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Seder ock bruk bland allmogen i 
norra Bohuslän. 

Anteckningar av HENNING J OSEFSON. 

De personer, som meddelat det 'nästa av innehållet i föreliggande 
uppsats, äro följande: 

Johan Henrik Bohlin, f. å ön Musö i Behusläns norra skärgård 
1837, har seglat som sjöman i 3 år, avlagt styrmansexamen i Ström-
stad 1868; tjänstgjorde som 2:e styrman hos sin fader å en skonare i 
2 år, tils fartyget i Finska viken överseglades av ryska käjsarens lust-
jakt; bosatte sig därefter å sin fäderneö Musön ock ägnade sig där åt 
åkerbruk, fåravel, fiske ock själskytte; lever ännu. 

Konrad Lorentz (fädernenamn Lorentzson), f. 1851 å gården 
Knäm i Tanum; ärvde gården efter sin fader. Gården är bekant i 
socknen för sina många minnesmärken från vikingatiden (bautastenar). 
L. sålde gården 1906 ock lever på kapital ock diverse smärre syssel-
sättningar såsom skomakeri ock fiske i Kärnpersvik, Tanum. L. är gift 
sedan 1892 med 

Konstantia Simonsson, f. 1854 å gården Rörvik i Tanum. 
Hon har lemnat de flästa upplysningarna om boskapsskötsel o. dyl. 

Hilmer Andreasson, f. 1859 å Kämperöd, 1/8  hemman till-
hörande de Huitfeldtska stipendiehemmanen. Som älste sonen ärvde 
han gården 1892. A. livnär sig med åkerbruk ock fiske; har varit 
»vadbruse» (chef för ett vadlag) under fiskeperioden 1870-1897; ägnar 
sig för närvarande 'näst åt makrillfiske ock skarpsillfiske. 

Johannes Hansson, f. 1858 å Lilla Anrås i Tanmn; fiskare ock 
skutskeppare; bor sedan 1890 i Kämpersvik, Tanum. 

Bilda Olausson, f. å gården Ek i Lur 1862; gift 1883. Mannen 
rymde till N. Amerika, sedan han förslösat hustruns hemgift, ock lemnade 
hänne kvar med 4 barn att livnära sig å ett torp under det hemman, 
som de förr ägt. Hon har varit ofta anlitad jälp vid barnsängar. 

Elisabet Johansson, f. 1856, barnmorska i Grebbestad sedan 
1879; gift med skeppare Zakariason från Pindö. Hon har lemnat de 
flästa uppgifter om barnafödsel o. dyl. 
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Jan Abrahamsson, f. 1842 å gården Hälgeröd i Tanum; jord-
brukare ock fiskare; har lemnat de flästa uppgifterna om vrakplundring 
ock fiskarskrock; död 1915. 

Johan Back, Sydkoster, mästerlots, f. 1858 i Strömstad; gick i 
lotstjänst 1885; hummerfiskare ock själskytt. 

Bernhard Johansson, f. 1849 å Hälgeröd i Tanum; lantbrukare 
ock fiskare. I sin ungdom ägnade han sig åt sjömansyrket. Gården 
har en hel del hällristningar ock bautastenar. 

Martin Olsson, f. 1856 å gården Åseröd; skeppare, sillfiskare, 
bosatt sedan 1899 å Sämperöd. 

Karl Johan Skärström, f. 1829 i Strömstad, postiljon, lant-
brukare ock fiskare; tjänstgjorde huvudsakligen vid posttransporten 
Strömstad—Prästebakke ; pensionerad 1894; död 1915. 

Edvard Bohlin, f. 1862, f. d. båtsman; bosatt ri gården Skog-
torp i Tanum; sysselsätter eig mäst med snickeri. 

Människans födelse ock barndom. 
Före födelsen. Den blivande modern skulle noga akta 

sig för att »förse sig» på någonting, städse iakttaga renlighet till 
förekommande av att få ett osnyggt barn. 

Särskild fruktan tycks man ha hyst för »harmun» ock födelse-
fläckar. Harmynt blev barnet, om modern under havandeska-
pet fick se läpparna på en hare (fördenskull skära jägarna all-
tid bort dessa). Likaså om modern säg en plog i jorden, en kil 
i en vedkubbe eller en yxa i en stock. Dock kunde olyckan 
förebyggas, om kvinnan skyndsamt avlägsnade kilen eller yxan 
från dess plats. 

Födelsemärken fick barnet, om modern skrämdes av vådeld 
ock med handen tog sig på kroppen eller fick se en råtta ock 
strök sig någonstädes på kroppen. Om modern var närvarande 
vid slakt ock såg blodet rinna, kunde barnet också få födelse-
märken. 

Födelsen. Vid förlossningen skulle icke stål saknas hos 
modern, ock stål skulle sys in i barnets första kläder (för att 
förekomma »bortbyte»). Alla band på modern skulle lösas, ock 
ringar ock armband tagas av; alla knutar i rummet upplösas 
(ofta under det man mumlade: »Vad knutet är, skall upplöst 
varda»). Smutsen på hästarnas bogträn anses vara ett gott 
medel för »värkar». Lindriga barnsängssmärtor åstadkom man 
genom att låta modern krypa genom en vargskinnspäls. Var 
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förlossningen mer än vanligt svår, skulle man jälpa barnsängs-
kvinnan upp på en huggkubbe, ock från denna skulle hon hoppa 
ned på golvet. Kubben ansågs vara särdeles helig på grund av 
alla kors, som huggits i den med yxan. 

Den nyfödde. En silverslant skulle alltid läggas i bad-
vattnet för att tillförsäkra den lille rikedom ock lycka. Före 
första badet skulle modern kyssa sitt barn, för att hon skulle 
tycka om det. Med tummen ock pekfingret skulle hon trycka hårt 
å barnets kinder, så att det skulle få s. k. ledockor (gropar i 
kinderna). Med det första blodet, som kom ur navelsträngen 
skulle man måla barnets kinder, så att det skulle bli rödblom-
migt. Den avfallna navelstumpen förvarades ofta, ty kokt i mjölk 
ansågs den vara ett värksamt medel mot rev. 

Under tiden mellan födelsen ock dopet skulle ljus brinna 
varje natt, spjället skulle stå öppet, ock elden fick ej släckas 
på härden — allt detta för att hindra bortbyte. Bortbytet värk-
ställdes alltid av bärgjättens» gumma. Bärgjättarna ansågs, 
trots namnet, vara ett småvuxet släkte, som hade sin bostad i 
vissa utpekade större, branta bärg. Ett bortbyte kunde ej märkas 
förrän långt efteråt, när barnet vuxit upp, ty bärgjättungarna 
var alltid fula ock dumma. Inom Lurs socken fanns för om-
kring tre eller fyra årtionden sedan personer, vanligtvis idioter, 
som av allmogen med största bestämdhet påstods vara bortby-
tingar. 

Barnsängskvinnan skulle, under den tid hon hade »hedna 
bud» (tiden mellan förlossningen ock kyrkotagningen), alltid bära 
äggjärn på sig för att skydda sig för bärgtagning. Fiskarhustrur 
sysslade under denna tid huvudsakligast med spånad, ty allt garn, 
de då tillvärkade, ansågs synnerligen lämpligt att göra fiskred-
skap av. 

Vid kyrkotagningen skulle kvinnan träda över den innersta 
tröskeln i kyrkan med den högra foten först, för att barnet inte 
skulle bli vänsterhänt. Före kyrkotagningen fick modern icke 
hämta vatten, för då skulle barnet väta under sig i sömnen. 

Barndop. 1 barnets kläder skulle en stålbit sys fast 
för att skydda det för bortbyte ock ett silvermynt eller en bröd-
bit eller en blybit, som skulle tillförsäkra den lille framtida lycka 
ock rikedom. Om ett fruntimmer först mötte faddrarna på vägen 
till kyrkan, ansågs detta vara ett olyckligt förebud. För att 
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förebygga detta skickades en karl i förväg, som, då han gått 
ett stycke, skulle vända om ock möta faddrarna. Vid utgången 
ur huset skulle fadern gå emot faddrarna med en öppen psalm-
bok. Faddrarna skulle taga med tre havrekorn, tre nypon, aska 
ock ett hästskosöm ock kasta i första vattendrag, som passerades 
på vägen. 

Under dopakten skulle gudmodern torka barnet om näsan, 
medan prästen höll det; ty då skulle det sedermera bliva renligt 
ock snyggt. Faddrarna skulle läsa bönerna tyst för sig själva 
ock skynda sig att sluta »Fadervår» före prästen, ty barnet skulle 
då bli flinkt att läsa. 

Vid återkomsten från dopet skulle barnet mötas med en 
brödkaka, för att det aldrig sedermera skulle sakna bröd. Lycko-
samt var det ock, om fadern bar in barnet i huset. Under 
den tid faddrarna hade hand om barnet, fick de ej tillfredsställa. 
några naturbehov, om det skulle bli renligt ock ordentligt. 

Om det rä,gnade på dopdagen, ansågs detta borga för att 
barnets liv skulle bli lyckligt. 

Namngivning. Barnet fick i allmänhet namn efter 
någon släkting (i Bohuslän är bibliska namn mycket vanliga), 
Dock ville man ej »kalla opp» en ännu levande person, ty man 
trodde då, att denne snart skulle dö. 

Om ett barn dött i, en familj, skulle man inte ge det döda 
barnets namn åt ett efterkommande, ty det var otur med namnet, 
den nyfödde kunde också »vantrivas ock dö». 

Barnets vård ock uppfostran. Man fruktade mycket, 
att onda ögon skulle menligt invärka på barnets utveckling. 
Synnerligen farligt var det, om en med onda ögon försedd person 
fick se barnet naket. För att detta aldrig skulle inträffa, knöts-
en tråd om den lilles arm, så att barnet aldrig skulle vara naket, 
utan jämt ock ständigt ha en »tråd på kroppen». Det var också 
farligt att »rosa» de små (säga, att de var vackra, duktiga o. s. v.). 
Var någon nog taktlös att göra detta, fick han alltid en ganska 
oartig uppmaning till svar. 

Barnsjukdomar botades understundom med att smörja barnet 
med talg, som runnit av kyrkljus, eller med att i närheten av 
barnet blåsa i en kyrknyckel. 

Om barnet låg på marken eller golvet, skulle man aldrig 
stiga eller hoppa över det, då blev det kort till växten. 



BRÖLLOP. 

Åt barnet möglat bröd, blev det stort ock starkt; bränt bröd 
förlänade det vacker sångröst. Äta ock läsa samtidigt var skad- 
ligt för minnet. 

Mot feghet ock mörkrädsla jälpte, att barnet bet i de skäl- 
vande musklerna på en nyligen flådd kalv. 

Bröllop. 

8. De unga ha en hel mängd olika sätt att få veta, huru 
länge det skall dröja, innan de får träda in i det äkta ståndet,. 
ock att genom drömmar få uppenbarelser om huru deras till- 
kommande äkta hälft skall se ut. 

På midsommaraftonen kan man plocka sju, nio eller tolv- 
olika slags blommor ock av dessa binda en kvast, som man skall 
lägga under sin huvudgärd. I drömmen får flickan då se sia 
blivande man. Då blommorna plockas ock bindes, måste ung-
mön vara ensam, ock hon får ej yttra ett ord, ifrån hon börjar 
insamlingen av blommorna, till dess hon stiger upp på morgonen_ 
Talar hon, förlorar det hela sin värkan. 

Tre flickor kan slå sig tillsamman ock baka tre salta pann-
kakor. De tre skall på en gång ta fram skålen, slå sönder 
äggen, blanda i mjölk ock mjöl, hålla i vispen o. s. v. Här--
under skall icke ett ord fällas, ingen får skratta, hela förrätt- 
ningen skall präglas av det högtidligaste allvar. 

När de hårt saltade pannkakorna blivit gräddade ock varje 
flicka förtärt sin del, skall hon skyndsammast gå till sängs, se-
dan hon först ställt ett glas vatten under sin säng. Om natten blir 
hon törstig ock drömmer, att en mansperson räcker hänne vatten-
glaset. Sådan denne ser ut, sådan blir också den drömmande-
flickans make. Ett annat sätt att ernå samma resultat är att 
räkna fönsterrutorna i ett rum, där man ligger för första gången_ 

De nyfikna flickorna har också göken som orakel. Då göken' 
höres första gången om våren, frågar flickan: 

Gal gök! 
Gro lök! 
Sitt på kvist 
ock säg mig visst, 
hur många år 
jag ogift går. 
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En .värsrad upprepas efter varje galande, ock då strofen är 
slut, börjar flickan räkna, huru många gånger göken sedan gal. 
Håller han på för länge, ändras det naturligtvis så, att varje 
galande betecknar en månad i stället för ett år. 

Frieriet skedde vanligtvis genom en s. k. böneman. Till 
böneman utsågs i allmänhet en allvarlig, äldre man, som i er-
sättning för sitt besvär fick betalning (bestående av säd, bränn-
vin eller pänningar). Men det hände också, att den unge man-
nen själv försökte sin lycka, om han hade mod nog att göra det. 
saknade han det nödiga kuraget (»framfåN), så kunde han få 
det genom att gå in genom en särskild ingång, som fanns på 
somliga böndstugor. 1 Buar i Lurs socken visades en sådan 
»framfäHöstova,. Huset hade tre ingångar: en köksingång, som 
vanligtvis användes, en ingång till en korridor, som sträckte sig 

-tvärs igenom huset ock som användes av gäster ock främlingar, 
samt en ingång i korridorens motsatta ända på husets baksida. 
För närvarande var den senare ingången igänspikad, ty efter vad 
som sades, var det ingen som för att få »framfäl» gått igenom 
,den på de senaste tjugo åren. 

Förlovning. Vid förlovningen förärade fästmannen sin 
fästmö utom ringen även en psalmbok, en näsduk ock, om fäst-
mannen ansågs vara förmögen, också ett fickur. På somliga 
ställen ansågs kontrahenterna härefter så gott som gifta ock 
berättigade att utöva de äktenskapliga plikterna. 

Lysning till äktenskap skulle aldrig äga rum, då må-
nen vår i nedan; inte häller under fastlagstiden, emedan barnen 
då skulle få mörk hy. På den tredje lysningsdagen eller då 
,fästefolket datt ner frå prädikstoln», brukade vanligtvis bröllo-
pet stå. Under tiden mellan lysningen ock bröllopet skulle fäst-
folket ständigt gå med äggjärn på kroppen för att skydda sig 
för bärgtagning. 

Bröllopet borde hälst äga rum på hösten ock i brudens 
hem. Bruden skulle lägga en silverslant i skon ock på så sätt 
försäkra sig om framtida förmögenhet. Ett lyckligt förebud var 
det, om hon fick rägn i brudkronan. Vid vigseln skulle hon 
sätta sin fot framför brudgummen för att få härraväldet i huset. 
Brudgummen sökte vinna samma mål genom att tömma den 
första supen före någon annan efter hemkomsten till bröllops-
gården. 
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Vid bröllopsmåltiden skulle det nygifta paret gemensamt 
äta en bit av en brödkaka, som därefter skulle gömmas under 
minst tre julhälger: på grund härav skulle de aldrig sakna bröd, 
under den tid de var gifta. Efter måltiden vidtog dansen, ock 
kronan skulle då dansas av bruden. Föll kronan ner i närheten 
av en flicka, så skulle hon stå brud därnäst. 

Annat skrock med avseende på giftermål o. d. Om 
-två personer tvättar sig i samma tvättvatten, får de »äta brudbröd» 
tillsamman. Sopar man golvet, när någon ogift kommer in, blir 
den inträdande inte gift under årets lopp. Om två par skakar 
hand i kors över varandra, kommer alla fyra på samma bröllop 

Död ock begravning. 

Varsel ock förebud. Ett förebud till att någon skulle 
dö ansågs det vara, om en kattuggla (i Bohuslän kallad »klevitt, 
efter sitt läte) skrek i närheten av huset eller, satte sig på föns-
terbrädet ock . tjöt. Dog den bästa kon i ladugården, så skulle 
ock husfadern eller husmodern inom kort dö. Glömde bonden 
att så en teg, sä dog han innan skördetiden. Andra förebud till 
dödsfall var, om en fogel vilken som hälst hackade på rutan; 
oni hundar tjöt eller grävde gropar i närheten av huset; om 
två personer samtidigt tog i låsvredet till en dörr på var sin sida 
om dörren; om ett saltkar slogs ut över bordet; om samtalet vid 
ett. gästabud stannade av eller om brödbakningen till ett gästa-
bud misslyckades; om man på nätterna hörde någon arbeta (på 
likkistan) i slöjdboden o. s. v. 

Vid döendet borde alla familjens medlemmar vara 
närvarande ock hälst också några °skylda personer ur grann-
skapet. Då döden infann sig, brukade man lägga en bibel, nya 
testamentet eller en psalmbok under den döendes huvudgärd eller 
mellan hans.  händer på bröstet. Om det fauns hönsfjädrar i hu-
vudkudden eller bolstern, brukade man på somliga ställen (mer-
endels i de nordligaste socknarna) avlägsna fjäderkuddarna eller 
fjäderbolstern ock ersätta dem med kuddar ock bolstrar med 
hackelse, när man såg, att det nalkades mot slutet, ty på fjä-
der skulle man aldrig dö. 

De närvarande fick ej utbrista i högljudd klagan ock väcka 
den döende, vilkens själ höll på att lemna kroppen, ty om 
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ban vaknade, kunde själen vända tillbaka igän ock kvalen för-
längas. 

Efter döden skulle spjäll eller fönster öppnas, så att 
själen kunde komma ut, klockan stannas ock vita lakan hängas 
upp för fönstren. Dödsfallet skulle kunngöras i grannskapet så 
fort som möjligt. Mått togs på den döde, ock arbetet på kistan 
började omedelbart. Då den döde kallnat, skulle han tvättas ock 
rakas ock läggas på en avlyftad dörr eller dylikt. 

Svepningen. Så fort kistan blivit färdig, värkställdes 
svepningen av liket. En ren skjorta, ;fadermördare» ock en stor 
vit spännhalsduk sattes på liket. Över dess nedre del utbreddes 
ett lakan. Såväl skjortan som lakanet skulle spikas fast i kis-
tan med sm& stålspik ock hindra den döde att gå igän. Svep-
ningen utfördes av en gumma, som endast hade detta till yrke. 
Den borde ske i närvaro av släktingarna ock några särskilt här-
för inbjudna personer. 

Längre tillbaka i tiden (vid 1800-talets början) hände det 
ofta, att den döde fick med sig i kistan pänningar, brännvin, 
matvaror ock till ock med hår eller skäggstrån, som klippts av 
liket. Barn fick sina käraste leksaker med i graven. Flera 
»spökhistorier» berättas, vilka framhåller nödvändigheten av att 
skicka med dylika saker. Så t. ex. hade en liten flicka dött i 
en torparstuga i Kämperöd, Tanums socken. Gång på gång 
visade hon sig i rummet, där hon dött, letande efter någonting. 
Till slut var det någon som tog mod till sig ock frågade, vad 
hon ville. Jo, hon önskade få med sig ett »hucklä», som hon 
tyckt mycket om under livstiden. Hon fick vad hon begärde ock 
visade sig inte mera. Men trots sådana historier har jag aldrig-
hört, att man nu för tiden brukar skicka med några saker i 
graven. 

Begravningen. De flästa bruk, som hänger samman 
Med begravningen, hade till syfte att hindra den döde att gå, 
igän ock oroa de efterlevande. Sådana försiktighetsmått var att 
bryta topparna på granarna utanför dörren; att vända granris-
kvistarna, så att de pekade utåt; att gå fram ock tillbaka utan-
för huset, så att ett kors bildades; att kasta ut ärter på marken, 
sedan man farit i väg med liket o. s. v. Vid framkomsten till 
kyrkogården skulle man av samma orsak lyfta liket över mu-
ren i stället för att taga det in genom kyrkoporten, ty då den 
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döde ej kommit den vägen in, ansågs det omöjligt, att han skulle 
hitta ut där, ock över den vigda muren kunde han inte hoppa. 

I Tanum ock Lur hörde jag uppgivas, att den över hela 
Sverige gängse seden, att släktingar ock vänner kastar var sin 
skovel med jord på kistan, inte varit något annat .än ett sätt av 
de närmaste att försäkra sig om att den avlidne blev nedmyllad 
ordentligt ock inte sedan skulle kodnia ock besvära dem. 

De dödas minne levde nog inte så länge kvar. Man 
hade alltid för mycket att beställa i kampen för tillvaron för 
att tänka på dem, som redan var borta. Det enda var, att man, 
som förut omtalats, gav barnen namn efter de gamla, t. ex. om  
farfar ock farmor hette Isak ock Johanna, så skulle det barn-
barn, som föddes näst efter farföräldrarnas död, kallas Isak Jo-
hannes (Isakina Johanna). För övrigt hyste de efterlevande, 
som av det ovan sagda framgår, mäst fruktan för att de döde 
skulle gå igän ock besvära dem. Ock de åtgärder, som vidtogs 
i samband med hågkomsten av de bortgångna, gick uteslutande 
ut på att tillfredsställa deras önskemål, om de framställt några 
sådana, så att de ej kunde ha anledning att visa sin förtrytelse. 

Årets högtider. 

Jul. På julaftonen skulle alla husets medlemmar ha 
extra förplägnad,,  bestående av,  korngrynsgröt med feta fläskbitar 
i. Till tomten utbars en likadan portion på logen. För mycket 
länge sedan sattes tallrikar ock mat fram åt dem, som dött un-
der året, på den plats vid bordet, där de brukat sitta. 

Alla husdjuren skulle, som förut nämnts, ha ett extra mål 
ock sparvarna en kärve. Barnen skulle ha en s. k. julehög, 
en hög av varjehanda kakor, en av varje deg som satts vid jul-
baket. Dessa kakor skulle stå orörda till tjugondedag jul 
(Knut). 

Under bordet skulle man söka efter sädeskorn, vilka vid 
sådden nästa år skulle ge den bästa skörden. 

Om någon nös under julaftonen, skulle han dö följande år. 
På julaftonen skulle man i skymningen 'skjuta in julen» 

med bösskott. 
Ljus skulle brinna hela natten. Lågan delade sig det ögon-

blick, som Frälsaren föddes. Brann ljuset för övrigt stadigt hela 
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tiden, gick allt väl under kommande år; men krökte det sig 
eller rann, bådade detta olycka. Var det stormigt under julnatten, 
skulle stora män dö under kommande år. 

På annandagen samlades den manliga ungdomen i grann-
skapet, beväpnade med gevär, ock gick omkring i bygden ock 
3sköt för julen». 

Julen ansågs räcka filt Knut (den 15 januari), ty 

Knut 
kör jula ut. 

Under denna tid fick ingen besökande lemna huset utan att 
bli bjuden på någonting, ty då 'bar han ut julen». 

Nyår. Vid måltiden på nyårsaftonens kväll kunde 
man gå ut ock se in i rummet genom fönstret. Fick man clå 
se någon sitta huvudlös vid bordet, så skulle den dö under året. 
Kom två stickor i kors under bordet, betydde detta, att någon 
skulle dö i huset. När man lade sig på kvällen, skulle skorna 
sättas med tåspetsarna åt sängen; ändrade de ställning, dog äga-
ren till skorna under årets lopp. 

På trättondedagen gick stjärngossarna omkring 
husen ock sjöng Staffansvisan. 

På Knut (tjugondedag jul) skulle julgranen »rövas,-
ock kastas ut ock barnens julehögar ätas upp. Ungdomen klädde 
ut sig, svärtade ansiktena ock gick ur hus ock i hus ock sopade 
julen ut. 

Påsk. På påskaftonen eller annandagen ländes påsk-
eldarna uppe på bärgen. Hela familjen gick upp till elden ock 
åt där sin kvällsmat, som naturligtvis mäst bestod av ägg. Ju 
fler ägg man åt,• dess bättre var det. Alltemellanåt skulle man 
uppge högljudda hurrarop. 

Under påsknatten var trollpackorna ute ock red till Blåkulla.. 
På Tanumsnäset lär det ha funnits en sådan trollpacka ganska 
nyss. 1 Klevaskogen i Tanum kunde man höra ett väldigt 
brak på påskaftonen, ty trollpackorna brukade då bryta ris att 
rida på. 

På första maj skulle man gå ut i skogen ock »dricka 
märg i benen». Det gick till på så sätt, att ett hål borrades i 
stammen på en björk ock saften sögs ut med munnen. 

, . 
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I Strömstad sjöngs en särskild visa dagen till ära: 
I dag är första maj — fallera 
söddrak möddrak falleriralla — 
så går vi upp till Odelsbärg — 
söddrak möddrak falleriralla — 
ock i benen dricker märg — 
söddrak möddrak falleriralla. 

På annandag pingst skulle ungdomen på landet ut 
på en sjötur. Vanligtvis ställdes färden till någon av öarna i 
skärgården. Där roade man sig med lekar • ock danser ock 
plockade »majnycklar» (Primula veris). 

Midsommar. På midsommaraftonen skulle kransar 
bindas av ängsblommor ock löv ock hängas upp i husen. Alla 
ingångar till huset skulle »lövas», prydas med grenar från sko-
gen. Under flöjelknappen på jakter ock kosterbåtar skulle en 
lummig gren hissas upp. 

På midsommaraftonen skall slagrutan skäras, om den skall 
få sin fulla kraft att utpeka förborgade skatter i jorden. I 
åkern skall sättas ned en käpp, varmed en orm blivit ijälslagen, 
då fly alla skadliga maskar därifrån. 

Arbetet inom- ock utomhus. 

Boningshuset (byggnad ock inflyttning i detsamma). 
Vid de större tillfälliga arbeten, som krävdes för uppförande av 
ett hus, såsom till exempel framforslaudet av sten till grunden, 
byggnadstimmer o. s v., anlitade man i stor utsträckning gran-
nars ock bekantas jälpsamhet. Behövdes häst ock karl vid dylika 
förrättningar, gick man i »körejälp»; i annat fall var det bara 
»arbetsjälp». När arbetet <Tar utfört, fick jälparna riklig trak-
tering av mat ock i synnerhet brännvin. Att neka till en sådan 
anmodan om jälp gick aldrig an, dels därför att man själv vid 
behov då inte kunde få jälp av andra, dels var det en heders-
sak, ock dels hade saken också en vidskeplig sida, i det att: 
den som nekade riskerade att få otur ock motigheter i alla sina 
företag. 

Vid' husets grundläggning brukade man på den plats, där 
eldstaden skulle stå, gräva ned en stålbit eller ett silvermynt, 
rör att man ständigt i lycka ock i trevnad skulle bo inom husets 
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-väggar. Även lades ett silvermynt eller en brödbit under tröskeln, 
för att man aldrig skulle mötas av någon olycka vid ut- eller 
i n gåendet. 

När arbetet fortskridit så långt, att man, som det hette, 
-.9 knäppte över fönstrena», skulle bygghärren bjuda sina arbetare 
på förtäring, vanligtvis »kaffehalvor»; ock när ryggåsen satts 
upp, skulle denna bekransas ock arbetarna inbjudas till en fäst, 
-»ryggåskanna». På ryggåsens undersida inristades alltid hus-
ägarens initialer, årtalet då takstolen rests, ock ett kors. 

Vid inflyttningen i det nya hemmet gällde det att undvika 
fruntimmersmöte. Därför skickades en karl i förväg, som skulle 
— när han gått en bit — vända om ock möta de flyttande. Till 
41et nya hemmet medtogs en brödbit, så att inte bröd skulle 
saknas i den nya bostaden, ock en katt, som skulle släppas in 

före de inflyttande ock bringa lycka i huset. För att trivas i 
<tet nya hemmet skulle familjemedlemmarna, så fort de kommit 
in, sätta sig på spisen ock äta upp en kaka bröd. 

29. Brygd. När man bryggde, skulle man inte glömma 
att lägga stål i bryggkaret, ty eljes kunde det hända, att bärg-
jättens hustru infann sig ock stal vört eller öl. På Hälgeröd 
i Tanum berättas följande historia som ett exempel härpå. För 
längesedan bodde på Hälgeröd en gubbe, som hette Hälge (efter 
honom skall gården ha fått sitt namn). En dag, då han satt 
uppe under ett bärg ock arbetade på ett fiskehorn, fick han 
höra någon ropa sitt namn. Gubben visste, att det inte fanns 
någon människa i närheten, ock förstod, att det inte kunde vara 
någon annan än bärgjätten. 

Vad vill du då? frågade han. 
Jo, hör du Hälge, 
som på hornet täljer, 
hälsa Arna, 
att Tiirne är död. 

Bärgjätten svarade 
Vad dog han av? — 
Kalvarna sparkade ijäl'en. 

Gubben knallade då hem ock talade om händelsen för sin 
hustru. Då fick de från köket höra ett förskräckt utrop: 

Sarralon, den var min! 
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Ock så hörde de, hur någon hastigt skyndade därifrån. De 
gick då ut i köket för att se, vad som stod på, men fann inget 
annat märkvärdigt än en kanna av koppar, som bärgjättens 
gumma glömt. Denna kanna skulle hon stjäla vört i, ty på 
gården bryggde de till julen. 

Onda ögon kunde också fördärva arbetet med ölet, ock där-
för använde man den ganska oaptitliga skyddsåtgärden att spotta 
i bryggkaret: 

Vid bakning hade man att iakttaga, att man ej fick 
sätta deg på sommar- eller vintersolståndet, ty då jäser inte 
brödet. Innan man satte in brödet till gräddning i ugnen, skulle 
ett föremål med litet värde i, t. ex. en bit socker, en ettöring, 
kastas in i ugnen, för att brödet sedan skulle stekas väl. 

Nyser den, som knådar degen, kommer det sedan gäster 
ock äter av brödet. 

Vid bakning gäller detsamma som vid brygden: spotta i 
degen, så misslyckas inte brödet! 

Efter mörkrets inbrott hade trollen makt över vattnet 
ock kunde göra dem sjuka, som drack det. Fördenskull kastades 
alltid en glöd, »fästeld», ner i det vatten, som bars in i huset 
efter skymningen. 

Åkerbruk. Av den sista kärven bakades vid det stora 
baket före jul en kaka kallad jukebonn. Denna kaka var omkring 
tre decimeter i diameter ock fem cm. tjock, i kanterna försedd 
med taggar. De åstadkomms därigenom, att man nöp med 
tummen ock pekfingret. »Juhbonn» förvarades till plöjnings-
tiden på våren. Då sönderslogs den på styret till plogen, strax 
innan plöjningen började. Därefter förtärdes brödet av både 
dragarna ock körkarlen. 

På julaftonen skulle man under bordet söka efter sädeskorn. 
De korn, som fanns, skulle sorgfälligt förvaras, ty av dessa skulle 
det växa rikligt med säd igän. Vid inbärgandet av säden skulle 
på vagnens botten under den första kärven läggas ett halvstop 
brännvin ock en ost. 

Husdjursskötsel. Det är absolut förbjudet att berömma 
något husdjur, emedan det då kan vantrivas. Är någon oskick-
lig nog att göra detta, får han en ganska oartig uppmaning till 
svar, ock så avstyres ofoget. 

2-170112 Sv. landsm. 1917. 
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Om höns självdör, inträffar olycka. 
När ett lik ställes på båren, skall man lyfta på bikuporna; 

eljes vantrivs bina. 
Om en tacka får tvillingar, får hustrun tvillingar. 
En nyköpt häst skall ledas tre gånger runt en jordfast sten 

på gården, så trivs den där sedan. 
S. k. mareknutar, abnorma grenbildningar å björk, föror-

sakade av en svampart (Taphrina), skall spikas upp över korna 
i båset — detta skyddar mot makttagning. 

Ett par gamla mansbyxor skall läggas över ryggen på en 
ko, som kalvat, för att hon skall bli stark igän. 

Får kon en svart kalv, bådar detta olycka. 
En stålbit skall spikas upp över kon, när hon kalvat, ock 

i det första vattnet hon får skall kastas en nypa av varje sä-
desslag. 

Stål skall läggas i den första mjölken efter kalvningen, ock 
man skall täcka över mjölkhinken under vägen från ladugården. 
Eljes blir kon sjuk. 

Det skall rökas med svavel under buken på kon, innan hon 
släppes ut på bete för första gången efter kalvningen. 

På julaftonen skall korna ha extra förplägnad. Ett kors 
skall ritas över kon, under det man säger: 

Ät vek, 
trivs vek, 
i kväl ä den helie jukekväl. 

I ladugården bodde tomtarna. 
Över ladugårdsdörren skall korsas på julaftonen. 
En skata skall spikas upp över ingången till stallet eller 

över varje häst. 
34. Smör. Bondkvinnorna skulle spotta i kärnan, så blev 

det bra smör. Dröjde det, innan grädden övergick till smör, 
berodde detta på att trollpackor kärnade i »hängedy» (gungfly). 
Smöret fick ej stå obetäckt, så att någon fick se det, ty en person 
med onda ögon kunde ta »nötte tå't» (göra det obrukbart). Om 
man skar i smör, som en trollpacka kärnat, rann det blod efter 
kniven 
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Fiske. 

Tillverkningen av fiskredskap. Den spånad, fiskar-
hustrurna tillvärkade, under den tid de hade »hedna hud», är sär-
deles lämplig att binda nät av. 

Husets manliga medlemmar skall aldrig hålla en garnhärva 
på armarna, när någon nystar, ty då kan de inte fritt röra sina 
händer till räddning, när de kommer i sjönöd. 

En främmande person får aldrig åse förfärdigandet av fisk-
redskapen (i synnerhet själgarn ock hummertinor), emedan en 
ond blick kan göra dem så gott som odugliga. 

Näten blir »feskene», om man låter en eldgnista falla genom 
m a skorna. 

Man skall låta fåren gå över själgarnen, innan de sätts ut 
för första gången, så får man riklig fångst i dem. 

På Sankt Petri dag (den 29 juni) får man inte binda några nät 
Fisketiden. Ar det nordlig ström ock vind ock lågt 

vattenstånd, säger fiskarena, att det är »dåli vale i vanet», ock 
då lönar det sig inte att fara ut ock fiska. 

.Makrillfisket är givande blott vid nymåne. 
B är ggyl t an biter inte på kroken, förr än törnrosorna slagit ut. 
Fiskaren får aldrig börja sitt arbete på en torsdag, ty »torsdas-

fäk går fort åver». 
Man skall aldrig fiska på en söndag eller då börja ett 

arbete, som ej är absolut nödvändigt, ty då måste man flera 
söndagar i följd fortsätta med samma arbete. 

På vägen till fiskeplatsen. Fiskaren får inte ta sina 
redskap på ryggen inne i stugan. 

När han går ut, skall han rita tre kors på stugväggen. 
Fruntimmersmöte var olycksbringande. Dock gjorde det mind-

re, om hon hade ett stort förkläde på sig. 
Att möta en illa beryktad gubbe medförde otur. 
Om en katt kom emot en eller sprang tvärs över vägen, 

kunde man så gott vända om igän. Till ock med att nämna 
ordet katt är olycksbringande. Har man någon gång dränkt 
kattor, får man ej någon lycka på sjön. 

Skall man sätta hummertinor, är hundmöte olyckligt. 
Fiskaren skall kliva baklänges ner i båten. 
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I båten får ej finnas någon sak förfärdigad av rönn, ej 
häller en kvist eller ett blad av samma träslag. 

Visar sig en själ akterut eller på sidan om båten, då man 
lägger ut från bryggan, kan man vara förvissad om riklig fångst 
ock lämplig vind. Men om den visar sig framför bogen, får man 
det så besvärligt som möjligt. 

På fiskeplatsen. Fiskaren skall sitta i akterändan 
av båten. 

Man skall inte vissla eller sjunga ombord. 
När agnet är satt på kroken, skall man spotta på det. 
Är det två eller flera personer i samma båt, får den minst 

fisk, som gör det s. k. näsfisket, d. v: s. drar upp den första 
fisken. 

Man skall kasta en handfull ärter i sjön, så nappar det bra. 
Om man blåser den första fisken i gapet, så får man många 

fiskar. 
Somliga fiskare brukade säga några strofer, som förskaffade 

dem god fiskelycka, t. ex. 
Tosken i dän brogete, 
komm å hägg de på min dän krogete, 
bid hart 
å bid snart, 
ska u få e hiskeli fart. 

Konrad Lorentzson, Kämpersvik. 
eller 

Vä,stapå Knappane 2  
kommer tröskeu nappane, 
hua som ett ösekar 
å rom:, som ett rägelgra. 

Bohlin, Mnsö. 

Segling. Lägger man en silverslant i mastspåret, blir 
båten god seglare. 

Har man stulet virke till att bygga båten av, kommer den 
att segla väl, i synnerhet om natten. 

En hästsko spikad om mastspåret medför alltid god vind. 
Vind får man, om man offrar något åt havet, t. ex. ett par 

gamla oljebyxor, en knapp eller dylikt mindre värdefullt. 

eller makreln. 
De nordligaste skären i Väderöarna. 
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»Blås Kajsa, så får du kocken», bruka fiskarena på Dog- 
gerns bank säga. 

Om man kliar masten, får man vind. 
En stulen sked (hälst av silver) i rorkulten skaffar medvind. 

Makrillskroek. Strimmorna på makrillens rygg är 
skrivtecken. Den som är mycket lärd, kan läsa dem, men då 
äter han inte makrillens kött mera. En prost i Tanum vid 
namn Brunius kunde läsa skriften, han åt aldrig makrill. 

Den rand av ljusbrunt kött, som finnes utanför det vita å 
makrillens sidor, är rent människokött, ty makrillen äter mycket 
gärna av de drunknades lik. Han angriper till ock med badande 
personer. På flera olika platser i Bohuslän har jag hört be-
rättas, huru en badande person, som råkat in i ett makrillstim, 
drogs ned av fiskarna, ock det sista man såg av den förolycka-
de, var hans ena arm, vid vilken minst ett halvtjog makrill 
bitit sig fast. Att detta endast• är en saga, kan man tryggt 
säga, ty makrillen är en av de skyggaste fiskar som finnes. 

Makrillens näbb skäres alltid av, ock detta av följande an-
ledning. När man dörjer, händer det ofta, att fisken blott nap-
par i beten ock inte biter över kroken. Häröver blir fiskaren ond 
ock svär ett slag över fisken. Den i besvärjelsen inneboende 
magiska kraften överföres på fisken ock stannar i näbbet. Om 
fiskaren äter upp näbbet, ådrar han sig de där magasinerade 
förban nelserna. 

Varjehanda. Koljan har fått sina svarta fläckar av 
den ondes fingrar, en gång då en skeppare litade till hans jälp 
för att länsa sin sjunkande skuta. Den onde fick nämligen inte 
fiskarna i hinken, utan måste ta dem med fingrarna ock kasta 
dem över bord. 

När man söker efter liket av en drunknad, skall en tupp 
medföras i en s. k. fjärding. När båten kommer över den plats, 
där den döde finnes, gal tuppen. 

För att inte gastarna skall kasta loss fästen till en båt, som 
belagts vid en holme, skall man på ett eller annat sätt förorena 
trossen. 

För att skydda sig mot sjöjungfrur, som vill locka fiskaren 
till sig, skall man alltid ha stål till hands. Genom att kasta en 
kniv mellan sjön ock de kor, som skärgårdsborna påstår komma 



22 JOSEFSON, SEDER OCK BRUK I N. BOHUSLÄN. 

upp ur havet ock beta på stranden, kan man fånga dessa. På 
Musö hade de fångat en sådan kalv en gång. 

För att inte sjöjungfrur ock andra troll skall locka fiskaren 
vilse i mörker ock dimma, skall han ha med sig en brödbit i 
fickan. 

Har man kommit vilse, jälper det en till rätta igän att ta 
av sig rocken eller sydvästen ock vända den avig ock ta den 
på igäu. 

Om sjukdomar ock deras botande. 

De svårare sjukdomarna uppgavs vara tre: Moa, 
frossa ock döden. Moa var antagligen varje sjukdom, som lång-
samt uttömde den sjukes krafter, t. ex. lungsot. Frossa var 
febersjukdomar, lunginflammation o. d. Döden var allt som inte 
kunde rubriceras under någon av de föregående sjukdomarna. 

Naturligtvis anlitade man aldrig läkare. Dels trodde be-
folkningen inte så mycket på hans konst, dels var man smått 
rädd för honom, ock så hade ju saken också en ekonomisk sida. 
Fångar var det ont om, ock ett människoliv betydde i allmänhet 
inte så mycket, i synnerhet om det var någon gammal ock orkes-
lös stackare. I stället vände man sig till kloka gubbar ock 
gummor, som det för endast ett tjugotal år sedan var ganska 
gott om. 

Dessa kloka hade merendels tre metoder att bota sjukdomar: 
signa, mäta ock stöpa. Signa användes endast vid lindrigare 
sjukdomar ock bestod däri, att den »kloke» med händerna tre-
vande strök över den sjukes kropp, under det han eller hon mum-
lade någon besvärjelseform eller dylikt, som naturligtvis var 
en stor hemlighet. Mäta begagnade man i synnerhet mot »moa». 
Det gick till på det sättet, att den kloke med en ylletråd mätte 
patientens kropp, armar ock ben ock på tråden gjorde en knut 
för varje led, som var under tråden. Under hela tiden som han 
sysslade härmed, mumlade han någon bön eller besvärjelseform. 
Tråden brukade den kloke förvara. 

Särskilda sjukdomar. Blev en person hastigt sjuk, så 
hade detta naturligtvis skett på något övernaturligt sätt. Sjuk 
blev man alltid, om man omtalade någon syn, innan man sovit 
på saken; om man rörde vid eller trampade på lik, som kastats 
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upp av havet; eller om man flyttade eller på något sätt vanhäl-
gade de talrika »kämpastenarna». Som exempel kan anföras 
följande berättelser. 

En bonde ock hans dräng var sent en natt på hemväg från 
kvarnen. Vägen ledde förbi ett tjärn, där en person omkommit. 
När de körde förbi tjärnet, hörde de rop ock jämmer som från en 
människa i nöd ock tyckte sig se någonting liknande en mänsk-
lig skepnad sväva fram över vattnet. Vid hemkomsten berättade 
drängen sitt äventyr i drängstugan ock blev häftigt illamående 
följande dag, men husbonden höll munnen ock klarade sig. 

En fiskare från Mörhult vid Fjällbacka fann på en holme 
en »döing» (ett ilandfiutet lik), som hade åtskilligt bättre sjö-
stövlar än han själv. Därför tog han »döingens» stövlar ock 
satte på honom sina egna. Men inte nog därmed, utan han 
ställde upp liket i en vanvördig ställning, ock som straff härför 
fick han (som min sagesman uttryckte sig) gå med byxorna i 
nävarna hela sitt liv. 

En bonde i Knäm i Tanum hade på sin åker en kämpasten, 
som ständigt var i vägen för honom. Därför tog han sig för 
att med grannarnas jälp gräva opp stenen ock rulla ned den 
i en förbiflytande å. På natten blev han häftigt sjuk ock nästan 
vettskrämd av att se en reslig gestalt klädd i rustning stå utan-
för fönstret ock hotfullt betrakta honom. Till sist tog han mod 
till sig ock gick fram till fönstret ock lovade skepnaden att 
skaffa tillbaka stenen. Följande dag samlade han ihop folk, 
ock de arbetade hårt för att få upp stenen, men det misslycka-
des. Den gamle vikingen tycks dock inte ha begärt det omöj- 
liga, ty han lemnade därefter gubben i fred, 

I fall av hastigt påkommande sjukdomar, då man trodde 
sig ha anledning misstänka gastkramning, förvissade man sig 
om saken på flera sätt. En linneduk, som gått i arv, ju längre 
dess bättre, lades dubbel, ock i den lindades sedan en fårsax. 
Duken fördes därpå mötsols tre gånger runt midjan. Låg saxen 
kvar, som man lagt den, när duken därefter öppnades, så var 
det en vanlig sjukdom; men om den föll ur, innan duken veck-
lats upp, var man förvissad om att gastarna varit framme ock 
ställt till otyg. Då gällde det att få reda på vad det kunde 
vara för ett troll som förorsakade sjukdomen. Ock den kloke 
gick då till väga på följande sätt: Han samlade ihop tre stenar, 
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en från bäcken, en från åkern ock en från bärget. På ett av 
dessa ställen bodde det troll, som var skyldigt till sjukdomen. 
Stenarna upphettades sedan i glöden på spisen, ett ämbar med 
vatten hölls över den sjuke, ock de glödheta stenarna kastades 
däri. Sjukdomsorsaken förstördes, därigenom att den stenen 
sprack, som tagits från det skyldiga trollets vistelseort. Detta 
var ett slags »stöpning». Ett 'annat sätt var att över den sjukes 
bröst hälla smält bly genom ett hål i en brödkaka ner i ett 
kärl med vatten. Ju fler taggar eller spetsar som sedan uppstod 
på det i vattnet stelnade blyet, desto fler gastar eller troll hade 
varit med om att vålla sjukdomen. 

Ett slags motsvarighet till senare tiders voltakors hade all-
mogen i s. k. »dvärsmi», dvärgsmiden. Ett sådant skyddade 
sin bärare för trollens inflytande, försäkrade honom om bärg-
jättens gunst ock var ett jälpmedel vid sökandet efter stulet 
gods o. s. v. Det förvärvades på följande sätt. Om en person 
hörde, hur bärgjätten smidde inne i sin bostad, skulle man hämta 
en helt svart katt ock lemna den vid bärgets fot. Den blev då 
intagen av bärgjätten, ock i utbyte lemnade han ett dvärgsmide. 

Till skydd mot maran, som brukade överfalla en i 
sömnen, skulle man ställa skorna med tåspetsarna vända från 
sängen eller ställa den ena skon i den andra, så att tåspetsen 
på den översta skon pekade rakt upp, eller också vända strum-
porna aviga. 

Understundom var det också illasinnade människor, 
försedda med någon övernaturlig kraft, vilka makttog dem, med 
vilka de hade någonting otalt. Som botemedel häremot brukade 
man släppa ned en eldgnista mellan skjortan ock kroppen. 

Mot smärre sjukdomar fauns det särskilda kurer. 
För huvudvärk skulle man »dra timmerstockar», d. v. s. 

trycka pannan mot en vägg eller dylikt ock föra huvudet nedåt. 
Som avföringsmedel användes smuts, som skrapades av 

hästarnas bogträn. 
Mot diarré fanns ett versifierat recept: 

Har-u ont i mawen, 
så gå te Pär i hawen! 
Sätt de på en sten 
å gnaw på ett ben 
å riv de på läggen! 
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Tandvärk botades genom att peta sik i den sjuka tanden 
med stickor av nio olika träslag. Stickorna skulle sedan bindas 
samman till en bunt ock grävas ner i jorden under en sten. 
Tandvärken försvann, när stickorna ruttnat. 

Ett annat sätt är att peta den sjuka tanden med en pinne, 
borra ett hål i en trädstam, stoppa in pinnen i hålet ock sedan 
täta detta med en träplugg. Tandvärken övergick då till trädet. 
Fällde någon trädet sedan, så fick den som fällde det i sin tur 
tandvärken. En bonde i Åseröd, Tanums socken, hade för några 
år sedan fällt en sådan »tandvärksbjörk», men skyndat sig att 
spotta i roten på det fällda trädet, ty på så sätt kunde man 
undgå faran. 

Vårtor försvann om man på en tråd knöt så många knutar, 
som man hade vårtor, ock sedan lade snöret under en sten. Eller 
också stal man så många ärter, som det fanns vårtor, ock kastade 
dem i en brunn ock sade: »Må vårtorna gå bort med ärternas 
förruttnelse!» 

I Skee brukade man gräva ned äpplebitay under en sten 
eller också torka händerna med en padda ock säga: »Du har 
så många vårtor förr, du kan ta mina med.» 

Mot finnar, utslag ock dylikt tvättade man sig i urin, det 
var mycket bra för hyn ock användes därför som skönhetsmedel 
av koketta fruntimmer. 

Mot sår användes sot, »ingelväv» (spindelväv), »groblåkker» 
(blad av Plantago media), hästspillning, matjord m. 

Jättar, troll, tomtar o. dyl. 

47. Jättar. Före kristendomens införande i Bohuslän lär, 
enligt folktron, en hel massa jättar ha bebott de branta ock otill-
gängliga bärgen i socknarnas avlägsnaste delar. Somliga tycks 
ha stannat kvar jämförelsevis länge, att dömma av berättelser 
om allmogens sammanträffanden med jättesläktet. Men de flästa 
flydde på grund av den oro, som kyrkklockorna förorsakade dem, 
ut på de avlägsnaste öarna i havet, Väderöarna ock Koster. 

Från Väderöarna försökte de bombardera Tanums kyrka 
med väldiga stenblock. Ett av dessa ligger på Musön alldeles 
invid stranden på en sluttande bärghäll. Ehuru det synes ligga 
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ganska osäkert, har det inte lyckats någon att riva det i sjön. 
Besättningarna från tre vinddrivna fartyg arbetade härpå för 
några år sedan en hel dag, men misslyckades. En annan sten, 
»Smörsten», ligger ett par tusen meter sydost om Orrekläpps 
station. 

Men även på öarna oroades jättarna av Vite-Krists kyrkor, 
ock därför har de alla flytt även därifrån till Island, uppgi 
ves det. 

48. Om bärgjättarna har talats förut i sammanhang med 
»bortbyte». Bärgjätten, tror man, finnes fortfarande kvar i bärgen. 
Flera personer påstår sig ha sett honom eller någon av hans 
familj gång efter annan. Så till exempel var det en bonde som 
såg en hel mängd kreatur beta i åkern en natt. Han blev ond 
naturligtvis, för att inte vallpojken kört in djuren; men när han 
säg sig närmare om, fick han se »hökegen», som satt uppe under 
bärget.. Då lät gubben sig nöjas ock sade blott: »Jaså, är det 
dina kritter, far.» 

Vanligtvis levde allmogen på spänd fot med dessa väsen, 
men en eller annan stod dock i gott förhållande till dem. »Gamle 
Åsern» hörde en gång, hur bärgjätten smidde inne i bärget, då 
han plöjde om våren. »Det är bra», ropade han, »smid mig ett 
plogjärn, det jag har är slött.» Ock om en stund kom ett nytt 
järn dansande genom luften. Men sådant torde vara undantags-
fall. De fruktades mäst, därför att de ställde till allehanda 
ofog. 

Bärgjättens gumma bytte åt sig barn, bärgjätten tog flickor 
till hustrur åt sina söner ock unga män åt sina döttrar, stal 
kreatur, husgerådssaker ock foder ock oroade vägfarande. Det 
synes, som om en god del av de brott, som blivit begångna av 
illasinnade personer ock vilka aldrig uppdagats, skylldes på 
bärgjätten. Här anföres några exempel på bärgjättarnas bragder. 

På Hamburgö (Kville härad) bärgtogs en fjortonårig flicka. 
Hon återfanns sedermera död, efter det att man på en klok gub-
bes anvisning avlossat flera skott i luften på det ställe, där hon 
försvunnit. Detta hände på 1860- eller 1870-talet. 

På Koster försvann en lots, under det han gick ock sam-
talade med några kamrater. Han kom aldrig tillbaka. 

På samma plats bärgtogs en flicka. Hon återfanns efter 
flera dagar, men var illa tilltygad ock nästan vansinnig. 
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I Tannam (Tanums socken) försvann en dräng, när han skulle 
ge hästarna mat på kvällen. Han återkom efter en tid, men 
kunde ej upplysa om var han varit. Det troddes, att han måst 
svära på att ingenting säga. 

På Lilla Anrås i Tanum tog bärgjätten två ungkreatur. De 
återfanns visserligen levande efter ett par veckor, men var så 
förstörda, att de måste slaktas. 

På häradsvägen mellan Bro ock Hala har det upprepade 
gånger hänt, att vandrare nattetid fått bära bärgjätten på ryggen. 
Likaså påstås han ha överfallit ock misshandlat personer på 
platser, som är beryktade som tillhåll för sådana troll. 

En bärgjätte säges ha gjort ättestupa utför Husebärget (Åseröd 
i Tanum) för omkring fämtio år sedan. 

49. Tomtar. Tomtarna eller nissarna, som de i Bohuslän 
vanligtvis kallas, bodde i närheten av människorna, i ladugårdar, 
uthus etc. Ofta fanns det också nissar ombord å båtar, ock i 
allmänhet följde de då båten, om den såldes. Var man vänlig 
mot nissen, arbetade han till sin härres fördel, skötte kreaturen, 
gjorde rent i ladugården o. s. v. Men därför skulle han ha mat 
på julafton. Fick han inte det, blev han i stället en farlig fiende, 
som gjorde allt möjligt ofog. 

En gumma hade, för att skämta med nissen, lagt smöret i 
botten av grötfatet i stället för ovanpå. När nissen inte fick se 
smöret, som han var van vid, blev han så ond, att han gick i 
ladugården ock slog ijäl den bästa kon. Sedan gick ban tillbaka 
ock åt upp gröten. Men när han fick se smöret på botten, ång-
rade han sig ock måste ut i sju kyrksocknar ock leta, innan 
han fick en likadan ko igän. 

Nissarna trivdes endast, om husbondefolket var arbetsamt 
ock flitigt. Slarvade folk, drog han från hus i stället för till 
hus. Nissarna var också ett slags väktare över seder ock god 
ton. Gjorde någon ofog, kunde han få en handgriplig tillrätta-
visning av nissen. En dräng på Fåraby fick en kraftig örfil, 
därför att han svor över hästarna. 

Nissen brukade osedd ock i tysthet utföra sitt arbete. Men om 
han hade något att önska, kunde han visa sig ock framställa 
sin fordran. På Vettlanda gick tomten till husmodern ock kla-
gade över sina dåliga kläder. 
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Nissarna liksom bärgjättarna hade hustrur ock barn ock 
var, om än mycket långlivade, dock dödliga. På Dyne be-
rättas det, att man funnit en ijälfrusen nisse en gång. 

50. Gengångare. De flästa andar var onda. Sällan hör 
man talas om goda andar (det skall då vara i sammanband 
med varsel på sjön o. d.). I allmänhet oroade de blott den, 
som på något sätt förfördelat dem i livet eller efter döden. 
Vikingarna (vilka ofta förväxlas med jättarna) hämnades alltid 
på dem, som ofredade deras gravar, ock tack vare denna tro 
har de vackra minnesmärkena från våra förfäder undgått total 
förstörelse. Särskilt Tanum ock Skee äro ju beryktade för sin 
rikedom på gamla gravfält. 

På platser, där någon ljutit döden, fauns det spöken, som 
ofredade de vägfarande. För att få fara fram obehindrat brukade 
man kasta en sten på platsen. Jälpte inte det, tog man sin 
tillflykt till åkern. Dit kunde anden ej förfölja en, ty harven 
hade ristat så många kors i jorden. 

Mäst fruktade är de drunknades andar. Medvetandet om 
huru gräsligt nödställda sjömän behandlats, tycks ha alstrat en 
panisk förskräckelse. På Musön går det så långt, att kvinnorna 
ej vågar gå utomhus efter mörkrets inbrott, ty jämt hör eller 
ser de någonting. Ofta är det gastar som ropar i sjön ock 
förebådar en drunkningsolycka. Eller ock är det rop efter dem 
som drunknat. Sådana rop fortfar nämligen så länge efter 
olyckan, som den döde eljes skulle ha levat, tils en naturlig 
död ändat hans liv. Detta tycks dock inte alltid vara fallet, ty 
musöborna hör ännu rop från Morögrundet före varje nordväst-
storm, ock detta efter besättningen på en spansk fullriggare, som 
förliste för omkring sjuttio år sedan. 



En dödssed i Hälsingland. 
Av 

LOUISE HAGBERG. 

Under ett besök härom året uppe i Bjuråkers socken i Häl-
singland hörde jag flerfaldiga gånger talas om, att det förr i 
tiden skulle ha varit brukligt att dansa omkring den döde sista 
natten denne stod ovan jord. »Men det var något mycket gam-
malt detta», mente man, »det var när hednavärlden var, föstås». 
Likvisst var det en bland mina sagesmän, en åttioårig gubbe, 
vilken berättade, att han som barn hade känt en flicka, som 
talat om, att hennes mormor varit med om att dansa ikring 
liket; ock vidare sade mig en nittioettårig gumma, att »inte var 
det i min tid ock inte i mors tid, men mor hade hört tals om 
'et». Så att inte tyckes den hedendomens tid hava varit så syn-
nerligen långt avlägsen. Vissa låtar skulle ha dansats omkring 
liket, ock det hade kallats för »likstuga». Som lik på Bjur-
åkersmålet beter »lekk», så mente man däruppe, att det nuva-
rande ordet »lekstuga» skulle vara detsamma som »likstuga» ock 
stamma från de tider, då man brukat att dansa omkring den 
döde. 

Huru detta bruk kommit att upphöra, visste man ävenså att 
förtälja. Det berättades bland annat, att en gång, när liket på lör-
dagen hade forslats fram till sockenstugan, så hade det dansats 
som vanligt, men när de sen kommo ut, så låg där en säck i 
vägen. Ock säcken rörde sig, ock så sa det i säcken: »Jola ä 
tung å kall, å de ä långt till domedag, så säja ni». Andra 
åter berätta, att säcken skulle ha kommit in ock dansat med 
de innevarande, vilka i båda fallen blivit så förskräckta, att 
det därefter vart slut på likdansen. 
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Det är emellertid ej blott däruppe i Hälsingland som denna 
dödsrit förekommit, utan den har även haft sin motsvarighet 
på vitt skilda håll. Så omtalas ifrån Söderjylland, hurusom en 
kvinna därstädes — på alldeles samma sätt som uti Hälsingland 
— hört av sin mor, att det i hännes mormors tid skulle ha varit 
vanligt att dansa omkring likkistan ock sjunga eller framsäga 
något, som kallades för »ligvejt». Men om det var för att den 
döde skulle få ro eller för någon annan orsaks skull, visste man 
ej. »Leka ligved», d. v. s. likvakt, kallades det på Hindsholm 
på Fyen; där var det vanligt, att man före begravningen sam-
lades i sorgehuset ock dansade kring kistan, där den döde låg. 
Den bekante kännaren av danskt folkliv d:r H. F. Feilberg', 
som talar härom, vet ävenså berätta, att det flerstädes på Jylland 
varit vanligt att, så snart den döde blivit lagd i kistan, ung-
domen församlade sig för att vaka över honom, de brukade då 
dansa, ända 'till dess det led mot morgonen. Då avbröts dansen, 
ock några liksalmer sjöngos. Sedan man så återigän dansat 
ett par tre danser, gick var ock en hem till sitt, ock på lik-
nande sätt fortgick det sedan varje natt, så länge liket stod 
inne 2. Ännu så sent som i slutet på förra århundradet kvar-
levde denna sed hos danskarna i Haderslev i Slesvig. På 2Erö 
voro även likvakor i full gång ännu på 1850-talet, då var ock 
en, som blivit underrättad om dödsfallet, ock för övrigt alla som 
hade lust därtill gingo i sorgehuset, vilket kallades att »gå i 
vakstuga». Fruntimren togo plats runt om liket ock trakterades 
med vin ock kakor3. »Kisteläggsgillena», som höllos, då den 
döde lades i kistan, synas ha varit synnerligen muntra, ock på 
dryckesvaror sparades därvid ej. I västra Slesvig rådde vid 
dessa gillen bland annat den seden, att tre till fyra unga flickor 
gingo omkring med var sin skål sirapsbrännvin ock stucko ett 
skedblad av drycken i mun på var ock en av de närvarande, 
vilka därtill även fingo en skiva bröd med ost på. Från den tiden 
stammar talesättet: »I faar nok snart en skefuld over mig», när 
någon sjuk väntar på sin död, eller också: »I faar nok snart 
en glad dag over mig». Kom sig emellertid någon, på vars död 

Feilberg, Danskt Bondeliv, Köb. 1913, s. 111, 112. 
Feilberg, Ordbog over Jyske almuesmål: Ligvagt. 
Werlauff, Historiske antegnelser tu l L. Holbergs Lystspil, Köb. 

1838, I, s. 198. 
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man väntat, efter en livsfarlig sjukdom, kunde man få höra 
uttrycket: »Vi fieh itt en glaj daw ower barn de gaang». 
Vid dylika gillen brukade i Haderslevstrakten »det saliga likets» 
med flera skålar drickas, vilka alla måste tömmas i botten'. 
Från Låland omtalas år 1712 en likstuga: så många som kunde 
få rum hade församlats över natten, ock där lektes, dracks 
ock dansades ock sjöngs på ett rent hedniskt sätt, i tro att det 
ej skulle gå väl för den döde, om man underlät detta. Vidare 
omtalar den danske biskopen Bircherod i sin dagbok år 1663, 
huru han tillsammans med sin moder varit »til ligvfflgt» i en 
Peder Pedersen Lfflrkes hus över dennes salig husfru, »ock voro», 
säger han, »likstugor i dessa tider alldeles som julstugor med 
allehanda lustigheter ock jullekar, som företogos av de försam-
lade gästerna, såväl gamla som unga».2  Likstugorna motsågos 
även med lust ock förnöjelse. »Jag erinrar mig», skriver den 
danske lustspelsförfattaren Ludvig Holberg, »i min barndom, 
vilken glädje det var för mig ock andra, när vi fingo veta, att 
ett av vår grannes barn hade dött, ty därpå följde många goda, 
feta tiagar».2  

Ganska tidigt hade denna sed väckt främlingars förvå-
ning. Redan den gamle kyrkohistorikern Adam av Bremen 
omtalar, att danskarna satte en ära i att alltid visa sig glada. 
»Ingen hade lov», säger han, »att fälla tårar ens över sina syn-
der eller sina kära avlidna»2. Ock en i Danmark år 1627 re-
sande utländing skriver på tal härom: »Dör någon, så gråter man 
icke, utan skrattar, äter, dricker, dansar omkring liket ock läg-
ger dyrbarheter ock andra saker med i graven»4. Betecknande 
för sedens ålderdomliga ursprung är, att benämningen »likvakt», 
som omkring år 1700 avlöstes av ordet »vakstuga», återfinnes 
såväl i tyska som engelska språken: »leichwache» ock »lake, 
late» eller »likewake»2. Glada likstugor hava med all säkerhet 

Feilberg, Dansk Bondeliv 1, s. 405, II, s. 108. 
Werlauif anf. arb. s. 247 ock 248. 
Adam av Bremens Kirkehistorie (778-1072), oversat af 

P. W. Christensen, Köb. 1862, s. 181. 
Fr. v. Raumers Briefe aus Paris, Leipzig 1831, I, s. 76. 
Anglosax. lic 'kropp' ock wacian 'vakta, vaka'. Lund, Dagligt 

Liv i Norden i det 16 Aarh. Livsafslutning, Köb. 1901, s. 126 ock 
Brock ett (John Trotter), A glossary of North Country words, Newcastle 
upon Tyne 1825. 
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tidigt varit i bruk i Skandinavien, måhända syftar det gamla 
ordspråket »alla må gå med Hel i dans» därpå'. 

I Norge synas förhållandena ha varit tämligen lika de i 
Danmark. Att folk under allehanda förlustelser vakade i ett 
hus, där ett lik fanns, var en sed som, oaktat alla förbud, länge 
höll sig där, liksom för övrigt i hela Norden. I Kristian IV:s 
norska Kircke Ordinantz förbjudes bland annat »sinne dricke, 
det skal vxre at de dricke / den afdodes Sixle Skaal / der med 
at forhielpe hannem tu l et got Herberge». — »De der saadant 
giore», heter det vidare, »ere Vantroens Boni / thi det er icke 
Christen Mands / men Galne oc affsindige Folekis Sedvane oc 
Skick». Den som beträddes med något dylikt, skulle »tillbörli-
gen straffas»2. De muntra vakstugorna fortforo emellertid. Från 
år 1700 omtalas vakstugor med glada samkväm ock jullekar, 
ock från trakten av Bergen omförmäles bland annat, hurusom 
spelmannen hela dagen satt på likkistan ock spelade, liksom 
även när liket skulle föras till grafven, vilket där skedde båt-
ledes. Man brukade på en del håll fråga den döde, varför han 
dött, ock om hans hustru ock grannar icke varit snälla, emot 
honom. Det var även bruk, att var ock en som kom in i sorge-
huset föll på knä vid likkistan ock bad den döde om förlåtelse, 
ifall han på något sätt skulle ha förbrutit sig emot honom3. 
Lidna eller begångna oförrätter, vilka ej blivit förlåtna, voro 
nämligen ofta orsak till att den döde ej fick ro i graven. De 
förlängde ävenså dödskampen. Var en persons dödskamp lång-
varig, så trodde man, att det berodde på att den döende hade 
förnärmat någon, som icke hade förlåtit honom. Man försökte 
då finna ut, vem det kunde vara, ock hämta honom till döds-
lägret, så att han där kunde uttala tillgivelsens ord 4. Först då 
kunde den andre dö i fred. 

Enligt en på den nordfrisiska ön Sylt gängse sägen skulle 
likvakorna där ha uppstått för att hindra dvärgarna från att 
under natten stjäla den döda kroppen. Ock som dvärgarna 

Finn. Magnusen, Eddaharen og dens Oprindelse, Köb. 1826, 
4, s. 291. 

En Kirke Ordinantz. Giffvit Aar 1607, Köb. 1657, bl. 56, 57. 
E. Pontoppidan, Norges Naturlige Historie II, Köb. 1753, 

s. 395. 
Feilberg, Sjwletro, Köb. 1914, s. 89. 
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voro många till antalet, fordrades det också en talrik skara 
vakande, ock därför församlades vid likvakorna en mängd ung-
domar, vilka — ända till dess morgonen grydde — tillbragte 
hatten i likets närhet med sång, lekar ock allehanda roliga 
upptåg ock förlustelser'. Hos venderna på Gabelheide, där 
man även brukade sjunga ock dansa omkring den döde ock 
dricka hela natten, var tron den, att ju flera de vakande voro, 
ju hedersammare var det för den avlidnes minne2, ock i West-
falen, där de uppsluppnaste lekar förekommo under likvakorna3, 
menade man sig på så sätt kunna hålla de onda andarna på 
avstånd ock underhålla den döde. Själen sover icke, utan vill 
underhållas, annars kan den döde bli besvärlig för de efterlevande, 
ja rent av draga någon av de sovande med sig. Onda andar 
kunde för övrigt komma ock märka den dödes kropp — så 
trodde man åtminstone i Skottland 4  — ock därför måste man 
vaka, ock man tillbragte då natten med att äta, dricka ock 
röka, ock så roade man sig bland annat även med att skrämma 
dem, som voro rädda, genom att härma den dödes röst ock gester. 
Ock liksom fordom i Provence, så förekom också där musik 
ock dans5. På Irland hade man t. o. m. särskilda lekar 
riktiga små skådespel, som endast utfördes vid likvakorna: 
Den vid dessa vakor på en del irländska öar brukliga dödskla-
gan fick dock icke uppstämmas förrän tre timmar efter det 
dödsfallet ägt rum, enär ljudet av jämmern ock klagan skulle 
kunna hindra själen från att lemna kroppen ock varsko de onda 
andar, som lågo på lur efter den6. Att onda andar eller djävlar 
lågo ock lurade på den döende, var en allmän medeltida upp-
fattning, det framgår bland annat av de målningar, vilka smycka 
våra kyrkor från denna tid: man ser där, hur den sjuke ligger 
på sin bädd omgiven av djävlar, som vänta på ett tillfälle att 
kunna bemäktiga sig hans själ. 

Jensen, Die nordfries. Inseln, Hamburg 1891, s. 338. 
Kuhn, Märk. Sagen s. 335 enl. Sar tori, Die Speisung der Toten, 

Dortmund 1903, s. 7. 
Kuhn, Sagen, Gebräuche und Märchen aus Westfalen, Leipzig 

1859, II, s. 48. 
A. Le Braz, La Mgende de la mort, I, Paris 1912, s. 298. 
Finn. Magnusen, anf. arb. s. 395. 
Wood-Martin, Traces of the elder faiths of Ireland, London 

1902, I, s. 309. 
3-170112. Sv. landsm. 1917. 
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I de katolska länderna äro likvakor alltjämt brukliga bland 
lantbefolkningen. Inemot midnatt intages en riklig måltid, ock 
de vakande undfägnas, så att de hålla sig muntra, ty natten 
är lång, ock när en död står ovan jord, törs man icke sova. 
Förutom med bön ock sång fördrivas nätterna med kortspel, 
spökhistorier, rökning o. s. v.1  Ju mer man dricker, desto 
bättre kommer det den döde till godo, ock även hos annars 
sparsamma bönder kan det då ofta gå mycket överflödigt till, 
beroende på den härskande tron att den dödes ro störes genom 
arvingarnas girighet. För övrigt trodde man ju, att den döde 
själv kunde deltaga i måltiden ock förströelserna; därför sattes 
ett kuvert fram åt honom, varvid även ett äretal brukade hållas 
över honom 2. Hos de gamla letterna tvättades genast efter döds-
fallet den döde, ifördes sina bästa kläder ock sattes på en stol, 
därefter togo de efterlevande plats runt omkring honom, ätande 
ock drickande. Man drack den döde till, i det man frågade 
honom, varför han hade dött. 3  Efter slutad måltid brukade lik-
bärarna öppna alla dörrar, för att den dödes ande skulle kunna 
komma ut 4. 

På samma sätt som vid fästligheten under likvakorna troddes 
själen även deltaga i de begravningsgillen vilka anordnades till 
den dödes ära. I Ryssland har man därför haft för vana att 
alltid berömma den döde, även om han hade varit »en dålig 
sälle»3. — »Om den döde intet annat än gott», hette det ju hos 
de gamla romarna, ock man aktade sig noga att ej genom nå-
got ofördelaktigt yttrande förtörna den döde. Tvärtom var det 
som sagt på sina håll vanligt att hålla lovtal över honom. 

Men det är ej blott bland Europas olika folkslag som de 
muntra likvakorna förekommit. Bland beludscherna i Belud- 

Hoffman-Krayer, Feste und Bräuche des Schweizervolkes, 
Ziirich 1913, s. 43. Franziszi, Culturstudien fiber Volksleben, Säten 
und Bräuche in Kärnten, Leipzig 1902, s. 128 o. if. John, Sitte, Brauch 
und Volksglaube im deutsch. Westböhmen, Prag 1905, s. 170. Meyer, 
Deutsche Volkskunde, s. 271; Badisches Volksleben im 19:de Jahrh., 
Strassburg 1900, s. 588 f. 

Le Braz, anf. arb. s. 226. 
Sartori , Die Speisung der Toten, Dortmund 1903, s. 6. André,  

Die Todten-Gebräuche der verschiedenen Völker der Vor- und Jetztzeit, 
Leipzig 1846, s. 224. 

Am Urquell B. II, Soltau in Norden 1891, s. 80. 
Schrader, Begraben und Verbrennen, Breslau 1910, s. 12. 
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schistanl hölls det glada likstugor, som varade i tre nätter, 
ock bland Afrikas urinvånare har det även brukats att dansa 
kring den döde såsom på Sumatra ock i Angola, där det trum-
mas, dansas ock ätes en fästmåltid omkring liket 2. 

Att under allehanda förlustelser hälla vaka hos den avlidne 
var en i Europa gammal sed, vilken under kristen tid klandra-
des som en hednisk styggelse. Redan de äldste biskoparna upp-
trädde mot bruket av likvakor ock de därvid brukliga sångerna 
som djävulstyg, ock längre fram förbjödos de såsom förorsa-
kande bråk ock ofog. På ett kyrkomöte i Arles i Frankrike på 
400- eller 500-talet förbjöds bland annat gille ock dans på den 
dödes grav: »vem är okunnig om», heter det, »att dylikt är djä-
vulskt, okristligt ock främmande för människonaturen, att man 
sjunger, roar sig, dricker sig full, som om man hade glömt 
varje kärlig hänsyn, ja till ock med dansar vid en broders död!»3  

Att däremot visa en alltför stor bedrövelse över dem, som 
kommit till den himmelska glädjen ock börjat det sanna livet, 
eller att bruka gråterskor såsom hedningar ock judar ogillades 
på det allvarligaste av de gamla kyrkofäderna 4. Ehuruväl som-
liga ansågo, att en måttlig sorgebetygelse var tillåten, funnos lik-
visst de som till ock med fordrade av en rätt kristen, att han skulle 
glädja sig vid de sinas död. Så förbjöd ett koncilium i Toledo 
på 600-talet de kristna i allmänhet att begråta den bortgångne5. 

Fäster med hednisk upprinnelse, såsom den nyss omnämnda 
dansen på kyrkogården, synas även ha förekommit i Skandinavien 
under medeltiden. Hans Hildebrand omnämner nämligen en ur-
kund ifrån Skåne — ehuru han tyvärr förlorat anteckningen om 
vilken — som talar om danser å kyrkogårdar ifrån denna tid 6. 

Det finnes ävenså en gammal svensk begravningsvisa i be-
håll, som en gammal ännu levande person erinrar sig ha hört 
sjungas vid begravning, under det att det dansades i ring. Vi- 

Finn Magnusen, anf. arb. 4, s. 227 o. 391. 
Sartori, anf. arb. s. 3 o. 4. 
Se bl. a. Ro chh ol z , Deutscher Unsterblichkeitsglaube, Berlin 1867, 

s. 204. 
Bml t er, Historiska anmärkningar om Kyrkoceremonierna, Stock- 

holm 1762, s. 776. 
3) André, anf. arb. s. 332. 
6) H. Hildebrand, Sveriges medeltid, Stockholm 1898-1903, III, 

s. 888. 
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san, vilken bär namnet »Digervisan», leder tanken till de tider, 
då digerdöden härjade i vårt land, ock lyder sålunda: 

Digervisan. 

När som jag kom ifrån tinget igår, 
jag sporde, att min fader var döder. — 

Linden den fäller sina blader. 
Så länge min käresta lever ännu, 
så är jag lika glader. 

När som jag kom ifrån tinget igår, 
jag sporde, att min moder var döder. — 

Linden den fäller o. s. v. 

När som jag kom ifrån tinget igår, 
jag sporde, att min broder var döder. — 

Linden den fäller o. s. v. 

När som jag kom ifrån tinget igår, 
jag sporde, att min syster var döder. — 

Linden den fäller o. s. v. 

När son? jag kom ifrån tinget igår, 
jag sporde, att min käresta var döder. — 

Ock linden den fäller sina blader. 
Ja, nu är min allrakäresta död, 
ock aldrig mer blir jag gladerl• 

Dans i bokstavlig mening vid en broders död omtalas från 
Sverige år 1768. Det är den värmländske bruksdisponenten Karl 
Geijer som i sina dagboksanteckningar berättar, att man nämnda 
år hade dansat på broderns Kristofer Gustav Geijers begravning, 
»ock således», tillägger han på tal om begravningsdagen, »var 
denna en glädjedag»2. 

Att ha lekstuga eller dans i samband med begravning 
synes ännu långt in på senare tid ej ha varit så särdeles 
ovanligt bland allmogen. För omkring 60-70 år sedan hade 
man sålunda en gång uppe i Haverö i Medelpad ställt till 

Meddelat av fröken Maria Hertzman i Stockholm enligt uppgifter 
från Silbodal ock Sillerud i Värmland. 

Lotten Dahlgren, Patron Carl. Någna anteckningar om B. G. 
Geijer d. ä. ock hans söner, Stockholm 1916, s 33. 
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med lekstuga vid en gammal gubbes begravning. Då företog 
sig en annan gubbe att i sällskap med en ung pojke kläda ut 
sig i granris ock halm ock långt skägg, ock så sotade de sig 
i ögonen, så att de voro oigänkännliga. Så spände de hästen 
för kärran, satte koskällor på honom ock foro i väg ock skrämde 
vid sitt inträde nästan ijäl de dansande — de trodde, att det var 
»gammel-Erik» som kom ock hade hela hälvetet med. Men 
detta gjorde de, påstår sagesmannen — den dåvarande unge 
pojken — för att skrämma de dansande, för att de företagit sig 
något sådant som att dansa vid en begravning. 

Likvakor eller vakstugor torde även i Sverige tidigt ha varit 
i bruk. I en av våra folkvisor »Herr Karl eller klosterrovet», i 
vilken riddaren låtsar sig vara död för att kunna locka jung-
frun ur klostret, låter han sända småsvännerna med budet: 

Behagar skön jungfrun i vakstugan gå 
ock se härr Karl stå lik?' 

Under påvedömets dagar i vårt land var det strängeligen 
förbjudet att låta den dödes lik stå ovigt över en natt. Prästen 
skulle dit ock viga liket, ock därefter skulle han vaka en natt 
hos den döde; »men», heter det, »nu som man kan tänkia / at 
Presten icke satt hoos Lijket allena /uthan grannar och Någran-
nar / som celebrerade vigilien, så är der af kommen den gamla 
seden / at man än somligestädz / wakar öfwer then döda / och 
kallas wara i Waakstugu / der uthinnan wanckande ätande / 
drickande / leker och sådant»2. 

Vakstugorna fortsatte även efter reformationen, men förbjö-
dos under 1600-talet. I Norge utkom redan 1607 en kyrkoför-
ordning, som förbjöd all »Ligvact», uti vilka »icke andit findis 
end Gilde, Gxstebud, Druckenskab, Leeg, Raserj»2. Hos oss för-
bjöds i en förordning av år 1644 »allt vakande vid liken som 
skedde med konfekt ock dryckenskap»; 1664 ock 1668 utkom 
det ytterligare föreskrifter för likvakors hållande, till dess det i 
en senare av år 1686 påbjudes, att »Wakestufwor skola alldeles 

Geijer-Af zelius, Svenska Folkvisor, Stockholm 1880, I, n:r 24, 
s. 139. 

Dijkman, Antiquitates Eeelesiastiete, Stockholm 1703, s. 330. 
BmIter, anf arb. s. 764. 

En Kireke ordinantz, GifEvit Aat 1607, Köb. 1657, bl. 54. 
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afläggas / och allenast någre få tillskiptes waka / och taga wahra 
på Lijket at intet otienligit ty wederfaris»1. Någon så vidare 
stor värkan synas dessa förordningar emellertid ej hava med-
fört, att dömma av en i slutet av 1700-talet i Västerås stift 
hållen generalvisitation, varvid påbjöds, att det skulle efter-
höras, »om Wakstufwor vor6 aflagde»2. 

Vak- eller likstugornas uppkomst tillskrives olika orsaker. 
De höllos, sades det, för att intet otjänligt skulle vederfaras li-
ket, för att hålla onda andar på avstånd, ock för att ej satan 
skulle anamma den dödes lekamen. Att dylikt värkligen skulle 
ha förekommit, berättas i våra folksägner, men det kunde ju 
för övrigt också hända, att den som död ansedde blott var sken-
död, ock då kunde han ju vakna upp till liv igäu. Vad sär-
skilt den vid likstugorna förekommande dansen beträffar, så 
företogs den, för att ej onda andar skulle märka den dödes kropp 
eller dvärgar stjäla liket o. s. v. Men det var ej blott den 
döda kroppen det gällde, man hade även den avlidnes själ att 
taga häsnyn till, i synnerhet under mera avlägsna tider. Visser-
ligen veta vi ej mycket om våra hedniska förfäders föreställ-
ningar om människans tillstånd i ock efter dödsögonblicket; 
men sedan urminnes tider har hos dem tron på en tillvaro 
efter döden, på ett liv efter detta gjort sig gällande, ock när 
någon dog, sökte man så mycket som möjligt för den döde un-
derlätta övergången till den andra tillvaron. Detta torde ha 
skett såväl av omsorg för den avlidne som till skydd för de 
efterlevande, på det att den döde ej skulle draga någon annan 
med sig eller för övrigt bringa olycka över dem. Under det den 
döde stod lik, troddes hans själ alltjämt vara närvarande, på ett 
hemlighetsfullt sätt förbunden med kroppen, den döde kunde, trodde 
man, allt fortfarande uppfatta vad som försiggick omkring honom, 
kunde förnimma vad som talades. Oden viskade ju vid avske-
det i den döde Balders öra, ock enligt urgammal folktro har det 
varit vanligt att viska den döde i örat, att han ej skall gå igän. 
Många vittnesbörd finnas om tron på en dylik förbindelse med 

Kyrkolag och Ordning, Stockholm 1686, Cap. XVIII § 1, 
s. 113. 

Wallquist, Ecclesiastique Samlingar. Andra Flocken, Wexjö 
1789, s. 227. 
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den döde. Han tänktes ha samma behov som de levande ock 
alltjämt på ett jordiskt sätt deltaga i vad som sker härnere. 
Hans liv i ock på andra sidan graven var i mycket beroende 
på de efterlevandes uppförande. Gick han igän eller spökade, 
som det heter, berodde detta ofta på att dessa på ett eller annat 
sätt försummat sina plikter gentemot honom, vilket gjorde 
att han ej fick ro. Spökade det efter den döde, borde man 
fråga, varför han ej fick ro i graven eller vad det var han 
sökte efter, ty då skulle den döde på ett eller annat sätt veta 
att tillkännagiva detta, ock man hade då endast att fullgöra 
hans önskningar'. Att den avlidne gick igän, kunde dock även 
vara en följd av någon ond gärning, som han i livstiden be-
drivit ock som tvingade honom tillbaka. En allmän tro är ju 
för övrigt, att de som drunknat, lidit någon svår oförrätt, mör-
dats eller på annat sätt ljutit en våldsam död ock ej fått en 
ordentlig begravning, pläga gå igän ock plåga de efterlevande. 
»Att de dödes siälar icke måtte gå och wancka», heter det i 
Comenius' år 1631 utkomna s. k. »språkdörr» eller inledning till 
språkstudiet, »höllo the själamässa och Graafööl medh begraf-
ningzmåltijder». Begravningarna firades ofta lika storartat som 
bröllopen. En gång hölls nere i Bohuslän begravning efter 
en ansedd kommunalman, varvid man frångått den vanliga se-
den ock gjort begravningen så enkel som möjligt. Detta väckte 
emellertid stort uppseende i socknen. En gammal gubbe — han 
levde ännu på 1880-talet — yttrade helt bekymrad, då han hörde 
tålas om den simpla begravningen: »Begraver di meg så, så står 
ja opp ijän»2. 

För att emellertid intet måtte hända, som kunde komma 
olycka åstad, hölls det vakt hos den döde. Men som natten 
särskilt är andarnas tidpunkt, koncentrerades vaksamheten på 
denna del av dygnet. Allmän torde vidare den föreställningen 
hava varit, att den dödes själ första tiden efter dödsfallet håller 
sig omkring den gamla bostaden, ock finner den döde fröjd ock 
glädje i hemmet, så vänder han sjungande ock jublande åter i 
graven, men äro de anhöriga sorgsna ock nedslagna, så lemnar 
även den döde sorgsen ock gråtande hemmet. 

Uppteckning i Nord. Museets arkiv av Mandus Johansson, Skreds-
viks s:n, Bohuslän. 

Uppteckning i Nord. Museets arkiv av W. Lyån, Sundby. 
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Det har varit en urgammal ock såväl bland germaner som 
kelter, slaver, inder m. fl. spridd tro, att man genom yttringar 
av häftig sorg kan skada den döde, ock att det således vore 
orätt att gråta vid en dödsbädd. Högljudd gråt ock klagan 
har förmåga att kalla den sig från kroppens omhölje skiljande 
anden åter, ty när de levandes tårar falla i den dödes ögon, 
kan han genom dem kallas tillbaka till livet. Det har — så 
berättas det — även flera gånger häntl, att den döde genom 
sina anhörigas häftiga sorgeutbrott åter vaknat till liv; men 
föga glädje har då detta återuppvaknande berett dem, ty den som 
så gråtes tillbaka, blir aldrig mera vid sitt fulla förnuft. En 
man hade sålunda en gång i sin förtvivlan kallat sin hustru 
tillbaka till livet, men litet glädje hade han av hänne. Då 
hade de honom till att be hustrun om förlåtelse, ock då han 
gjort det, förlät hon honom ock lade sig så ned ock dog. I 
Danmark få dylika till livet återkallade de betecknande namnen 
»gienkalding» ock »opskrig»2. 

Till ock med ur graven kunna tårarna kalla upp den döde. 
Redan Eddan ger i Helgekvädet uttryck för hur den i graven 
boendes ro kan störas genom den efterlevandes tårar, som blo-
diga falla på den dödes iskalla bröst. På Sigruns fråga till 
Helge, varför han tynges av rimfrost, svarar denne: 

(46) Blott du vållar det, Sigrun 
från Sävafjällen, 
att Helge simmar 
i sorgens dagg. 

(47) Du gråter, gullprydda, 
grymma tårar, 
du solvita från söder, 
förr'n du att sova går. 
Var tår faller blodig 
på bröstet av fursten, 
töar iskall, 
tung av ångest 3. 

Det berättas i en av våra folkvisor benämnd »Styvmodern» 

1) Am Ur.-Quell I, Soltau in Norden 1890, s. 10. 
Molbecks Dial. Lax. s. 160; Feilberg, Dansk Bondeliv I, 

Köb. 1910, s. 400. 
3) Andra kvädet om Helge Hundingsbane i Gödeckes Edda, 2:dra 

uppl., Stockholm 1881, s. 170. 
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om huru de av styvmodern illa behandlade små barnen gingo 
till kyrkogården ock gräto på sin moders grav: 

Ock när de kommo till kyrkogård fram, 
så satte de sig ned på sin 'moders grav, 
den ena grät vatten, den andra grät blod, 
den tredje grät upp sin moder ur jord'. 

En annan gammal vacker folkvisa, som bär det beteck-
nande namnet »Sorgens makt» ock vilken i olika varianter före-
kommer i en mängd länder såsom Danmark, Tyskland, Eng-
land, Serbien m. fl., behandlar samma ämne. Där är det liten 
Kerstin som gråtit sin döda fästman ur svartan mull. Han 
säger: 

Ock hör du liten Kerstin, gå hem igän, 
för var ock en tår du fäller uppå jord, 
min kista hon bliver så full utav blod; 
Men var gång på jorden du är i järtat glad, 
min kista hon bliver så full av rosors blad 2. 

De efterlevandes tårar störa den dödes ro i graven, de bränna 
liksom eld, ock lika så många tårar som man fäller för en död, 
lika så många droppar olja gjuter man på honom i skärselden. 
Falla tårarna ned i graven, följer den gråtande snart efter den 
döde3. Att de efterlevndes tårar bränna den döde, säges även 
i den indiska dikten Raghuvamga4. I indiska lagböcker före-
skrives till ock med, att man ej får begråta den döde2. Enligt 
Zend-Avesta är det de efterlevandes tårar som hindra de på dö-
dens brygga kommande inträde till himmelen6. Det är ju — 
eller har så varit — en hos många folk härskande föreställning, 
att själen efter skilsmässan från kroppen måste företaga en lång 
vandring, innan den kan nå det slutliga målet, ock den har ofta 
att taga sig fram över något större vatten. Enligt västarisk 

Arwidsson, Svenska Fornsånger, Stockholm 1837, II, s. 101. 
Geijer-Afzelius, Svenska Folkvisor I, s. 30, n. 6. 
Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart, Berlin 

1900, s. 460 (728). 
Rochholz, Deutscher Glaube und Brauch im Spiegel der heid-

nischen Vorzeit, Berlin 1867, s. 298. 
Mannhardt, Die Götterwelt der deutschen und nordischen Völ-

ker I, Berlin 1860, s. 290. 
Rochholz, anf. arb. s. 298. 



42 LOUISE HAGBERG, EN DÖDSSED I HÄLSINGLAND. 

tro flyta de tårar, som gjutas efter en avliden, tillsammans ock 
bilda den människo- ock andevärlden åtskiljande floden, som 
själarna måste överskrida, innan de uppnå porten Pschinevar 1. 
Enligt persisk tro uppstår eller växer den kallaste ock mörkaste 
av hälvetesfloderna av de efterlevandes tårar 2. De efterlevandes 
tårar hindra sålunda de dödas lycksalighet ock försvåra på 
allt sätt deras tillvaro. En mycket begråten kommer ej in i 
paradiset, utan måste irra omkring i våt svepning'. 

I hart när alla Europas länder finnes såväl i sång som i 
sägen detta tema om tårarnas inflytande på den dödes tillvaro 
behandlat. Några ytterligare exempel må här anföras. Enligt 
en uppteckning från 1100-talet såg en gång en moder, som 
ännu begrät sin förstföddes bortgång, i en dröm, hurusom flera 
gossar jublande drogo vägen fram, under det hännes son kom 
långt efter med tunga steg. På moderns fråga, varför han så 
gjorde, visade han på sin av tårar tunga dräkt ock sade: »Det 
är dina tårar, vars tyngd hindrar min gång»4. En mycket känd 
ock vida spridd sägen är den om tårekrukan. Det var en gång 
en förtvivlad moder, som grät över sitt döda barn ock icke ville 
låta sig tröstas. Då hade även hon en natt en dröm. Hon såg 
en stor skara barnasjälar färdas förbi, alla jublande glada i vita 
kläder, men bakom hela flocken kom en stackars liten, som 
icke kunde följa med de andras lätta skara, hans skjorta var 
genomvåt, ock han bar k handen en kruka full med vatten. 
Modern, som genast kände igän sitt barn, skyndade fram ock 
fattade tag i barnet för att jälpa det. »Vad dina händer äro 
varma ock mjuka, moder!» utbrast därvid den lilla. »Men kära 
lilla mor, gråt icke så mycket, dina tårar komma allesammans 
i min kruka. Du kan se, vad den är full ock tung, ock jag 
har spillt, så att min skjorta är alldeles våt.» Från den stun-
den upphörde den bedrövade modern att gråta för att icke med 
sina tårar tynga sitt barn. 

Denna tro på sorgens ock tårarnas makt återfinna vi i en 
ända intill vår tid kvarlevande folktro. En moder, som gråter 

Mannhardt, anf. arb. s. 290. 
Magnusen, anf. arb. s. 388. 
Krauss, Slavische Volksforschungen, Leipzig 1908, s. 113. 
Rochholz, anf. arb. s. 207. 
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vid sitt barns dödsbädd, så att tårarna falla på barnet, försvårar 
dess dödskampl; ock är man rädd för att den döde skall gå 
igän eller spöka, får man inte gråta, så att tårarna falla på 
liket 2. Vid ett dödsläger stodo en gång barnen bittert gråtande 
omkring moderns kista, då runno stora tårar ned på den dödas 
kinder, ock en av de närvarande sade: »Sluta upp med att gråta, 
den döda har ont utav det"2. Ock en gammal dödgrävare, som 
på 1880-talet talade om den efterlevandes häftiga sorg, utlät sig 
därvid på följande sätt: »Han grät ock tjöt, så jag trodde, att 
människan skulle stiga upp ur graven'''. 

Häftig ock djup sorg stör sålunda den döendes ock den dödes ro. 
De efterlevandes glädje däremot, i vilken även den döde deltar, 
underlättar hans övergång till ock vistelse i den andra tillvaron. 
Den primitiva uppfattning, som våra förråder i enlighet här-
med lade i dagen vid ett dödsfall, företer i mångt ock mycket 
för oss märkvärdiga ock stötande drag, ock vi stå helt främ-
mande ock oförstående inför de forna likvakornas muntra för-
ströelser. Betecknande för denna nyare uppfattning är bland 
annat ett uppländskt uttryck, som brukar användas, när en 
person företar sig något som man ej tycker står i passande 
överensstämmelse med förhandenvarande omständigheter, näm-
ligen »det är som dans i sorgehus». Enligt nutida uppfattning 
kräves stillhet vid ett dödsfall. Väl 'heter det ofta, att den döde 
med heder skall komma i graven, men de nutida begravnings-
gillena äro mera som en heder mot den dödes minne ock till 
tröst ock hugsvalelse för de efterlevande. Förr i tiden däremot 
uppfattades de med ett dödsfall ock åtföljande begravning för-
enade fåstligheterna såsom en jälp för den döde, en veder-
kvickelse för själen. Den döde deltog ju själv i den med lik-
vakan förenade måltiden, vid vilken ofta en särskild plats be-
reddes honom. Men det vår ej blott föda själen behövde, utan 
även underhållning. Den glädje, den döde haft i livet, skulle 
han ej häller sakna i döden, ock han krävde därför av de ef-
terlevande, att de beredde honom förströelse. Ock de efterlevande 

Uppteckning i Nord. Museets arkiv enl. meddelande av K. Nils-
son, Blekinge. 

Uppteckning i Nord. Museets arkiv av C. V. v. Sydow (Smål.). 
Feilberg, anf. arb. s. 400. 
Geij er-Af zelius, Svenska Folkvisor II, anm. s. 34. 
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voro angelägna om att härutinnan tillfredsställa honom, det var 
ju farligt att stöta sig med dödingen. Ju präktigare gille, ju 
större heder för den döde; ju mer som åts ock dracks, ju mer 
kom det den döde till godo. Voro anordningarna för snåla, 
blev den döde missnöjd. På samma gång som likvakorna voro 
till skydd, voro de sålunda även till för att genom glada för-
ströelser hålla den dödes själ sällskap. Till dessa förströelser 
hörde även dansen omkring den döde, ock denna sed har som 
en oförstådd relikt kvarlevat intill våra dagar. Den torde ha 
haft till syfte att tillfredsställa den döde ock skaffa honom ro 
i graven, så att han •ej gick igän. Att underlåta dansen trodde 
man ju ej vore bra för den döde. 

Vid ett dödsfall skulle man således ej gråta eller klaga, 
utan låta glädjen råda, som den döde kunde ha gott utav, ty 
den döde lider utav sorgebetygelserna. Enligt folkvisan blir ju 
den dödes kista full av blod för var ock en sorgens tår, som 
faller däri, men däremot full av rosors blad, när de efterlevande 
glädjas i järtat. Vad som bäst jälper den avlidne, är således 
glädje, ej sorg, ock som uttryck härför heter det även i visans 
omkväde: 

I fröjden eder alla dagar. 

• 



Två dikter på västgötamål 
frän början av 1700-talet, 

utgivna av ERIK NOREEN. 

I Uppsala universitetsbiblioteks samlingskartong V 6 (»Dik-
ter af kända och okända författare») förvaras de två dikter 
på västgötamål, som här meddelas. Originalet, som enligt på-
skrift har tillhört Cederhielms samling 1, utgöres av 8 sidor 4:o, 
varav den första ock de två sista sidorna äro tomma. Hand-
stilen är oövad ock rätt svårläst ock synes hänvisa till början 
av 1700-talet. »Personalierna» uppge sig v. 43 vara författade 
år 1701, ock någon anledning att betvivla denna uppgift torde 
icke finnas. I dessa dikter ha vi således det äldsta kända pro-
vet på västgötamål. 

De delvis dunkla ock något osammanhängande »Personalia» 
ha väl även ett visst kulturhistoriskt intresse genom skildrin-
garna från skolan i Skara. En värs ur denna dikt (v. 33) ci-
teras av Sven Hof i hans klassiska arbete Dialectus vestro-
gotbica. På tal om älvsborgarnas uttal ai för e skriver han 
nämligen (s. 26 f.): »Ut autem, qvalis sit haec Elfsburgensium 
dialectus, paullo accuratius intelligas, en versum hexametrum 
a qvodam non male tornatum: Slajt mökett ont bå i kiuhld å 
i fråst på daj lajaste gaterr. Sveth. Slet mykkett ont båd' 
i kiöld åkk i fråst på de ledaste gatårr». 

Den andra dikten, som saknar överskrift, ock som så våld-
samt kastar läsaren mitt in i handlingen, att man väl måste 
anta, att skrivaren ej tagit med början av dikten, utgör, skulle 
man kunna säga, en västgötsk dialogiserad »Brölopps Beswärs 
Ihootommelsze». Det är väl också otvivelaktigt, att den står i 
direkt beroende av denna dikt. Utom i fråga om själva ämnet 

1  Skänkt till UUB. av Germund Ludvig Cederhielm (1755-1841). 
I förteckningen över Cederhielmska donationen (M. 2, s. 229) kallas 
ifrågavarande handskrift (tydligen genom felläsning av den första diktens 
titel): Alla westgötliars gamla förtorkade personalier. 
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överensstämma de bägge dikterna i en mängd detaljer. Med 
skildringen i v. 15-24 av alla grannlåter, fästmön måste ha 
jfr BB. v. 104 if.; med skildringen av de ekonomiska svårighe-
terna, som avslutar dikten, jfr BB. v. 260 if. Beskrivningen av 
den otrevnad, som uppstår av alla de många barnen (v. 41-44), 
påminner ju starkt om BB. v. 311-314 (jfr även v. 209 if.): 

En ropar miölck och skied, en skrålar och yvrålar i bänken 
En Kryper här Kohlswart, Ehn sitter i waggan och lij par 
En har hornet i munn, och dijr som Kiden i Stallet 
En dijr ammans bröst, en gapar och wäntar sig tuggor. ' 

Märk även »fattig Pär Ersa» v. 52: »Fattig Pär Erson» BB. v. 
123, 300. 

Värsmåttet är i båda dikterna hexameter, stundom med 
slutrim (i personalierna v. 29-32, 35-36, 41 ff.) ock upptakt 
(1: 7, 31, 38, 2: 18). 

Språket visar sig genast genom förekomsten av diftongen 
al för e tillhöra antingen älvsborgsmålet eller Mark- ock 
Kin ds målet,. I Personalia v. 1 står iajna, vilket väl avser 
Lena socken i Kullings härad (en by Lena förekommer även 
i Timmele socken, Redvägs härad), vilken åtminstone förr torde 
ha tillhött det diftongerande områdets. Emellertid hänvisar dik-
ternas språkform snarast till Mar k sm ålet: 

I iyikm. »förekommer i 2 sing. pres. o. pret. ändelsen -st, då 
pron. följer efter . . . . ss. äst-du, vaist-du» (Lampa a. a. 
s. 6); jfr waistuckie 2: 7, ästu 2: 16, bli stu 2: 46, även 
du waistella 2:1, du waist 2: 2. 

I mkm. står S-ljud före w, t. ex. sfwän. (Lampa s, 13); jfr 
sxuälta 2: 54, som väl knappast kan avse något annat än 
ett uttal fwälta. 

Formen hu 'hon' torde även visa åt dessa trakter. 
A andra sidan visa dikterna övergång av y till u, t. ex. 

brunosten 1: 30, blu.ger 2: 16, tug 2: 22, sunåla 2: 28 etc. I 
Kind ock större delen av Mark kvarstår y, men 24 råder i nord-
östra delen av sistnämnda härad (ungefär Fritsla, Kinnarumma, 
Seglora ock Skephults socknars). Härmed stämmer väl, att 
Borås nämnes 2: 22. Enligt typordlista från Seglora (i Uppsala 
landsmålsarkiv) finna vi också i denna socken: diftongering av 
e, fw- för sv-, hu 'hon' ock u för y. 

Språkformen synes på det hela taget vara god. I sin iver 
att få in diftongen ai så ofta som möjligt tycks dock författaren 
ha gjort sig skyldig till ett par »hyperrusticismer»: brunstaikta 
1: 32 (så vitt känt, kvarstår e alltid före k, se Swenning s. 32 f.); 

1  Jfr Lampa, Ljudbeteckning för västgötamålen s. 5, Swenning, 
Samn. Eel. i sydsv. mål s. 29 f. 

2  Swenning a. a. s. 14. 
3  Så enligt uppteckningar i SOÄ. IX: 1. 
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för Swenning okänd ock något misstänkt är ävenledes formen 
waiste 'visste' 1: 25. Rörande paipe 'pepo' 1:16 jfr Swenning 
s. 76 f. 

Beträffande ortografien kan följande förtjäna framhållas: 
»Tjockt 1» har ingen särskild beteckning: pathala = 

pattahla Hof, fole =  fitka 'följde', haffa = /båga 'hela' ock heilka 
'gossar'. Märk även mainarlu 'menar du' 2: 4 o. d., men 
hwasseijelu 'vad säger du' 2: 3 o. d. 

kl står ofta i stället för k: kara = /Åra 'karlarna', 
hackle 2: 9 (jfr trooke 2: 25), miiekie 'mycket'. 

u skrives vanligen i st. f. o (o) före g : pung, klunga 
klunka, piunka, men fonkar 2: 24, monka 1: 30 (rimmande 
på piunka). 

Kort e skrives ofta (i överensstämmelse med riksspråket) 
i: midda 1: 43 (rimmande på redda), giffta 2: 2, 3, 8 (men 
geffte 2: 38). 

Handskriften är i det följande bokstavstroget återgiven. 
Dock ha de uppenbara skrivfel, som den vimlar av, rättats med 
angivande i noterna av originalets form. Dessutom ha bifogats 
en del ordförklaringar o. d. (Hof = Dialectus vestrogothica 1772, 
Rz = Rietz Sv. dialectlexicon, Lr = Leander Ordlista öfver Holts-
ljungamålet, Seglora = typordlista från S.). Numreringen av 
värserna härrör från utgivaren. 

1. 011e Westgiötes gamla förtårkade Personalia. 

Jak haiter olle dä waitella dai bå i lajna och flairstas 
olleken kalla mäck lill den Jam kocka kårpagås frua. 
Waini iak rättare mins än hu först plagga mäk granner. 
Thåna mäck wackert å wäl satte gulbånss hätta på håfwet. 
När iak då fulplaggat blivit tock frua å bar mäck te kär far. 
Han tock å döppte mäck tras å kalla mäck justament Olav. 

waitella 'vet väl' (jfr v. 47). lajna: antagligen avses Lena 
socken, Kullings härad. 

1111 för lell 'likväl'. iam kocka 'jämntjocka'? kårpagås 
d. v. s. Korpagårds-? Korpegården är namn på åtminstone två 
gårdar i Kållands härad (Järpås ock Vedurns socknar). 

Waini 'vet ni' (jfr v. 28 ock 2:38), tycks här stå som en 
slags negation: 'minsann'. rättare hs rattare. plagga 'kläda' (Hof, 
Rz, Lr). 

Thåna 'linda' (Hof, Rz, Lr). hätta hs hatta. 
kär hs kar? far d. v. s. 'prästen' (jfr Lampa. Sv. lm. 1911, 243). 
mack tras hs mack tras. tras 'strax'. 
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Tu olave wa mia föräldras harra bå faras å moras. 
Sia så kallade mack raint åf olle swänsa wed holmen. 
Hålla was katten iak glömde talom höre giästebö gioless, 

10 Larss å Jong å Diss kåta halfaska fulla å paina. 
Britta å Kirsti wår tös giole pathala blokorf å pölsa. 
Kiära dai såtte å drucke å spailte å hwa då wa maira. 
När iak då blai en am n hålker af åhr dai giole mack lårfor 
Sia så fole dai mäck änna boltåta Skoon i Scara. 

15 Der fik iak sai huru dai med behankada flättada stutris. 
Smule dai små så dai smutte som möss å gnulle å paipe. 
Der ha dai te kiöps skol broketa tor faita stuta. 
Der fik iak sai höre dai sloge bolten pimsen å trilla 
När ja då kom in i stufwa igen dai bule på smatra 

20 Hwar i si wrå bå i kattiesen dunhaten å Gramattica. 
Reftera bå famminus futturus å skumperfectus. 
Haita så Praisefter på mack, der ia sto we dörra å lura. 
Spule mack te i mi abbesabok wa ja hade lärt mak. 

harra något osäkert. 
swänsa ha swansa. 
was katten: wass kattenn Hof s. 64. 
kåta : keta 'tälja'. halfaska : hahlwask, hahlwesk '(mjölk)-

stäva' Hof (jfr Landtmanson, 1 ock r s. 64). paina 'vackra'? 
pathala : pattahla 'palt' Hof, pattala 'palt-bulle' Rz. 
Kiära 'karlarna'. 
blai en = blaien kvar) bliven'? hålker hs snarast hälker; 

holkar 'yngling, halvvuxen dräng' Rz (huhlkerr Hof). lådor »lårfoder», 
'kalsonger' (larf4r Nilén Sörb., lårfoder J. G. Hallman, se Dahlgren 
Glossar). 

fole = fgh 'följde'. boltåta 'bort till', jfr hemmata 'hem(åt)' 
Hof. Skoon 'skolan'. 

skol broketa tor? 
bolten : böllt 'boll' Hof. pimsen : slå pims 'en lek' Rz. 

trilla : slå trill 'en lek' Rz (Götal.): Sundblad, Seder och bruk s. 47 f. 
då hs da? bula 'började'. 
dunhaten 'donat, latinsk grammatika'. Om svenska läro-

böcker med namnet donat se Hemland, Skollagstiftningens hist under 
partitidehvarfvet s. 87, Hammarsköld, Schole- och Undervisnings-Böcker 
s. 43 if. donatus nämnes i 1693 års skolordning (ej i 1724 års) som 
lärobok i latin för trivialskolans lägsta klass. 

Haita? praisefter 'prxceptor'. 
Spule 'sporde'. 
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Ja sto å lipa å raif mäck i hufwet å pain wa botte. 
Alri ja waiste et ohl wa bai elle sai elle dai wa. 25 
Då nappan i mäck så wre som en wa å bule på piaska. 
Praisätter släppa sa iak ia låfte ja skulle läs åfwer 
Waini ja slappen ändå fölle han rä giole mäk onner 
Wule när mora hu kom iak bule på klunka å piunka. 
Sände så mora hu mäck hwitangröten brunosten å monka. 30 
'Tålt åhra studerade iak rä må ätande flittigt i Scara 
Der iak gapande e gulhtiäftada brunstaikta stara 
Slait möke ont uti kiöld å i frost på dai.laiaste gator 
Som nånsi i stäerna fans på haila den tia. 
Sia så tötte mäck på Sarramen tock tiugondegräset. 35 
ätla så försöka mäck mair länge nog har iaknu låset. 
Raiste så hit å tog afsked af mor 4 åhr sia då wa. 
å ga mäk på raisan upåt då iak hade drucket valete 
Både må präster å fler som önskete mä löcka på resa 
När ia då upsala såg så ha ia båa öga i näfwen. 40 
Mainte rä hä wille ia bli då har ja rä lust te wala. 
ait åhr ja der wa å Tri åhr hära så ändas då fala. 
Detta ia skref siöttan hundrade ait målla dagel å midda. 
Elaila mi Trafling å här maile haila den attersta redda 

24. pain för paina? pena 'lärjunge i kl. I—V' (Beckman, Gam-
maldags skolliv s. 42). 

plaska 'slå någått litett' Hof. 
Praisätter hs -satter (jfr v. 22). släppa 'släppen', hs slappa. 
Waini: se v. 3. folle 'förrän' Hof (Ma från Kållands ock 

Skånings hd, Landtmanson a. a. s. 89). rå 'rätt'? 
Wule:? klunka hs kinka: »khlongka Elfsb.» 'bedja, begära, 

söka, yrka' Hof; jfr 2: 37. 
hwitangröten : hwitgröt 'sötgröt, mjölkgröt' Hof. brunosten: 

»brynost, must. brunost tyrolaganus» Hof, brun-ost 'ostkaka' Rz. 
rä se v. 28. 
nånsi ha nansi. 
obegripligt. 
ätla 'ämnade'. försöka hs försoka. 
Både hs Bade. 
då hs da. säg hs sag. nafwen hs nafwen. Meningen? 
ra jfr v. 28, 31. hä för har? wala 'världen'. 
siöttan ha siottan. dagel : dagehl 'morgonmål' Hof. 
Trailing: jfr no. dial. travla 'slwbe; gsa s1a3bende' Ross, 

änsv. trafla 'traska, gå med möda' hos 01. Kolmodin (Dahlgren 
4-170111 Sv. iandsm. 1917. 
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45 står nu igen mälle jak achtar hwasske ros eller lastning 
wala wil danka mack af å Notera mä te förkastning. 
Men hwa passar ia k uppå dä, ja waitela hu ä a padda 
Ja sala räxa för henne igen sin fannerd e radda. 

[Päär ock Olav.] 

Päär 

Bia mä dä ä du giäv, icke da du waistella dä hu 
Böttalar däk snartige, du waist du ska gifta däck du. 

Olav 
Hwasseijelu, hål truten på däck sa ja giffta mäck ja 
Helle wa mainarlu? Mainarlu jak ä am n sådan am n stålle 

5 Hia mäck inte dä bair ja däck om, hälle ha däck på dårra. 

Päär 
Sachta däk olav e du sai du rif icke skinnet å gråten. 
waistuckie dai som gifta sä daj ä daj uppaste kära. 

Glossar), »travaillera. trafla» Columbus, Ordeskötsel s. 12 (Hesselmans 
uppl.). maile (= maille 2:15) är säkerligen en variant till mälle (sa 
v. 45). attersta 'sista'. redda: jfr änsv. redd f., se Dahlgren 
Glossar, där ordet sannolikt °nöjaktigt översättes 'rad', dalbom. redd 
'väg (på sjön)' Bondeson Historiegubbar s. 133, Dalboredden (den del 
av Svanskogs socken i Värmland som intill 1891 tillhört Tössbo härad, 
Dal); ordet tycks betyda ungefär 'sträcka'. 

45. mälle »mer änn: plus, amplius qvam. Item männ, (rak: 
sed, tonen» Hof; se även Landtmanson a. a. 0. 89; jfr v. 44 ok 
mer elle 2: 56. hwasske bs hwassle. 

passar uppå 'bryr mig om', hs uppa. waitela se v. 1. 
räxa : räxa, räxa upp 'läxa upp' Hof, räksa upp 'framföra 

ett långt tal, en lång berättelse' Rz. sin fannerd? 
1. ä hs å. icke dä bet. väl 'eller hur' 1. d. waistella se 1: 1. 
'2. Böttalar 'betalar' (jfr v. 50, 55). (snart)ige 'igän'. däck 

hs dack. 
am n sådan hs in sadan. 
Ma 'bedraga, narra' Hof etc. dårra : d8it 'dörr' Seglora. 
gråten för gröten? 
uppaste: jfr upperste 'överst' Hof. kära 'karlar'. 
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Tras nåken ä som i gille tör klunga up öfwer daj giffta 
Hackie dai kiö giäs kiedder å låm stut eiwiger å wära 
Bocka å gåsa å giäslinga, småplåck höner å toppa. 10 
Töser å walhaila däker å skiumära toback i äskia. 
Bötter å tönner å trog å träskåla stainfat å grutor 
Kål, kiöt, arter å fläsk å öhl i di kanna som suar. 
Hwa halu då der emot uta wersenss å torkade snokhugg. 

Olav 

Där i så snackarlu wel maille pälle du waist hwaja mainar 15 • 
Bluger ästu å pungen we böxa ä tunner å slaker. 
När inte Pungen ä stifwer å stin fålu kalfskin i kårgen 
Tu föst wil å fästemä ha Sälringen å Tain älle mässing 
Kårlabån, å, utaf ädela brokota flinthåla staina. 
Raiserlu sia te Marten så sal tu åk takanna Mättä. 20 
spandera påa bå håsser å skoo bå hucklä å hätta. 
Wännik a fia å dylaste tug Boråsbona bära. 

Tras : trass 'trots' Hof, här använt som en sorts negation. 
klunga: khlonga 'klänga, draga sig ällerr sträwa åpp på någått högt 
ting' Hof. 

kiö : „s2 'kor' normalt i vgin. (Laudtmanson s. 91). kiedder 
'killingar'. wara 'gurnsar'. 

walhaila 'vallpojkar' (jfr v. 40). dåker 'pigor', lis daker. 
skiumara? äskia : äseha 'liten ask' Hof etc. 

tönner 'tunnor', hs tömner. 
Kål, kiöt, hs KIM, kiåt. kanna hs konna (el. kama). 

suar 'susar' Hof. 
wersenss? snokhugg : snok 'mun, trut' Hof, Ra; torkade snok-

hugg 'ett saftlöst, innehållslöst käftande emot'? Jfr Sv. lm. 13: 7, s. 24. 
wel 'dumheter'(?), jfr vela v. 'vara fånig', s. 'virrig person, 

våp' Rz. maille se 1: 44. 
böxa hs boxa. 
Pungen hs Piugen. fålu hs faln. fålu kalfskin i kår-

gen 'får du korgen (jfr Hellquist, Stud. i 1600-t. sv. s. 27). 
Tu 'ty'. Sälringen 'selringen'? Jfr Sörbygden (Bohuslän) 

scYre,Hy 'större ring i seldon' Nilå. 
Kårlabån : kårlebånn 'halRband' Hof. ädela hs adela. 
Marten : Mqpn 'marknad' Seglora. 
håsser (= heser) 'strumpor'. hätta hs hatta. 
Wännika hs Wannika : »wänneka Elfsb. Sv. kiortell, tröja: 

tanka muliebris» Hof. fia för fin? dylaste 'dyraste'? (jfr Landtman-
son a. a. s. 66 if.). Boråsbona hs Borasbona. 
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Träia och sarck för a företiuge Marck ästä löper icke Maira 
Knutninger te så ha fonkar i bu när hu löper te granna. 

Päär.  

25 Trocke dä fanken är löss sa ja tras lööp å gea så möckie 

Olav 
Hå kiäre Pålle du slap ente så dä wa fölle maira 
Saltuke ge henna Föräldrar mä skoo håser å watta 
Nålabraif, sunåla, spänne dai beste som hettas i gåle. 
Sia wålu dä första du komer å klofjande tea. 

30 Då saltu wära så duler å stif som en firdubbel junker 
Då sal tu ha kring hattakåll hån som i löcke sa knutas 
Bån bå we hals å we hån raint halsklä å watta rnä krafwa 
Jacka sa stå dä på smalaste bain gula böxer å raina 
Raima i skoo gula braia å bra som knutas i löcke. 

35 Då saltu ha ja waitike wa alt friara bruka. 
Skruta fast icke dä dufw.er  e gråa å am n lort ä wat mä däk. 
Sianärlu med beswär ha fåt dä du klunkat å tit om. 
wai ja du gäre la unga som alla daj geffte giära. 
Thes haila ståfwa ä full å dai krupa kors om Hwarara. 

40 Åmmen å wagga å grufwa ä fölt mä töser å haila 

foretiu.ge  hs foretiuge. ästa "om det' hs asta. 
Knutninger : knytning 'knipplad spets, virkning' Rz (från 

Småland ock Dalarna). fonkar : fungka 'pråla, prunka' Hof, granna 
ha grana. 

tras 'strax' (1: 6). 
watta: »watte Elfsb. Sv. wannt, wannte» Hof. 
Nålabraif Ils Nalabraif. sunåla hs sunala. spänne hs 

spanne. 
Dunkelt. wålu? (jfr v. 45). klofjande för klofjande? 
duler : »döl, doul (d. v. s. dta), dölerr Elfsb. Sv. wackerr, 

hwit» Hof (Holsljunga dcbiar 'snäll och rar, genomhygglig' Lr). junker 
'(adels)sprätt'; jfr t. ex. (Lamm-)Hesselman, Sw. Argus, anm. s. 11, 19. 

Då hs Da. hattakåll hs hattakäll. sa  hs så. 
watta hs wata (jfr v. 27). mä hs rna? 
sa hs så. 
Då hs Da. 
Dunkelt. dufwdr 'duger' («pm Lr). 
klunkat: se 1: 29. tit: jfr fvn. tiäa, 'åstunda'? 

40. Ammen : åmm 'ugn' Hof. fölt bet. väl 'fylld'. haila : hehle 
'gosse' Hof. 
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am n står å lipar å hwin am n ligger å rörer i di aska 
am n står å smittar mä kulh bå wägga försät å bänka 
am n hänger ätter i dårra wil -ut klämer fingena skräker 
am n står å skriker som armen woro af wil ha smör gås å wälling 
Sia så wålu da första du stickerla slaifwa i gruta 45 
Gumpa daj tras som en hake ring kring ja då bli stu satter 
Kommerlå sia där te tön wasswälling buckfölla tarmerop 

-Klakarlu bötta å skäppa ä tom wa saltu då giära 
Stumpa i böggda mä pant låna tigga köpa å borga 
Haluinte sia böttala mä fårlu sätta i stecket.. 50 
Flwa du då har å Clarera giälmä jacka och bOxer. 
Sina så slantar du om fattig Pär Ersa mä långer e näsa. 
Halu ige hwarken ko el: söö hwarse bitta el: supa. 
Näken om råfwa bå kåna å du å tiältringa sxuälta. 
Bögära matt 'å du har inte siälf ta dä Pälle faiter 55 
Nä du ska weta ia waitela mer elle gifta mä ja. adiu 

smittar : smetta, sm.  itta 'besmitta', smettig 'orenad, sotig' 
Hof. försat : försate, försats 'bänk, säte, långbänk' Hof. 

klamer hs klamer. skraker: änsv. skräka om vissa djurs 
läten (gäss, rävungar, getter) Dahlgren Glossar, no. dial. skrwkja om 
vissa fåglar Aasen. 

walling hs wallin.g. 
willu jfr v. 29. 
gumpa 'springa omkring' Hof. tras se 1: 6. hake ring 

'ståltrådsring med hyskor •ock hakar'. 
tön 'tunn'. buokfölla : bukfylla 'mat eller foder som fyller 

magen utan att nära eller styrka' Hz. tarmerop 'tjut i magen (av 
hunger)'? 

Klakarlu är väl fel för klankarlu : klanka 'beklaga sig, 
jämra sig onödigtvis; klynka' Hz. 

stumpa: no. dial. stumpa 'gaa ujxvnt, stode; snuble' Aasen. 
böttala hs bottala (jfr v. 2). 
giälmä 'gäld med'. boxer hs boxer. 
Sina 'sedan'. slantar : slanta 'vara trasigt klädd (Småland); 

gå sysslolös' Hz (jfr även Lr), jfr slannterr 'enn lappare, slarwerr, 
wissperr' Hof. 

ige 'igän'. söö 'får'. hwarse är väl felaktigt (jfr hwar-
ken i samma vers och 1: 45). 

Näken 'naken' Hof etc. tialtringa hs tialtringa : kialltring 
'barn' Hof. mulna betecknar väl ett uttal fwälta (jfr ovan s. 46). 

Bögära hs Bogära. Pålle hs Päle. 

• 



En bröllopsdikt på Tjörnsmål från 
1700-talet 

utg. av E. NOREEN. 

Den nedan meddelade bröllopsdikten på bohusmål har till-
hört C. G. Tessins papper ock förvaras nu i samlingskartongen 
V 6 a — »Svensk Vitterhet af okände Författare (Dikter)» — i Upp-
sala universitetsbibliotek. Dess ålder kan icke bestämt fastställas, 
då den saknar årtal ock uppgift om såväl författarens som brud-
parets namn, men handstilen torde visa, att den härrör från 
mitten av 1700-talet. Originalet består av ett folioark, vars 
sista sida är tom. 

Vad språket beträffar, så antyder den i v. 60 nämnda »Tjörbu-
polsken», att författaren avsett att skriva Tjörnsmål. De upplys-
ningar, jag kunnat få om detta, tala också icke häremot. De 
i noterna med T. betecknade uppgifterna avse Tjörn; för dessa 
har jag att tacka pastor Abel Lundholm (Hjälteby). N. be-
tecknar Nilens ordbok över Sörbygdsmålet, L. Lindbergs Skee-
målets ljudlära. 

Gu quäl go Härshöfding, min smucke Herr lifönså.! 
Hua ä no tit, rnä J har så opstussat Ehr? 
föll pla J wära gilif; men aller wa J magen, 
J ä så farli grann, bå frammant å på bagen. 

Huat tiyfwen ät för e, som sidder jams mä Ehr, 
i höusät ståut å bre? Hu gassmar å hu ler; 

smuok 'vacker' (även v. 50) synes nu vara okänt i Bohuslän. 
tit 'på', färde' T. opstussat: änsv. studsa, sv. dial. stussa 

'pråla, ståta'. 
6. höusät 'högsätet'. ställt: no. staut 'kjfflk, dygtig, flink' (da. 

stout). gassmar : gasma 'skratta ock prata, vara högljudd' T. (N. L.). 

• 
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nock har jä manga sedt så knips som hu låss wära: 
men inga såddan stass på höfweskulten bära. 

Jä ser här ä stort folk, kringsätt i ring å ra, 
bå Prester å Kiömän, å alla stan i da; 10 
jä kanke pönse ud, hua ahnt här ä på fåle, 
huar snärer i sin sta, som hema på mitt giäle. 

Å inga unner ät, här ä så madålt hus, 
här står huart kiöroll fult, glas, pibeskål å krus; 
jä ser här ä brynost, söd gröd å klenekaga, 15 

. en brådd på färskmads såt kan huar en okså taga. 
Skällhäppet ser här ud, hua sinna här ä fatt, 

J. dömmer inte no, J änte Åbekatt; 
här änte Ting, jä ser ej skägg å nämnemänner: 
men kaxar ä här nock, fast jä dom icke känner. 20 

Hå hå! jä trur J har wort på den hede sten, 
å ätter dene da wil säde ere ben 
in miner ejert bohl. Tru dä ä suare postar, 
ha quinna, husholl, barn; jä we wäl hua dä kostar. 

J fiol jä gifte mej, jä minset som i går, 25 
jä .fick niä Tösa då gålhåla som hu står; 

7. knips: jfr no. dial. knips 'kort for hovedet, lat at stods; 
knibsk (om kvindfolk)' Ross. 

pönse ud 'fundera ut', nu okänt (da. ponse). ahnt: dalbom. 
a,nt 'angeläget' (se E. Noreen, Ärtemarksmålets ljudl. s. 18), no. dial. 
ant 'inagtpaaliggende, hastande' Aasen (jfr anta på 'skynda' T.). 

snärer : snara 'ha bråttom, vara beställsam' T. 
madålt hus 'hus där det är gott bord' (skämtsamt) T. 
kioråll 'kärl' (Oral N.). pibeskål 'skäl med pip'? 
brynost T., jfr ovan s. 49. klenekaga: jfr klening 'kaka 

med smör ock pannkaka på' T. 
brädd 'brodd', d. v. s. snaps. farskmats såt »sodlet»? eller 

jfr (?) no. dial. aat, fvn. åt 'ätande'. 
skällhäppet : fällhäppet 'tvivelaktigt, vanskligt, som sällan 

lyckas' T., feklhcepat 'sällsynt, sällan inträffande; osannolikt' N., f.c0-
hcepat 'vanskligt'-  L., skitilhappet 'ovisst' W. Krusa 1729 från Dals-
land (lis. N 635 i U. U. B.), fiekkva d. s. Ärtemark, Dalsl.; ordet 
står här tydligen i den bet., som Rietz 243 a anför från Dalai. ock 
Bohusl.: sjillhappe(t) 'sällsamt, besynnerligt'. sinna 'sedan' T. 

23. ejert : eje(r)t 'ert' T. (jfr. v. 29). suare postar : en svdra 
_pist 'en svår pärs' N. 

26. gälhäla är väl »gårdhålan». 
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å mor mi giohle sitt, dä ä ännu te syna, 
bå hors, å ku, å sö, å läsa bänkedyna. 

Fast ejet må må mitt knapt nämnas på en da, 
30 at säde bupäl må J får hua i wil ha; 

lell blir då der i likt, at huar får släba, fäckta, 
för säj å quinua si, som han har tat te äkta. 

J får, Herr Härshöfding, ha Laubogs höfwebry, 
å jä får slide,trutt må plou å fiskety; 

35 men når jä då å då drar nårre fiskerompar, 
så träcker J e stönn i pungen store slompar., 

Men äste jä får lof, så, ska jä Brura bry, 
å lanner widda hu har fått en kär på ty, 
en herre skull jä sagt, som henne alti gläder, 

40 som ä orwagen, fix å flitig dar å näder. 
En man så go som gull, så wacker å så ween, 

å alldri podar wohnt, som hällist mangen en, 
som, når han borte ä, ä glätti som e skadda; 
men hema i sitt hus e slem ulåda gnadda. 

En men som för wäl sej, om hela män wil stå, 45 
om folk wil näppias tlitt, å köntra då å då; 
wil grann min mer än hem, Bål, Bangse helle Jnge, 
så skar det inte ham en sådden går te Tinge. 

28. hors 'häst'. so 'får'. läsa? 
30. bupäl 'bo' (da. bopwl). 
34. trutt 'troget' : tru trkan) 'pålitlig, ordhållig, trofast' 

N., no. dial. tru 'tro' Aas. 
äste är väl = åtss atte 'ifall att'. 
lanner 'låta hänne'. 
orwagen. : ärvagen 'uppe tidigt' T., orvagen, örvagen 'lätt-

sövd, som lätt vaknar om morgnarne' Rz, från Skåne ock Bolmsl. 
n ween 'vacker' : pr a va du 'kära du' L., äldre dalbom. 

ven (weener Giöta Kiämpa-Wisa str. 1 m. fl. ställen hos Dahlstierna, 
wehnt 'wackert' Kruse 1729), no. dial. ven (Ostlandet) Aas. 

podar wohnt 'ställer till gräl' T. (jfr poda 'ympa' Rz, 
från Halland). hällist :• hälles 'eljest' T. 

skadda : skåda 'skata' T. 
ulåda : änsv. oläten 'grälaktig' Dahlgren Gloss. gnadda : 

gnåda 'en som gnatar' T. 
45-48. oklart. 
46. näppias 'börja träta, munhuggas' T. kontra : kontra 'krilugla' T. 
48. skar 'skadar'. kam 'honom' T. 
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Han har ou fått e Fru, dä kan jä nästan se, 
så fin, så smuck, så söd, å snäll å dygdi te, 
hu sernte måla ud, hu änte sur å pörka; 
jä trur knapt magen går, om söndan te wår kiörka. 

Aj sakt! jä ser på sköns, der sidder wist wår 
at gantaS lanom, trur jä blir för mej wäl bäst, 
flabblöje wed jä grant han icke stort kan Ha 
ty må jä holla tafs, å still som musa tia. 

Men som herr Bruggom ä så snackol å så bli, 
så wil jä huiska litt förn dansen tänner i; 
å trum jä tohle fram å skompa kring mä Brura, 
på gammel Tjörbupolsk mej skulle ingen lura. 

Fast kanske jä då ble wäl holt för skompelskus, 
för jä kan inte mä löfsering helle krus; 
ty wil jä heller stå å titta här i wräa, 
hörr gaut dä går, når J å Brura skompar båa. 

Å sinna ska jä gå te kois å sofwa bra, 
jä trur i Boga står Sy sofware i da; 
ja ja dä passar wäl, för Bruggomen å Brura, 
som denna natta ska i Bruresänga kura. 

Go natt i nieller ti, jä ynsker Er go hel, 
at inte uhapp Er må ske i nåen del; 
alt wohnt, alt skrahlt, å all wanskäbeli utrefna, 
dä wäre tusan mil frå Er i all Er lefna! 

Ou gläe Er i quäl, i mora lige så, 
å så huar äwi da, som J här lefwa få! 

51. pörka adj. feni. 'trumpen' T. 
53. sakt 'stopp!' T. på. sköns 'på sned' Rz, från Skåne, Hal- 

land »m. fl.», no. dial. paa skjons Aas. 
57. snaekol 'pratsam' T. (föråldrat). 

trum '(månn)tro om'. 
tjörbu- 'tjörnbo-' T. 
skompelskus: jfr da. skumpelskud, sv. dial. skumpelskot, 

-skud i samma bet. Rz (från Skåne ock Halland). 
löfsering? 

64. gaut 'kvickt, raskt' T. (gaw, gau 'modig, djärv' N.). 
66. sy 'sju' T. 

hel 'lycka' T. 
uhapp : ohapp 'olycka' Rz (från Bohus!.). 
wanskabell: jfr no. dial. vanskipeleg 'forkeert, uheldig' 

Rosts? 

55 

60 

65 

70 
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75 Han la famperas väl dä ena mä de ara! 
Han gie Er öl å brö, å all slaus nydli wahra! 

Han la Er fruktsam bli, å öga så stort tal, 
som frö på hampen was, å knoppen gror på al! 
å omså bogta te, J mera godt få kunde, 

80 så skulle helsfyr ta den såddant Er missunde! 
Bruggomens å Bruras 

ymmyge tjenare 
Truls Assmundssa. 

75. famperas: känt från T., men betydelsen oviss ('lyckas, tri-
vas'?). 

bogta te 'slumpa till' T. 
helsfyr tycks här betyda 'Fan., jfr Sv. landsm. XIII, 7, s. 14. 



Kalmarmålets ljudsystem. 
AN HJALMAR ALVING. 

Lika litet som någon annan svensk stadsdialekt har Kalmar-
målet hittils varit föremål för framställning. Några äldre mate-
rialsamlingar existera mig veterligen icke häller. G. V. Syl-
vanders i landsmålsarkivet i Uppsala i manuskript befintliga 
»Samlingar till en ordbok öfver Folkspråket i Kalmar län» ock 
»Provincialord från Kalmar län» befatta sig endast mycket litet 
med ordens uttal ock alls icke med stadsmålet. I Ostra Små-
lands ock Olands landsmålsförenings likaledes i landsmåls-
.arkivet befintliga otryckta samlingar finnas bland annat en del 
anteckningar rörande Hossmomålet av J. Jonsson, vilka med 
avseende på ordskatten äro av intresse även för kännedomen 
om Kalmarmålet, då ord ock uttryck givetvis i stor utsträck-
ning äro gemensamma för två varandra så närbelägna orter; 
vad beträffar uttalet, komma de endast föga stadsdialekten vid. 
Detsamma gäller om »Folkminnen» av H. ock E., Omfattande 
uppteckningar på Kläckebärgamål, tryckta i Sv. landsm. 1889 if. 
Det är nämligen att märka, att stadsuttalet omfattar ett mycket 
snävt begränsat område. Exakt angiva dess gränser kan jag 
icke, men de torde icke sträcka sig utanför stadsförsamlingen. 

I det närmaste lika litet har jag anträffat av Kalmarmål i 
annan litteratur än den vetenskapliga. Noreens förmodan', att 
det är Kalmar folkspråk som talas av tjänstefolket i [J. Stagnels] 
dram »Den Lyckelige Banqueroutieren», ock att Kalmar-mål är åt-
minstone åsyftat i bröllopskvädet »Enfålligt Bondaglam pau rim pau 
Handlingsmanns uti Kalmara sta Herr Johannes Schwans . å.. 
Lena Kajsa Botins Brudlopsdag 13 sept: 1763», förefaller icke 
sannolik, då intet enda av den nu levande stadsdialektens 
tnäst påfallande kännemärken — ap för rspr. a, a för a, ett 
mellanting mellan u ock u för rspr. u, ändelsen -a) rör såväl 
-er som -or ock stundom även för -ar — antydes i någondera 

1) Vårt Språk I, s. 160. 
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av dessa skrifteri. Möjligheten, att stadsdialekten skulle ha ut-
bildat sina nu mäst framträdande drag efter 1700-talets mitt, 
är väl redan i ock för sig rätt osannolik — de äldsta av den nu 
levande generationen ha dessa drag mer utpräglade än de yngre 
— ock motsäges till yttermera visso av det enda dialektbelägg 
från äldre tid, som jag känner till, om man nämligen såsom 
sådant får uppfatta stavningssättet cerstens, inhugget ovanför por-
talen till sadelmakaren Christian Castens (även skrivet Carstens) 
år 1667 uppförda stenhus vid stadens Storgata. 

Bland författare från senare tid kunde man särskilt vänta 
att finna ett eller annat kalmaritiskt språkprov hos Oskar Svahn, 
som var lektor i Kalmar ock i vars ganska omfattande sam-
lingar »Svenskt Skämtlynne» det finns gott om bygdemålshisto-
rier från skilda landskap ock även från olika socknar i såväl 
norra som södra Kalmar län. Av Kalmarmål har jag emellertid 
icke funnit mer än ett replikskifte på fyra rader. Dessa fyra 
rader jämte ett ock annat i komiskt syfte gjort dialektcitat i 
något kåseri i ortsprässen äro de enda »uppteckningar» jag har 
mig bekanta. 

Emellertid är det hög tid, att dialekten räddas undan 
glömskan, innan den alltför mycket uppblandats med riksspråk-
liga element, vilken upplösningsprocess sker i allt snabbare 
tempo, sedan staden — för ett fämtiotal år sedan ännu en väl 
kringmurad liten avsides sjörästning, utan annan förbindelse 
med det övriga Sverige än den, som småländsk gästgivareskjuts 
ock sparsamma ock oregelbundna sjölägenheter förmedlade, ock 
ännu för tjugu år sedan genom en enda bana förenad med 
stambanan — numera genom tre livligt trafikerade järnvägs-
linjer, genom ekonomiskt uppsving ock därmed följande in-
flyttning, samt genom den större rörlighet i allmänhet, som ut-
märker nutidslivet, upphört att vara den isolerade avkrok, som 
den förut var. Alla dessa framåtskridandets krafter, i ortens 
materiella ock andliga liv, äro lika många nedrivande ock upp-
lösande makter för det gamla Kalmarmålet. Ock till dessa 
kommer, här som på andra håll, den allt kraftigare ingripande 
ock nivellerande folkskoleundervisningen. 

1) Den enda form i det Stagnelska skådespelets folkspråk — såväl 
som i samme författares »Ris-Bastugan» — som skulle kunna vara stads-
dialekt, är — frånsett a, som borde vara ä (a) — p.at, ornat, »»mat, 
iat o. dyl. för på det), om det) o. s. v., men de förekomma ju även i 
kringliggande mål. Ock lika litet säkert bestämbara äro de fiästa av Stagnels 
folkspråkliga former, dock med den skillnaden, att de äro främmande 
för stadsmålet. Bröllopskvädets språk torde vara lättare att identifiera. 
Dess diftonger — t. ex. i pau för att taga ett exempel ur titeln — 
finnas i olika sockenmål i länets södra del, men äro främmande för 
stadsmålet. Kvädet betecknas ju också såsom »bondaglam». 
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Dialekten är redan nu icke längre så enhetlig, att det på 
alla punkter med full säkerhet låter sig avgöra, vad som är 
dess eget ock vad som är lånat utifrån. Den talas av ett allt 
mer begränsat antal människor, ock även hos dem, som tyckas 
tala den som mäst genuint, måste man räkna med rubbningar 
till följd av främmande inflytande. Om detta senare är en all-
män regel, giltig för vilken stadsdialekt som hälst, så gäller 
det i alldeles särskilt hög grad för en dialekt med så beskaffat 
socialt anseende som den kalmaritiska. Den betraktas näm-
ligen avgjort som ett obildningsmärke. Därmed följer, att till 
dialektens ovan antydda fiender: främlingars inflyttning, inföddas 
vistelse på andra orter ock skolundervisningen, kommer som en 
farlig bundsförvant den egna sociala ambitionen. Med denna 
faktor måste man alltid räkna. Det är den som gör, att per-
soner med fullkomligt samma yttre språkliga förutsättningar i 
alla fall icke tala samma språk. I en ock samma familj är 
det ingalunda ovanligt, att under det att pojkarna tala genuin 
kalmaritiska, göra flickorna det inte. Av ett ungefär jämnårigt 
brödrapar kan den ene, den ur skol- ok bildningssynpunkt 
ambitiöse, tala ganska riksspråkligt, medan »oäringen», som fram-
lever sitt sorglösa liv nere vid hamnkajerna eller andra sjö-
kanter, bevarar sitt mål tämligen oberört. De invånaregrupper, 
hos vilka jag på det hela taget funnit dialekten bäst bibehållen, 
äro: hamnarbetarna (sjåarna) ock andra med dem likställiga 
grovarbetare, bland vilka likvisst alltid måste räknas med in-
flyttade lantbor; gamlingar, särskilt på Angö eller i andra stadens 
utkanter, där de levat relativt isolerade; en ock annan hant-
värkare eller annan borgare av mer enstörig eller originell 
läggning ock därigenom mindre tillgänglig för främmande på-
värkan; gatpojkarna, vilkas språk synes vara anmärkningsvärt 
enhetligt, oberoende av de språkliga intrycken i hemmet. Det 
tycks på det hela taget vara så, att vid fall av dialektisk 
olikhet mellan lekplatsen ock hemmet, åtminstone till en tid, 
lekplatsen segrar. Jag har sålunda iakttagit, hurusom en 
minderårig gosse av bildat hem med danskfödd ock halvt dansk-
talande mor ock i stort sett riksspråklig far talade synnerligen 
utpräglad kalmaritiska. 

Med dialektens egenskap av underklassmärke följer, att 
det ingalunda alltid är så lätt att komma den in på livet. En 
direkt uppmaning att säga eller upprepa ett uttryck eller ljud 
kan man på sin höjd rikta till omisstänksamma minderåringar. 
Den vuxne kalmarbon är i allmänhet medveten om att det på 
riktig svenska bör heta något annorlunda, än som han i var-
dagslag talar, ock känner han sig iakttagen, eller över huvud 
taget vid samtal med en riksspråkstalande, söker han gärna 
anpassa sig. Lättast är detta givetvis i ordvalet ock formbild- 
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ningen. Jag iakttog sålunda, hur en person, med vilken jag 
samtalade, efter att till en medlem av sin 'familj ha riktat frågan 
ha2 d lu vat hav? meddelade mig svaret i formen d* a haeflan, 
vajat hav. Ljudmaterialet sitter ju fastare, men 'även det låter 
i allmänhet jämka på sigl. 

Till Kalmarmålets ringa anseende bidrager utom andra om-
ständigheter, som torde vara giltiga angående dialekter i all-
mänhet ock stadsdialekter i synnerhet, i hög grad det förhål-
landet, att det icke är någon välljudande dialekt. Vari den 
objektiva grunden till detta intryck — vilket synes vara allas, 
som göra bekantskap med målet — består, är inte så lätt att 
säga. Frånvaron av ett rent a-ljud — a saknas fullständigt ock 
a, som vi skola finna, så gott som fullständigt — betyder givetvis 
inte så litet. Detsamma gäller målets r-ljud, som, när det över 
huvud taget hörs, vanligen är ett mycket klanglöst sådant. Mer 
än dessa detaljer torde emellertid den allmänna slappheten i 
ljudbildningen betyda. Med den följer, att de långa vokalerna 
aldrig bibehållas rena — för övrigt knappast de korta häller — 
utan företrädas av diftonger, som i allmänhet icke äro så ut-
präglade, att de från riksspråkssynpunkt värka enbart främ-
mande, såsom förhållandet är t. ex. med skånska eller gott-
ländska mål, utan oftast komma riksspråket så pass nära, att 
de snarast göra intrycket av illa talad högsvenska. Med denna 
allmänna slapphet synes också sammanhänga dialektens pro-
sodiska beskaffenhet, som, utan att vara påfallande, präglas av 
en viss entonig släpighet ock brist på energi. I vad mån denna 
sida hos språket sammanhänger med ett folklynne, törs jag icke 
yttra mig om. Men jag har icke kunnat undgå att finna en 
viss överensstämmelse mellan språkets slappa kynne ock det 
kalmaritiska skämtlynnet, som är av en avgjort skeptisk ock 
ironisk typ. 

De ojämförligt flästa avvikelserna från rikssvenskan förete 
Kalmarmålets vokaler. Konsonanterna däremot äro med ett par 
viktiga undantag desamma som i riksspråket. 

Konsonanter. 

De från riksspråket avvikande konsonanterna i Kalmar-
målet äro sie- ock r-ljuden samt n, d, t ock s efter r-ljud. 

1) Växlingen mellan hap, ock (h)a beror icke på sådan jämkning,. 
utan på olika betoningsgrad. Se s. 71 f. Om u i /aga se s. 72. 
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Sie-ljudet är det vanliga sydsvenska, 5. Ex. Syna, !famna, 
5(12va 'springa', jon 'sjön', jyn/co 'skymmer', peco, mkymay, gy/cij, 
go/g. Det mellansvenska sie-ljudet, f, är måhända det riks-
språksljud som Kalmarbon har svårast för att tillägna sig. 

i...ljudet 4-et äkta Kalmarmålet pr ock n; det tungspets-r, 
som då ock då påträ,ffas, är på en eller annan väg inkommet 
utifrån. Den växling mellan r öck h, som förekommer i de 
egentliga götamålen (ra), känner Kalmarmålet alltså icke. 
Det normala r-ljudet i vardagstal - är h, under det att n utom 
i individuella undantagsfall förekommer uteslutande vid bemö-
dande att artikulera r-ljudet särskilt tydligt. Det är under 
sådana förhållanden begripligt, att direkta undersökningar av 
en Kalmarbos r-ljud alltid leda till resultatet n, ehuru det i 
vanligt tal är ock ett mycket klanglöst sådant, vitt skilt från 
det praktfullt skorrande r-ljud, som är ett så framträdande drag 
i t. ex. skånska dialekter. Ex. hao,, th9oh, haffa, hp,day 
'rider', ba9, dh,kco, fnasa 'Frans', khopka2km, thealat 'tråkigt'. 

Under inflytande av ett efterföljande tonlöst ljud blir rt vid 
bemödande att artikulera ljudet med mer än vanlig tydlighet 
oftast u , t. ex. bank, bawk, onka, towp, skam). I regeln gör 
sig emellertid Kalmarmålet icke någon sådan möda, utan låter 
framför såväl tonlös som tonande konsonant h-ljudet vokaliseras, 
vilket kostar vida mindre ansträngning. Den vokal, som på så 
sätt bildas, är tydligen densamma som Lundell 2  tecknar v ock 
anger förekomma såsom en ersättare för an, ock hd samt ensamt 
h före dental ock i utljud. Vokalen karakteriseras som ett om 
a• påminnande ljud, som skiljer sig från a genom slapp tung-
ställning, påminner något om d-ljudet, men är avgjort mer a-
haltigt, vilket visar sig bl. a. däri, att det försvinner efter a, 
t. ex. svat. 

I Kalmarmålet är ljudets förekomst delvis en annan. Det 
ersätter nämligen icke dh ock hd, utan endast ensamt h; men 
detta icke blott före dental ock i utljud, utan även framför 
labialer ock palataler. Lundens allmänna karakteristik av denna 
ersättare för ett h gäller även för Kalmarmålet efter i-, y-, e-(ä-), 

Vid än mer energiskt bemödande bibehålles stämbandstonen, 
t. ex. bukk, ton"). 

Grundlinjer till prakt. fonet., 3:dje uppl. s. 61. 
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ö-, a- ock u-ljuden, men icke när h följer efter å-, u-1  ock o-
ljud, då ersättningsljudet är alltför å-haltigt för att kunna be-
tecknas med v. Enligt min uppfattning kommer, i sådan ställ-
ning beteckningen asi Kalmarmålets vokaliserade h närmast. Ex. 
su 'ser', sap dg da2? bu 'bier', Inval, tpma 'Irma', hpka, ma9, 
j.5c bny da 'jag ber dig', Nyp, yvda, ypt, ypka, »ap, betyda, 
sopna 'vissna', bopja, Jaka, bny 'bär', ayva, auft, lapd, levt, 
japna, avba0a, apv, vapv, apj, bapk, vm, u2ta2v1a, 
supna, samt skecpm, kocpv, •g9.c9ma, fecoman, meconana, geco(d), 
vewta, jotabowj, ewka, buopk, muwkan, vua9m, gloco, va glocp 

poff_t? ow_d, lowh. 
Såsom av exemplen ovan framgår, förlänges i Kalmarmålet 

kort vokal framför rspr. r + kons. Denna regel gäller emeller-
tid icke y-, ä-, ö- ock a-ljuden ock ej häller ursprungligt 11-1jud 2  
framför rspr. r + s ock r + t (se härom s. 76). Liksom efter 
den långa eller förlängda vokalen i exemplen ovan vokaliseras 
k efter vokal, som förblir kort, ock resultatet blir även här ett 
v eller co, vilket emellertid efter kort vokal i hög grad redu-
ceras ock efter a rent av försvinner, så att svat, kvat ock vat 
'vart' rimma på kat. Efter de övriga korta vokalerna är n-
ersättningsljudet märkbart, men som vokal betraktat icke mycket 
märkbart, ock om jag i brist på annat tecken skriver fisknamnet 
mapt ock neutr. av mör m6u2t, så måste det betonas, att punkten 
under v betecknar en mycket betydlig reduktion. Likaså i 
taps, ban,, tvceps, jcepskop 'gärdsgård', sncept, tvcept, banta,. 
becpt, bocesta, fews, ~tantalen 'Myrtengren'. 

Liksom i svat går vokaliseringen ock reduktionen av n, ända 
till utplånande: 

efter diftongen a2 framför kons., t. ex. kla2t, sna2t,k1a2na, 
baena (jämf. s. 70); 

överallt i obetonad stavelse framför paus eller följande 
kons., t. ex. t pa hma, han sava va s9m falcon—an fhk,a9 
tylsco ka21s9n em, hastana fils an sea, ta2v1cona v?,1 ja2 hao; 

mycket ofta även eljes framför kons. i vanligt hastigt 
tal, t. ex. tt o dg..,nta ut stv va dg ta,gkco? bo dg kva2n? ja2ia 

Om det ljud, som här med detta tecken avses, se s. 72. 
På i- ock u-ljud i sådan ställning vet jag inga exempel. Ur 

a-ljud uppkommet a-ljud liksom 0-ljud förlänges även framför ra ock rt. 
Se ex. ovan. 
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bo kvag pe da gamla stalet, a bocp da ,a hag bot, n92? koma) 
do? ,Act komco se foLja kan, ..ct komco na gt bh laedk, sta do o 
5a, sona) stakagtat, ge clou (beton.) dt? ge do lom alco vat 
gecp do? 

Konsonanterna n, d, t, s bliva efter 19, o, p, 9 oförändrade. 
. Exempel finnas bland de ovan anförda. 

Konsonanten d är i mycket brukade talspråksord ofta ut-
satt för bortfall ock assimilation. Även g, j, n ock v falla nå-
gon gång bort. 

d faller bort i utljud efter rspr. lång betonad vokal, t. ex. 
glag, glaea, glaeaha, glagast; stag, stan (men sta,9dco); blag, 
bragat, blagna; hag, hapan (men hagdco); svag, spagat; hela-vag 
(men felpoha t vagd); bag, bac, bhae,aha o. s. v.; likaså sna9, 
la9; hanla9, hanken (men hanla9dco); some, smagn, även smaea 
'smedja' (men smaedco); bajag, ba5a9b; 5a9, pot (men ja,gda 
'skedar'); va9,. vaen; bheg,bhogat, bona; h69., ho2a; beg(mpogan); 
gpo, g9oa, gpoaha o. s. v.; blpo, blgo(a)n, blgoa 'blöda'; b90 'bod', 
bon. Likaså i adv. vae, ma9, ts. ex. ta-vag, ge-mag. 

I ord av mindre vardaglig klang bibehålles däremot d, t. ex. 
spa9d 'späd', sa9d 'sed, säd', ee,d, hd, (seldagt)la9d (jämför 
hanla9), sta9d 'städ' i; bhul, vpd, 44c12; sphegd, mjegd, negd, 
stegd (men ta-steg mg9t); boud, goud (men gi,Å nee,tda da.2), bhoud 
(men sto-bhou), joud, houd; nee,td, hKcd (men ha-te); mpod. 
Att d alltid bibehålles i bad, vagel 'vadställe', beror väl på de 
närliggande bada, vada. 

Såsom av bqgda, vagda framgår, bibehålles mellanvokaliskt 
d. Andra ex. äro spagda, skada, k199daa, vaedco, ~da, fegda, 
lyyda, loudco 'luder', sgoda, hpodco. Där mellanvok. d är borta, 
såsom i glaga, blagat, har bortfallet skett i utljud. Former som 
169 'leda', ha-et 'reda ut', ta-pnt 'träda på' låta förklara sig 
som analogibildningar: tro (spå, ske): trodde = le : ledde. 

d assimileras i stor utsträckning med ett föregående n 
t. ex. hun, kalmcosun, stun, blun, hun (men huda), pun, fObun, 
ghun, 124'1,4112n (namn på en del av stadsdelen Malmen), i best. 

Åtminstone så i vanligt uttal; i smedernas språk är uttalet möj- 
ligen ett annat. • 

Uttalet tn, som i ett så vanligt ord kunde ha varit att vänta, 
känner jag endast framför följande t, t. ex. ja ha,nta tn ta sona 
sagkco; i best. form heter det alltid tydan 

5-170112. Sv. landsm. 1917. 
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form human, stunan o. s. v., unco prep., unbt, •ua, flunha, 
kuna, buna 'bundna', bona, bonco, on, ona bdati, likaså da ona 
(ömma) stalat (men onda majko), san, han, hanco, ta, tanco, 
Ian, ta lanat, p9ta2leslanat (men plur. landa)), han, hanan (men 
handa), handa), blan, blana, blaj', anha, blen, sten, ton, plur. 
blena o. s. v., grun, ben, bena, ban, ven, venan, venolcl 'vindögd', , 
hemta, syn (men syndan, syndco, synda), fylla, som° 'sönder', 
anha, vana, hovaneg, tan, tana, tanstbkco, lyktanah,a, da hanco 
(vanligare handa) ock alltid handa, kunhanda, handalsa), ana 
ta malman (men subst. anda). 

Bland de anförda exemplen finnas redan några, som belysa 
frånvaron av assimilation i ord mindre vanliga i talat språk. 
Andra äro kund, lund (jämför det lokala lendolån), andas, «-
datan.  (även hanita andan), ls?nd (men däremot det i dagligt 
tal vanligare Mnbae,nat), lend. Att även sandu (aldrig sena) 
hör hit, kan synas besynnerligt, men förklaras därav, att pka 
är det vanliga ordet. 

Med 1 assimileras d i d 'eld', /an, a,elaha, bol (men of-
tast bidan ock alltid boldco), gul, gulat, alhe, vdjup, mlsent, 
men veld, mld, »old (vanliga ordet är jyyy/a). 

Med ett följande n assimileras d i sona 'sådana' ock faller 
bort framför g i fuga, men bibehålles i stadga, glociga, vedga. 

Bortfall av g föreligger alltidj" i ändelsen -ig, t. ex. flyh, 
flptet, flptea, flptzaha samt i pron. ya2, subst. da2 (dn, plur. 
da, joulda2n, men sondan, modan o. s. v.) ock likaså i gam-
malt folks språk i khoo, kh9c2an, plur. khooa. Eljes är i subst. ock 
adj. g alltid bibehållet, t. ex. dha2g, slg, ta2g, lag (i alla 
betydelser), svg2g, clg2g, sug, vaeg 'våg', hon, smyyg, tron., 
so5stg, you, lg, knoog, noc2g, skog. 

1 49, dr2Q, s19Q, sorLt — till vilka kommer analogibildnin-
gen leq,t — föreligger icke utljudsbortfall, utan g-lösheten sam-
manhänger med de g-lösa infinitivformerna ta2, dha2, sl2e,t, sp. 
Jämför stan., neg, 322g, don, fig,  med alltid bibehållet g, 
av n?zga, stuga, jouga, clouga, flyyga med likaledes bibehållet g. 

Till stammen hörande n faller i några mycket vanliga ord 
bort efter m ock g. Så i 1opanham ock andra ortnam på 

1) Barnspråkets namn på ett litet vattendjur, vanligt vid de grunda 
sjökanterna, ock vars bett medför sveda. 
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hamn, oh ha.mt bag han (men oftast hantnan ock alltid plur. 
hamna), nam (men oftast «flinat), an fant ve.9, Inså khgc2na) 
fanan, ja,Q nen ('någon') st9Qha fanan (men alltid ewfamna). 

Efter g faller n i lug, ue, uyan, plur. kagkaluga, vag, varan, 
men kvarstår i best. form lugna samt i plur. vayna ock alltid i 
gagn, gagna. 

Från rspr. avvikande j-bortfall föreligger mellan 1 ock d, 
t samt n ock d, t i felda, fot, holda, holt, folda, jo, heldag 
'hälgdag', vanda, vant samt i utljud i de obeton. mg, dg, sa för 
maj, daj, say, 

Till dessa konsonantbortfall är' att lägga det av v i obetonad 
slutstavelse i Osta 'Gustav'l ock i fa% 'av', både då det är be-
tonat adv., t. ex. st,sapan pk ee,t, ock då det är obetonad prep., 
t. ex. han ftk dan e g. I fråga om g.a2 av Ke, ock bl a9 av bli 
jämför to av tag o. s. V., s. 66. 

För övigt visar naturligtvis Kalmarmålet liksom annat tal-
språk benägenhet att göra sig kvitt besvärlig konsonantanhop-
ning, t. ex. kcpsba9n, bankvggta 'Bärgkvara', dtlbceps 'Dillbergs', 
apaltefs 'Appeltoffts', halt, hatan 'halvt, hälften'. 

Vokaler. 

A. Rikssvenskans långa vokaler. 

1. I annan betonad ställning än framför r-ljud. 

Mäst karakteristiska för dialekten äro — jämte den korta 
vokalen a i man, kat, baka o. dyl. — de rspr. långa vokaler i 
betonad ställning motsvarande diftongerna a9, ae,, og, ee,t, r, yoy, 
gu, 9o. Egenskapen av diftong framträder hos somliga av dessa 
ljudförbindelser med större tydlighet än hos andra. Någon ren 
lång vokal har Kalmarmålet icke. 

Mäst påfallande är a9, som överallt, även framför förstum-
mat h, + kons. (se s. 70), motsvarar riksspråkets a 2. Ex. apa, 

Märk den musikaliska akcenten i Kalmaruttalet! 
Ett par endast skenbara undantag från denna regel äro fan 

ock fasan, vilkas riksspråkliga motsvarighet givetvis är icke fan, fkgsan, 
utan fan, fasan. 
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hat2k, nzagn, fagna, lagkan, Agn 'dagen', blag 'blad', blagat 
gctg 'gav', chag 'drag' imper., &tagg 'drag' subst. 

Liksom denna diftong är det för den utomdialektiske mäst 
påfallande i Kalmarmålet, så är den det för kalmarbon själv, 
när hans dialektmedvetande blivit väckt. Den möter därför i 
allt urblektare nyanser, ju mer vi avlägsna oss från folkspråket 
i inskränkt mening. I den vulgära kalmaritiskan borde dess 
uttal snarast återges med ag. Beteckningen a2 anger dess nor-
maluttal. I den mån en persons uttal närmar sig riksspråket, 
blir avståndet mellan diftongens båda beståndsdelar allt kortare: 
a blir a, e blir o, 9, ock diftongens senare element reduceras 
slutligen till a eller någonting än svårbestämbarare, men torde 
sällan vara helt utplånat hos dem som ännu över huvud ha nå-
gonting av dialekten kvar. 

Av de övriga diftongerna är ag för rspr. g såväl som för 
ce, og för g ock #95,L för a' de mäst framträdande, dock vida 
mindre påfallande än ag ock därför också mindre utsatta för 
skollärarens rättelser ock den egna ambitionens självkritik. 
Även i individuella uttal, där a2 ock a äro reducerade till så stor 
närhet av rspr. a ock a som möjligt:, äro ag, gg ock ea ännu 
ofta rätt märkbara. 

Diftongen ae är, såvitt jag kunnat finna, fullkomligt iden-
tisk med Londonengelskans diftong i make, late. Den motsva-
rar både rspr. e ock ce. Ex. lag adj. 'led', subst. 'lä', bhag 'bred', 
'breda', bhagda 'bräda', vada 'veta', 'väta', vagga 'vete', 'väte', 
haeta 'reta', 'räta', hv 'rev', 'räv', 5ag1a 'skela', 'stjäla', legka 
'leka', 'läka'. Andra ex. på ag motsvarande rspr. e äro2: hagp, 
<Lago pret. ock subst., lagd pret., agk, stagka, ba,gn, hagn, hagnt, 
Agg, fagv, blekt, haglt, 5ag, 'sked', vag 'ved', ba,g 'be', smag 
'smed', smaga 'smedja', lagom vb. o. subst. 'lever', lag,dco vb. o. 
subst. 'leder', thagdp, saggla, spag,gal, sagnco, ghagpa ock på Rp, 
motsvarande rspr. e : fle,gcico, na,gvco, hl, flagta, knag, agta, 
vegg, nagt, dat, lagsa, lagst, thag 'träd', sag 'säga'. 

Diftongen gg motsvarar rspr. 0 ock förhåller sig till sin 
riksspråkliga motsvarighet på samma sätt som ag till e, d. v. s. 

Om rspr.-vokalernas företrädare framför r-ljud se s. 70. 
Såsom avvikelser från regeln rspr. e = kalmar. a.g, har jag 

an noterat endast Ptp, (tre) ock sp (se). 
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riksspråksljudet föreligger i diftongens konsonantiska bestånds-
del, medan dess sonantiska element är det närmast besläktade mer 
öppna ljudet. Ex. khep, pogp, jpepa (men pret. povta ock 
part. sup. MIA), Ural, blogt, blogta, joglc, logs, logsa, logsta, 
logst, ogsa, ogsta, ogst, »gg, flog, ogga, melc, je, clog, Anda, 
sogka, sekta, sekt, gkogn, perm, pognt, keda), m"jogl,. 
Mgl• 

Beteckningen og.f för diftong, som företräder rspr. et, avser 
— liksom ap, för a —  att angiva normaluttalet. Det som skil-
jer detta 95,t från t. ex. Londonengelskans diftong i go, home är, 
att det har något mindre märkbar dragning åt ö. Att rätt på-
fallande klang av ö kan förekomma även i Kalmarmålet, vill 
jag emellertid icke bestrida. För min personliga del är jag all-
tid benägen att däri se inflytande från landsbygdens mål. Ock 
samma intryck av landsbygdsinflytande — närmare bestämt 
Söderåkra- eller Torsåsmål — gör på mig den större öppenhet 
hos diftongens första beståndsdel — diftongen kommer därige-
nom närmare ett ao — som jag någon gång konstaterat. Ex. 
foana, kav, loava, thoag, sop, &nya soavat, koal, koalat, 
kala, toalda, /mag, lungan, hoagad, foagal, heaka 'råge', knoada. 

Liksom hos diftongerna 6,f,, og, oa är hos y., yy, gg, 90 
diftongens senare beståndsdel identisk med eller står i varje fall 
mycket nära det motsvarande riksspråksljudet, medan dess första 
element är närmaste mer öppna ljud. Skillnaden mellan de två: 
diftonggrupperna är den, att det bppnare ljudet i den förra 
är diftongens bärande del, i den senare blott ock bart ett mer 
eller mindre, ofta mycket litet, märkbart förslag. I det minst 
ansade uttalet ock särsKig vid tal med stor röststyrka, t. ex. 
hos pojkarna på lekplatsen, framträder emellertid diftongen tyd-
ligt. Hos personer med mer vårdat språk synes detta i allmän-
het icke vara förhållandet. Både det mindre ock det mer vår-
dade uttalet ha trång läppöppning med åtföljande väsljud, ock 
det mindre vårdade, efter vad det tyckts mig, icke blott i ut-
ljud ock framför annan vokal, utan även eljes. På denna se-
nare sak är jag emellertid icke fullt säker, ock då i utljud ock 
framför vokal väsljudet ju i själva värket hör med till det före-
gående vokalljudet z, y, kt, Q, så synes dess särskilda marke-
rande icke oundgängligen nödvändigt. 
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Kalmarmålets p motsvarar rspr. i. Ex. ps, frita, syda, 
vpla, lnpa, hyk, slntat, hydat, dhyvat, fpnka. 

yy motsv. rspr. y. Ex. dyra, nyy, byy, byyta, fhyysa, 
flyytco, syr, Imma, smyyga, hyyka. 

o motsv. rspr. tt. Ex. do, dova, shov, bmgdan, ot, 
hos, "p, skota, jota, floga, b" 'bjuda', smolco. 

90 motsv. rspr. o: h9o, numta, t9oh, n9Qg, kh9Qna, kn9Qga, 
g9Q 'god', s/90 'slog', d190 'drog', t90 'tog', m9o19okan 'modstulen'. 

2. Framför r-ljud eller dess företrädare. 
Framför a, såväl när detta bibehålles, som när det övergår 

till v eller co ock när det faller bort, modifieras vissa av dessa 
diftonger, medan andra synas oberörda. 

Om dylik modifikation föreligger hos a9, så är den i varje 
fall mycket obetydlig. Ibland har jag haft det intrycket, att 
även i sådant uttal, där a9 artikuleras som kraftigast, diftongen 
framträder något svagare i baca, kap,ha, sta än i bap,na, 
la2ga, taps kat o. dyl. Men säker på saken är jag icke. Ock 
detsamma gäller före h i utljud ock vid bortfall av h, t. ex. dan 
sem spaph han hap,h, fat, kla2t, sna2t, ba2n, klapna, egkva2n. 

Säkert fastställbart är inflytandet från h däremot hos af,, 
492, e Q, vilkas senare element reduceras eller helt utplånas ock 
detta såväl framför det bibehållna h som framför det v eller co som 
i utljud ock framför konsonant uppstår ur h,. Diftongens förra 
beståndsdel torde vara densamma som framför annan konsonant, 
ock detta icke blott framför h, där man i allmänhet icke har 
något intryck av förändring, t. ex. latta 'lera', 'lära', mana, fia, 
baha, jaha, ou, f9st2ha, sp2h,a, °hat, veha, utan även framför v ock 
co, där intrycket av större öppenhet snarare torde bero på v-, 
co-ljudet än på det föregående, t. ex. mav, ba97692, lea2 'lår', lai2da, 
mut, se9na 'vissna', svecpt, da2 (beton.) h2c2 ja,nte fk, da fig 

Hos p, yy, gm, 90 har jag däremot icke kunnat konstatera 
någon förändring framför h, utan diftongen synes vara densamma 
i sphap, fyyh,a, soha, sn9Qo som i byta, byyta, hos, 9os. 
Framför den ur h i utljud ock framför konsonant uppståndna 
vokalen däremot synes i tal med normal röststyrka det öppnare 

1) Undantag är vee, = rspr. vid, t. ex. ta-v. 
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förslaget försvinna, väl på grund av svårigheten i att artikulera 
tre vokalljud i följd. T. ex. han d4co-nta b1,12, da van fan 
to va dy g (te å va dyr), mit glocp dg pecf_t? javla pugskala. 

3. I obetonad ställning. 
Det är emellertid att märka, att dessa diftonger förekomma 

endast i betonad ställning. I obetonad reduceras de till en en-
kel vokal, i allmänhet bildad på samma ställe som diftongens 
första beståndsdel. Att denna vokal, när den vid hastigt tal 
ock ytterligare stegrad grad av °betoning än mer reduceras, kan 
förändras även kvalitativt, är självklart ock blir i den följande 
framställningen icke vidare föremål för hänsyn. 

Enligt den ovan givna regeln blir av ag vid °betoning när-
mast a, t. ex. deg (betonat) ko ja-nta a sant, man da yag (be-
tonat) sag, d-a (eller betonat dag a) sant vahnda god. På samma 
sätt blir og förkortat till e, t. ex. o f,1 s betan, men däremot s- 
tp Av oe,t blir e, t. ex. son feg) do-nta sag (eller saya), 
men däremot se dg saco! 

Av diftongerna p, yy, ekt, go blir en enkel vokal av samma 
kvalitet som förslaget. Mot np foce-nta va meg med betoning 
på subjektet står sålunda med betoning på predikatet: 
anta; mot fyyka eg.i. med samma betoning på fyy som på Kt står 
fp-oe_t med värbet obetonat; mot ska v ge-gut 2.t slagg står 
ska m g-ot o gee,t (ska vi gå ut ock gå), ock mot kopok, t9oh 
står khokagn, topa2s. 

I överensstämmelse med förhållandet vid de hittils omta-
lade diftongerna skulle av a2 i obetonad ställning bli a. Så-
vitt jag kunnat finna, är emellertid detta fallet endast fram-
för (förstummat) h, ock för övrigt icke häller alltid där, t. ex. 

pa tima; ha ya sakt-eg? da ta tp,d, mo dg th,go. Jämför 
härmed: iwrb, tvog_f pet; dan sgm tagit, han /Kok. Där ett 
h även i betonad form saknas, blir däremot av ag icke a, utan 
a. Det heter sålunda da, va faan va ch vegsnas av betonat vag 
'var', i vilken form ett h är fullkomligt främmande för dialekten. 
Ock på samma sätt alltid, där även rspr. saknar r-ljud. Så-
lunda heter imperativen tag betonad tag, men 'tag dän den' 
heter ta-dn dan. Ett i familjär kalmaritiska vanligt uttryck 
för misstro mot en persons uppgift är sag, (h)an ya; ett annat 
uttryck för ungefär samma sak, men med tonvikten lagd på 
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subjektet är si han ya. Jälpverbet 'ska' kan ha formen ska2, 
t. ex. pae,ta-nta se (Oanat, ja sk a2 joita da, men heter, när 
det som vanligt är °betonat, da ska bly som ja sa2. Prov. 'jag' 
såväl som affirmativa partikeln 'ja' heta fristående ock beto-
nade jan, men 'ja vet inte' heter utan tonvikt på subj. ja vad anta. 
Ock detta uttal bibehålles även i frågeställning. Jag frågade 
en liten pojke, hur gammal han var, ock pojken skrek till sin 
mamma, som stod ett stycke därifrån: m9oa2, hu gamal Ge, ja? 
Hade han önskat få veta sin ålder till skillnad från någon 
annans, så hade han frågat hu gamal a jg2? 1 frågepron. 'vad' 
förekommer endast a; alltså icke blott i satser som va (va) sa2 
do? utan också i det elliptiska ock starkt betonade va? 

B. Rikssvenskans korta vokaler. 

1. I annan ställning än framför r-ljud. 

'Samma roll, som a2 spelar bland de långa vokalernas före-
trädare i Kalmarmålet, spelar a bland de korta: det är ett av 
dialektens måst karakteristiska ljud ock uppträder liksom a2 i 
många nyanser alltifrån ett a, som kommer ce ganska nära, till 
ett, som icke så mycket avviker från rspr. a. Den nu le-
vande dialektens normal-a är fullkomligt identiskt med London-
engelskans i man, lad. Ex. ska, kla€l, hgfa, glagan (öknamn), 
faja (öknamn), hakaha, talha2gan, fitam, man, kava, masa 'Magnus', 
kat. 

Ett annat — eller om man så vill, det tredje, de två andra 
äro af), ock a — av Kalmarmålets måst karakteristiska ljud är 
det, som representerar rspr. På uppsvensken gör ljudet när- 
mast intrycket av ett europeiskt it', men är i själva värket, 
vad såväl läppöppningen som tungläget angår, ett mellanting 
mellan u ock u. I brist på exaktare tecken använder jag u. 
Ex. guba, uda, ifs, luga, nuka, mu, mun, kadamuma, tiga, 
bus, phuta. 

De övriga korta vokalerna äro mindre påfallande. Alldeles 

1) I ett kåseri i en Kalmartidning har jag sett ljudet återges med 
ou i pojkspråksvärbet lourra = gå ned sig på svag is, falla i sjön i 
allmänhet. Beteckningen no skulle emellertid ha kommit det pojkspråk, 
det i kåseriet var fråga om, närmare. Se härom s. 74 f. 
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identisk med sin riksspråkliga motsvarighet är emellertid ingen 
av dem. 

De vokaler, som motsvara rspr. i ock y, äro något öppnare. 
Såvitt jag kunnat finna, motsvaras de i icke landsbygdsfärgad 
kalmaritiska exakt av tecknen 2 ock yl. Ex. 1cli ,bhda (jämte 
bleda 'blev'), bkf, /2ga), mun ask, fins, jppskod, NU,Jp ,  pkb; 
koMstyb, lyda, »fal, 99_clyg4 hylsa, hyla, »mc°, fylla 'skynda', 
systco, byta, hyvla. 

Den genuina kalmaritiskans företrädare för kort e är däre-
mot slutnare än riksspråksljudet ock synes komma så pass nära 
det korta i, att 2. är det riktigaste tecknet även för detta ljud. 
Det är möjligt, att med ett beteekningssätt som han a hpna om 
tv» hma tecknet på det förra stället står för ett något öppnare 
ljud än på det senare, men skillnaden är i alla fall icke så stor, 
som beteckningen hema hma skulle ange den vara. Dock är 
att märka, att denna regel icke — utom i de mäst minderårigas 
eller eljes mäst oskolades språk — synes ha giltighet för sådana 
korta e, vilkas historiska släktskap med ett långt e ligger på-
tagligt nära. Uttalet v hda Ann an har jag hört i barnamun. 
I vuxnes språk är leda det normala. Likaså bhet (av adj. bhee, 
eller värbet bhaelda1), le t (av adj. kf<  eller värbet lae[da]). Däre- 
mot finna vi när icke något närstående e påvärkar uttalet, 
t. ex. Nk 'beck', mka, aahamoan 'Eldare-Johan', am, pp, p2tson, 
ock även vt 'vett', Inta, pt, oaktat veta, het ock ge ligga rätt 
nära. Supinet stt däremot hör till infin. sn, pres. s1,12. 

Liksom för riksspråkets korta e möta dialektens slutnare 
företrädare för rspr. e, a, o endast i den mäst utpräglade kal-
maritiskan. I mer skolbildades eller eljes utomdialektiskt på-
värkades uttal märkes hos dessa vokaler ingen olikhet med 
riksspråket. Ock även där olikhet över huvud taget finnes, är den 
numera enligt mitt mycket bestämda intryck i allmänhet icke 
så påfallande, som den var för ett trättiotal år sedan, då jag 
minns, hur någorlunda riksspråksuppfostrade Kvarnholmsbarn 
smädade sina mer dialekttalande lekkamrater genom att härma 

det s. 60 omnämnda lilla replikskiftet i Svahns »Svenskt Skämt-
lynne» använder han e för att beteckna Kalmarmålets korta i: lena. 
Det är därvid att märka, att detta var det enda sätt som stod Svahn 
till buds för att antyda olikheten med riksspråket. En infödd kalmarbG 
frapperas emellertid av beteckningssättet, som på honom värkar »bondmål». 
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dem: ja hao s-ont (så ont) 2. bhystat, fo ja h(a)tat so myka 
lyyt. Härmningen innebar givetvis en viss överdrift ock mot-
svarar än mindre det kalmaritiska korta ö nu. Om jag däre-
mot tecknar detta ö-ljud med o ock ä- ock å-ljuden med a, o, 
så torde jag — åtminstone vad de två senare ljuden beträffar — 
icke göra mig skyldig till något överdrivet framhävande av 
Kalmarmålets avvikelse från riksspråket på denna punkti. Ex. 
Inaba, skhadcon, 'avla, lagco, halm adv. o. vb., 5ams, saja, 
nans, lsap, ask° 'Ester', batco; stod} 'kraftig', stola 'stövlar', 
101a, fobco, tom, onska, opna,10.5ka, lofta; jo, knod, ofta, skop, 
kom, ?jons, lopa, os, got. Även o torde vara något slitnare ån 
i riksspråket. Ex. ost, hoda, otan, tona. 

Inledningsvis har framhållits, att en viss släpighet präglar 
Kalmarmålet. Denna släpighet är ganska märkbar hos de korta 
vokalerna, som gärna artikuleras något — ock ofta ganska 
mycket — mer utdraget än deras motsvarigheter i riksspråket. 
Särskilt framträdande är detta drag i barnspråket, vars korta 
vokaler i betonade ord kunna bli oerhört förlängda. I den i 
samtalet på s. 78 meddelade repliken: d2 ltc.1..}ga nam var den 
4-åriga flickans vokal i nam åtminstone dubbelt så utdragen 
som en normal lång vokal i riksspråket. 

Med de korta vokalernas böjelse för förlängning samman-
hänger en motsvarande relativ korthet hos de långa konsonan-
terna. Lika litet som om vokalerna är jag i tillfälle att lemna 
några exakta uppgifter om denna företeelse, utan får inskränka 
mig till att blott ock bart efter gehör ha konstaterat dessa 
båda egenheter hos Kalmarmålet. I mina exempel äro dessa 
kvantitetsförhållanden alls icke ock i språkproven endast i ett 
par fall markerade. 

Med böjelsen för förlängning följer också hos de korta vo-
kalerna en ansats till samma benägenhet för att diftongiseras, 
som vi funnit så framträdande hos de långa vokalerna. I van-
ligt snabbt tal gör sig denna benägenhet givetvis icke mycket 
märkbar, men vid rop eller högljutt tal är den stundom rätt 

1) Det vore uppenbarligen teoretiskt sett konsekventare, ock må-
hända vore det även praktiskt riktigare att beteckna det mot a sva-
rande Ö-ljudet med 151. Då jag emellertid icke bar någon på erfarenhet 
grundad kännedom om detta ljud, så väljer jag det kanske något oegent-
liga tecknet 0. 
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framträdande. Lättast att konstatera är den hos f9, som i så-
dana fall blir 9o, t. ex. 2os1cco ta lipt b9ol2n! lat va 2 th2osan, 
lacevla p2o2lea; men den kommer till synes även hos andra vo-
kaler, ock artikulationen har alltid samma förlopp: börjar i den 
ifrågavarande korta vokalens vanliga läge, y, a, ø o. s. v., 
för att efter denna ansats glida över till bildning av närmast 
öppnare ljud, t. ex. lmla, yotcast 'ytterst, aestco 'Ester', foiona 
cl96han. Förloppet är allteiä, alldeles motsatt det vid de långa 
vokalernas diftongering. — Att tillägga är, att detta drag i må-
let uppfattas som i hög grad vulgärt ock endast är till finnandes 
i den mäst renodlade dialekten, samt även där, ehuru ännu 
möjligt att konstatera, avgjort är på väg att utplånas, vilken 
min egen uppfattning jag fått bekräftad av omdömesgilla kal-
marbor, bl. andra en av stadens infödda folkskollärare, härr 
M. Olsson. 

2. Framför r-ljud eller dess företrädare. 
Rspr. kort vokal + r + kons. motsvaras i Kalmarmålet av 

förlängd vokal + v eller op, + kons., utom då på y-, ä-, ö- ock 
a-ljud ock ursprungligt å-ljud följer rspr. rr, rs, rtl. 

Liksom eljes företrädes även framför rspr. r + annan 
kons. än r, s, t ett rspr. a i Kalmarmålet av ett a, som, från-
sett förlängningen, i den nu levande dialektens normaluttal 
torde kunna sägas sammanfalla med det s. 72 behandlade. 
På denna punkt synes emellertid föreligga en anmärkningsvärd 
olikhet mellan olika åldersgrupper av den nu levande genera-
tionen. Hos gamlingar har jag i stället för a funnit ett ä-ljud 
ock ett ganska slutet sådant, så att det varit svårt nog att märka 
skillnaden 2  mellan vokalen i arv ock ärva, spark ock värk 
(verk), marmor eller farmor ock värme3. Hos personer i upp- 

Om i, u, ur a-ljud uppkommet å.-ljud samt 0 se s. 64, anm. 2. 
Till styrkande av mina egna iakttagelsers allmängiltighet på denna 

punkt bör jag kanske meddela, att min uppfattning om en märkbar 
förändring i språket delas av andra infödda ock med dialekten väl för-
trogna personer, bl. andra folkskolläraren M. Olsson. 

2) Härav blir förklarligt, varför man ibland kan få höra äldre bil-
dade damer, som äro angelägna att icke tala kaltuaritiska, säga varme, 
starkelse i st. för värme stärkelse. Ä-ljudet uppfattas tydligen som 
dialektiskt, ock a-ljudet — nära till hands i varm, stark — insättes. 
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växtåren ock minderåriga har jag däremot alltför ofta, för att 
fallen skulle vara av rent tillfällig natur, iakttagit ett ljud, som 
kommer a mycket nära, ock mitt intryck är, att det är framför 
allt på denna väg som a håller på att intränga i dialekten. 
Ex. på a i denna ställning anföras s. 64. 

De övriga vokalerna ha framför rspr. i. + annan kons. 
än r, s, t samma såväl kvalitet som kvantitet som de ursprung-
ligen långa, varom se s. 70 f. ock dessutom ex. s. 64. Det in-
tryck av större öppenhet, som somliga vokaler göra, torde också 
här bero på det följande v, co. 

Framför rspr. r + r, s, t förlängas emellertid, som redan 
nämnt, icke y-, ä-, ö- ock a-ljud ock ej häller ursprungligt 
å-ljud. 

Det sålunda bevarade korta a är fullkomligt identiskt med 
annat kort a: svat, kved' rimma på kat. Mellan å-ljudet i bocpt, 
socpt ock även i tocpt 'torrt' samt det i skot, fot, fot kan jag 
icke häller märka någon skillnad, lika litet som mellan boly, 
skeka, to, tocpsk, kocps ock t. ex. bol, skor, pokco 'pocker'. 
Den skillnad, som förefinnes, beror på det starkt reducerade cp, 
som h-ljudet lemnat efter sig i den förra ordgruppen ock som 
för övrigt ofta, t. ex. i pojkspråket, är nästan omärkligt. 

Ä-, ö- ock y-ljuden bli däremot öppnare under invärkan av 
den reducerade vokaliska lemningen av ett h, desto öppnare ju 
mer denna vokaliska lemning är reducerad. I somliga uttal 
blir ä-ljudet så öppet, att snärt, stjärt, tvärt utan stor över-
drift kunna sägas rimma på kat, liksom tvärs på vas 'vass'. Ock 
likaså framför rr i t. ex. härr, värr. Det är detta öppna uttal 
som jag från mina uppväxtår minns som det normala i målet. 
Jag minns sålunda, hurusom jag först relativt sent upptäckte, 
att mitt modersmåls man, på riksspråk skrevs märr ock inte 
mar; som jag föreställt mig. Likaså har jag från mina tidiga 
år ett minne av det korta y-s öppnare företrädare — för övrigt 
det enda belägg jag har av kort y framför rr, rs, rt — näm-
ligen i namnet Myrtengren, buret av en aktad skomakarmäs-
tare ock av mig uppfattat som mörtengren, tils jag själv kunde 
läsa skylten. I det nu levande normaluttalet är öppenheten 

1) Utom dessa ord har jag annoterat endast vat(inda g.) ock 
vat(gocp (19)? maffia 'Martin' ock patp. 
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emellertid icke så stor, utan torde tämligen väl metsvaras av 
tecknen ce, o ock y, t. ex. hcek, vcN vcevst, 5cept, jcepta, ft}h, 
dok, tops, bovs, mopt. Jämf. s. 64. 

C. Vokalerna I mellan- ock slutstavelser. 
Rspr. a i mellanstavelse motsvaras alltid av a utom i den 

best. formen av subst. på -are, där ändelsen heter -con, t. ex. 
kastada, gkanaka, gkanasta, skkpliunda, skkadaka, bagkaka, men i 
best. form skkadcon, bagkcon, s1c9olakcon. 

I slutstavelse företrädes rspr. a utom i ett par fall alltid 
av a, t. ex. Inta, kasta, fila, hogna, bagna 'barna', lana', 
kika, keso, ffikan, gutan, lagkan, hyvas, kastat, kugad, smula, 
112kcona, stm,ba. 

Framför förstummad pluralis- ock presensändelse h synes 
den obetonade vokalen snarare vara a än a, t. ex. pojka, hasta, 
guba, han tagla so myka som (h)an anta ma2na, dg pkagta, clyt /tova 
o dansa o a so lrIvada'. Skillnaden mellan de två utljudande 
a-ljuden it. ex. han taglaya,?2na är emellertid ofta mycket obetydlig. 

Ett till stammen hörande rspr. -ar kan i Kalmarmålet ut-
talas co, t. ex. kalmco, jalmco, kopama2san (ett öknamn). Att 
dömma av mina iakttagelser är likväl numera -a det vanligare 
uttalet, t. ex. riva 'Ivar', guna. 

Vokalen e i mellan- ock slutstavelser har samma ljudvärde 
som i rspr. utom i slutstavelsen.-er, vilken såväl i stamstavelser 
som i substantivens pluralis-, adjektivens komparativ- ock vär-
bens presensböjning uttalas co, t. ex. ma,stco, maga), astw, sokco, 
hoggco, vanstoo, bokco, balkoeco, folustco, sagkco, skkytvco, atco, 
Mcok, 9 tanka), hoggco 'högre', batco, sam. co, mma) 'mindre'. Vid 
högre grad av obetoning förlorar ändelsen å-klangen ock över-
går till ett ljud, som närmast kan betecknas med s. 

På samma sätt som -er uttalas ändelsen -or, t. ex. fl2kco, 
skooloo, skoutco, smorf,ismgulco, fabluksapbaetaskoo, ock vokalen är 
framför annan kons., såvitt jag kan finna, densamma, t. ex. 
laggcom, gcon, okcon. 

Vokalen i uttalas i både mellan- ock slutstavelser som 2,, 
t. ex. b2h, bd2t, Mut, Mucka, utom i supinändelsen -it, som ut-
talas -at, t. ex. ha han komat an? ya ha skkrivat 2t bitne. 

Jämf. om cce i obeton. ställning s. 71. 
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Några små språkprov. 
Samtal med Tove Alm, en 4-årig flicka av bildat hem med halvt 

dansktalande mor ock i stort sett riksspråklig far. 

Godda, Tove! 
(Intet svar.) 
Vill du inte tala med mej i dag? 
neee. 
Varför det då? 
fet-,z,a vz4ta. 
Det var tråkigt. Men jag har små flickor själv, må du 

tro. Två stycken. 
mn, c4a aa neon'. (Mycket långt a.) 
Har di inga namn? Den ena heter Bojan, ock den andra 

heter Barbro. 
m de-e, zga nanz. fo-de-e hun-nam2. 
Va säjer du? Har du nånsin sett nån hund, som heter 

Barbro? 
na grtt2 b93a z,a szt. han (pekar på en liten trähäst) 

at8...1)9,k. 
Ja, men det är ju ingen hund. Det är ju en häst. 
ta win-an heetg-vg, bol fq-dee. 

Samtal med Åke Karl Hugo Holmberg, 41/2  år. Föräldrarna in-
flyttade från landet. Samtalet föres vid sjökanten, på bryggan till 

ett klappluts. 

Godda på dej! Va heter du? 
Kam ka9,l hglizga) h9olmbu3. 
Va sitter du ock har för roligt? 
161.4n,,tzr„ als h9Qlzt, ft,;t 14-kt meets~. 
Va skulle du ha ett metspi; till? Här finns ju ingen fisk. 

Men di har inga namn. 
Men det är väl inga namn, för det är hundnamn. 
Jag har ingentingen alls roligt, för jag har inget metspö. 
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za met da-kuna vl koma, fal it-fik sn flgugani. 
Ja men om de får se kroken då? 
a_a clet akta clgm sa-alt. 
Har du metat fisk här nån gång? 
ne maj gt-skag, ne-a,a foco-t magtspog. fe-dea skaa 

magta s-92zyk-fask so. (Pojkens mamma ropar uppe från klapp-
husplanen, att°  han skall akta sig, så han inte faller i sjön.) 

Säj din mamma, att här är inte farligt. Här är ju 
inte djupt. (Pojken sitter rakt över den släta sandstrandskanten. 
Ropar till modern:) 

haph-ag anta faglat. haph-ag anta agupt.  (Till mig:) 
hak-a. adlas nastan sent makadam. (Stolt över påhittet om maka-
dam, med hög röst till modern:)  angoog, hav-a adlas sem. 
makadam. (Till mig:)  vafo-skhatvco dg„a dm bgokn,? 

Jag skriver opp vad du heter. 
ee,,tka kol gug . . . 
Heter du Ugo? Du heter väl Hugo? 
hgugoo hgugco ht. a. 
Hur gammal är du? 
(Ropar till modern:)  mgocps , hkt-gamal ag (Till mig 

efter erhållen upplysning:) fyyha o at halt gcp. (Paus.) va 
hada, dan hunan? 

Han heter Big. 
dg-kun-an laka vad heta spag, sg-kun-an heta jaitspag. 
Får du säja såna fula ord? 
nage. 

Samtal med X., omkring 40 år, hantverkare, född ock oavbrutet 
bosatt på Kvarnho1men2. 

Samtalet rör sig om gamla lekkamrater på 1cathempan2. 
na,ge fictsa-an a dog.  Q  -plata han a mag dgg. da-va 

pg-fon baga tveqt. o a,anco nocglag- an dgo pg-svata hagvat. 

Ja men di kunde väl komma, fall di fick se flugan. 
Kvarnholmen är den ö, på vilken den egentliga staden är be-

lägen. »Kattrumpan» kallas av folkhumorn Kvarnholmens nordöstligaste 
del. Sannolikt är namnet ett minne från den tiden, då i Storgatans 
förlängning utanför Holmporten utgick en bro till den då s. k. Knorr- 
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Drunknade han? 
naee, man felgst hada ch. o se-hada cKgat vatan stocp-

beVan, se-an blada svaegsint o se-deo-an. 
De ha dött på sjön en hel del av dem. 

mr), faba — faebz,an mns cle-4 — han deo lan, 
'fast-a vant a batoo dae. han hamlada na9fop-n thapa o deo 
1i1 sa. han hada-n pga9beo. o j,sgkan-an laevco — keeconaesan 

mtns dø.v1. hag-gecp va hamnan. ya 171MS, nah-aro-vae l2nda-
beten pe-slaepatpati ma sn steoha naesa. ya kan skuta vae 
gee ja tag/cc° poe,t-at. 

Ock gubbarna nere ve hamnen? 
ja 3yolana1an an a deg festes, o paa deg-an deo baeha 

fe-neha eop san, man hody9 laevco. han a pe-fal1canbak).2  han 
jo-lpktpstco. dae aen som kam-phaeta. ja sv-an blan, na 

daheuta. henem skula cle-tacga mae. han koma) hg myka, 
sem 2•nta-n anan kag-kema /teg. 

holmen. På gamla stadsplaner påminner denna bro i förhållande till 
befästningskonturerna rätt livligt om en kattsvans. 

Slädpartiet i fråga var en blygsam imitation av gymnasisternas 
årligen återkommande vinterkarnevaler. 

Stadens försörjningsanstalt. 



Undersökningen 
av svenska folkmål 1916. 

Av H. GEIJER. 

Liksom för vartdera av åren 1914 ock 1915 har även för 
år 1916 av Riksdagen beviljats ett anslag å 7,500 kr. »till fort-
satt systematisk undersökning av svenska folkmål». Genom k. 
brev av den 23 okt. 1915 har ledningen av denna undersökning 
uppdragits åt samma personer, som under år 1915 haft mot-
svarande uppdrag, nämligen professorerna 0. v. Friesen, B. Hessel-
man, J. A. Lundell ock A. Noreen, överbibliotekarien A. Andersson 
ock fil. lic. H. Geijer, samt för arbetets utförande ock det be-
viljade 'anslagets användning meddelats samma bestämmelser, 
som gällt under år 1915.1  

Undersökningens ledare ha inom sig valt ett arbetsutskott, 
liksom under de båda föregående åren bestående av prof. Lun-
dell, ordförande, prof. v. Friesen, skattmästare, ock lic. Geijer, 
sekreterare. Tillika har Geijer tjänstgjort som undersökningens 
arkivarie. Arbetsutskottet har liksom under föregående år be-
stämt arbetsordningen, i den mån de allmänna bestämmelserna 
i ovannämnda k. brev behövt efter hand i detalj utfyllas, samt 
bestämt om användningen av undersökningens pänningemedel, 
i den mån deras användning ej redan varit genom samma k. 
brev bestämd. 

Utförandet av de speciella arbeten, som ålegat undersökningen, 
har under år 1916 liksom under åren 1914 ock 1915 varit av 
undersökningens ledare uppdraget åt fil. lic. Torsten Ericsson 
ock Herman Geijer. Deras tjänstgöringstid har fördelats på 
följande sätt: 

1) Se Sv. landstn. 1915, s. 29 f. ock 1916, s. 57 f. 
6-170112. Sv. tandsm. 1917. 
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Ericsson har tjänstgjort vid undersökningens arkiv på 
universitetsbiblioteket i Uppsala 1 jan.-19 febr., 24 maj-6 aug., 
11-14 sept., 12-22 december, alltså sammanlagt omkring 4,/2 
månader; på resor i undersökningens tjänst har E. tillbragt 
tiderna 20 febr.-23 maj, 9-10 sept. samt 15 sept.-11 dec., 
alltså tillsammans något över 6 månader. Semester har E. åtnjutit 
4 aug.-8 sept. samt 23-31 dec., alltså tillsammans 11/2  månad. 

Geijer har arbetat vid undersökningens arkiv under följande 
tider: 22 jan.-1 juli, 31 juli-6 aug., 21 aug.-31 dec., alltså 
tillsammans omkring 10 månader; på resor i undersökningens 
tjänst har G. tillbragt följande tider: 1-21 jan., 2-30 juli, 
alltså tillsammans något över 11/2  månad. Semester har G. åt-
njutit 7-20 aug., alltså 1/2  månad. 

Under de tider, då G. varit bortrest från Uppsala, har Ericsson, 
för så vitt han varit i staden, enligt arbetsutskottets beslut i 
hans ställe tjänstgjort som sekreterare ock arkivarie. Under 
den tid, då båda varit bortresta, nämligen 7-20 aug., har andre 
bibliotekarien 0. Lundberg skött förefallande arkivgöromål, i 
den mån de ej kunnat uppskjutas till ordinarie sekreterarens 
hemkomst. Skattmästarens göromål ha under tiden 7 juni-31 
aug., då skattmästaren, prof. v. Friesen, var från staden från-
varande, skötts av överbibliotekarien ock i dennes frånvaro av 
t. f. överbibliotekarien. 

Utom ovannämnda statsanslag ha under år 1916 liksom 
tidigare vissa andra medel stått till förfogande för undersökningens 
ändamål. I det följande redogöres törst för de arbeten, som ut-
förts av de två ovannämnda, av statsanslaget honorerade under-
sökarne; sedan för arbeten, som under sam värkan med Uppsala-
undersökningen ock för införlivande med dess samlingar utförts 
av andra personer. 

I. Arbeten utförda av undersökningens egen personal. 

A. Arkivarbeten. 
Sedan under föregående år en utförlig nominalkatalog på 

lappar upprättats över de gamla landsmålsföreningarnas sam-
lingar, ha under år 1916 utarbetats listor, enligt vilka de flästa 
av dessa föreningars samlingar signerats. På sådant sätt genom-
gingos före årets slut de samlingar, som tillhört följande för- 
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eningar: Norrlands, Gestrike-Helsinge, Upplands, Västgöta, 
Värmlands, Smålands samt Östra Smålands ock Ölands lands-
målsföreningar. De mäst omfattande av de samlingar, som här-
rörde från de senare styrelserna för undersökning av vissa land-
skaps mål, nämligen de uppländska ock do västgötska, ha gjorts 
till föremål för ordnande ock registrering, som för bådadera dessa 
samlingar visat sig synnerligen arbetskrävande ock under året ej 
mer än till en mindre del kunnat utföras. Akcessionskatalogen 
har förts vidare allt efter inkommande akcessioner, ock för varje 
större sådan har särskild förteckning upprättats. 

Antalet antecknade besök i arkivet utgör 341'. Antalet 
lån utom staden utgör 33. 

Liksom under föregående år har en väsentlig del av arbets-
tiden i arkivet åtgått till granskning av inkommande samlingar 
ock till i sammanhang därmed given handledning av upptecknare. 
Denna handledning har ej haft mindre omfattning än föregående 
år, ehuru någon gemensam kurs för folkmålsupptecknare ej 
under året anordnades. 

B. Bearbetning av materialet. 
De båda ovannämnda undersökarnes hithörande arbeten ha 

fortfarande till huvudsaklig del stått i närmaste sammanhang med 
deras undersökningsresor i landsorten samt innefattat förarbeten 
till översiktliga framställningar av Västmanlands, Dalarnes ock 
Jämtlands dialektförhållanden. Under året har utgivits en ny 
upplaga av prof. Lundells typordlista. 1 denna upplaga (den 
tredje) ha inga andra förändringar företagits än tryckfelsrättelser. 
Emellertid ha under året även upptagits förarbeten till en bli-
vande typordlista av annan planläggning. Dessa förarbeten ha 
utförts av lic. Ericsson ock Geijer i samråd med professorerna 
Lundell ock Hesselman. Publicerade under år 1916 äro, utom 
den i 1916 års årgång av Sv. landstn. tryckta redogörelsen för 
1915 års arbeten, följande smärre uppsatser av H. Geijer: 
»Norrlands folkmål» (Norrländska Studenters Hembygdsförenings 
artikelserie n:o VIII); »Minnen av klenår i en jämtländsk fjäll-
by» (kalendern Jämten 1916); »Folkminnen» (samma arbete); 

1) Härom gäller samma anmärkning som om för föregående år 
meddelade siffror. Se Sv. landsin. 1915, s. 40. 
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»Tä julä.» Dikt på Bodamål av Stöt Anders Andersson, utgiven 
med anmärkningar ock översättning (Dalarnes Fornminnes-
förenings meddelanden IV). 

C. Arbeten i landsorter. 

Ericsson har under året gjort tre resor. 
Den första, som utfördes under tiden 20/2-23/5, ställdes till 

Västmanland ock södra Dalarne för att direkt fortsätta före-
gående års undersökningar, med huvudintresset nu fäst vid det 
förut blott påbörjade uppteckningsarbetet inom Örebrolänsdelen 
av Västmanland. I denna länsdel, där socknarna äro jämfö-
relsevis stora ock få, fullföljdes orienteringsarbetet inom flerta-
let målgrupper, med besök i följande socknar: Ljusnarsbärg 
samt Hörkens kapell, Hällefors, Grythyttan, Viker, Nora lands-
församling (men Linde-Ramsbärg, därifrån vissa uppgifter redan 
på annat håll äro tillgängliga, sparades för denna gång, även-
som Hjulsjö m. m.). De längre uppehållen, vartdera omkring 
tre veckor, gjordes i Ljusnarsbärg ock Grythyttan. 1 förbigå-
ende gjordes jämförelser med värmlandsmål under en liten ut-
dykt till Rämen. Inom Västeråslänsdelen fortsattes med under-
sökningar i följande socknar: Sala, Till bärga, Kung Karl, 
Kungs-Barkarö, Torpa, Ryttern, Kolbäck, Odensvi, Väster-Våla, 
Ramnäs (norra delen), Norbärg. Någon utförligare undersökning 
gjordes ej nu i dessa förut besökta trakter. Inom Dalarne fort-
sattes under P/I vecka arbetet i Folkärna ock By socknar. 
Till Södermanland gjordes under denna resa en avstickare på 
ett par dagar för några kompletteringar (gammalt Sköldinge-
mål m. m.). 

Den andra resan 9/9-1% företogs till Norrköping för att 
rådfråga lektor E. Grip rörande vissa uppländska dialekthand-
skrifter samt till Nyköping för att meddela instruktioner åt en 
där bosatt bygdemeddelare. 

Den tredje resan 15/9-152 gällde huvudsakligen vissa komplet-
terande undersökningar i ock för en allmän översikt av det gram-
matiska materialet från Västmanland. Som huvudort för jäm-
förelser rörande slättmålen valdes trakterna Köping—Kungsör, 
där centrala västmanländska språkgränser tyckas sammanflyta 
på ett svårbestämt sätt. Ett längre uppehåll gjordes i dessa 
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trakter med utflykter till grannsocknarna: Medåker, Björskog, 
Torpa, Kungs-Barkarö m. fl.; också till Västeråstrakten: S:t 
Ilian. Som jämförelsepunkter för .bärgslagen valdes denna gång 
Norbärg—Västanfors. Jämförelserna utsträcktes till de närbe-
lägna socknarna Garpenbärg ock Grytnäs i Dalarne. 

Geijer har under året företagit två resor. 
Den första resan, som utfördes under tiden 1/1-25, ut-

gjorde omedelbar fortsättning av G:s under tiden 21/11_81/12 
1915 utförda jämtländska resa. De socknar, som besöktes under 
resans inom januari 1916 fallande del, voro Alsen, Näskott, Lit, 
Häggenås ock Kyrkås. Längsta uppehållet gjordes i Häggenås, 
som bildar slutpunkten mot norr för de eentraljämtska målen 
(s. k. franilänningsmål). 

Den andra resan, som företogs under tiden 2/7-30/7, gällde 
Dalarne. De socknar som besöktes voro Mora (där handledning 
lemnades åt i denna socken värksamma upptecknare, varjämte 
höllos två föreläsningar om Dalarnes folkspråk vid då pågå-
ende hembygdskurser därstädes), Älvdalen (för samarbete med 
dr. Levander särskilt rörande Åsen målets fonetik, ett arbete 
åt vilket det längsta uppehållet under resan eller något över 
två veckor ägnades), Järna ock Nås (för inspektion av i dessa 
socknar genom andra utförda arbeten) samt Rättvik (för kom-
plettering av vissa detalj undersökningar). 

II. Arbeten utförda av undersökningens övriga 
medarbetare. 

Utom de arbeten, som sålunda dels i Uppsala, dels under 
resor i olika landsorter utförts av undersökningens båda ovan-
nämnda, av statsanslaget honorerade medarbetare, ha under år 
1916 även genom andra personer på olika håll, i samvärkan 
med ock i allmänhet under direkt ledning av den statsunder-
stödda undersökningen, utförts åtskilliga arbeten, vilkas huvud-
sakliga resultat tillförts eller skola tillföras undersökningens 
arkiv. Till en del ha dessa mera tillfälliga medarbetare hono-
rerats av andra medel än statsanslaget, vilka i vissa fall stått 
till förfogande, till ej ringa del har deras arbete utförts utan 
någon ersättning, ock slutligen har, fast blott till en jämförelse. 
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vis ringa del, någon ersättning kunnat beredas vissa av dessa 
medarbetare ur (len del av statsanslaget, som är avsedd till »in-
lösen av handskrifter»'. Medräknas varje även det minsta bi-
drag, ha i de under år 1916 till undersökningarnas arkiv in-
komna akcessionerna varit representerade alla Sveriges land-
skap utom Lappland, Västerbotten, Närke, Halland ock Skåne. 
De sydligaste landskapen: Skåne, Halland ock Blekinge ha helt 
ock hållet uteslutits vid planläggandet av de från Uppsala ledda 
undersökningarna, enär det från början förutsatts, att från Lund 
särskilda anstalter skulle träffas för dessa landskaps undersök-
ning. Denna förutsättning har nu gått i uppfyllelse, då i Lund 
år 1916 bildats en centralstyrelse för de lundensiska lands-
målsföreningarna, vilken styrelse bl. a. förfogar över ett av 
1917 års riksdag beviljat anslag å 2,000 kr. för år 1918. Vad 
beträffar Småland, ha av gammalt såväl Uppsala som Lund 
utgjort utgångspunkter för inom detta landskap bedrivna sam-
lingsarbeten — Lund dock intill senaste år endast i jämförelse-
vis ringa mån — ock det har, för att tillvarataga de möjlig-
heter, båda dessa städer erbjuda, synts lämpligt att även för 
framtiden betrakta Småland som en gemensam intressesfär, var 
vid de uppsaliensiska ock de lundensiska undersökningarnas 
ledare träda i sådan inbördes förbindelse, att de kunna sörja 
för att de från de båda städerna utgående upptecknarne ej upp-
repa, utan komplettera varandra. 

I det följande skola landskapsvis nämnas de något mera 
betydande arbeten, som under året utförts av Uppsalaunder-
sökningens tillfälliga medarbetare inom olika landskap, land-
skapen uppräknade i bokstavsordning. 

I Dalarne, för vilket landskap undersökningen även detta 
år åtnjutit Kopparbärgs läns landstings anslag å 3,000 kr.2, har 
värksamheten varit mera omfattande än i något annat landskap. 
Under året ha arbeten pågått i följande socknar: 

By: Författaren Carl Larsson i By utarbetade, efter av lic. 
T. Ericsson given handledning, en samling av omkring 2,500 
ord ur Byrnålet samt inlemnade denna samling till arkivet. 

D jura: Fil. mag. W. Dalgård avslutade ock inlemnade en på 

Jfr s. 95 nedan. 
Se Sv. landsm. 1915, s. 33. 
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grundval av hans under åren 1914-16 gjorda samlingar utar-
betad avhandling om konsonanterna i Djuramålet. 1 tidskriften 
Fataburen publicerade D. en uppsats om »Linets odling och be-
redning» i denna ort samt dithörande terminologi. 

Flo d a: Fil. stud. 0. Bannbers fortsatte sin år 1915 bör-
jade undersökning av Flodamålet ock inlemnade en samling av 
inemot 1,200 ord jämte smärre samlingar ortnamn, kreaturs-
namn m. m. ock en samling kortare täxter. Dessa samlingar 
ansluta sig som kritiskt komplement till tidigare gjorda sam-
lingar från samma ort. 

Ga gn ef: Fil. mag. A. Gagnr fortsatte sina år 1915 bör-
jade arbeten ock inlemnade som tillägg till sina tidigare sam-
lingar bl. a. över 500 ord, ett 70-tal visor, gåtor, småldstorier 
m. m. ock diverse anteckningar om ortnamn. En av G. under 
året utarbetad uppsats om namnet Gagnef kommer att publice-
ras i tidskriften »Namn och bygd». 

Järna: Fil. kand. F. Borelins fortsatte sin år 1915 började 
undersökning ock inlemnade en samling smärre täxter. Huvud-
parten av materialet skall först efter ytterligare efterarbeten 
inlemnas. 

Leksand: Fil. kand. A. Nygård fortsatte sin år 1915 bör-
jade undersökning ock inlemnade en typordlista samt en sam-
ling av inemot 2.000 ord, smärre samlingar ortnamn, växt-
namn m. m. 

Lima: Fil. stud. Paul Lundh utarbetade ock inlemnade en 
typordlista samt en samling av omkring 500 namn å orter inom 
socknen. 

Malung: Fil. stud. 0. Bannbers har som tillägg till sin 
stora Malungsordbok inlemnat inemot 500 ord samt ett 40-tal 
smärre täxter. 

Mora: Rektor J. Romson har forfsatt sin undersökning av 
Östnorsmålet. Fil. lic. H. Geijer har fortsatt sina jämförande 
uppteckningar från flera byar inom socknen. 

Nås: Fil. mag. N. Sjödahl har utarbetat ock inlemnat en 
samling av omkring 700 ord samt smärre samlingar täxter. 
Bland hans uppteckningar ingår även något material från När-
sen (Nås finnmark). Dalarnes hembygdsförening har bekostat 
mag. Sjödahls undersökning. 
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0 rsa: Rektor J. Bokhius har återupptagit sina mångåriga 
undersökningar av Orsamålet inom hela socknen. 

Sollerön: Fil. kand. A. Nygård har fortsatt sin år 1915 
påbörjade undersökning samt inlemnat omkring 1,700 ord, en 
typordlista, omkring 200 blad grammatiska anteckningar m. m. 

Särna: Fil. stud. Paul Lundh har påbörjat en undersökning. 
Söd er bär k e: Fil. mag. Anshelm (Johansson) Thorfors har 

påbörjat en undersökning samt inlemnat inemot 1,200 ord, en 
typordlista ock en mindre samling täxter. 

Tran stran d: Fil. stud. Paul Lundh har fortsatt sin år 1915 
började undersökning samt inlemnat omkring 5,100 ord, något 
över 300 namn å inom socknen belägna orter, omkring 125 blad 
täxter samt en ej avslutad uppsats om pronomina. 

Alvdalen: Folkskoleinspektören fil. dr L. Levander har 
fortsatt sitt år 1904 började, stora ordboksarbete över målet i 
Åsens by, vilket arbete skall läggas till grund för den gemen-
samma ordbok över övre Dalarnes mål, som utgör dalmålsar-
betenas yttersta mål. Manuskriptet till Åsenordboken, då om-
fattande omkring 14,000 ord, har dr L. under året såsom gåva 
låtit införliva med undersökningens arkiv'. Fil. lic. H. Geijer 
har under en kortare tid samarbetat med dr L. för åtskilliga 
frågor rörande dalmålets grammatik i allmänhet ock Åsenmå-
lets i synnerhet 2. 

Äpp el bo: Fil. stud. 0. Bannbers har avslutat sin år 1915 
började undersökning samt inlemnat till arkivet en typordlista 
m. m. 

Gästrikland. F. d. häradshövdingen, fil dr ni. m. W. 
Uppström har under året publicerat sin faders, professor A. 
Uppströms den 12 febr. 1859 i Uppsala hållna provföreläsning över 
»Allmogemålet i Ofvansjö»3  efter originalmanuskriptet, som till-
hör undersökningens arkiv. Utgivaren har till den med synnerlig 
omsorg återgivna täxten fogat en utförlig kommentar, för vilken 
använts dels arkivets samlingar från samma ort, dels också ett ej 
ringa nytt material därifrån, som utgivaren genom sina personliga 
förbindelser kunnat anskaffa. Folkskolläraren P. E. T. Lindkvist i 
Hofors har påbörjat uppteckningar särskilt av Hamrångemål. 

1) Se s. 91 nedan. 2) Se s. 85 ovan. 
3) Miseellanea II, ed. W. Uppström, Uppsala 1916. 
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Gotland. Docenten E. Wessn har påbörjat en under-
sökning, som under året huvudsakligen omfattat vissa orter inom 
södra delen av ön, samt inlemnat en samling av omkring 2,000 ord 
från Eiksta, omkring 500 ord från Vamlingbo, omkring 250 ord 
från Näs jämte en typordlista från Eiksta ock åtskilliga gram-
matiska anteckningar från skilda håll på ön. Docenten W:s 
undersökning, utförd i samarbete med fil. mag. C. H. Heden-
ström, vilken samtidigt för Nordiska museets räkning gjort upp-
teckningar rörande allmogekultur m. m., har tillkommit på initia-
tiv av medlemmar av Gotlands gille i Stockholm, vilka bekostat 
denna undersökning. 

Helsingland. Folkskolläraren, fil. kand. Helge Haage 
(student vid Göteborgs högskola) har utfört en undersökning 
inom Norrala ock Söderala socknar samt inlemnat en typord-
lista från vardera socknen, en samling av omkring 800 ord från 
Norrala m. m. Kand. H:s arbete har först under år 1917 kun-
nat honoreras medels då till undersökningen influtna gåvomedel. 

Härjedalen. Fil. mag. S. Åsander har fortsatt sin under-
sökning av Lillhärdalsmålet. 

Jämtland. Fil. kand. Sven Svenson har fortsatt sin im-
dersökning av målen i Bärg in. fl. socknar, vilken undersökning 
nu utsträckts till Bodsjö socken. Under året har S. inlemnat 
omkring 300 nya ord från Bärg in. m. 

Medelpad. Fil. kand. A. Westlund har återupptagit tidi-
gare undersökningar inom skilda delar av landskapet samt under 
året inlemnat en typordlista frän Hav erö, omkring 1,100 ord 
från samma socken samt en uppsats om \»En del mer framträ-
dande skiljaktigheter mellan folkmålen i Haverö ock Selånger». 
Mag. W:s arbete bar till en mindre del kunnat honoreras genom 
ett honom år 1913 av Norrländska Studenters Hembygdsförening 
tilldelat stipendium, utgående av ett av föreningen disponerat 
anslag från Västernorrlands landsting,. 

Norrbotten. Folkskolläraren A. Nordström i Luleå har fort-
satt sitt samlingsarbete ock under året inlemnat omkring 750 
ord ur Luleåmålet. Fil. lic. fröken II. Rutberg har fortsatt 

1) Se den av Norrländska studenters hembygdsförening i Uppsala 
utgivna »Redogörels e för användningen av landstingsanslag 1911-1913», 
Uppsala 1913 s. 7 ock motsvarande redogörelse för åren 1914-1917, 
Uppsala 1917, s. 6. 
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sin undersökning av Kalixmålet samt under året inlemnat en 
samling av omkring 4,000 ord ur detta mål. Lic. Rutberg 
har delvis kunnat honoreras av ett av Norrländska studenters 
hembygdsförening disponerat anslag från Norrbottens landsting. 
Lärovärksadjunkten K. Johansson i Luleå har fortsatt sin sam-
ling ord ur Piteåmålet ock under året inlemnat omkring 3,000 
ord, som honorerats av nyssnämnda förening medels samma 
anslagl. 

Småland. Fil. mag. G. Molin har avslutat sin år 1915 
började undersökning av målet i Byarum samt inlemnat en typ-
ordlista därifrån, honorerad av statsanslaget 2. Fil. mag. T. 
Ålander har fortsatt sina undersökningar i Tjust. Fil. stud. 
A. Forsström (student vid Göteborgs högskola) har påbörjat en 
undersökning av målet i Hakarp. 

Södermanland. Fröken L. Mossberg i Nyköping har, 
efter av lic. T. Ericsson given handledning, utfört upptecknings-
arbeten rörande Halla socken. 

Uppland. Professor B. Hesselman har fortsatt arbetet på 
den uppländska ordboken3. 

Västergötland. Fil lie. J. Götlind har fortsatt sin under-
sökning av målet i Göteve socken av Vilske härad ock inlem-
nat en samling av omkring 2,500 ord, honorerad, men blott del-
vis, av statsanslaget4. Fil. mag. G. Lindberg har fortsatt sin 
undersökning av målet i Valle härad. 

Ångermanland. Juris stud. P. Johansson har fortsatt sin 
år 1915 började undersökning inom Nordingrå, varifrån han in-
lemnat omkring 500 ord, som honorerats av statsanslaget3. 

Öland. Docent Hj. Lindroth har fortsatt sin undersökning 
av hela öns mål ock har under året inlemnat ett material av 
grammatiskt ock lexikaliskt innehåll, omfattande omkring 3,500 
blad 16:o. Docent L:s arbete har till en fämtedel honorerats 
av statsanslaget 3, till återstående fyra fämtedelar av på enskild 
väg erhållna medel. 

Östergötland. Lektor N. Beckman har fortsatt sin under-
sökning av målet i Väster Tollstad, fil. mag. E. Törnqvist sin 

1) Se a. a. s. 3 ock 6. 2) Se s. 95 nedan. 
3) Se Sv. landsm. 1916, s. 60. 4) Se s. 95 nedan. 
5) Se s. 95 nedan. 
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undersökning av målet i Mjölby — varifrån han inlemnat en 
typordlista samt omkring 600 ord, som honorerats av styrelsen 
för Östgötanaålens undersökning — ock fil. mag. F. TyUn har 
fortsatt sin undersökning, nu utsträckt till större omfattning ock 
närmast riktad på kritisk sammanställning av allt äldre mate-
rial från hela landskapet för erhållande av grundval till nya 
undersökningar i orten ock till sammanfattande bearbetning. 

IV. Arkivet. 

För tillväxten av undersökningens arkiv under år 1916 re-
dogöres i Universitetsbibliotekets årsredogörelse för år 1916 
sålunda': 

Landsmålsarkivet har under år 1916 vunnit en tillväxt av 
något över 51,000 ordlappar, något över 500 blad renskrivna 
täxter, något över 1,100 blad koncept m. m., 16 typordlistor ock 
29 band eller häften av blandat innehåll. Härav äro 28,600 
blad 16:0, 964 blad i skilda format, 15 typordlistor ock 5 band 
eller häften resultat av undersökningens egen verksamhet. 

Bland förvärven ingå fortsättningar av två tidigare gjorda 
depositioner, nämligen Styrelsens för Östgötamålens undersök-
ning deposition, som under året ökats med omkring 600 ord-
lappar ock 1 typordlista, samt Norrländska studenters hembygds-
förenings deposition, som tillökats med omkring 7,800 ordlappar, 
2 typordlistor ock 2 häften orduppteckningar, till största delen 
resultatet av tidigare års arbete. Den enda större överlåtelse 
till landsmålsarkivet, som under året förekommit, är folkskole-
inspektören dr L. Levanders stora donation av bl. a. hans sedan 
många år under arbete varande, omkring 14,000 ordlappar om-
fattande ordbok över målet i Asens by i Älvdalen i Dalarne, 
den värdefullaste gåva som hittils kommit arkivet till del från 
enskild givare. 

Arkivets handskriftssamlingar ägde vid utgången av år 1916 
följande omfattning. 

1) Kg!. Universitetets i Uppsala redogörelee för det akad. året 
1916-1917, s. 87f. 
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A. Alla de gamla inom studentnationerna i Uppsala bil-
dade landsmålsföreningarnas arkiv, undantagandes Bohusläns-
Hallands (1874-1880-talet?) ock den tidigare föreningens för 
Stockholmsmålet (1878-1879), vilka båda föreningars arkiv 
sedan länge varit försvunna ock ännu ej kunnat uppspåras. I 
landsmålsarkivet finnas nu — bortsett från smärre luckor — 
de arkiv, som tillhört följande Uppsalaföreningar, nämnda i 
kronologisk ordning: 

1. Västgöta (1872-1901)  

Band eller 
häften 

74 

Blad 16:0 Blad i skilda 
i runda tal format 

2. Östgöta (1872-1886)  36 4 
3. Södermanlands-Närkes (1872-1886) 28 52 
4. Smålands (1872-1886)  56 24 
5. Västmanlands-Dala (1873-1888) . 92 1,000 2 
6. Värmlands (1873-9) 8 5 
7. Gotlands (1873-1904)  41 412 
8. Östra Smålands ock Ölands (1873- 

1886)  22 21 
9. Norrlands (1873-1890) . 77 46 

10. Upplands (1874-2)  3 
11. Gestrike-Helsinge (1874-1890-talet) 23 16 
12. Uppsala landsmålsförening (1886—) 9 297 
13. Föreningen för Stockholmsmålet 

(1897-1901)  2 1,400 
Summa 471 2,400 879 

B. Alla de sedan 1890-talet i Uppsala för var sitt landskap 
eller grupp av landskap värksamma styrelsernas samlingar, utom 
Värmlands, som ännu, under särskild förvaltning, förvaras i 
Värmlands nations bibliotek. Till landsmålsarkivet hava alltså 
hittils kommit följande av dessa styrelsers samlingar: 

Typ- 
ordlistor 

Band eller 
häften 

Blad 16:0 Blad i skilda 
i runda tal format 

 Upplands (1895—) . . . 162 116 92,000 6,180 
 Södermanlands-Närkes 

(1897—) 
för Södermanland . . . 30 5 36,000 573 

» Närke  28 13 25,000 777 
 Västgöta (1897-1911) . . 214 21 70,000 3,500 
 Östgöta (1898—) 

för Östergötland . . . . 56 2 43,300 484 
» Smålandsdelen av Lin- 

köpings stift . . . . 30 16,400 370 
Transport 520 157 282,700 11,884 
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Transport 

VID UTGÅNGEN AV ÅR 1916. 

Typ- Band eller Blad 16:0 
ordlistor häften i runda tal 

520 157 282,700 

93 
Blad i skilda 

format 

11,884 
5. Västmanlands-Dala (1897- 

1909) 
för Västmanland . . . 2 500 

Dalarne  1 2,700 8 
6. Norrlands (1897-1906) . 7 5 9,300 452 
7. Smålands-Ölands (1906- 

1915) 
för Småland  12 5,650 180 
» Öland  8,850 

Summa 542 162 309,700 12,524 

C. Samlingar överlemnade eller deponerade av andra för-
eningar än de ovan nämnda, nämligen av: 

 

 

 
 

Norrländska studenters hem- 
bygdsförening  

Sällskapet för vitterhet ock 
hävd i Linköping . . . 

Dalarnes fornminnesförening 
Dalarneshembygdsförbund . 

Typ- 
ordlistor 

22 

3 

Band eller 
häften 

2 

58 

Blad 16:o Blad i skilda 
i runda tal format 

23,400 420 

2,400 406 
700 75 

Summa 25 60 26,600 901 

D. Gåvor eller depositioner av enskilda: 
Typ- Band eller Blad 16:o Blad i skilda 

ordlistor häften i runda tal format 

 Lektor N. Linders samlingar 18 188 
 Fil. dr F. Unanders sam- 

lingar  3 650 
 Kontraktsprosten A. Magne-

vills ordbok över Nåsmå- 
let i Dalarne  280 

 Kapten H. Westins sam- 
lingar  1 800 

 Fil. dr L. Levanders ord- 
bok över Äsenmålet i Da- 
larne  14,000 

 Diverse samlingar . . . . 5 36 4,950 1,354 
Summa 6 57 18,950 3,272 

E. Genom Undersökningen själv utförda arbeten, honorerade 
av statsmedel eller andra bidrag: 
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Av statsanslaget  
» Kopparbärgs läns lands-

tings anslag (1915—) 
» enskilda gåvomedel . . 

Typ- Band eller Blad 16:0 Blad i skilda 
ordlistor häften i runda tal format 

5 2 13,350 1,813 

10 10 31,500 305 
3 10 7,700 485 

Summa 18 22 52,550 2,603 

Arkivet omfattar således sammanlagt 591 typordlistor, 772 
band eller häften, i runt tal 410,100 blad i 16:0 samt 20,179 
blad i skilda format. 
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Sammandrag av räkenskaperna 1916 års statsanslag. 

Inkomster. 
Behållning från år 1915 kr 7,55 
Statsanslag för år 1916  » 7,500,00 

Summa kr. 7,507,55 

Utgifter. 
Arvoden kr  4,999,94 
Reseersättningar: till Ericsson kr  1,226,67 

» Geijer » 326,66 » 1,553,3a 
Inlösen av handskrifter: 

till konservator K. B. Nordström, Lill- 
härdal, för ett manuskript rörande 
ortnamn m. m  » 5,00 

till bokhandlaren G. Waxin, Uppsala, 
för en samling ord från Vaksala, Upp- 
land  » 7,50 

till fil. mag. G. Molin för en typord- 
lista från Byarum, Småland . . . . » 60,00 

till fil. lic. J. Götlind för en ordsamling 
frän Göteve, Västergötland . . . . » 200,00 

till docent Bj. Lindroth, Lund, för di-
alektsamlingar från Öland (vilka sam-
lingar under detta år liksom under 
föregående till huvudsaklig del ersatts 
av andra medel än statsanslaget) . . » 100,00 

till jur. stud. P. Johansson för en ord- 
samling från Nordingrå, Ångerman- 
land  » 30,00 » 402,5o. 

Expenser: förvaltningskostnader (frakt, 
maskinskrivning m m )   » 69,65 

D:o: diverse materialier (papper, tryck- 
ning av typordlistor m. m) ,  » 478,26 

Behållning till år 1917  
Summa kr. 7,507,55. 

547,91 
3,87 
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Moeurs et coutumes du peuple de la province de Bohuslän, par 
HENNING JOSEFSON. P. 5-28. 
L'enfaut avant et apres la naissance. Noces. Mort et sepulture. 
Les fetes de l'annee. Travail: construction de la maison, brassage, 
cuisson, culture des champs, le betail, fabrication du beurre. La 
Och() (travail et croyances). Maladies et rnoyens de les guerir. 
Geants, lutins, gnomes. 

Un rite de funerailles en Helsingland. Par LOUISE HAGBERG. 
P. 29-44. 
On dansait autour du cercueil la nuit precedant l'enterrement. 
Memes moeurs en differents autres pays: Danmark, Norvege, 
chez les frisons, lettons et vendes, en Ecosse, Provence, Irlande, 
Suisse, en Asie et en Afrique. 

Deux poemes en dialecte de la Vestrogothie, des premkres 
annees du XVIIIe siecle, publiks par E. NOREEN, p. 45-53. 
Trouves dans la biblietheque de l'universite d'Upsala, manuscrits. 
Le premier est une sorte de biographie avec des notices interes-
santes sur le gymnase de Skara; le second nu dialogue sur les 
embarras du mariage. 

Un poeme sur les noces d'une paire inconnue, dialecte de l'ile 
de Tjörn (prov. de Bohuslän), datant du XVIII. siecle, publie 
par E. NOREEN, p. 54-58. 
D'apres un manuscrit de la bibliotheque de l'universite d'Upsala. 

Systeme des sons du dialecte de la ville de Kalmar, par HJ. AL  - 
VING, p. 59-80. 
Le bas peuple de la ville de Kalmar parle uu dialecte tres diffe-
rent de celui des alentours. Parmi les caracteres les plus remarquables 
du dialecte il faut signaler les diphthongues au lieu des voyelles 
longues de la langue ordinaires; r (palatal) (kvant consonne est 
remplace par une voyelle. A  la fin quelques echantillons du parler. 
7-170112. Sv. landsm. 1917. 
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Recherches sur les dialectes de la SuMe en 1916, par H. 
GBIJB11, p. 81-95. 
Le Parlement a accordå, pour les recherches de 1916, la mem° 
subvention que pour 1915, et pour le travail le mårne plan a åtå 
suivi. Les travaux ont compris: A) administration des collections 
et continuation de l'enregistrement de ces collections; B) examen 
des collections en vue de diriger des recherches complåmentaires; 
C) recherches dans les provinces. Les reeherches des deux em-
ployås ordinaires, MM. Th. Ericsson et H. Geijer, se rapportent 
aux provinces de Västmanland et Jämtland et les provinces voisines; 
cellos des collaborateurs se rapportent ä presque tons les provinces 
å l'exception de trois provinces aux sud de la &Ade (qui soul r& 
servåes aux recherches dirigåes de Lund). Un grand nombre 
d'iStudiants s'occupent des parlers de la DalCkarlie (le conseil gen& 
ral de cette province a votå une allocation annuelle de 3000 cour. 
pour ces travaux). Inventaire des archives: 591 petites grammaires, 
410,100 mots sur des fiches, 772 volumes ou cellers et 20,179 
feuilles de traitås et notices sur les parlers, moeurs et coutumes, 
croyances, poåsie populaire etc. 



Namnförteokning. 

Alving, Hjalmar, Kalm., til. dr ((Jpps.), adjunkt vid Upp-
sala allniänna läroverk: 

Kalmarmålets ljudsystem s 59  
Geijer, H., Stockh., fil. lic. (Upps.), anställd vid Undersök-

ningen av svenska folkmål: 
Undersökningen av svenska folkmål 1916  » 81. 

Josefson, Henning, fil. stud. (Upps.): 
Seder ock bruk bland allmogen i norra Bohuslän . . 5. 

Hagberg, Louise, amanuens vid Nordiska museet: 
En dödssed i Hälsingland  » 29. 

Noreen, Erik, Värml., fil. dr (Upps.), docent vid Uppsala 
universitet: 

Två dikter på västgötamål  5>  45. 
En bröllopsdikt på Tjörnsmål  » 54. 

Till årg. 1916 höra som bilagor: 
Södra Hallands folkmål, av E. WIGFORSS, S. 433-624. [H. 138.] 
Ärtemarksmålets ljudlära, av ERIK NOREEN, s. [H. 139.] 
Folkmålet i Listers härad, av Jumus SWENNING, s. 5-100. 

[H. 140.] 

Redaktion: Professor J. A. LUNDELL med biträde av 
prof. L. F. LÄFFLER ock prof. AD. NOREEN för Uppsala, 
prof. A. Kom ock bibliotekarien A. MALM för Lund, 
prof. 0. F. HULTMAN ock prof. HUGO PIPPING för Hälsingfors. 

Under år 1916 har tidskriften av allmänna medel haft ett 
understöd å 5,000 kronor. 



Innehåll. 
Titelblad. 
Seder ock bruk bland allmogen i norra Bohuslän. Anteckningar 

av HENNING JOSEFSON, S. 5-28. 
Människans födelse ock barndom. Bröllop. Död ock begravning. 
Årets högtider. Arbetet inom- ock utomhus. Fiske. Om sjuk-
domar ock deras botande. Jättar, troll, tomtar o. dyl. 

En dödssed i Hälsingland. Av LOUISE HAGBERG. S. 29--44. 
Man dansade omkring den döde sista natten denne stod ovan jord. 
Motsvarande bruk i Söderjylland ock i andra delar av Danmark 
(delvis äldre notiser), i Norge, hos friser, letter, vender, i Skottland, 
Provence, på Irland, Schweiz, utom Europa i Beludschistan, i Afrika; 
äldre notiser från olika håll. 

Två dikter på västgötamål från början av 1700-talet, utgivna 
av ERIK NOREEN, S. 45-53. 
Ur en samlingskartong i Uppsala universitetsbibliotek, tidigare hö-
rande till Cederhjelmska samlingen; båda på hexameter. Språk från 
Älvsborgs län eller Mark-Kind. 1. »011e Westgötes gamla för-
stånkade Personalia», handlar bl. a. om skolan i Skara. 2. Pitar 
ock Olav, en dialog som till innehållet påminner om »Brölopps 
Beswärs Ihugkommelsze». 

En bröllopsdikt på Tjörnsmål från 1700-talet, utg. av E. NOREEN, 
s. 54-58. 
Ur Tessins papper i Uppsala universitetsbibliotek. 

Kalmarmålets ljudsystem. Av HJALMAR ALVING. S. 
Stadens språk skiljer sig väsentligt från omgivande socknars språk, 
framför allt i vokalismen. Konsonanter; vokaler: långa ock korta 
(i betonad ock obetonad ställning, före r-ljud ock i annan ställ-
ning), i mellan- ock slutstavelser. Några små språprov. 

Undersökningen av svenska folkmål 1916. Av H. GEIIER. S. 
81-95. 
Arbeten utförda av undersökningens egen personal (arkivarbeten, 
bearbetning av materialet, arbeten i landsorten). Arbeten utförda 
av undersökningens övriga medarbetare, ordnade efter landskap. 
Måst omfattande äro undersökningarna i Dalarna, för vilka länets 
landsting givit frikostigt anslag. Summarisk förteckning över 
arkivet. Sammandrag av räkenskaperna för 1916 års statsanslag. 

Table des matieres, s. 97. 
Namnförteckning, s. 99. 
Innehåll, s. 100. 





Förslag till tidskriftens bindning. 
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar 

tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v. 
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda 

hittills nr 1-5, 6-10. 

Av den äldre serien äro följande band kompletta till  
bindning: 

I: 1878-81. SVENSKA 
h. 1881 ABF, 1882 A, 1883 A B, 1884 C E, LANDSMÅL 1885 A, 1886 C. 
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41. 
hh. 23, 28, 32, 33, 35. 
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44. 
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126. 

XI: hh. 54, 57, 58. 
XTTI:  hh. 49, 50, 51.1 

hh. 55, 97, 101, 135. 
hh. 59, 62, 66, 68. 

XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117. 
XX: hh. 80, 82, 89, 94. 

Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A. 
hh. 16, 30, 52. 
hh. 71, 85, 98, 134. 

Övriga band äro under arbete ock skola bliva fär-
diga så fort som möjligt. 

Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta, att 
binda i två band (1-5, 6-10). 
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