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Om fingrarnes namn i svenskan.
Af

Johan Nordlander.

Des menschengeschlechtes älteste ge- 
schichte lagert verborgen gleich der seiner 
sprache, lind nur die sprachforschung wird 
lichtstrahlen darauf zuriick werfen.

J. Grimm.

Det torde måhända förvåna en och annan att se ett så ringa 
och obetydligt ämne som fingrarnes namn göras till föremål för 
behandling, och det i en vetenskaplig tidskrift. Och man får 
icke undra derpå. Det skall emellertid blifva vårt mål att i 
korthet uppvisa den stora kulturhistoriska betydelse, som dessa 
namn ega; och vi våga hoppas, att örn vår uppsats icke kan 
skänka annat nöje, skall den åtminstone föra tanken tillbaka till 
ens egen barndomstid och kalla till lif med tiden mer eller mindre 
bleknade men kära minnen.

Samma tanke, som den tyske heroen inom den moderna språk
forskningen uttryckt i de som motto anförda orden, finnes ock 
uttalad af en svensk språkforskare. Språkvetenskapen, yttrar 
prof. Richert (»Kulturhistoriska bilder» i »Svensk tidskrift» för år 
1876) kan komma till kännedom om mången yttring af folkets 
skaplynne och verldsåskådning, hvarigenom man kan bilda sig en 
viss föreställning om folkets framfarna lefnadsöden samt gången 
af kulturanlagens utveckling. — När fingrarnes namn ses i den 
jemförande språkforskningens ljus, lemna de det ypperligaste 
exempel på s. k. kulturord. Också hafva framstående män bland 
våra tyska stamfränder gjort dessa namn till föremål för grund
liga och omfattande undersökningar. Uti A. F. Potts arbete »Die 
quinare und vigesimale Zählmethode bei Völkern aller Welttheile»,



OM FINGRARNES NAMN I SVENSKAN. 27a

Halle 1847, upptogos i ett tillägg alla då kända namn hos de 
mest skilda folk. Samtidigt härmed offentliggjorde W. Grimm 
en afhandling »Ueber die Bedeutung der deutschen Fingernamen».*) 
Anslutande sig till dessa båda arbeten men i synnerhet det förra, 
egnade Rockholz i sitt omfattande verk »Alemannisches Kinderlied 
und Kinderspiel aus der Schweiz», Leipzig 1857, ett särskildt ka
pitel åt fingrarnes namn och värde, sid. 99 o. f., och med sitt rika 
material kunde han i de flesta fall styrka sanningen af de slut
satser, hvartill de föregående forskarne kommit.

Efter Rockholz’ föredöme vilja vi här med ledning af Grimms 
och Potts nämnda arbeten behandla fingrarnes namn i vårt moders
mål. Till den ändan ha vi sammanfört de upplysningar, som i 
denna väg varit att hemta uti vår landsmåls-literatur och full- 
ständigat dessa med egna uppteckningar.

Såsom man snart finner, äro namnen nästan alltid rimmade 
(»gå på rim»), hvarför de för rimmets skull underkastas förän
dringar och förvrängningar. För att rätt uppfatta sådana namn 
är det derför nödigt att taga hänsyn till rimmets inflytande. 
Innan vi gå till behandlingen af de särskilda fingrarnes namn, 
lemnäs derför här en öfversigt af namnen.

a) tummitått; b) slekepått; c) långman; d) gullbrand; e) lill- 
picki. Finland.

a) tumitopp; h) sleke ruing-kopp; c) långer män; d) vänder 
han; e) lill-sikevirus. Finland.

e) lillping; d) gollring; c) långstock; b) slepatuppi; a) tubussi. 
Finland.

a) tummetått; b) slekepått; c) gullebrand d) gullengan; e) 
spille-minkel. Ångermanland.

a) grötgubben; b) sleka köppen; c) langstanga; d) ringfingre; 
e) lillfingre. Ångermanland.

a) tammas-gubben; b) slikke-köppen; c) långstången; d) 
gullringen; e) lilltingen. Ångermanland enl. Rz **).

a) tömmelitapp; b) slekapalt; c) langman; d) gullbrand e) 
lilla Per Olofs man. Ångermanland.

a) tummetoppen; b) pillerpotten; c) långman; d) gullbrand 
e) lit’n fattig finne. Ångermanland.

') Senast tryckt i »Kleinere Schriften» von Willi. Grimm, Berlin 1883, 
3:e band, sid. 425.

**) Härmed utmärkes Rietz Dialektlexikon.
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e) lillfingre; d) gullringen; c) alängen; b) storryttarn; a) 
pärsnickarn. Ångermanland..

e) Hidingen; d) gullringen; c) långstången; b) slepapörten: 
a) stubblörten. Ångermanland.

e) lillbingen; d) gullringen; c) långstånga; b) slekaköppen; 
a) gobben själv. Ångermanland.

e) lillfingre; d) namlösfingre; c) långfingre; b) tumlingsfingre; 
a) tumlinjen. Jemtland (Fors).

a) tömlinjen; b) filtjyfven; c) långfingre; d) ringfingre; c) lill
fingre. Medelpad.

e) lillfingre; d) gullringen; c) långstånga; b) släkaköppen; 
a) störgubben öpp i talltullan. Medelpad (Ljustorp).

e) lillfingre; d) melönsfingre; c) störfingre; b) sletjepetten;
a) tumlinjen. Herjeådalen.

från högra tummen: a) tummeknopp; b) slickapott; c) långe
man; d) lille svän; e) lilla gubben Per Jönsson; såsom fortsättning 
härpå från venstra lillfingret: e) lillping; d) gunring; c) långstång;
b) petstickan; a) tommos. Gestrikland.

a) tivelitupp; b) släkjebutt (slättjebutt); c) langstang; d) lill- 
mårå; e) lillpink. Dalarne (Elfdalen), liz.

a) tivelitupp; b) slak i butt; c) långstång; d) hjertlikan; e) 
lillpink. Dalarne (Mora), Rz.

a) tummetött; b) slikkipött; c) långemann; d) gullbrand; e) 
lille Pelle på ändan. Södermanland (Dalarö), Rz.

a) tummestocken; b) lekebotten; c) lång stång; d) gullebrand 
e) lille man. Södermanland.

a) tummetött; b) slikkepott; c) långemann; d) stakkars han(d);
c) lille vickevire. Vestergötland och många andra landskap af 
Götaland. Rz.

a) tummetutt; b) slikkeputt; c) långemann; d) härtihann 
(hjärtlihann); e) lille vikke viring eller lille klussmann (krigsman). 
Småland. Linder: Örn allmogemålet i S. Möre härad s. 47.

a) tömmet-åpp; b) slekkepått; c) lawmann; d) gullbran^ e) 
léllé pär i piggevann. Bohuslän. Nilén: Allmogemålet i Sörbyg- 
den, s. 140.

a) tummetött; b) slickepott; c) långeman; d) Hans i strann; 
e) lilla pipa i Värmelann. Bohuslän.

e) lillelingen) d) gullfingen; c) långaspånga; b) slickatånga; 
a) böen (bonden) själf. Bohuslän.
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e) lillpinka); d) gullrinka; c) långstånka; b) gullbånka; a) 
störtommos. Bohuslän.

a) tömmetott; b) slickepott; c) långenian; d) lille Johann; e) 
lille Pal i pinka. Bohuslän.

a) tummetött; b) slikkepött; c) långemann; d) havre-häst; e) 
lille-präst. Skåne. Rz.

e) lillfingerring; d) gullfingerring; c) långlöpare; b) peppar- 
stötare; a) lusknäkkjare. Skåne. Rz.

Tummen.

Bland fingrarna innehar tummen högsta rangen, hvilket helt 
naturligt förklaras af hans stora praktiska betydelse. Att skada 
ens tumme var ock i de gamla lagarne belagdt med högre böter, 
än om det gälde något af de andra fingrarna. Hos anglosaxarne 
värderades han till BO skilling, men ringfingret, som stod honom 
närmast i värde, till blott 17 skilling. Uti guta-lagen stadgas det, 
att »hvart finger är bott med fyra marker penningar, om det är 
af; |)Umplingr at tweim markum silfs.» Af tummens stora vigt 
förklaras ock den omständigheten, att namn på honom ej, såsom 
annars ofta sker, bildas med subst. finger såsom senare led. Uti 
våra uppteckningar söker man förgäfves någon sådan samman
sättning. I tyskan är förhållandet det samma. Undantag göra 
blott fornnordiskan och dansk-norskan, som lia sådana former som 
pumal-fingr, tommel-finger för att skilja tummen från stor-tån, som 
heter pumal-td.

På samma uppfattning grundar sig ock tummens grekiska 
namn åvri-xeiQ, hvarigenom tummen utmärkes »som den de 4 
andre Angre motsatte deel af haanden»; Berg, »Grsesk-Dansk 
Ordbog». Deraf att tummen, strängt taget, icke räknats till fing
rarna, kan pekfingret kallas främst-fingret, såsom fallet är i Da
larne och Ångermanland.

Tummen skiljes i folkspråket från de öfriga fingrarne genom 
namn, som antyda stor myndighet och värdighet. Rietz anför från 
Ångermanland namnet tammas-gubben och förf. har der antecknat 
namnen gubben-sjelf och gröt-gubben samt stor-gubben upp i tall
tullan i Medelpad. »Gubben» är i' talspråket en vördnadsfull be
nämning på ens förman; så kalla drängar sin husbonde, gesäller 
sin mästare och sjömän sin kapten. När man i Ångermanland
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frågar efter gubben eder eller han sjelf, menas dermed husbonden. 
I den saliska lagen kallas tummen enligt Rochholz alah-thuma 
d. v. s. guds-finger, och rummet mellan tummen och pekfingret 
namnes Wodan-spanne. Med tanken härpå vore det kanske ej 
allt för djerft att i namnet gtibben-sjelf se en hänsyftning på ingen 
mindre än allfader Oden, på liknande sätt som man i goffar (god 
fader) och gobonn (den gode (hus-)bonden) finner guden Thor. I 
Bohuslän är böen själf (bonden sjelf) ett af namnen på detta 
finger.

Första fingrets vanligaste namn är tummen, hvilket ord i mer 
eller mindre skiftande form förekommer i alla germanska språk 
och derigenom bevisar sig vara af mycket hög ålder. Ordets 
härledning är ej fullt säker. I forntyskan uppträder det under for
men dumo, som af Grimm sammanställes med verbet duhjan, 
trycka (premere). Tummens latinska namn är pollex med eller 
utan tillägg af dignus. Betydelsen af detta namn är ock osäker. 
Redan Isidorus framstälde i Origines lide boken en förklaring: 
Primus (se. digitus) pollex vocatus, quod inter ceteros polleat vir- 
tute et potestate.» Denna härledning af pollere, vara stark, ger 
onekligen en god mening, men på goda grunder har ock en annan 
tydning framstälts. Pollex kommer »troligare af polliceor (edligen 
lofva) såsom det finger, hvarmed löften bekräftades» (se Cavallin, 
Latinskt lexikon, s. 327). Denna sed är ock känd bland ger
manerna. Från Pommern har Grimm s. 428 den uppgiften, att 
när två personer öfverenskommit örn något, gjort ett aftal, så vid
röra de hvarandra med tummarna eller stöta dem mot hvarandra. 
Afven hos oss är denna bekräftelseform känd och brukad, i syn
nerhet bland ungdom och på skämt. När två personer aftalat att 
gemensamt gå till ett ställe el. dyl., yttras ofta: det tumma vi pål 
— hvarpå den ene trycker sin högra tumme mot den andres. 
Om man skall försöka sin lycka i spel, ropar man enligt Grimm 
åt någon god vän, i synnerhet harn: räck mig tummen! hvarvid 
den tilltalade sticker sin tumme under de andra fingrarna och 
trycker dem hårdt samman. Einem den daumen halten är derför 
liktydigt med favere alicia, gynna någon. I sammanhang här
med står en i synnerhet hos romanska folk men äfven hos oss 
känd sed, som hos Grimm nämnes »einem die feige weisen» och 
af honom s. 429 närmare beskrifves. En antydan örn samma 
bruk finnes redan hos Plinius (Nät. hist. 28, 5), der det heter:
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pollices, ouni faveamus, premere etiam proverbio jubemur, d. v. s. 
när vi vilja gynna någon, befalles det oss genom ett ordspråk att 
trycka tummarna.

Tummens namn äro icke synnerligen många, men dock finnas 
några. Såsom kort och tjock namnes han stubb-lorten, hvarmed 
man kan jemföra det tyska dickbuk. Haus användning har ock 
gifvit anledning till några namn. Rockholz, Grimm och Simrock *) 
upptaga namnet lausknicker, luseknicker, liiskenknicker. Liksom 
saken förekommer ock namnet i vårt land. Rietz upptar nämligen 
för Skåne formen lus-knäkkjare. Härmed är att sammanställa ett 
i Vesterbotten brukligt rim. Medan lusen kunde tala, sade hon 
nämligen: »koka mig i lut, är jag sju dagar sjuk; men nagel- 
trånget och badstuguröken är det värsta jag vet af». — Som 
kändt, begagnar allmogen i allmänhet vid måltiderna ej knif och 
gaffel utan i stället fingrarna. Skämtsamt kallas derför ock i 
Ångermanland handen för »fem-klo-gaffeln». Af denna anledning 
har tummen i detta landskap det tydligen ej synnerligen gamla 
namnet pär-snickaren, d. v. s. det finger hvarmed man skalar 
potatis (päron). När man klenar smör på bröd, sker detta i hvar
dagslag alltid med tummen, men detta förfaringssätt har dock 
icke gifvit anledning till något namn, för så vidt vi känna. Kan
ske detta bruk synts så naturligt, att man ej kommit att egna 
uppmärksamhet deråt.

Pekfingret.
Om det första fingret har få namn, så har det andra dess 

flere. Dess högsvenska namn är pekfinger, danska pegefinger, 
tyska zeigefinger. Härmed öfverensstämmer ock det latinska 
namnet, som är index. Derjemte förekomma salutaris 1. demostra- 
torius (sc. digitus), »(juia före eo salutamus vel ostendimus» (Origi
nes). — Emedan pekfingret egentligen ej räknats till fingrarna, har 
det i ångermanländskan och dalmålet fått namnet främst-fingret samt 
i det förra målet och jemtskan fram-fingret. Detta är ej någon 
enstaka stående företeelse. I tyskan finnas från 1600-talet sådana 
namn som vorder-finger och vorderste finger, och dermed öfver
ensstämma engelska forefinger, holländska voorvinger. I gamla

*) »Das Deutsche Kinderbuch».
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tyska lagar kallas fingret proximus a politie l. proximus pollici. 
Från grannskapet med tummen utgår ock det jemtländska namnet 
tumlingsfingret, tumfingret i Södermanland och Roslagen.

En grupp namn på detta finger pekar tillbaka på de aflägs- 
naste tider och ursprungligaste lefnadsvanor. Dessa namn äro hos 
oss bildade af verbet slicka och hos andra folk af ord med samma 
betydelse. Orsaken till namnet är tydlig och klar, i synnerhet 
örn man haft tillfälle att studera allmogens lefnadssätt. När 
exempelvis modern hällt mjölk ur ett trög, äro barnen tillreds att 
medelst detta finger tillgodogöra sig den grädde, som möjligen 
finnes qvar efter kanterna; och örn man råkat spilla litet sirap 
på bordet, är intet naturligare än att man upphemtar detta med 
pekfingret och öfverför det till munnen. De på denna sed tydande 
namnen äro ganska många men delvis förvridna. Tydliga äro 
sådana som sleka-köppen (ö = slutet o; af köpp, kopp), sleke- 
ruring-kopp (af slicka, Turing (ett slags rätt) och kopp) samt 
slicka-tånga (af tång). Möjligen genom inflytande af någon folk- 
etymologi har man i Södermanland formen lekebotten. Egendom
ligt förefaller namnet slepa-porten, hvars senare led väl bildats 
för att framkalla rim med stubb-lörten, tummens namn. Till förra 
sammansättningsleden är namnet att jemföra med finska namnet 
slepa-tuppi från Wasa-trakten.

Namn med denna betydelse finnes icke allenast öfver allt, 
der svenskt språk talas, utan äfven i dansk-norska dialekter, i 
tyskan, lithauiskan och grekiskan, hvartill kan läggas, att Pott 
anför till och med ett mongoliskt namn med liknande betydelse. 
För norskan upptar Aasen formerna sleikjarpott och sleikjefinger. 
I det tyska barnspråket finnas sådana namn som botterlicker (den 
som slickar bort smöret), piitjenlicker (den som slickar ur skålen), 
pottenlicker eller leckmännchen samt blott lecker. Pekfingrets 
grekiska namn är ki%av6g, »fingren, hvormed man slikker (lema)» 
Berg, »Grsesk-Dansk Ordbog».

I nära sammanhang med dessa namn står det medelpadska 
namnet fil-tjyfven (af fil, grädde, och tjyf, tjuf), syftande på den 
hos barn ingalunda ovanliga förseelsen att medelst detta finger 
olofligt smaka på grädden å mjölkbunken. Afven i tyska barn
rim tillägges detta finger en viss böjelse för snatteri. Efter Sim- 
rock anföra vi här ett sådant.
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Das ist dev daumen,
Der schiittelt pflaumen,
Der Hest sie,
Der isst sie,
Und der sagt: wart, ich wills der mutter sagen.

I det man framsäger denna strof, pekar man för hvarje vers 
på ett finger, börjande med tummen. Från Skåne meddelar Rietz 
följande delvis liknande rim:

Ja ä sulten, 
ja vill ha mad, 
hör ska du ta et? 
i mors skav (= skåp), 
ja si(g)er et.

Pekfingret har äfven andra namn. Så kallas det — och det 
med fullt skäl — pet-fngret af verbet peta samt pillerpotten med 
samma betydelse; jfr pillra, sakta vidröra, fingra något, lätt peta 
i något, Rz s. 497.

Enligt meddelande af komministern Jul. Hultin i Tärendö, 
Norrbottens län, bar fingret derstädes namnet nenä-sormi, af 
nenä, näsa, och sorni, finger; således: näs-finger. Orsaken till 
namnet kan icke vara mer än en, och denna är påtaglig.

Dunkelt synes oss namnet stor-ryttaren. I fornfriesiskan och 
angelsaxiskan kallas fingret schotfinger, scyte-finger, emedan man 
med detta finger spände bågen, och i tyska lagar utmärktes det 
genom omskrifningar sådana som secundus digitus unde sagittatur 
eller qvo sagittatur.

Långfingret.
Emedan detta finger genom sin längd skiljer sig från de öf

riga'7 fingrarna, har det fått namn deraf. Den första sammansätt- 
ningsleden är hos oss nästan ständigt adj. lång, hvaremot den 
senare leden vexlar. An liknas fingret vid en spång (långa- 
spånga), eller stång (lång-stång), än vid en stock (lång-stock) • 
vidare vid en man (långerman, långeman, långman; laivmann 
(enl. Nilén). Aasen upptager för norska allmogemålet utom långe
säng (= staang) äfven langetong (= taang) och långfinger. Tyskan 
eger ock härtill svarande former såsom langemann, langmänn- 
chen, langluchs, langluchs, långhals m. fl. Vidare förekomma
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sådana namn som långlöpare (Skåne), långsMnk (= långben, Ån
germanland) samt storfingret.

Hos Grimm förekommer sid. 405 följande förteckning på nu 
brukliga svenska fingernamn: tumme, pekfinger, medlerste, fjärde, 
minste. Namnet »medlerste» torde emellertid knapt förekomma, 
liksom ock det för ringfingret upptagna namnet »fjärde»; åtmin
stone ha vi förgäfves sökt derefter. I andra språk deremot finnas 
talrika namn, som bildats med afseende derpå, att detta finger är 
det mellersta. Engelskan har middle finger, tyskan mittelfinger, 
latinet medius och grekiskan utäng. — Latinska författare anföra 
ock för detta finger namnen infamis och impudicus, hvarmed jem- 
föras tyska narren- eller metzgerfinger och arschfinger samt hol
ländska schaamvinger. Fingret har enligt Isidorus fått detta 
namn, quod plerumque per eum opprobrii insectatio exprimitur. 
Antagligen syftar Isidorus härvid på en hos romarne förekommande 
sed att hålla långfingret utsträckt samtidigt med att peli- och 
ringfingren böjas för att dermed framställa en priap. Det sista 
af de tyska namnen är enligt Grimm att härleda a verrendo 
podice. Någon motsvarighet till dessa namn kunna vi ej uppvisa.

Ringfingret.
Långfingrets namn i svenskan äro sålunda ej synnerligen 

många och omvexlande; ringfingret är deremot rikt på namn och 
spelar i många afseenden en vigtig rol. Redan hos Pindus kallas 
detta finger digitus medicus, och på franska nämnes det 1447 doy 
medicinal. Härmed öfverensstämma ock de anglosaxiska och 
danska namnen Iceccfinger, Imgefinger. Man har försökt förklara 
detta namn deraf, att de gamla läkarne brukade detta finger vid 
läkemedels tillredande eller deras begagnande, men en djupare 
grund måste finnas. Grimm förklarar namnet på följande sätt. 
Det är, säger han, en lika gammal som vidt utbredd tro, att sär
skildt begåfvade menniskor kunna bota sjukdomar genom att lägga 
handen på sjuka ställen eller med henne stryka derpå. Intet är 
då naturligare, än att denna hemlighetsfulla kraft tillagts icke 
blott hela handen utan äfven enskilda finger. Så gjorde gre
kerna, och vid edgång framräckes ömsom hela handen, ömsom 
ett eller flere fingrar. Att en sådan magisk kraft förbundits med 
detta finger, kan med säkerhet påvisas. I Wales kallas det för
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trolldomsfingret, och förf. har i Jemtland af tillförlitlig sages
man fått den upplysningen, att »venstra namnlösfingret (ringfingret) 
af en qvinna begagna trollkarlar till mycket.» En sådan troll- 
domskraft eger ock detta finger i den finska folkdikten Kalevala. 
Så t. ex. skildras den everldlige sångaren Wäinämöiens födelse 
med följande ord:

Och sitt fängsel port han öppnar 
med det ej benämnda fingret, 
läste upp det hårda låset 
med en tå på venstra foten *).

Det är en vidt utbredd och ännu ej alldeles utdöd föreställ
ning, att man ej med det rätta namnet bör nämna sådant, hvarför man 
af en eller annan anledning hyser fruktan eller vördnad. Så våga 
ej serberna att med rätta namnet benämna svåra sjukdomar, och 
allmänt har man fruktat att kalla djefvulen vid namn af fruktan 
att derigenom ådraga sig hans missgunst. Af liknande omtanke 
örn husdjuren kallas vargen för gubben, gullfot, gulltass, gråben, 
gråfot o. s. v. För åskan har man sådana namn som goa, fem. 
af adj. god, godbonden, godfar, godgubben.

På grund af denna föreställning har detta trolldomsfinger, i 
trollkarlars händer ett verktyg för både godt och ondt, af dubbel 
anledning fått det egendomliga namnet namnlösfingret i Jemtland 
namnlösen i Vermland och Roslagen, »det ej benämnda fingret» 
(nimitön-sormi, af nimi, namn) i finskan, der ungenannte i tyskan. 
Detta namn är af hög ålder och stor utbredning. Det förekommer 
i sanskrit under formen anåman (a privitivum och naman, namn), 
hos kineser, tibetaner, mongoler, osseter, tithauer och — hvaröfver 
man mest förvånas — hos Amerikas indianer. När namn, som 
grunda sig på lika bruk af fingrarna, förekomma på vidt skilda 
tider och orter, är detta helt naturligt och väcker mindre undran; 
det låg tydligen lika nära för greken som för den svenska bonden 
att uppkalla pekfingret efter den gemensamma, på handens bygg
nad beroende seden att slicka med detta finger. Detta namn åter 
grundar sig på gemensamhet i föreställning och uppfattning 
hos kinesen, svensken och indianen m. fl., oell det är derför, som 
den stora öfverensstämmelsen slår en med häpnad. — I Tyskland 
har namnet börjat komma ur bruk, emedan den till grund för

*) Kalevala, öfversatt af (Hollan. Helsingfors 1864, s. 12.
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namnet liggande föreställningen försvunnit ur folkmedvetandet. 
Det kan derför vara af intresse att erfara, att namnet ännu är i 
fullt bruk i flere delar af vårt fädernesland. Enligt Grimm har 
det i tyskan ersatts af namnet Johan; kanske det dunkla namnet 
lille Sven från Gestrikland kan förklaras på samma sätt.

Vi öfvergå härmed till en flock namn, som äro bildade med 
afseende derpå, att detta finger företrädesvis är ringens bärare. 
Ringfingret är det i .högsvenskan allmänt och i landsmål stundom 
förekommande namnet på detta finger. I fornnord. hette det 
baugfinger, i nyhögtyskan har det formen ringfinger, uti italienskan 
annular, i franskan annulaire. Fingrets latinska namn var annu- 
laris, enligt Isidorus quod in ipso annulus geritur. I våra bygde
mål har fingret vexlande namn. Sådana äro: gull-brann, gult
brunn eller gullibrand af brand, staf, gnillinge eller gullfinger d. 
v. s. gullfingret, gullang ering, gullemann och gullrinka, gunring 1. 
gullringen, hvilket sista namn synes vara vanligast. Tyskan bal
ock gollen ring. Hos Aasen uppgifves gullbrand vara den van- 

* liga formen, dock tillägges: »Nogie St. Ildebrand (= Hildebrand?) 
Ellers ett mansnavn, som det synes, en form af Gudbrand». Gull
brand sammanhänger emellertid lika litet med mansnamnet Gud
brand, som Ildebrand med mansnamnet Hildebrand. Ildebrand är 
eldens staf, det eldröda guldets bärare. Om orsaken hvarför 
ringen bäres på handens fjerde finger, lemnar Macrobius, en 
latinsk lärd på 400-talet, den upplysningen, att en nerv ansågs gå 
från hjertat och ända till det fingret och der sluta i en förening 
af fingrets öfriga nerver, och derför hade de gamle prydt detta 
finger med ringen liksom med en krans (corona). Andra upp- 
gåfvo, att en åder sträckte sig från hjertat till detta finger, och 
på samma gång fingret smyckades, kröntes ock derför sjelfva 
hjertat. I sjelfva verket, säger Grimm, gälde under hela medel
tiden den tron, att ringfingret genom ådror stöde i särskild för
bindelse med hjertat. Detta förklaringssätt är emellertid alls icke 
tillfredsställande. Grimm förmodar, att någon gammal, vidt utbredd 
folktro ligger till grund för seden, och säger sig ej annars kunna 
fatta, hvarför fingret kallas herzfinger, der herzliche eller der 
zärtliche, namn som hos oss motsvaras af hjertfinger, hjertli(g) 
hand och »härti-hann (hjärtlihann)». Såsom förut är nämndt, har 
man tillagt detta finger hemlighetsfulla krafter, och hos grekerna 
var det helgadt åt ingen mindre än solguden. Såsom sådant
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mäste det vara rent och skärt, och derför kallas det ock för sin 
oskuld och renhet i motsats till digitus impudicus i tyskan för 
jungfraueniinger. Nu förefinnes en stark böjelse att smickrande 
likna allt vackert, skönt och ädelt vid guld; en välartad lärjunge 
blir sin lärares guldgosse (jfr tyska goldkind), i sagorna om
talas gyllene prinsar, prinsessor och slott, och smekande kallar 
allmogen äfven sina kor med sådana namn som guldblad, guld
blom, guldros o. s. v. Vid tanken härpå ligger det nära att an
taga, att detta åt solens gud helgade finger i synnerhet å den 
»vackra handen» (jfr tyska goldhand) blifvit kalladt guld-fingret, 
och att seden att bära ring på det framkallats af detta namn.

Såsom kortare än långfingret kallas ringfingret i Dalarne 
lill-mårå af subst. mår, stång, stör, påle, Rz. s. 452.

Hos Rietz upptages s. 436 från Vesterbotten för detta finger 
namnet mening utan hvarje antydan om ordets härledning. Detta 
är väl samma namn som det af förf. i Herjeådalen antecknade melöns- 
fingre. Örn detta får sammanställas med det derstädes förekom
mande adj. melöng, för hvilket jag antecknat betydelsen af »medel
måttig (att äta, gå, arbeta o. s. v.)», blefve namnets betydelse 
ganska god. Rietz har ock s. 436 just från Vesterbotten adj. 
melung, melong, medelmåttig.

Med afseende på ringfingret återstår blott att tillägga några 
till betydelsen dunkla namn. Sådana äro hafre-hann (Bohuslän) 
och hafre-häst — rimmande med lille prest — från Skåne, Iclinger- 
han(d) från Ångermanland, Hans i strann (Bohuslän *), stackars 
han(d) från Vestergötland och flere landskap, vänder han från 
Finland och stickitann från mellersta Sverige, af sagesmannen 
uppfattadt såsom vårdslöst uttal för stick hit hann (handen)! I 
Nerike kallas fingret golia med öppet o-ljud.

Lillfingret.

Att döma af de hos Grimm och Bockbol/, upptagna namnen 
på detta finger äro de svenska flere än de tyska, och dock torde 
de af oss kända namnen vara blott ett fåtal af hvad som finnes ä 
folkets läppar. Det femte fingrets flesta namn äro bildade med

') Jfr det tyska namnet Johan s. 11; i Bohuslän fins ock namnet lille
Johann.

20
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afseende derpå, att detta finger är det minsta af alla. Hos gre
kerna kallades det [tvål(j d. v. s. den som icke kan se långt; ro- 
marne kallade det minimus, hvilket namn förekommer i den saliska 
lagen; i fornn. namnes det litilfingr, i svenska landskapslagar litle 
finger, och öfver hela landet är lillfingret det vanliga namnet i 
allvarligt tal. Finskans namn på detta finger är pikku-sormi af 
adj. pikku, liten, hvilket väl ock ingår i det af mig från Vasa- 
trakten upptecknade lill-picki. För öfrigt förekomma sådana namn 
som lille man, lill-bingen, lill-ping, lill-pinge, lill-pingen och lill- 
pink, det sista enligt Rz från Mora (Dalarne). I holländskan kallas 
fingret pink, eg. ett litet smalt skepp, båt. Vidare finnas sådana 
namn som liten fattig finne (Gestrikland), lille brissman (krigs
man, Småland); lille prest (Skåne, rimmande med hafrehäst); lilla 
prinsen i gata (Bohuslän); litte, litte nine (Norge); lille viringen 
(Småland), lille virom (Oland), lill-sikevirus (Finland), lille vicke 
vire (Vestergötland m. fl. landskap), lille vicke viring (Möre härad 
i Småland); lill-tilleri-tippen i ästäss och spille-minkel (i Ånger
manland); lille finge myre (Göteborg), lilla pipa i Värmelann 
(Bohuslän).

Rätt ofta förekomma former innehållande namnet Per med 
egendomliga tillägg. Sådana äro: lilla Pelle på jorden (Upland), 
lilla Pelle på ändan (Södermanland), léllé Pär i piggevann (Sör- 
bygden i Bohuslän), lille Pål (= Per) i pinka (Bohuslän), lilla 
Per Mattsson på ändan (Vermland, J. Magnussons tillägg till 
Noreens ordbok öfver Frykdalsmålet), lilla gubben Per Jönsson 
(Gestrikland), lilla Per Matsson speleman; lille Peer Spill emand 
(Danmark), lilla Per Olofs man (Ångermanland).

Isidorus har för detta finger namnet auricularis, hvilket han 
förklarar deraf, att man med detta finger aflägsna!- smuts ur örat. 
I öfverensstämmelse med detta namn hafva portugiser och span
jorer namnet auriculare, fransmän auriculaire, och bolländarne 
kalla det oorvingcr. Grimm uppgifver, att motsvarighet härtill 
saknas i det tyska folkspråket, lika som han förgäfves sökt det i 
de nordiska munarterna. Vi lia icke heller funnit detta namn. 
Emedan detta finger slutar raden, kallades det i fornfrisiskan 
slutere, den som slutar. Dermed torde man få sammanställa de 
ofvan anförda namnet »lilla Pelle (1. Per Matsson) på ändan.» 
I svenska finnmarkerna kallas fingret sakari-sormi, af sakari tinne, 
yttre rand. — Uti tyska hamrin) sådana som det s. 279 anförda



tillägger man lillfingret åtskilliga dåliga egenskaper. Det är 
listigt, inställsam!, till och med tjufaktigt. Grekerna kallade det 
oek xaxog, och Mercurius var dess gud. Det gifves hos oss, säger 
Grimm, hvilken vi här ordagrant följa, barnrim, der fingrarna 
samtala om något streck, som de ämna utföra. Tummen deltager 
dock icke deri, han nämnes blott utan vidare. Pekfingret säger 
sig gerna äta plommon (jfr »ja vill lia mad» i den efter Rz s. 279 an
förda strofen), och långfingret vill veta, hvar sådana finnas (»hör 
ska du ta et?»), ty genom sin längd kan detta bättre än något 
annat finger komma åt frukten. Ringfingret angifver vägen (»i 
mors skav»), men så kommer lillfingret och hotar att säga allt för 
fadern eller ännu oftare för modern (jfr ja si(g)er et). Afven 
händer det, att lillfingret äter upp hela refvet: »Kleinteufelchen 
hat sie (korfvar af en oxe) all gesz». På liknande sätt förhåller 
sig lillfingret, när tummen varit nog olycklig att fälla i sjön. Pek
fingret drager då upp honom, långfingret bär honom hem, ring
fingret bäddar ned honom, men »der kleine schelm da hat ilin 
wieder aufgeweckt», eller »der kleine spitzbub hat alles der mamma 
geseit» (Simrock s. 7 *). Att fingrets art och lynne äfven hos 
oss öfverensstämmer med den hos tyskarne vanliga föreställningen, 
framgår dels af den ofvan efter Rz anförda strofen, dels ock af 
det från »Södermanland upptecknade namnet sqvallerfingrct. I 
Bohuslän kallas det i ett rim för sladder-bytta. Dock är icke 
fingret så lågsinnad!, att det ej understundom kan visa sig ädel
modigt, såsom man ser af följande rim från Bohuslän:
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*) Det femte fingret är litet och svagt. Derför blir det åsidosatt af de 
andra och kan ej värna sin rätt. Såsom små barn har det då ej 
annat råd än klaga hos mamma för att der få skydd och rättvisa 
eller fritaga sig för delaktighet i de öfriga fingrarnes förbrytelser. 
Man jemföre de ofvan anförda rimmen med följande, hemtadt ur 
Rimes & Jerne de Venfance, par E. Rolland (Paris 1883), s. 21:

Celui-ci a vu le bevre,
Celui-ci l’a couru,
Celui-ci lä tenu,
Celui-ci l a uninge,
Celui-lå nä rien eu.
Il a dit å sa möre:
J’ n 'ai pas eli, j’ n’ ai pils eu.
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Deri fall(er) i sjön, 
den drar opp ’n, 
den drar hem ’n, 
den la ’n i sängen, 
den bre(der) på 'n.

Med hänsyn dertill, att detta finger är af mindre praktisk 
betydelse än något af de öfriga, kallas det i Vestergötland:

liten fattig qvinna,
som hvarken kan sy eller spinna.

Tillägg.

Hedan förestående uppsats* aflemnats till sättning, hafva några 
nya bidrag influtit, hvilka vi ej velat undanhålla våra läsare.

På Öland äro fingrarnes namn af följande lydelse: e) hu
lingen; d) gillängen; c) långastocken; b) knäpp opp ’n*); a) 
gubben sjelf. — För Vestergötland äro följande namn att tillägga: 
e) lill-Iinge-r; d) gullfinger; c) långspång; b) slickertång; a) kort
man; och a) tummetott; b) slickepott; c) långeman; d) silfver- 
hann; e) lille Per på gärden. — Uti Bohuslän är Karl-Johann 
namn på ringfingret, och lillfingret nämnes der äfven lille Per i 
pinkevann eller lille tippen på ändan. Från obekant håll har jag 
lille kom sist. På detta finger finnes ännu ett annat namn. J. O. 
Halliwell, »Populär Rhymes and Nursery Tales», London 1849, anför 
nämligen sid. 105 från vårt land följande namn: Tomme tott, 
Skeke pott, Långe man, Hjertlig hand, Lille, lille, lille gullvive. 
— Det lilla fingrets benägenhet att sqvallra framgår af flere rim 
såsom:

Jag vill ha mat.
Hvart ska ja ta ’n?
I mors kista 
för lilla 
sladderbytta.

Bohuslän.

*) Detta namn torde bero derpå, att man vid rimmets genomgående 
böjt upp fingret.
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Jag är hungrig; 
jag vill ha raat.
Hvar ska vi tallen?
1 mors lilla skåp.
Tyst må dej, du lilla sqvallertacka!

Vestergötland.

Ge raå raat!
Hvar ska ja ta et?
I mors skåp.
Tal inte örn ’et!
Nej men!

Roslagen.

Då nian känner lilllingrets stora pratsjuka, är dess löfte örn 
tystlåtenhet i sista rimmet en ganska lyckligt funnen vändning.


