, landskaps huvuddelar eller huvudbyg-
der 23, principiellt om kartornas symboler 24, principiellt om 
beläggorter 24, socknars (och herreders) uppdelning på flera be-
läggorter 25. 

Om beteckning och citat  27 
Den grova beteckningen s 27, jämförelse med landsmålsalfabetet 28, 
diakritiska tecken 28, jämförelse med STORMS lydskrift 29, stav-
ningen i textcitat 29. 
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ORD OCH BETYDELSER 
sid 

Inledning  31 

Urvalet  31 
Svårigheter förknippade med en generell ordförrådsundersökning 
s 31, urvalet och dess subjektiva förutsättningar 32, ord- och be-
tydelsegeografiens värde för fastställande av dialekters äldre släkt-
skapsförhållanden 33, om semasiologisk systematik 34, principiellt 
om växtnamn, särskilt bärnamn 34, norska och lapska ord i Vm 39. 

Bärnamn  41 

Rosaceae  41 
Hjortron s 41: myrbär 42, multa nzolta och mylta 44, snottra 

dyl 46, åkerbär 47, stenbär 49, hallon 50, smultron 51. 

Ericaceae  52 
Lingon s52, odon 55: utterbär, odbär o dyl 56, hundballor 

dyl 67, våmstöt m fl 68, myrbär 71, björnbär, hundbär m fl 71, 
blåbär 74, svarta blåbär 75: björnbär 77, getbär, hästbär, 
ormslektbär m fl 79, kallbär, skomakarbär m II 80, glansbär, svart-
blåbär o dyl 82, tranbär 83: tran(u)bär, gåsbär m fl 84, myr-
bär o dyl 86, surbär o dyl 87, mjölon 88, ri p bär 90. 

Empetraceae  92 
Kråkbär s92. 

Cornaceae  94 
Hönsbär s 94: hönsbär, kankbär in fl 95, grisbär, hundbär m fl 96, 
kjerringbcer, kusbär m fl 96, sprakbär, stenbär, kangbär m fl 97, 
strandbär 99. 

Thymelaeacea e  100 
Tibastbär 8100: ti(ved)bär o dyl 101, källarhalsbär och tjädar-
halsbär 104. 

Övriga vilda bär  105 
Ormbär s106, trollbär 106, röda vinbär 106, häggbär, 
rönnbär och enbär 107. 

Uttal och genus hos bärnamn på -b&  107 
Accentarten s 107, försvagning av efterleden 108, genus 108. 

Sammanfattande översikt  109 
Bärnamnsskickets enhetlighet i Vm och ÅsLappm s 109, dess geo-
grafiska sammanhang med olika norrländska bygder 110, lån från 
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norskan och la pskan 111, nybildningar 111, motsättningar ifråga 
om bärnamn mellan Jämtland och Tröndelag 111, mellan Ånger-
manland-Västerbotten och Österbotten 112. 

Norska ord  113 

Vilhelmina och Norge  113 
Gränsexaminationen 1742 s 113, handel och utvandring 114, 0 P 
PETTERSSON i Norge 114. 

Inledande anmärkningar  115 
Svårigheten att identifiera norska lånord i Vm s 115, PETTERSSONS 
norvagismer 116, materialets uppdelning i olika kategorier 116 
om termer och källor för norska och danska belägg 116. 

Material och diskussion av de enskilda orden  117 
Blygen s 117, dramm 118, dyrka 118, enten 118, flog 119, fo(d)-
ägg 119, hag 120, hålla fram 121, höva sig 121, /musa 122, 
kropp n 122, lyse 122, löp 123, mangel 124, mangla 124, master 
125, norske 125, oskönsam 126, skodda f 126 (skodda v 127), skrå 
127, skröna f 127, skröna v 128, skrön(mak)are 128, skå 129, 
snodig 130, snor f 131, snål) 131, snåptur 132, snörapa 132, 
störrelse 132, stöv 133, svenske 133, tinne 134, tura 135, töla f 
135, tölor f pi 135, tövra 136, vada f 136, //vis 137, väderfast 
138, årviss 139, öl 139 (y/ och Oj- 140). 

Sammanfattande översikt  141 
Allmänt om de norska orden i Vm s 141, utbredningstyper, dansk-
norska ord och nynorska ord 141, tabell 142, sammanfattning 
145. 

Lapska lån  146 

Tvåspråkigheten i Äsele lappmark  146 
Äldre uppgifter om språkförhållandena i ÅsLappm s 146, om sven-
skar som talade lapska 148, om lapparnas svenska språk 148. 

Lapskt ljudsubstrat i det svenska Vilhelminamålet . . . 150 
Tonlös vokalavslutning framför tennis s 151, utebliven assimilation 
av r + dental 151, äldre -1gh och -rgh 152, tunt 1 152, tonlösa 
n, m och y framför tennis 152, samma kvalitet hos kort och långt 
a 152, sekundär diftongering 152, sammanfattning 153. 

Lapska lånord  154 
Ortnamn s154, appellativ 155, undersökningens metod 155, lapska 
källor 155, om beteckningen i de lapska beläggen 155. 
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sid 
Material och diskussion av de enskilda orden  156 

«Åja s 156, akka 156, bajk 157, batja 157, blerik o dyl 157, 
dursie 158, gajkdone 169, gatjen 159, ges kee o dyl 159, gipp 
160, lappgock(e1), (lapp)gokt o dyl 160, gocka 162, gockla 162, 
gomp(a) 163, jojka 167, jokes 169, järj(a) 170, kark och karfj(el) 
174, karka o dyl 176, kerk o dyl 179, kesa 181, korm o dyl 181, 
kosik o dyl 184, koxik o dyl 187, /a(etje 193, lusp 193, majk(ot) 
195, majkas 196, 1. mudd 196, 2. mudd(e) o dyl 199, mudda v 
201, mårka o dyl 201, purest 207, raj(a) 207, rajk(e) 209, 
räpp repp 209, skelk skilk 210, ekelka v 212, skåddeskinn 213, 
tjutj 213. 

Sammanfattande översikt  214 
Utbredningstyper s214, tabell 216, betydelsekategorier 219, om 
orsaken till att de lapska orden lånades 220, sammanfattning 221. 

Källor och förkortningar  222 

Otryckta källor  222 
Arkiv och bibliotek s222, äldre norrländska dialektkällor 222, 
nutida svenska och norska dialektkällor 223, lapska källor 223, 
övriga källor 224. 

Tryckta källor  224 

Geografiska förkortningar  237 

Övriga förkortningar  239 

BILDER 

De äldsta byarna i Vilhelmina och deras anläggningsår 6 
Kyrkstaden i Vilhelmina på 1890-talet  8-9 

KARTOR 

1. Orienteringskarta längst bak i detta textband. 
2-13. Språkkartor i särskilt karthäfte. 
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