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Fonograan har redan fått stor betydelse för språkveten-
skapen. 

Den gör det möjligt för oss att för k ommande släkten be-
vara prov på vår tids levande talspråk. Visserligen lider fono-
grafen ännu av vissa brister: vissa ljud återgivas icke alltid 
tydligt; vad som talas mycket lågt, återgives stundom icke alls, 
ock klangfårgen förändras stundom något litet. Men dessa brister 
kunna i huvudsak ,jälpas genom god fonetisk transkription. En 
sådan bör alltså i regel åstadkommas jämte fonografplattan. 
Den fonetiska t,äxten lemnar i allmänhet bättre upplysning än 
plattan om ljudens artikulationsställe; men rytmik ock melodi, 
tryck- ock kvantitetsförhållanden, akcenten i ordets vidsträck-
taste mening kan åter blott fonogrammet återgiva. 

Men även för samtidens vetenskapliga forskning gör 
fonografen utmärkta tjänster. Med dess tilljälp kan man så att 
säga vid skrivbordet studera fjärran länders språk ock munarter. 

Så bygger fonografen bro över rum ock tid. Av stor be-
tydelse är därjämte, att med fonografen upptagna ljudserier 
kunna efter behov reproduceras hur många gånger som hälst. 
medan upprepning i tal ofta företer förvillande olikheter. I 
jämförelse med den hittils vanliga valsen har plattan åtskilliga 
fördelar: den är bl. a. lättare tillgänglig för experimental-fone-
tiska undersökningar. Den fonograf, som jag använt ock som är 
konstruerad efter anvisningar av numera avlidne assistenten 
Hauser ock av honom ock hans efterträdare efterhand ytterligare 
förbättrad, liknar en grammofon. I motsats till den vanliga 
grammofonen skriver emellertid stiftet så, att de av detsamma 
åstadkomna fördjupningarna (vågorna) i Plattan äro lodräta mot 
dennas plan, alldeles som på Edisons fonograf; den är numera 
känd under 'benämningen »arkivfonograferbl. 

Genom ett urvärk eller en elektrisk ström försättes en skiva, 
som uppbär skrivplattan., i rotation. Samtidigt rör sig långsamt. 

riktning utifrån inåt en arm över plattan, ock vid denna arm är. 

1) Närmare upplysningar om arkivfonografens konstruktion ock ar-
kivets arbetsmetoder finnas av S. Ezner i Beil. z. Anzeiger d. math.-
naturw. kl. d. Akad. d. wiss. in Wien, 39 jahrg. 1903; F. Hauser i 
Sitz.-ber. d. Akad., Math.-naturw. kl. 112: II a, 1903; 114: II a, 
1905; 113: II a, 1906; 117: Il a, 1908; av H. Benndorf u. R. Pöch 
1. c. 120: II a., 1911; av R. Pöch 1. c. 121: II a, 1912; 122: II a, 
1913 ock 126: III, 1917. 

1--120985. Sr. landanz. P oll a k. 
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ett upptagningsdiafragma (»reeorder») fäst. Detta består av en 
membran ock en i förbindelse med denna stående safir, som är fritt 
rörlig i vertikal riktning. Den har mäst formen av en ytterst smal 
cylinder, i vars undre ända ett klotsegment är utskuret; cylin-
dem är Monterad snett mot plattans rörelseriktning ock skär in 
i massan, medan plattan roterar. Då nu armen samtidigt rör 
sig utifrån inåt över plattan, beskriver saften en spirallinje med 
1//4 mm. stigning. 

Man talar genom en tratt mot membranen. Denna överför 
ljudvågorna till safiren, ock denna trycker in dem i vaxmassan. 
När man slutat med i.ntalningen, rengöres plattan först från 
det vax, som stiftet skurit ut. Därefter kan man skrida till 
reproduktion. Reproduktionsdiafragmat, som nu ersätter upp-
tagningsdiafragmat, skiljer sig från detta därigenom, att det i 
stället för den konkavt med skarpa kanter utslipade safiren har 
en sådan med konvex ända. Denna skadar icke vaxet. Ställd 
lodrätt mot plattan, glider den över de av upptagningsstiftet 
åstadkomna fördjupningarna ock bringar så hörmembranen (re-
produktionsdiafragmat, »reproducer») i samma svängningar, som 
förut talmembranen genomlupit. Vid membranen fästas gummi-
slungar, som överföra ljudet till åhöraren. 

Med grafitpulver göres sedan plattan elektriskt ledande, ock 
på galvanoplastisk väg åstadkommes så ett kopparnegativ, som 
kan lossas från originalplattan (som därvid vanligen går förlo-
rad), ock detta negativ förnicklas därefter (åter galvanoplastiskt). 
Den förnicklade kopparmatrisen torde kunna vara i tusentals 
år. Den förvaras i »fonogramarkivet». Av den kunna positiv-
plattor i vax tas genom avgjutning, så många man vill. För 
att möjliggöra byte med sådana vetenskapliga institutioner, som 
arbeta med Edison-apparater, har man konstruerat kopierings-
apparater, med vilka fonografisk täxt kan överföras från vals 
till platta ock tvärtom. Genom en annan apparat kunna de 
fonografiska intrycken förstoras ock sålunda göras tillgängliga 
för närmare studier. 

I arkivets första avdelning äro tyska dialekter från högtyskt 
område synnerligen rikt representerade. Det är framför allt J. 
Seemtiller som inlagt förtjänster om upptagandet av dessa prov. 
Jag har tidigare redogjort för innehållet i denna samling', mycket 
har nu ytterligare tillkommit. Jämte Seemtiller 2  ock hans lär-
jungar A. Pfalz 3, P. J. Reimer, J. Schatz ock R. Steinhauser 
ha Ztirichs Fonogramarkiv (chef A. Bachmann, teknisk ledare 
0. Gröger4), E. Herzog, P. Lessiak ock Schein l medvärkat. 
Bland övriga germanska språk är svenska bäst representerat. 

Zs. f. deutsche mundarten 1913, s. 83 if. 
Sitz.-ber. d. Akad. d. wiss., Phil.-hist. kl. 158: 4, 161: 13, 167: 3 

ock 187:1. 
Sitz.-ber. 170:6. 4) Sitz.-ber. 176: 3. 



Phil.-hist. kl. 176:3. 
Phil.-hist. kl. 181: 2. 
d. phil.-hist. kl. d. A 

kl. 179: 1 
d. math.-naturw. kl. 

Phil.-hist. kl. 173: 6 
Math.-nat. kl. 114: II 
Math.-nat. kl. 115:1. 

1) Sitz.-ber. 
5) Sitz.-ber. 

Anzeiger 
15 dez. 1909. 

Sitz.-ber. 
Sitz.-ber. 

ock 170:7. 
Sitz.-ber. 

3) Sitz.-ber. 
149) Sitz.-ber. 

Sitz.-ber. Phil.-hist. kl. 169:6. 

kad. 5. febr. 1908, 9 dez. 1908, 

(ock Anzeiger 12. märz 1913). 
114: Ile, phil.-hist. kl. 160:1 

Sitz.-ber. Phil.-hist. kl. 175: d. 
a ock 116: II a. 
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Arkivet äger mellertid prov även av isländska ock norska mål 
(upptagna av V. Waschnitius), av frisiska ock holländska. Av 
roman ska språk äro plattor tagna genom Zttrich-arkivet (rato-
romanskal), E. lierzog (franska 2  ock rumäniska),, C. Battisti ock 
F. Schtirr3  (italienska), Subak (spanska). Keltiska prov från 
Wales, Skottland, Irland, ön Man ock Bretagne äro sandade 
under tre resor av R. Trebitsch.4  Plattor av olika slaviska språk • 
ha tagits genom M. Murko5, I. Pank(nvycz, Fr. Pospiåil, M. von 
Reåetar ock J. Siroki. Arkivet har vidare plattor av indiska 
språk, tagna genom F. Exner6, av armeniska genom A. Dirr. 
Den sistnämnde har även lemnat prov från åtskilliga kaukasiska 
språk. Baskiskan känna vi genom plattor, som Trebitsch tagit, 
ungerska genom L. A. Biros plattor.7  Semitiska språk ha upp-
tagits av N. Schlögl, G. Klameth, R. Peter, A. Z. Idelsohns ock 
A. C. Artbauer. R. Pöch bar under sina expeditioner i tyska 
ock brittiska Nya Guinea samlat språkprov från talrika stammar 
på denna ö° ock under sin expedition genom Kalahari från. 
buschmanspråken. Av eskimåernas språk ha R. Trebitsch ock 
J. Stiassny lemnat prov10. Rika tillskott har denna avdelning 
fått under krigsåren genom fonografering av krigsfångar. Så har 
arkivet fått plattor av en massa språk från f. d. ryska riket: bland 
annat ryska (V. v. Jaoie ock M. v. Regetar) ock ukrainiska (rn-
tenska), littauiska ock 7 lettiska, armeniska, finska, estniska, syr-
jäniska, votjakiska (J. Balassa), tjeremissiska ock mordvinska 
(Klemm), olika turkiska dialekter (kasantatariska, krimtatariska, 
nogaiska, basjkiriska, mischertatariska) ock tjuvaschiska, åt-
skilliga Kaukasusspråk (georgiska, mingreliska, avariSka), bärgs- 
judisk dialekt det måsta genom R. Pöch, delvis med biträde 
J. Kunos ock B. Vikår. 

Arkivets 2:a avdelning omfattar vokal- ock instrumental-
musik (även recitation av kulttäxter) från de måst skilda delar 
av Asien, Afrika, Australien, Grönland samt Europas olika folk-
ock språkområden. Avd. III förvarar plåtar av framstående per-
sonligheter, bl. a. österrikiska författare. Avd. IV omfattar olika 
buller, djurläten m. m. 

Arkivet i Wien förfogar 1,918 över sammanlagt 2,700 täx-
ter i dess 4 avdelningar. 
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År 1910 grundades efter mönstret av Wiens fonogramarkiv 
ett dotterinstitut i Zärich. Genom prof. Baglioni bar senare en 
liknande institution kommit till stånd i Rom. Arkivfonografer 
efter Hausers konstruktion finnas i arbete även i Frankfurt a. M.. 
Dresden, Mtinchen, Utrecht, Graz, Lugos, Kasan ock Helsingfors. 

Fonogram-arkiv-kommissionen har till mitt förfogande ställt 
en av sina fonogVafer ock därigenom för mig möjliggjort en 
studieresa för att upptaga svenska folkmål. Under tiden 
juli—oktober 1910 har jag på 72 plattor registrerat prov på 
svenska dialekter ock svenskt riksspråk. 

Före min resa hade jag i brev vänt mig till åtskilliga 
svenska lärde ock genom dem fått upplysningar, som väsentli-
gen underlättade mitt arbete — så av professor Axel Kock i 
Lund ock professor Ad. Noreen i Uppsala, av docenterna Gideon 
Danell i Göteborg ock Sven Lampa i Uppsala. Med hänsyn 
till landets stora utsträckning ock mångfalden av högeligen 
olika dialekter blev det mig snart klart, att jag måste begränsa 
området för mitt arbete, om någonting av värde skulle kunna 
åstadkommas. Jag beslöt sålunda att stanna vid södra Sverige 
(söder om 60:e breddgraden) ock lemna ur räkningen de egen-
artade folkmålen norr om Uppland, Västmanland ock Värm-
land. Finnländska ock nordsvenska mål (även dalmål) falla 
sålunda utanför de uppgifter, jag ställt för mig. Men även 
inom det sålunda begränsade området måste jag ålägga mig 
vissa inskränkningar, med hänsyn till den tid, de pänningme-
del ock det antal plattor, varöver jag förfogade. Jag beslöt 
att egna hälften av mina plattor åt typiska prov från skilda 
delar av det på nyss angivet sätt begränsade områdetl, den 
andra hälften åt ett mindre område i södra Sverige, vars mål 
jag skulle söka få representerade så fylligt som möjligt. 

Till specialområde valde jag Skåne, vars folkmål dels er-
bjuda särskilt intresse som övergångsformer mellan svenska 
ock danska, dels äro stadda i raskt utdöende ock därför sna-
rare än andra borde räddas åt vetenskapen. I fråga om den 
första gruppen vill jag påpeka, att proven på riksspråk äro till 
sin art mycket Olika, an fullkomligt dialektfria, än mycket 
starkt färgade av landskapets folkmål — såsom det bildade 
samtalsspråket i olika landsändar faktiskt är. Språkproven 
förskriva sig från både män ock kvinnor. 

Studiet av södra (ock mellersta) Sveriges folkmål är redan 
förenat med betydande svårigheter, .därigenom att riksspråket i 
hög grad inkräktat på menige mans tal, mera än t. ex. fallet 

1) Språkprov frän Södermanland har jag upptagit 1914 ock 1917. 
Några av dem meddelas i en 3:e avdelning (supplement). 
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är i Österrikes tyska landsdelar. Man löper faror vare sig man 
håller sig till allmogen eller till personer av de »bildade klas-
serna». De bildade inom ett landskap kunna visserligen i sina 
meddelanden undvika riksspråkets ord ock former, men artiku-
lera ock akcentuera då ofta onaturligt; mannen ock kvinnan av 
folket åter kunna vara pålitliga ifråga om artikulation ock sats-
melodi, men låna en stor del av orden från riksspråket. Då nu 
fonografens uppgift särskilt är att observera ock förvara sådana 
sidor av språket, som vid uppteckning i skrift ej komma till 
sin rätt, satsmelodi, ordakcent ock klangfärg, har jag för mina 
täxter företrädesvis anlitat män ock kvinnor av folket. De 
svårigheter, som möta just vid sådan registrering, äro som be-
kant betydliga; det har emellertid i regeln lyckats mina lärda 
dialektkunniga vänner — om det också vållat mycket arbete — 
att vid upprepat avhörande tolka även sådana fonogram. Först 
gällde det att övervinna vederbörandes naturliga skygghet eller 
rent av rädsla för instrumentet. Det lyckades icke alltid. En 
eller annan hyste nog den uppfattning, att det var trolleri med 
i spelet eller att det vore okristligt att anförtro sin röst åt en 
sådan där maskin. Så bedyrade en gumma i Visseltofta, att 
hon ej ville ha något att göra med sådan »skit», hon var rädd 
om sin salighet. En bonde i Lönsboda lyckades vi förmå att 
tala i tratten blott på det villkor, att vi lovade att icke tala om 
det för prästen. Fullkomligt omöjligt visade det sig att förmå 
någon av flskarne på Tjörn att tala för oss, under det att öns 
bönder voro mindre omöjliga. 

Ett särskilt sätt att väcka intresse för saken var att låta 
vederbörande höra fonografen. En oek annan, som. förut be-
traktat fonografen med en viss misstro ock endast ogärna in-
låtit sig på att tala, talade sedan naturligt ock bra. Särskilt 
gick det bra, när jag hade tillfälle att låta flere personer från 
samma by tala efter varandra — det blev då en tävlan att 
göra sin sak så bra som möjligt». 

Rörande mina källor ock målens fyndorter, liksom i fråga om 
den speciella karakteren av de olika proven på riksspråk lem- 
nas upplysningar vid de särskilda styckena. Jag ber att här 
till alla, som varit mig till jälp, män ock kvinnor bland 
allmogen, studenter ock vetenskapsmän, få uttala ett järtligt 
tack. Jag har överallt, i stad ock på land, mött det mäst väl- 
villiga tillmötesgående. Särskilt bör jag tacka docenten G. Da-
nell för intresserat ock värksamt biträde. Han var mig följak-
tig på min resa genom Bohuslän ock lemnade mig en mängd 
anvisningar ock råd i fråga om andra landskap. Vid mina an- 

1) Vissa allmänna frågor, som röra registrering av folkmål, be-
handlas i en uppsats av mig: Die aufnahme dcutscher muudarten i Zs. 
f. deutsche mundarten 1913. 
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dersökningar i Skåne hade jag en intresserad ock sakkunnig 
medarbetare i fil, lie., numera docenten Ebbe Tun el d. 

I det följande meddelas större delen ar de täxter, jag sam-
lat i Sverige. De ha tidigare publicerats i nr XXII ock XXXX 
der Mitteilungen der Phonogramm-Archivs-Kommission der Kais. 
Akadenaie d. Wissenschaften in Wien (Sitz.-berichte der K. Akad. 
d. Wiss., Phil.-hist. Kl.). I föreliggande svenska upplaga har 
jag uteslutit de redogörelser för Lundells landsmålsalfabet ock 
Lyttkens-Wulffs ljudbeteckning, som ingå i den tyska upplagan, 
men som för svenska läsare äro överflödiga. Däremot har jag 
här ovan återgivit även det huvudsakliga innehållet i den för-
beredande »Bericht fiber phonographaufnahmen in Schweden», 
som utgör nr XXI der Mitteilungen der Phonogramm-Archivs'- 
Kommission (= Anzeiger d. K. Akad. d. wiss., phil.-hist. Kl., 
Jahrg. 1911, nr 11). 

De flästa styckena återgivas i ljudtrogen skrift med det 
svenska landsmålsalfabetets tecken samt i svenskt riksspråk 
ock tysk . översättning. Den svenska översättningen håller sig 
så nära målet i fråga som möjligt. Ett par täxter (1363 ock 
1364) äro återgivna i »grövre» beteckning, som står närmare 
vanlig svensk skrift (med blott några få tecken ur landsmåls-
alfabetet) ock så till vida kunna läsas även av den, som saknar 
fonetisk specialbildning. Några täxter (1376-1378) återgivas 
blott med vanlig svensk »rättskrivning». 

Några språkprov i svenskt riksspråk (1385-1387, 1396) 
återgivas i Lyttkens-Wulffs transkription (i en form som står 
nära »Association phonaique's» beteckning), därjämte även i nor-
mal rättskrivning. För övrigt framgår av varje särskilt stycke, 
vilken språkform det representerar. Jag meddelar icke alla av 
mig upptagna prov på svenskt riksspråk — bitar av romaner, 
noveller ock vetenskapliga uppsatser— ehuru plattorna äro mycket 
lyckade ock upplysande. 

I fråga om några plattor hörande till andra samlingen 
(Skåne) ytterligare några ord. Språkproven från östra ock 
västra Göinge-, pl. 1416, 1417, 1426, betecknas som dialekt, ej 
som folkmål. Jag fattar då ordet dialekt i något vidare om-
fång än folkmål eller munart: pl. 1426 härrör från en person 
som inom häradet två gånger bytt hemort; pl. 1416 ock 1417 
från en person, vars hemort är mig obekant (liksom hans för-
äldrars). Pl. 1414 ock 1415 återge (i riksspråkets ljudbeteck-
ning) starkt dialektfärgat riksspråk. Jag har vid publikationen 
måst utesluta några plattor, som återgiva bildat samtalsspråk 
från Lund. (L398 ock 1399), folkmål från Västra Tomarp (1401) 
ock Fru Alstad (1406 A), båda i Skytts här., emedan jag icke 
lyckats få dem transkiberade, samt nr 1421, som är alltför 



INLEDNING. 11 

dåligt intalad. Desssutom har jag uteslutit några visor från 
Visseltofta (1425 ock 1427). Två plattor från Mörrum ock Ble-
king har jag icke ens införlivat med arkivet, emedan de äro 
dåligt reproducerade ock jag därjämte saknar transkription. I 
den skånska samlingen har jag oftare än i den första lemnat 
uppgifter om arten av de talandes föredrag (så långt mitt minne 
räcker). För att underlätta jämförelser använde hrr Larsson 
ock Berg (pl. 1409 ock 1410) samma täxt, som Malm valt. 

Vid återgivandet av originaltäxterna har jag förfarit med 
största möjliga noggrannhet, som om det gällde att diplomatiskt 
noga återgiva handskrift. Tecknet //// betyder, att på detta 
ställe plattan innehåller något som ej kan tolkas. Klammer ri 
anger, att de inneslutna ljuden eller orden icke finnas å plattan'. 
Inom klammer angivas t. ex. överskrifter, som icke talats in i 
fonografen, samt ljud, som blott tillhöra skriftspråket; så bety-
der t. ex. hoppa[de], att det sades hoppa, under det skriftsprå-
ket har hoppade. Av parentes ( ) omslutas ljud, vilkas värde 
ej kan med säkerhet fastställas, i vissa fall vet jag ej ens, om 
de över huvud uttalats; på samma sätt utmärkas ord, som äro 
osäkra. Med utmärkas lån ur riksspråket. 

För anordningen i det hela ock översättningen till tyska 
har jag ensam ansvaret. Jag har också kontrollerat täxterna 
efter plattorna. Till nr 1377 ock 1378 har jag själv återgivit 
täxten efter plattorna. 

Den första samlingen (från mellei sta Sverige) har blivit 
välvilligt bedömd av Lindroth i Veutsche Lit.-Zeitung, 25 juli 
1914, nr 30, sp. 1889. Anmälaren hänvisar i fråga om de svå-
righeter, som möta vid fonografisk uppteckning till vad Seerniiller 
anfört Sitz. ber. 158 ock jag själv i min inledande »Bericht, 
(se ovan). Den utan tvivel befogade rättelse, Lindroth gör av 
äljakrokar till ärjakrokar ( = årder) s. 46 är i den svenska 
upplagan iakttagen. Utom det nyssnämnda (äljekrokar) äro 
även några andra, mindre fel i den" svenska upplagan rättade. 
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MELLERSTA SVERGE. 
Mitteilungen der Phonogramm-Arehivs-Kommission XXII = Sitzungsbe- 
riehte der K. Akademie der wissensehaften, Philos.-hist. klasse, bd 170, 

nr 2, Wien 1913. 





I. Folkmål från Nuekö i Estland. 

Efter Jon NYMAN, skollärare i Höbring på Nuckö. 
Täxterna äro före intalandet i fonografen avfattade av Nyman; 

den fonetiska omskrivningen med landsmålsalfabetet är gjord av Danell 
efter Nymans uttal. Även översättningen till svenskt riksspråk är värk-
ställd av Danell. 

PI. 1361 A. 

von, 14 fcernin(g)• kamrdt-
rtggen* brakar om vintog tik-
kast kova h6p-gQning cet pr 
göngar e m6n. affitom vor al 
polkar bris kar mc§ cinat fön 
koma titet. o he mo ingen 
lindras tve, cen pölka .91lite 
gkdra sitt, to nora fkik mcb 
cera rd-mc f6,9t so sOng ve 
alte noan s6ng., o sla so 
stgor cen 6p o sprOcar 
tikkast cer e -;2() c-en from &Mr-
mcestra som gcbra e. slci so 

Vår lilla förening »Kamrat-
ringen» brukar om vintern tyck-
last hava hopgåning ett par 
gånger i månaden. Utom våra egna 
pojkar brukar med annat folk 
komma ditefter. Ock det må ingen 
undras över, att pojkarna se lite 
gladare ut, då några flickor med 
är [grad-med. Först så sjunga vi 
alltid någon sång, ock sedan så 
stiger en opp ock språkar lite. 
Tycklast är det nog en från skol-
mästarna som göra det. Sedan så 

Pl. 1361 A. 

Unser kleiner verein, »der kameradenring», pflegt im win-
ter meist einige male im monat zusarnmenkunft zu haben. 
Au.Ger unseren eigenen burschen pflegen noch andere leute 
hinzukommen. Und es soll sich niemand dartiber wundern, 
dal3 die burschen etwas fröhlicher aussehen, wenn aueh einige 
mädchen mit dabei sind. Zuerst singen wir immer ein lied und 
dann erhebt sich einer und spricht ein wenig. Mast ist es wohl 
einer der schulmeister, der dies tut. Dann singen wir ein lied 
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ofigg ve noa» sagg, o spcbl 
noa, o leka nora fagra •kaitl 
haido Mgg-vce2. opa hötes 
h6p-gontgg frcest ve gcera sås,cen 
hötes mcin for lada te gcbras. 
töjt vor polka no brci Mdor, 
to dce sktuld div op 0 sprdk 
fcere cina-fokke, mcvn-  he bceria 
go ide fram mce tf en. to he 
alvalla* cc shiit*, so brud: ve 
kova köfe heeldor t mcc MO-
bre, o sia &ton noa'n 
som n6mor-lalken hceldor frt 
opa spcis, dcena* dalen*, o 
mdggan dnan. rigglekar* tiaras 
ve cent hold e skökese, fcere h6 vii 
cent fökk håva. to alt ce galet, 
sy5gg ve vot lcind* 2  hceldor må-
dcer-mQlets* sög», o go halm. 
p4ka cera ;Juice naglor nue 
sin fceHnagg*, o cera cent r&dor 
fa,re fånes llictana.1  

sjunga vi någon säng, ock spela 
något, ock läsa någon fager juft' 
eller sångvärs. Uppå vartids 
hopgåning fresta vi göra så, att 
vartids man får något till göra. 
Först voro pojkarn a nog bra rädda, 
då de skulle stiga opp ock språka 
för andra-folket, men det började 
gå lite fram med tiden. Då det 
allvarliga är slut, så bruka vi 
hava kaffe eller te med vete-
bröd, ock sedan efterst någon lek, 
som »nummerleken» eller »fria 
uppå spas», »denna dalern», ock 
mången annan. Ringlekar töras 
vi inte hålla i skolhuset, för det vill 
inte folk hava. Då allt är gårlet, 
sjunga vi »Vårt land» 2  eller »Mo-
dermålets sång»3, -ock gå hem_ 
Pojkarna äro mycket nöjda med 
sin förening, ock äro inte rädda 
för folkets juttarna.1  

und spielen etwas und lesen eine schöne erzählung oder ein 
lied. Bd i jeder zusammenkunft versuchen wir es so einzu-
richten, dal leder etwas zu tun bekommt. Zuerst waren die 
burschen wohl recht ängstlich, als sie sich erheben und vor 
den anderen sprechen sollten, aber es begann mit der zeit etwas 
besser zu gehen. Nachdem das ernste zu ende ist, pfiegen wir 
kaffee oder tee mit weizenbrot zu haben, und dann zum schluss 
ein spiel, wie das »nummerspiel» oder »zum spal3 freien» oder 
»diesen taler» und viele andere. Kreisspiele wagen wir im 
schulhause nicht zu spielen, denn das wollen die leute nicht 
haben. Wenn alles fertig ist, singen wir »Vårt land»2  oder 
»Modersmålets sång»3  und gehen nach hause. Die burschen sind 
mit ihrem verein sehr zufrieden und fttrchten sich nicht vor dem 
o•erede der leute. 

Estn. ord: 'berättelse'. 
»Vårt land», allmänt sjungen dikt av Runeberg. 
En i skolor vanlig sång. 
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PI. 1361 B. 

gåtor*. 
(kg. pdJTU6» itor, o böcle 

kncirkar. 2  
16. lcip opa lcip, bara inga 

nök tate scit.3  
tri. hcent ce rikast e vchle?4  
nyår. f&m kömar ince kn 

d6n.5  
fm. holeft treb cer 

linst?6  
sceks. huts kan man skriv 
ena t6t gries nue bara tri 

bök-stav?7  
små. holeft fon kevor ince 

bara ubr hceldor vcitti?8  
öt. mår man tar teer-

frcim, sMre bkior, e; mag man 
lcego,..tR, mindre bPiör e.9  

Gåtor. 
Ett. Perean' äter, ock bordet 

knarkar.2  
Två. Lapp uppå lapp, bara 

ingen nål uti satt.3  
Tre. Vem är rikast i världen? 
Fyra. Fäm kammare med en 

dörr.5  
Fäm. Vilket trä är allra 

tyngst?6  
Säx. Vad vis kan man skriva 

orden »torrt gräs» med bara tre 
bokstäver?7  

Sju. Vilket folk lever med 
bara väder eller vatten?8  

Åtta. [Ju] mer man tar där-
ifrån, [dess] större blir det; [ju] 
mer man lägger till, [dess] 
mindre blir det.3  

Rätsel. 
Pl. 1361 B. 
Eins: Die familie if3t und der tisch knarrt 2. 
Zwei: Lappen auf lappen, nur keine nadel hineingesteckt3. 
Drei: Wer ist am reichsten auf der welt?4  
Vier: Färd kammern mit einer ttir5. 

Welches holz ist am allerschwersten9 
Seds: Wie kann man die worte »troekenes gras» mit nur drei 

buchstaben schreiben?' 
Sieben: Welehe leute leben unr von wind und wasser?8  
Åcht: Je mehr man davon 

mehr man dazu legt, 
nimmt, desto gröBer wird es; je 
desto kleiner wird es3. 

1) Est. ord: 'familj'. 2) Grisarna som dia suggan. 
3) Kålhuvudet.  Den som är nöjd. 
5) En handske.  Tiggarstaven. 

 töt grces= hat 'hö'.  Mjölnarn e. 
9 ) Hålet i gärdesgärden. 
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ni. tia hu, f6 arm, sas 
föt, o bara ii tönar..1  

ti. Kem fifid- 
(d)a?,112, from alt fokke c
(fe ?2 

Nio. Tu huvud, två armar, sär 
fötter, ock bara tio tår.' 

Tio. Vem slog ijäl fjärde-
delen från allt folket i vär - 
den ?2  

Pl. 1362 A. 
brtin-ktur. 

aut lcqk, som val-bona opa3  
nöka mike brifck, ha tor brcbn-
har. nui(a) ska ne fo hfjr, 
hms 116)2, lc4ken fö,st 
gq31- man cet rt sto:t g.-,dt e 
Ode, he kan vara cen haNan 

dpaft hceldor 4  brcem!. öm-
ekrigg lie gdte gteras 'jo 
»piggat gdt, SOM dor celcidebarer. 
hi gdtena hana vara 1!,te 
tr(jggre ,o gröna, bara &nt 
lc'eggre from lie stör, (en man 
nue cm n pcirastans vd-staka 
kan nös ty, e. h6tes mciii 
ska /tova sit-c4 gc_it o stöka. 
man kan st6 hceldor site ver 

»Brännkurra;), 
En lek, som vallbarneu på Nue-

kö mycket bruka, heter »bränn-
kurra». Nu skall ni få höra, 
hur den leken går till. Först 
gör man ett rätt stort gatt i 
jorden, det kan vara en halv-
fot djupt eller4  brett. Om-
ikring det gattet göras andra så 
månget gatt, som där är lekare. 
Dessa gatten kunna vara lite 
trängre ock grundare, bara inte 
längre från det stora, än (att) 
man med en paras5  vallstake 
kan nås till det. Vartids man 
skall ha sitt eget gatt ock stake. 
Man kan stå eller sitta vid 

.Neun: Zwei köpfe, zwei arme, sechs fiisse und nur zehn zähenl. 
Zehn : Wer erschlug . den vierten teil aller leute auf der welt?2  

Pl. 1362 A. »B rän n k u rra.» 
Ein spiel, das die hirtenkinder auf Nuckö vie! [zu spielenj 

pflegen, heil3t »brännkurrw. Nun solk ihr hören, wie dieses spiel zu-
geht. Zuerst macht man ein recht grosses loch in die erde, es kanu 
einen halben fuf3 tief oder 4  breit sein. Um dieses loch werdeu 
so viele andere löcher gemacht, als spieler da sind. Diese 
löcher könuen etwas kleiner und seichter sein, aber nicht 
weiter von dem grossen entfernt, als dal3 man es mit einem 
b mo.e -öhnlichen hirtenstabe erreichen kann. Jeder einzelne sol! 
sein eigenes loch und seinen eigenen stock haben. Man kann 

2) Kain. 
4) Orätt i st. f. 0 = ock. 

1) Häst ock ryttare. 
3) Missägning. 
5) Est. ord: 'ordentlig'. 



ESTLAND. 19 

gdtena, såsom man bara vii. 
nia tar' ren •p6i,ke" amheir, 
som en inac sin staga ska 
frcest fo ist cc late he står, 
diyip gåte. bara' t-ror sko 
frc'est ,2,o inåt o cent 2cep ij 
a. bara so snat noen 
stoka i4r sit gdt o vl 2,6 opa 
håra, ska han, som s ska fr 
klara in, ficest fo sin ståka 
iate hcins gcit. han som :lika-
vis blrior lata gcit, fo.46.kvor 
p baket håra. fr  man in 
late gåte a, banas 1d1ken opa 
nianst. han som vil, kan p 
baket kuira. dlas kan man 
tova båt, hem som ska gd. 

Pl. 1362 B. 

gatten, såsom man bara vill. 
Nu tar' en pojke' en kurra, 
som han med sin stake skall 
fresta få instött uti det stora, 
djupa gattet. Bara 2  de andra skola 
fresta slå mot ock inte släppa in 
hänne. Bara så snart någon tar sin 
stake ur sitt gatt ock vill slå uppå 
k urran, skall han, som3  skall föra 
kurran in, fresta få sin stake 
uti hans gatt. Den som slika-
vis bliver utan gatt, får själv »gå 
bakefter kurran». Får man in 
uti gattet hänne, börjas leken uppå 
nytt. Han som vill, kan »gå 
bakefter kurran». Eljest kan man 
taga lott, vem som skall gå. 

gdtor.' 
&kv., holeft vdily) (er dl 

Nskast? 4  

Gåtor. 
Älva. Vilket vatten är allra 

falskast? 4  

bei den löchern stehen oder sitzeu, ganz wie man will. , Nun 
nimmtl ein jungel eine kugel, die er versuchen soll mit seinem stock 
in das gro>, tiefe loch hineinzustossen. Aber die anderen sollen 
versuchen, entgegen zu schlagen und sie nicht hineinkommen 
zu lassen. Aber sobald einer seinen stock ana dem loche nimmt 
und auf die kugel losschlagen will, soll der, der 3  die kugel 
hineinfahren soll, versuchen, seinen stock in das loch des anderen 
zu bringen. Der, welcher auf diese weise sein loch verliert, 
mua selbst »der kugel nacbgehen». Bringt man die kugel in 
das loch hinein, so beginnt das spiel von neuem. Wer will, 
kann »der kugel nachgehen». Sonst kann man auch losen, wer 
gehen soll. 

Pl. 1362 B. 

. Elf: Welehes wasser ist am meisten falsch ?4  

Orden tar cen pinke upprepades. 
Talaren avbryter flere gånger i denna sats. 
som upprepades. 4) Kvinnotårar. 
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Mb). hcem ckr (7)e, som glid 
iggan t fo f, lednoggen bara 
lite, man bön hötes-da.1  

trcbta. hot Riff fila mcest?2  

fldta. ho nuigga löp go e 
ktlmetas?4  

fc'emta. Ute cer cen tap 
kkökor? 5  

Tolv. Vem är det, som Gud 
ingen tid får se, konungen bara 
lite, men bonden vartids dag?' 

Trätton. Vart flyga fåglarna 
måst ?2  

Fjorton. Vad mången loppa gå 
i kilmiten3?4  

Fämton. Vad tid är en tölp 
klok?5  

Pl. 1362 C. 
ta kattor törel niman, o 

sloök-mce?stor opa nöka, late 
klå-brigg shkese. 

Jag heter Joel Nyman, ock är 
skolmästare uppå Nuckö, uti Hö-
bring skolhuset. 

Zwölf: Wer ist es, den Gott nie zu sehen bekommt, der könig 
unr selten, der baner aber jeden tag?' 

Dreizehn: Wohii.  fliegen die vögel zumeist?2  
Vierzehn: Wie viele flöhe gehen in die kilmit3?4  
Fänfzehn: Wann ist ein duminkopf klug?5  

Pl. 1362 C. 
Ich heifSe Joel Nyman und bin schulmeister auf Nuckö im 

schulhause von Flöbring. 

Folkmål från Norrlanda på Gotland, ock Gotländskt 
»normalspråk». 

Efter NILS LITHBERG, museiassistent i Lund. 
Täxterna äro tagna ur Sv. Landsm. III; de återgivits i vanlig svensk 

skrift med tillägg av några tecken ur landsmålsalfabetet (»grov beteck-
ning»). Avvikelserna från originaltäxten (i Sv. Landsm.) äro gjorda 
med avsikt av Lithberg. översättningen till svenskt litteraturspråk är 
värkställd av Lithberg. 

1) Sin like. 2) Dit näbben visar. . 
Est. killemit, ett rymdmått ungefär motsvarande' 6 svenska 

kannor (18 liter). 
Ingen, ty alla hoppa ut. 
När han tiger. 
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Pl. 1365 återger gotländskt »normalspråk» efter Lithbergs upp-
fattning. 

[De små under jorden.'] 
Pl. 1363. Jfr Svenska landsmålen HL 2, s. 19. 

En toursdäskväld kåln en 
gammäl gubb u fikk lan häus 
i en gard. När löyden (sivd) tim 
nati n äldn, va äutslukken, 
sag tiggan, sam va klarvaken, 
att täu källiga kåm upp i stäuu 
bi gräuu. Dainu a daim 
skudd fa ban, u dannu skudd 
jalp na. Da va dä stäurt 
bekymmar yva att gålvä int 
va rainsoupä; för ha sam 
skudd fa ban, vidd int ligg 
pa dä lourtuä gålvä, u någen 
annenstäns fans dä intä. Ti 
slänt fant di pa rad ti häv a 
stäudiuri u lätt na ligg pa 
dän. Nå skeid förlåysniggi. 
Män ha, stim badd fat ban, 
sägd till ummour, sam sivd e 

En torsdagskväll kom en 
gammal gubbe ock fick låna hus 
i en gård. När lyden sov om 
natten ock elden var utslocknad, 
såg tiggaren, som var klarvaken, 
att två kårringar kom upp i stugan 
vid gruvan. Den ena av dem skul-
le få barn, ock den andra skul-
le jälpa hänne. Då var det stort 
bekymmer över att golvet inte 
var rensopat; för hon, som 
skulle få barn, ville inte ligga 
på det lortiga golvet, ock någon 
annanstans fanns det inte. Till 
slut fann de på råd till häva av 
stugdörren ock låta hänne ligga på 
den. Nu skedde förlossningen. 
Men hon, som hade fått barn, 
sade till ungmor, som sov i 

PI. 1363. [Die kleinen unter der erde».] 

An einem donnerstag abend kam ein alter mann und erhielt 
unterstand in einem hof. Während der nacht, als die hausleute 
schliefen und das feuer ausgegangen war, sah der bettler, der 
hellwach war, daiS zwei weiber beim herd in die stube herauf-
kamen. Die eine von ihnen war im begriffe, ein kind zu bekommen, 
und die andere sollte ihr helfen. Da war grofie bektimmernis 
dartiber, da13 der boden nicht rein gefegt war; denn jene, die 
im begriffe war, ein kind zu bekommen, wollte nicht auf dem 
schmutzigen boden liegen, und einen anderen platz gab es nicht. 
Zuletzt fanden sie den ausweg, die stubenttir auszuheben und 
sie darauf liegen zu lassen. Nun geschah die entbindung. Aber 

1) Den tyska översättningen återger ordagrant det svenska uttrycket; 
de • kallas på andra trakter »vättar». 

2-120986 Sv. landom. Pollak. 



22 POLLAK, SVENSKA SPRÅKPROV. 

säggi: Dän Skatt u fa ligg pa 
diuri, när däu ska föydä. Tig-
gan sag altihoup. Um mårnen 
frågd en ummour, unr ha va 
mä ban. Ha fant dej nasveist 
u va läit kripänsk, u så sägd 
ha, att dej int angikk han. 
Gubben bad nu da kum i håg 
han, um någon nöyd skudd bliii 
pa fårdä, nä ha skudd fa ban. 
En lali täid därättar blai ha 
lägd e bansägg, män kund 
int föydä, fast maggä söykt 
jälpä u maggä klouk(ä) källigga 
läst yva na. Da hukstl ha 
pa gubbens ård u lätt ginäst 
sänd ätta-n. Nä han kåm, 
sägd-p, att di skudd häv a 
stäudiuri u lägg ummour pa 
dän. Di gärd så, u da fikk ha 
(traks) ban. 

sängen: »Du skall ock få ligga på 
dörren, när du skall föda». Tig-
garen såg alltihop. Om morgonen 
frågade han ungmor, om hon var 
med barn. Hon fann det näsvist 
ock var lite kripänsk, ock så sade 
hon, att det inte angick honom. 
Gubben bad hänue då kommaihåg 
honom, om någon nöd skulle bli 
på färde, när hon skulle få barn. 
En laglig tid därefter blev hon 
lagd i barnsäng, men kunde 
inte föda, fast många sökte 
jälpa ock mänga kloka kärringar 
läste över hänne. Då hugsadei hon 
på gubbens ord ock lät genast 
sända efter honom. När han kom, 
sade han, att de skulle häva av 
stugdörren ock lägga ungmor på 
den. De gjorde så, ock då fick bon 
(strax) barn,. 

jene, die das kind bekommen hatte, sagte zur jungen frau, die 
im bette schlief: »Dn wirst auch auf der ttire liegen mässen, wenn 
du gebären wirst.» Der bettler sah alles. Am morgen fragte er 
die junge frau, ob sie ein kind trage. Sie fand dies naseweis 
und wurde ein wenig spöttisch und dann sagte sie, dal3 ihn dies 
nichts angehe. Der alte bat sie da, sich seiner zu erinn ern, 
falls sie in not geriete, wenn sie das kind bekom men sollte. Eine 
entsprechende zeit darnach wurde sie ina kindbett gelegt, konnte 
aber nicht gebären, obgleich viele ihr zu helfen suchten und viele 
kluge frauen sie besprachen. Da erinuerte sie sich an die worte 
des alten und liel3 ihn sogleich holen. Als er kam, sagte er, 
sie sollten die stubentiire ausheben und die junge frau ad diese 
legen. Sie taten so und da bekam sie (gleich) das kind. 

1) Missägning — talaren börjar på nytt tre gånger. 
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Sönerna. 
Jfr Svenska landsmålen III. 2, s. 23. 

Pl. 1364. 
En skurnakarmäistafran böyn i 

va en gagg äut pa landä bäi en 
bound u skudd gä baindountar. 
En kväld i skäumniggi kum-
mar gamlafar in, sän han 
skilt-a mä söyslä kräki u sätta 
si pa i krägke2  för ti pratä mä 
fälv mäistar. Bland annä 
prat gamlafar mik um säin 
bäggi synar u biröymd dum 
ymsädeir haplit, män »läst 
sin ygst seun. Mäns di sita 
dä u prata, kumma boundns 

Pl. 1365. 
En—  skumakamästar ifrån 

stan' va ut på land en gågg vi 
an bond u jord bendont. Så 
an kväll i skumningen så kam-
ma gamlefar in, sän han ludd 
filt a mä u sysle kräken, u sätta 
si på an krägk2  fö ti tal mä 
fälv mästar. U iblant ann så 
prat gamlefar mykk um sin 
bäggi sönar u barönld dem 
beggi två oskaplit, män mäst 
sin ygst sån. Mäns di sitta 
där u prata, så kumma bondgs 

Sönerna. 
PI 1364 ock 1365. 

En skomakarmästare från 
stan' var en gång ute på 
landet bi en bonde ock 
gjorde skodon. En kväll i 
skymningen kommer gamle-
far in, sedan han skilt 
av med syssla kräken, ock 
sätter sig på en kränka2  
för att prata med själva mäster. 
Bland annat pratade gamlefar 
mycket om sina bägge söner 
ock berömde dem ömsedera hap-
ligt, men mäst sin yngste son. 
Medan de sitter där ock 
pratar, kommer bondens ä1ste3  

Die söhne. 

Ein schuhmachermeister aus der 
stadt war einm al draul3en auf dem 
lande bei einem bauern und 
machte schuhe. Eines abends in 
der dämmerung kommt der alte 
vater herein, als er damit fer-
tig war, die tiere zu warten, und 
setzt sieh auf einen hocker, um mit 
dem meister selbst zu plaudern. 
Unter anderem erzählte der alte 
viel von seinen beiden söhnen 
und lobte sie beide sehr, am 
meisten aber seinen j11ngsten3  
sohn. Während sie da sitzen und 
plaudern, kommt der älteste3  sohn 

Visby; kallas på Gotland blott »Mil» eller >stan» 'stalden'. 
En enklare stol. 
Så även i svenska, ehuru här blott är fråga om två söner. 
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älst seun in ginum diuri, hälsa 
mik blöykt: Gu kvälda, milis-
ture! u sätta si sin a i säg 
u tiga stillä. Mäista vända 
si ti gamlafar u sär: Dä jä 
en mik hygglia seun far har. 
Dej jä intä någ ti tal um, 
sär-g, män da ska mäista fa 
säi u håyr man ygst seun: 
del jä en märkvärdut duktua 
sårk, ska ja säg mäista. Um 
i läiti Stund kumma boundns 
ygst seun in ginum diuri, slar 
till na mä ett haplit buldar, 
tar ituten ti häls i krägke u 
sätta si mitt framfö gräuu, mä 
bägg baini pa späishälli. Säi 
rnäista, sit gamlefar, dej jä men  

älst sån in igenuin dörr, hälsa 
mykk blykt: Gu kvälla,•mästar! 

sän så sätta han si i an sägg 
tiga stille. Mästa vända 

si ti ganalefar ii saja: Dä ä 
an mykk byggli sån far har. 
Dä ä int någ ti tal um, saja 
han, män då ska mästa se 

hör min ygst sån: dä 
an märkvärdit dukti sårk, 

ska ja saj mästar. Um an 
litn stund så kumma bondgs 
ygst sån in ijenum dörrg, slå 
till an mä att faslit bullar, u 
tar utg ti .häls an kräk u 
sätta si mitt frarnfö spisg, ma 
bäggi ben n på spishällg. Se 
mästa, saja gamlefar, dit ä min 

son in genom dörren, 
hälsar mycket blygt: »God 
kväll, mäster!» ock sätter sig 
sedan i en säng ock tiger 
stilla. Mäster vänder sig till 
gamlefar ock säger: »Det är 
en mycket hygglig son far 
bar.» — »Det är inte något till 
tala om», säger han, »men då 
skall mäster få se ock 
höra min yngste son: det 
är en märkvärdigt duktig 
sork, skall jag säga mäs-
ter.» Om en liten stund kom-
mer bondens yngste son 
in genom dörren, slår till 
hänne med ett hapligt bul-
ler, tar utan till hälsa en 
kränka ock sätter sig 
mitt framför gruvan, med 
båda benen på spishällen.  

des barrers durch die töre herein, 
grtil3t sehr schtichtern: »Guten 
abend, meister» und setzt sich 
dann auf ein bett und schweigt 
still. Der meister wendet sich 
zum alten und sagt: »Das ist ein 
sehr netter sohn, den der vater 
hat.» — »Das ist nicht der rede 
wert», sagt er, »aber da soll der 
meister meinen jiingsten sohn zu 
sehen und hären bekommen: das 
ist ein merkwiirdig titehtiger 
bursche, das mul$ ich dem =ister 
sehon sagen.» Nach einer klei-
nen weile kommt der jiingste 
sohn des baners durch die töre 
herein, sehlägt sie mit schreek-
lichem lärm zu, 'limit ohne zu 
grtissen einen hocker und setzt 
sich mitten vor den ofen, mit 
beiden beinen auf der berdplatte. 
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ygst seun, han jä någ heivarä 
han äh dän annä dä bårt i 
säggi. Dän ygst seunu vända 
si mik maklit uni, när en 
håyra far säg iss ård, käika 
i lagg stund stint pa an, män 
yppna ti slänt sin braid munn 
u sär: Hä, ha slapsn kumm 
bus pa ou garant läusbukken? 
Ska vör intä, fa käpband pa 
en u blaigar yva kulin, älla 
va nå? — Häyr, mäista, sä far, 
dej jit ård i ban dej. Ska fa 
säi, att dä bläi fålk a dän 
sårken mä täiden. 

ygst sån, han ä någ ti hävare 
han än u andre dä, hänn i 
säggen. Den ygst sånu vända 
si mykk maklit um, nä ban 
höra far saj de, glor an 
lågg stund stint på an, män 
så ti slut så öppna han sin bred 
mun u sajar: Va, ha haken .kåmm 
lös på vå ganal lusbåkken? 
Ska vi. sätt mulkorg på an 
älla tjil öva kulig, älla va 
nu? •— Hör mästa, saja far, 
dä ä ord i ban dä. Ska få se, 
att dit bli fålk a dän sårken 
mä tidn. 

»Se, mäster», säger gamlefar, 
det är min yngste son, han 
är något hävare han än 
den andre där borta i sängen.» 
Den yngste sonen vänder sig 
mycket makligt om, när 
han hör far säga dessa ord, 
kikar en lång stund stint 
på honom, men öppnar till 
slut sin breda mun ock 
säger: »Vad, har slapsan kom-
mit lös på vår gamla lus-
bock? Ska vi inte få mun-
korg på honom ock bligare 
över kullen, eller vad nu?» 
— »Hör, mäster», säger far, 
»det är ord i barn det. 
[Vi] ska få se, att det blir 
folk av den sorken med ti-
,den.»  

»Seht, meister», sagt der alte 
»das ist mein jtingster sohn, der 
ist etwas tiichtiger, der, als 
der andere dort auf dem bett.» 
Der jtingste sohn wendet sich 
sehr gemächlich tim, wie er 
den vater diese worte spreehen 
hört, starrt ihn eine lange 
weile stier an, aber öffnet 
schliesslich seinen breiten muud 
und sagt: »Was! ist das kinn 
unserem alten lauskerl los-
geworden? Sollen wir ihm nicht 
einen maulkorb anlegen und 
einen keil auf den kopf, oder 
was denn?» — »Hört, meister !»sagt 
der vater, »das hat worte, das 
kind. [Wir] werden schon sehen, 
aus dem jungen wird noeh etwas 
mit der zeit.» 
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IV. Riksspråk i Stoekholmsform. 
Efter ERNST NACHMANSON, docent i Uppsala. Samtalsspråk (sådant 

det ter sig vid läsning). 
Täxten är tagen ur »Svenska Dagbladet» d. 30 sept. 1910. Den 

fonetiska om skrivning en (med landsmålsalfabet) är värkställd av 
nuv. prof. BENGT HESSELMAN. 

Pl. 1367 A. 
da våkra vådrat andar flig-

våkans feta dagar  aftatrådas 
pa töcslagan av bldst o ragn. 
rgan po mörgonan blbta dat, 
o d o dd kom an rågs/mir. 
Mera fram po (lågan tyktas vin-
dan (vmd7j) vilja friska-i anu 
måra, o man mosta dcirfsr po 
midagan baslåta instga detgans 
flfignigar. åndast fråddgan 
skula saladas etta,s(&, o om da 
2,Vd2i dåna dg rctdar 416mpht 
vadar, skala flpgvtikan radan 
vara shit. dåria stridar lök 
mot sålsktpats hisknigar, o 
salskapat komar dirfsr at fy- 

ka at fa fWnigar ttl-stönd 
åvan pa Något. 

Det vackra vädret under flyg-
veckans första dagar efterträddes 
på torsdagen av blåst ock rägn. 
Redan på morgonen blåste det, 
ock då ock då kom en rägnskur. 
Längre fram på dagen tycktes 
vinden vilja friska i ännu mera, 
ock man måste därför på mid-
dagen besluta inställa dagens 
flygningar. Endast fredagen 
skulle således återstå, ock om det 
även denna dag råder olämpligt 
väder, skulle flygveckan redan 
vara slut. Detta strider dock 
mot sällskapets önskningar, ock 
sällskapet kommer därför att för-
söka att få flygningar till stånd 
även på lördagen'. Det svåraste 

Pl. 1367 A. 
Dem schönen wetter in den ersten tagen der fitigwoche folgte 

am donnerstag wind und regen. Schon am morgen blies es und 
hie und da kam ein regenschauer. Im weiteren verlaufe des tages 
schien der wind Doch frischer werden zu wollen und man 
mu13te daher am mittag beschlieBen, die tillge des tages ein-
zustellen. Nur der freitag bliebe auf diese art tibrig und, 
wenn auch an diesem tao.e ungtinstiges wetter herrscht, wärde 
die flugwoche schon zu ende sem. Dies widerspricht jedoeh den. 
wtinschen der gesellschaft und die gesellschaft wird daher 
versuchen, auch am samstag fltige zustandezubringen 1. Dabei 

1) Så långt räcker den fonetiska transskriptionen. 
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hindret för detta är uppdrivandet av det behövliga Vaktman-
skapet;  ty de olika regementena avmarschera redan på fredags-
kvällen eller lördagsmorgonen till de stora övningarna i Sigtuna-
trakten, ock endast obetydligt med manskap kvarlemnas i 
kasernerna. Vid sammanträde i dag på middagen kommer säll-
skapet att överväga möjligheterna för en utsträckning av flygveckan 
över lördagen. Skulle detta visa sig omöjligt ock någon flygning 
ej kan ske i dag, ämnar sällskapet besluta om att de icke er-
övrade prisen kunna komma till användning för höjandet av 
prissummorna för de av frihärre Cederström redan fullbordade 
tävlingarna. 

Pl. 1367 B. 
Inkomsterna vid flygningarna ha varit ganska goda, förklarade 

härr von Hofsten vid ett samtal på fredagen. Visserligen äro 
de inte lysande, men det ser ut, som om det hela skulle gå ihop, 
ock dessutom hoppas vi ännu på ett par dagars flygning, sade 
härr von Hofsten. Den summa, som influtit, ville han icke upp-
giva, men man torde uppskatta denna till omkring tjugofäm 
tusen kronor. 

besteht das gröl3te hindernis darin, die nötige wachmannschaft 
aufzutrei ben, denn die verschiedenen regimenter marschieren schon 
freitag abends oder samstag morgens zu den grof3en tibungen 
in der gegeud von Sigtuna, und nur ein unbedeutender rest an mann-
schal% bleibt in den kasernen zurtick. Bei ihrem zusammentritt 
heute Mittags wird die gesellschaft die niöglichkeit einer er-
streckung der flugwoche fiber den samstag erwägeu. Sollte sich 
dies als unmöglich herausstellen und kann auch heute kein flug 
stattfinden, so beabsichtigt die gesellschaft zu beschliessen, dai3 
die nicht errungenen preise zur erhöhung der preissummen fär 
die vom Freiherrn von Cederström schon vollbrachten wettkämpfe 
zur anwendung kommen können. 

Pl. 1367 B. 
Die einktinfte bei den fitigen sind ziemlich gut gewesen, er-

klärte Herr von Hofsten gelegentlich einer unterredung am 
freitag. Zwar sind sie nicht glänzend, aber es sieht aus, als 
ob das ganze gerade ausgehen wiirde, und tiberdies hoffen wir 
noch auf das fliegen einiger tage, sagte Herr von Hofsten. Die 
summe, die eingegangen war, wollte er nicht angehen, aber man 
wird sie auf etwa 25,000 kronen schätzen ditrfen. 
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Efter GUSTAF L6FSTRÖM, fil, stud. i Uppsala. Ledigt samtalsspråk 
(något vulgärt). 

Täxten ur Strindbergs Svarta Fanor, s. 90 f. — Talspråkets 
former efter Löfströms uppfattning; uttalet av en del ord är angivet av 
honom (delvii med tecken ur landsmålsalfabetet). 

Pl. 1369. 

Strindl;ergs täxt:a 
Ar Lars Petter hemma? Jaså 

han vilar, eller arbetar däroppe, 
jaa, då ska vi inte störa honom, 
för all del, vi ska inte störa honom. 
Jag vill alltid vara ensamb, när 
jag skriver, jag måste vara ensam, 
absolut ensam, jag förstår honom 
så väl. Men han förstår icke mig, 
hadec han förstått mitt sista brev — 
jasåd han missförstod det — då 
ska jag be att få sågad dig, lilla 
snälla Jenny — si där är du 
Karle Gustav, jag såg dig inte, 
gode dag på dig —jo, lilla snälla 
Jenny, jag ville bara säga dig, 
att min avsikt var god, jag älskar 

Talspråkets formera 
e la°,9-pe'3tt9°r 
däråppe 
störa-n 
störa-n 
ja — allti — ennsamb 
ja — ja — ennsam 
apsolut — ja — hånnåm 
vel — inte mäjj 
hadd(e)a an 
jassåd — missförstog,,ett 
ja — å — säjja-ra 
Jenni — e 
ka°11,..gus3stak, ja — däj 
goddae, på—ra 
Jenni, ja — säjja...re 
va3  go, ja 

Pl. 1369. 
Ist Lars Petter zu hause? ACh so, er -ruht, oder arbeitet 

oben, ja, dann wollen wir ihn nicht stören, nein bitte, wir 
wollen ihn nicht stören. Ich will stets allein sein, wenn ich 
schreibe, ich mul3 allein sein, absolut allein, ich verstehe ihn 
so gut. Aber er versteht mich nicht, hätte er meinen letzten brief 
verstanden — ach, er hat ihn milSverstanden — da möchte ich 
bitten, dir sagen zu därfen, liebe gute Jenny — sieh, da bist 
du, Karl Gustav, ich habe dich nicht gesehen, guten tag — ja, 
liebe gute Jenny, ich wollte dir nur sagen, dal meine absicht 

De ord, som i talspråk låta annorlunda, äro i Strindbergs täxt 
spärrade. 

med kort e. C) med kort a. 
d) med kort ä. 
0) Karl uttalas kal med långt a; Karl Gustav uttalas mellertid 

kall med kort a. 
o kort ock obetonat. 



STOCKHOLM. 29 

sanning ock klara ord; jag ville, 
att allt skulle vara på det rena 
mellan dessa bröder, som jag hållit 
av båda två, lika mycket, ser du 
— ja du ska tro, vad jag säger. 
Anders' livsgärning vara — hur 
ska vi säga, jaa du förstår, vad 
jag menar, den var icke av den 
utomordentliga betydelse — nej 
tack, jag ska inte dricka — sir du, 
Anders varb en ovanlig människa, 
det nekar jag inte, ock särskilt 
varb hans uppträdande i kvinno- 
frågan storslaget jaa, det var" 
stor-slaget — men hela hans lägg-
ning varb också — hm! Du har fått 
nya gardiner ser jag — inte illa 
— men, min lilla vän, man får icke 
överskatta — för, det finns intet 
så farligt som att opererac med 
falska värden . . . jag tror, jag 
tar av mig hatten, ni har så 
fasligt varmt — o-ckd Lars 
Petter har en benägenhet, han 
har en benägenhet . . . vad har 

å — — ja 
da 
mällan dässa — ja 
åv , mykko, sorra (sirre) 
va ja säjjer 
ande' liffsjänig vaa 
säja — va 
ja — va inte å(v) 
-å4entlia — nä 
ja — sirra 
ande j vab — ovanli, -nifa 
de — ja — skilt 
va — up,ptredande 
stocslaget — de va' 
män 
va b  
gaginer ja 
män — inte 
övecskatta — nk. (le — inget 
falit — å oppereraa me 
väcien . . . ja 
å(v) mä(j) hatk, haå 
faslit, å-kd la.,
pe'3tt°r — benegenhet 
beliegenhet . . va har,,a 

gut war, ich liebe wahrheit und klare worte; ich wollte, daf3 
alles im reinen sej zwischen dicsen briidern, die ich beide gleich 
lieb gehabt habe, siehst du — ja du solist glauben, was ich 
sage. Anders' lebenstat war, wie sollen wir sagen, ja du ver-
stehst, was ich meine, sie war nicht von der auBerordentlichen 
bedeutung — nein danke, ich trinke nicht — siehst du, An-
ders war ein ungewöhnlicher mensch, das leugne ich nicht, und 
besonders sein auftreten in der frauenfrage war groBartig — ja, 
es war groBartig — aber sein ganzer eharakter war auch — hm! 
Du hast neue gardinen bekommen, sehe ich — nicht schlecht — 
aber, meine kleine freundin, man darf nicht iiberschätzen — denn, 
es gibt nichts so gefährliches wie das operieren mit fal-
schen werten . . ich glaube, ich lege den hut ab, ihr habt es 
so schrecklich warm — u-nd Lars Petter hat eine neigung, er 

a) med långt a. b) med kort a. 
C) med kort o. d) långt utdraget. 
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du givit för metern? — hos K. M. 
förstås . . . 1-mellertid . . . Lars 
Petter ska inte vara ond på mig, 
för vi två har så mycket gemen-
samma intressen, vi ha kämpat till-
sammans, ock ibland ha vi 
stridit också. — Nu tror jag vi 
talar om något annat ock anser 
denna sak vara utagerad, är den 
inte utagerad? — Jo tack, du ska 
få ge mig en droppe portvin, bara, 
en, liten droppe, så — där — ja! 
Men det var inte det jag ville 
tala om, utan om dig, lilla Jenny. 
Kan du säga mig, vad du skulle 
ha emot en liten distraktion i ditt 
enformiga arbetsamma liv? Du 
släpar ju med din mans hus från 
morgon till kväll, ock du har 
aldrig tid att ge en tanke åt något 
annat — skulle, du, inte, vilja, förena 
dig med några unga fruar, som 
har livsintressen, ock på förmid-
dagen, bara som en liten avledare, 
en väckelse, vara med på mina 
föreläsningar . . . . 

jivi — metat/ — kå-ämm 
föcståss — la- 
pe'sttOr — onn — mä(j) 
mykke 
har dämpa tisammans 
å iblann har 
stridi — ja 
någa — å 
dänna — e dän (dan) 

je mä(j) — dråppe påt- 
dråppe 
män de va — de ja 
däjj Jenni 
säjja mä(j), va 
-fon 
enfärmia 
me 
mårrån te 
aldri — je — någa 
villa 
dä(j) nie nåra 
liffs- — å — förmiddan 

me — minna 
förelesnigar 

hat eine neigung  was hast du för den meter gegeben? 
— bei K. M. nattirlich .  . In-dessen . . . Lars Petter soll nicht 
böse auf mich sein, denn wir beide haben so vid l gemeinsama 
interessen, wir haben zusammen gekämpft, und mitunter haben 
wir uns auch gestritten. — Jetzt, glaube ich, sprechen wir von etwas 
anderem und sehen diese sache als erledigt an, ist sie nicht,  
erledigt? — Ja danke, du kannst mir einen tropfen portwein 
geben, nur einen kleinen tropfen, so — ja! Aber davon wollte 
ich nicht sprechen, sondern von dir, kleine Jenny. Kannst du 
mir sagen, was du gegen eine kleine zerstreuuug in deinem ein-
förmigeu, arbeitsamen leben hättest? Du mithst dich ja mit dem 
haushalt deines mannes vom morgen bis zum abend ab und du 
hast nie zeit, irgend einer anderen sache einen gedanken zu opfern, 
— wiirdest du dich nicht mit einigen jungen frauen, die lebens-
interessen haben, vereinigen und des vormittags, nur als kleine 
ablenkung, als anregung, zu meinen vorlesungen kommen wollen 
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V. Riksspråk i Upplandsform. 

Efter OSKAR LUNDBERG, bibliotekarie i Uppsala. 
Täxten är författad av Lundberg själv. Man tänker sig, att talaren 

under en lustresa har kommando över en segelbåt. 
Inom klammer [1 angivas sådana ändelser i skriftspråket, som icke 

höras i bildat uppländskt talspråk. 

PI. 1370. 
Ja, då åker vi då, sa[de] skräddarn, när han gick.' 
Stora' ä[r] klar å hissa. Å reve[t] klart me[d]. 
Vill ni ta[ga] var sitt fall! 
Sträcka pikfall bättre, Sem!' Så där ja! 
Å så tar Tallen' ankare[t]. Sem ä[r] klar mc[d] fallena. 
Å ja, ligg i du, Tall! Ligg i, sa[de] ja! 
Så[da]nt gör kroppen gott. 
Ja, ta[g] spaken då, om kättingen är för svår å få hem 
Ä[ro] vi mittöver? 
Å sug i som faan! 
Ä[r] ankare[t] loss? * 

Pl. 1370. 
Ja, da fahren wir min, sagte der schneider, als er ging." 
Das grosse segel ist klar zum hissen. Und das reff ist auch 

klar. 
Wollet jeder sein fall nehmen! 
Zieh das piekfall besser, Sem!' So — ja! 
Und nun nimmt Tall 3  den anker. Sem ist klar mit den 

fallen. 
Ack ja, streng dich nur an, Tall! Streng dich an, habe ich 

gesagt! 
Das tut dem körper gut. 
Ja, nimm dann die spake, wenn es zu schwer ist, die kette 

hereinzubekommen. 
Sind wir gerade dartiber? 
Ach plag dich wie der teufel! 
Ist der anker los? 

Vanligt ordstäv, genom vilket bonden ger uttryck åt sin över-
lägsenhet gentemot hantvärkaren, som icke har någon häst. 

= storseglet. 3) Studentikosa öknamn. 
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Då tar vi klyvarn, Sem. Ja[g] ska[11] skota. 
Så där, ja. 
Ja[g] tror, vi surrar ankare[t], för de[t] blir nog lite[t] 

.gropi[g]t därute. 
Å[r] focken klar? Ta[ga] vi den rne[d]! Sä där, ja 
Vill Sem ta[ga] korte[t]! 
Hur nära kan vi gå här? 
Jaså! Klart å vända då! 
Lä! — Lägg åv! 
Å så skotar vi å lägger fast. 
Bättre! Sträcka bättre! Ja[g] ska[11] gå opp i vinn, så 

rår du. 
Så där, ja! Nu sitter [h]an där, sa[de] flickan.1  
Sir du, hur fjärden öppnar sig? Vitt å grant il[r] de[t]. 

Lite[t] saltskum i snosket, de[t] duger, de[t]. 

Da nehmen wir den klitwer, Sem. Ich werde die schoten 
einholen. 

So — ja. 
Ich glaube, wir machen den anker am deck fest, denn es 

wird ein wenig 'grubidrauBen. 
Ist die fock klar? ' Nehmen wir sie auch! So — ja! 
Sem möge die karte nehmen! 
Wie nahe können wir bier gehen? 
Åch so! Klar zum wenden nun! 
Lee! Lockert die taue! 
Und nun holen wir die schoten ein und machen sie fest. 
Besser! Zieh besser! Ich will den kurs mehr nach dem 

winde richten, nun schaltest du. 
So — ja! Jetzt sitzt er da, sagte das mädchen.1  
Siehst du, wie sich die bucht öffnet? Weif3 und prächtig 

ist es. Ein wenig salzschaum ins gesicht, das ist gut. 

VI. Riksspråk från östra delen av mellersta Sverge (i 
västmanländsk färg). 

Efter K. B. WIKLUND, professor i Uppsala. Han talar efter sin egen 
mening ett — åtminstone i musikaliskt avseende — tämligen dialektfritt 

1) Tvetydigt. 
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riksspråk, sådant det talas i östra delen av mellersta Sverge (utom 
Stockholm). »Dialektdrag iiro särskilt det stundom återkommandes peci-
fikt svenska P samt former sådana som jet, fe A för 'gick', 'fick' o. s. v.» 
(Wiklund). 

1 följd av ovana vid att tala i fonograf kom prof. W., medan 
plattan A gick, en smula in på västmanländskt tonfall, som han eljest 
undviker. B-plattan, som är fri från sådant inflytande, ligger något 
högre i registret. 

Täxten är författad av WIKLUND. 

PI. 1371 A. 
Den första gången jags kom tills lappar, den minns jags nog. 

Det 4  var 5  på förvintern adertonhundraåttifäm 6. Jag 2  hade varit 7  ett 
par månader i Randijaur i Jokkmokk för atts lära mig 9  språket"; 
men när lapparna kom ner från fjället", så måste jags ju ut 
tills dem" för atts kunna lära mig 9  tala lapska riktigt" ordent-
ligt", ock" så kom de" då. En vacker dag" kom en stor ren-
jord ner förbi byn, ock" efter jorden kom slädarna ock" lap-
parna själva, ock 15  Så stannade 18  de" nere på sjön ock 15  gick" 
upp" ock" hälsades' på byn. Jags gick" naturligtvis 22  ögon-
blickligen ner ock 15  tittade23  på alla gräjorna de" hade. Sen 
kom jags överens med24  en lapp, som hette Lånta Vuolla om att s 

Pl. 1371 A. 
[An] das erste mal, als ich zu den lappen kam, daran er-

innere ich mich wohl. Es war im vorwinter 1885. Ich war 
ein paar monate in Randijaur in Jokkmokk gewesen, um die sprache 
zu erlernen; aber als die lappen vom berge herunterkameu, so 
multe ich ja zu ihnen hinaus, um wirklich ordentlich lappisch 
sprechen lernen zu können, und so kamen sie da. Eines schönen tages 
kam eine grolSe renntierherde unten am dorfe vorbei: und hinter 
der herde kamen die schlitten und die lappen selbst und dann 
machten sie halt unten auf dem see und gingen hinauf und be-
suchten das dorf. Ich ging natärlich augenblicklich hinunter 
und schaute alle die sieben sachen an, die sie hatten. Hierauf 
kam ich mit einem lappen, der Lånta Vuolla hiess, tiberein, 

i) = »tjockt» 1. 2) ja  3) te 
4) de 5) va 6) utt. artonåttifäm 
7) vari 8) å 9) mej 

10) språk e 11) fialle 12)  dom 

13) riktit 14) ordentlit 15) å 
16) dom 11) da 18) stanna 
19) jekk 20)  opp  21) hälsa 
22) naturlitvis 23) titta 24)  Inä 
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få bo hos honom. Det' var2  minst folk i hans kåta, för han 
var2  ogift ock 3  hade bara en dräng ock3  en gumma tills piga. 
Gumman blev arg över atts få främmande, men det' kunde 
inte jälpas. Vuolla kom ock3  hämtades mig7, ock 3  så gicks 
vi över bärg ock3  backar bort tills hans kåta ett par mil norr 
om Randijaur, bortåt Nautijaurshållet. Om kvällen när vi hade 
ätits kvällsvard, så skulle vi lägga oss. Drängen ()eks gumman 
låg under en skinnfäll på ena sidan eldstaden", ock3  hus-
bonden" °eks jag12  under en skinnfäll på andra sidan. Det' 
lönade" sig" inte atts vara rädd för ohyra under de omstän-
digheterna, inte, utan det' var 2  bara atts låta det' basa, ock 3  
löss fick" jag", förstås, straxt, ock 3  sen blev jag" inte fri för 
den varan på hela vintern, utan fick" bara mer °eks mera. 
()eks inte kunde man kläda av" sig 14  i kåtan, för att där är17  
det' lika kallt inne som ute på natten, när elden" har" 
slocknat", ock3  därför måste man ha kläderna på sig". Skorna 
måste man i alla fall ta utav 21  sig", för annars tar fötterna 

daf3 ich bet ihm wohuen durfe. Es Waren am wenigsten leute 
in seinem zelte, denn er war unverheiratet und hatte nur einen 
burschen und eine alte frau als dienstmagd. Die alte war 
zornig dartiber, dt& sie einen ftemden bekam, aber dem war nicht 
abzuhelfen. Vuolla kam und holte mich und dann gingen wir fort 
iiber berge und hitgel zu seinem zelte ein paar meilen nårdlich 
von Randijaur in der richtung gegen Nautijaur. Am abend, 
nachdem wir das abendbrot gegessen hatten, sollten wir uns 
niederlegen. Der burseh und die alte lagen unter einer felldeeke 
auf der einen seite der feuerstätte, und der hausherr und ich 
unter einer felldeeke auf der anderen seite. Es lohnte sieh 
nicht, vor ungeziefern angst zu haben, unter diesen umständen, 
sondern dies mu.i3te man ebeu gehen lassen und läuse be. 
kam ich nattirlich sofort, und dann wurde ich diese ware den 
ganzen winter tiber nicht los, sondern bekam immer mehr und 
mehr. Und man konnte sich im zelte nicht auskleiden, denn 
in der nacht ist es drinnen ebenso kalt wie draufSen, wenn das 
feuer verlöscht ist, und damm muss man die kleider anhaben. Die 
schuhe muss man jedesfalls ausziehen, denn sonst nehmen die 

1) de 2) va 3)  å 
4) te 5)  å 6) hämta 
7) mej jekk 2) äti 

10) ellstan 11) husbonn 12) ja 
13) löna 14) sej 15) fekk 
16)  åv  17)  ä 18) elln 
12)  ha  25 slokkna 21)  trav 
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skada. Ja, så började' lapplivet2  för mig3, ock 4  föga trevligt5  
var° det 7  många gånger på vintern i kyla ock 4  snöyra'. 

Pl. 1371 B. 
Den första natten jag0  låg hos vännen Vuolla var6  mycket" 

kall, ock4  jag° frös betydligt", där jag0  låg under hans skinn-
fäll. Längre fram lärde jag0  mig3  ta en hund" till" säng-
kamrat, ock 4  han värmde bra. 

fiisse schaden. Ja, so begann das lappenleben för mich und wenig; 
angenehm war's da oft im winter bei kälte und schneegestöber. 

Pl. 1371 B. 
Die erste nacht, in der ich bei freund Vuolla lag, war sehr 

kalt und ich fror beträchtlich, wie ich da unter seiner fell-
decke lag. Später lernte ich, mir einen hund zum bettkame-
raden zu nehmen, und er wärmte gut. 

VII. Riksspråk från Närke. 
Efter P. P. M. SAMZELIUS, fil, kand. i Uppsala. Dialektiskt 

färgat samtalsspråk. 
Täxten är tagen från »Svenska Dagbladet». d. 30 sept. 1910, 

överflyttad av talaren till bildat samtalsspråk med närkisk nyans (blott 
den vanliga skriftens bokstäver). 

Fonogramtäxt. 

Pl. 1372 A. 

Här servera di skinka, bringa, 
köttsoppa, gröt mä mera. Sop- 

[Eine schwedisch-finnische bauernhochzeit vor 80 
ah ren.] 

Pl. 1372 A. 
Hier wurde schinken, kalbsbrust, fleischsuppe, grtitze und 

anderes serviert. Die suppe a13 man aus grolien irdenen schäs- 

1) börja 2) lapplive 3) mej 
4) o 5) trevlit 6) va 
7) de 8) Talaren börjar två gånger. 9)  ja  10) mykke 11) betydlit 12)  hunn  13) te 

Tidningens täxt. 
[Ett svenskt-finskt bond- 
bröllop för 80 år sedan.] 

Här serverades skinka, bringa, 
köttsoppa, gröt m. m. Sop- 
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pan åts ur stora stenfat, som 
va utplacerade här å där på 
borden, där var å en mä sin 
sked fiska efter köttstyckena, 
plocka sönner dom mä fing-
rarna på trätallriken å för-
tärde dom utan jälp åv vare 
säj kniv eller gaffel. På sam-
ma sätt åts gröten ur gemen-
samma fat mä sovelkoppar här 
å där mellan faten. Gröten 
körktogs å sköljdes sen i 
den gemensamma sovelkoppen. 
Rätterna spelas in åv spel-
männen, isynnerhet brudgrö-
ten, som hadde sin egen marsch, 
å bars in åv värdarna. Di 
va nu utstyrda mä masker för 
ansikte å pälsar, som va vända 
på avigan, å stora, mjöliga påsa-
vantar på händerna, å på ryg-
gen hade di fastbundna slev, 
visp å en koskälla, som förde ett 
hisklit oljud, när värdar bar 
in grötfaten unner lustiga 
språng. Unner dä di måst ny- 

pan åts ur stora stenfat, som 
voro utplacerade här och där på 
borden, där enhvar med sin 
sked fiskade efter köttstyckena, 
plockade sönder dem med fing-
rarna på trätallriken och för-
tärde dem utan tillhjälp af vare 
sig knif eller gaffel. På ena-
handa sätt åts gröten ur gemen-
samma fat med sofvelkoppar här 
och där mellan faten. Gröten 
»kyrktogs» och sköljdes sedan i 
den gemensamma sofvelkoppen. 
Rätterna spelades in af spel-
männen, synnerligast brudgrö-
ten, som hade sin egen marsch, 
och inbars af värdarna. Dessa 
voro nu utstyrda med masker för 
ansiktet, afvigt vända pälsar 
och stora, mjöliga »påsavantar» 
på händerna, och på ryggen 
hade de fastbundna slef, visp 
och en koskälla, som förde ett 
hiskeligt oljud, då värdarna under 
lustiga språng inburo grötfa-
ten. Under det de mest ny- 

seln, die da und dort auf den tischen aufgestellt waren; da fischte 
ein jeder mit seinem löffel nach den fieischstiicken, zerzupfte sie 
mit den fingern auf dem holzteller und verzehrte sie ohne hilfe von 
messer oder gabel. Auf gleiche weise wurde die grittze ans ge-
meinsamen schtisseln und aus zukosttassen da und dort zwischen 
den schtisseln gegessen. Die grätze wurde »in die gemeinde 
aufgenommen» und dann in die gemeinsame zukosttasse ge-
gossen. Die gerichte wurden von den spielleuten mit musik 
eingeftihrt, namentlich die brautgrittze, die ihren eigenen marsch 
hatte, und von den wirten hineingetragen. Diese nun waren 
ausstaffiert mit masken vor dem gesicht und pelzen, die ge-
wendet waren, und grol3en, mehlio•

b
en »sackhandschuhen» an den 

'händen und auf dem räcken hatten sie löffel, quirl und eine 
knhglocke angebunden, was eiuen -greulichen lärm machte, wenn 
die wirte unter Instigen sprängen die grlitzeschtisseln hinein-
trugen. Während die meist neugierigen und lachlustigen gäste 



NÄRKE. 37 

fikna å skrattlystna gästerna 
begapa upptåge, snatta med-
gäster å uppassare från dom 
träskedarna, så att när en skulle 
äta gröten, va dä omöjlit få 
(tag) i dom. Di omtänksamma 
gästerna hade redan förut 
stoppa sina skedar i fickorna 
för att inte bli utsatta för obe-
hag å åtlöje. Måltiderna sluta 
i regel mä våfflor — å salin-
sång. 

fikna och skrattlystna gästerna 
begapade upptåget, frånsnattade 
dem medgäster och uppassare 
träskedarna, så att dessa ej 
voro tillfinnandes, då gröten 
skulle Mätas. De omtänksamma 
gästerna hade redan tidigare 
stoppat sina skedar i fickorna 
för att ej blifta utsatta för obe-
hag och åtlöje. Med våfflor 
pamt under psalmsång slutade 
i regel måltiden. 

PI. 1372 B. 

Sen borden dukats åv å 
burits ut, börja dansen. Först 
så dansa man di film obligato-
riska menuetterna, som hadde 
sina särskilda namn: brudens, 
brudgummens, brudsätans, 
brudpigornas å bruddrängars 
menuett; å di menuetterna 
måste prästen ta del i, för att 
äktenskape skulle vara rik-
tit. 

Sedan borden afdukats och 
utburits, vidtog dansen. Först 
dansades de fem obligatoriska 
menuetterna, som hade sina 
särskilda namn: brudens, brud-
gummens, brudsätans, brudpi-
gornas och bruddrängarnas me-
nuett. I dessa menuetter måste 
prästen deltaga, om äktenskapet 
skulle blifva ansedt som full-
gjordt. 

den aufzug angafften, stibitzten ihnen die anderen gäste und die 
aufwärter ihre holzlöffel, so dal3 es unmöglich war, ihrer hab-
hatt zu werden, wenn einer grötze essen wollte. Die unisich-
tigen gäste hatten schon im voraus ihre löffel in die tasche ge-
steckt, um nicht unbequemlichkeit und spott ausgesetzt zu werden. 
Die mahlzeiten schlossen gewöhnlich mit waffeln — und psalm-
gesang. 

PI. 1372 B. 

Nachdem die tisch abgedeckt und hinausgetragen waren, be-
gann der tanz. Zuerst tanzte man die ftinf obligaten menuette, 
die ihre besonderen namen hatten: das menuett der braut, das 
des bräutigams, das der brautmutter, das der brautjungfern und 
das der brauttlihrer; an diesen menuetten muBte der pfarrer 
teilnehmen, damit die ehe rictitig sej. 

3-120966. Sv. landsrn. Pollak. 
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VIII-1X. Folkmål från Värmland, 

sådant det talas i Östra Ämtervik, PI. 1373. 

Riksspråk i värmländsk form, Pl. 1374. 

Efter ADOLF NOREEN, professor i Uppsala. 
Täxt en var före intalandet upptecknad av Noreen i landsmålsalfabet. 

Även översättningen till svenskt litteraturspråk är värkställd av honom, 
pl. 1374). 

Pl. 1373. 
dce va' eg-gag' e gam,VP 

gOm som had vår JO, a 
sn va t ho om'jeft. eg-gag' 
ham dce en slan't strenas, 
a ho frågd-, hor hån va' 
ifra. »a ja cc ifra riy'rg.1», 
sa'- n. »jetset», sa ho', »ce du' 
en tak'xn som cc Jfr& hem'xl-
riA! y& 4', hel-sta dce 
te' mce min' salt p'r?» sa' ho. 
»a jo', dce ce' alt snåsb•xt 
mat' fo' n. han gar a cc 
tråswt, a dce cc il nie' 
pa ål vt'sa», sa'-n. »a teg'k, 
ho son' dce va' em min' salt 
pe'r! y&-du', ska du ta ince- 

Pl. 1374. 

Det var en gång en gammal 
gumma som hade varit gift, ock 
så blev hon omgift. En gång 
kom det en traskande strykande, 
ock hon frågade honom, var han var 
ifrån. »Å jag är ifrån Ringerike»,, 
sa han. »Jaså», sa hon, »är du 
en sådan som är ifrån rimmel-
riket 2! Kära du, hur står det 
till med min salig Pär?» sa hon. 
»Å jo, det är allt uselt ock 
smått för honom. Han går ock är 
trasig, ock det är illa med honom 
på alla vis», [sa han]. »Å tänk, 
hur synd det var om min salig 
Pär! Kära du, skall du ta med 

Pl. 1373 u. 1374. 
Es war einmal ein altes weib, das verheiratet gewesen war 

und dann heiratete sie wieder. Einmal kam ein landstreicher 
daher und sie fragte ihn, woher er sej. »Oh, ich bin von Ringe-
rike'», sagte er. »Ach so», sagte sie, »bist du so einer, der vom 
hinitnelreich ist! Du lieber, wie geht es meinem seligen Per?» 
sagte sie. »Ach ja, es steht elend 'und ärnilich mit ihm. Er geht 
und ist zerlumpt und schlecht steht es mit ihm in jeder weise», 
sagte er. »Ach denk', wie leid mir mein seliger Per tut! Dn 

I Norge. 
På pl. 1374 missägning i st. f. 'himmelriket'. 
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d'ce lit gos' 91...;t4 te hemsol-
tp ja ska lces pi' dcen 
gr' hosik, sa du fa-ta mo 
-d'ce Ako'r ma't no lit, a 
du tar fel mce-d'ce tya' tu'sn 
dalwr ak'sa, cv du bra'?» 

ho. »ja, ja far fo-lo'v 
jeelp er MCC deeta», sa' -n. 
na-da slan'tn„ fo' „ sin vceg, 
nåp han tag',x-ez ro'mpa pa 
hcesItz a Anot ep' s tre'a. da 
kam don tinor hcenasws 
hem', a da frdigd han a, her 
ho had jo-4ce hceslez. da 
tad ho om' fe' n, at ey-
Ao'r had kdinz fra hentswlrzA, 
a ho had sdA no lat gos' 
ince-n te salz -pce'r, for han 
va sa fatt. »kos-4.ov't, ho 
doms du ce'!» sa gbbszt, »hor ce' 
hytn?» — »jo'», sa ho, »han fo'r 
opot sko'gon, a se', ho trag't 
do va' fo' -n-4e a ta sce ep' 
te henewl, fo-4ag'ffl-4a kam'-
pon ha fdistn z tre'a». a ho 
vist-e. da feet clz se' en  

dig litet saker åt honom till lim-' 
melriket? Jag skall lassa på den 
grå hästen, så du får ta med 
dig kläder ock något litet mat, 
ock du tar väl med dig två tu-
sen daler också, så är du hygglig?» 
sa hon. »Ja, jag får väl lov att 
jälpa er med det där», sa han. 
När då traskanden for sin väg, 
nappade han tagel av svansen på 
hästen ock knöt upp i träden. Då 
kom den andre mannen hännes 
hem, ock då frågade han hänne, var 
hon hade gjort av hästen. Då 
talade hon om för honom, att en 
karl hade kommit från himmelriket, 
ock hon hade skickat några saker 
med honom till salig Pär, för han 
var så fattig. »Kors, tänk hur 
dum du är!» sa gubben, »var är 
karlen?» — »Jo», sa hon, »han for 
uppåt skogen, ock se, hur trångt 
det var för honom till att ta sig 
upp till himmeln, för tagel av kam-
pen har fastnat i träden.» Ock hon 
visade honom. Då fick de se en 

lieberk, willst du mit dir einige sachen för ihn ins himmelreich 
nehmen? Ich werde [es].  auf das graue pferd laden, so kannst 
du kleider und ein wentg speise nutnehmen. Und du nimmst 
doch auch 2,000 taler mit dir, bist du so gut?» sagte sie. 
»Ja, ich muss euch wohl danat hellen», sagte er. Wie da 
der landstreicher seines weges zog, ril3 er dem pferde haare 
aus dem schwanz und kntipfte sie au die bäume auf. Da kam 
ihr zweiter mann nach hause und da fragte er sie, wohin sie 
das pferd getan babe. Da erzählte sie ihm, dat3 ein mann vom 
himmelreich gekommen sei, und sie habe mit ihm dem seli&en 
Per einige sachen gesehickt, denn er sej so arm. »Ach Gott, 
wie damm du hist!» sagte der alte. »Wo ist der kerl?» — »Ja», 
sagte sie, »er fuhr den wald hinauf, und sieh, wie eng er es 
hatte, sieh mara himmel hinaufzuziehen, denn haare vom gaul 
sind in den häumen hängen geblieben.» Und sie zeigte sie ihm. 



40 POLLAK, SVENSKA SPRÅKPROV. 

fog, som fo'r i sy'a, a da 
sa' ho: »se', ska dt-k fa se'! 
dr fryr ha...ng'». da je4 
bxn hem' a tog liv ta 
for han sh•ul eentlxt 
dcena Ver, a ta teba'kxs, 
lea'M'pxn a fo'raga. 

fogel, som for i skyn, ock då 
sa hon: »Titta, skall du få se! 
Där far han nu.» Då gick gub-
ben hem ock tog livet av sig, 
för han skulle äntligen efter 
den där karlen ock ta tillbaka 
kampen ock förningen. 

Da erblickten sie einen vogel, der in der wolke flog, und da 
sagte sie: »Schau, da kannst du schen! Dort fåhrt er nun.» 
Da ging der mann nach hause und brachte sich um, denn er 
wollte endlich diesen kerl erwischen und den gaul mit der la-
dung zurtickbekommen. 

X. Riksspråk från Östergötland. 

Efter Fru ELSA AILREN i Eveboda (Röks socken, i Lysings här.; 
numera avIhden). Täxt en är upptecknad av fru Ahån med rikssprå-
kets vanliga ortografi. 

Pl. 1375 A. 

Denna saga om den hel. Birgitta berättades fritt av fru A. efter 
Selma Lagerlöf, Nils Holgersson, kap. XX. 

Det var en gång en gammal vis fru, som bodde på Ulvåsal 
i Östergötland, ock hon hade det namnet om sig, att hon kunde 
förutsäga kommande ting. Så hände sig en gång, att en 
bonde kom helt tyst ock satte sig innanför dörren hos hänne 
ock började så småningom på hännes frågor, vad han ville, 
spörja hänne, huru det skulle gå med Österiötland ock dess 

Pl. 1375 A. 
Es war einmal eine alte weise frau, die auf Ulfåsal in 

Östergötland wohnte, und sie stand in dem rufe, daB sie zu-
ktinftige dinge voraussagen könne. So ereignete es sich einmal, 
daiS ein baner ganz still kam und sich innerhalb der tilre 
hej ihr niedersetzte und auf ihre flugen, was er wolle, nach 
und nach sie zu fragen begann, wie es Ostergötland und dessen 
bewohnern ergehen wiirde, worauf die frau erwiderte, so lange 

1) Bekant härregård i Östergötland, där Birgitta bodde med sin 
man. 
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folk, varpå frun svarade, att så länge Alvastra ock Vreta funnos 
i Östergötland, så länge kunde han vara lugn. Men bonden var 
ej nöjd, han upprepade sin fråga ock sade, att kloster ock gamla 
minnen de glömmas ock förgätas, men hur det går sedan, det 
vet man ej. Då sade Ulvåsa-frun, att så länge Motala ström 
med sitt starka vattenfall fanns, som kunde sätta maskiner ock 
jul i gång, så att industrien kunde blomatra, så länge var 
ej någon fara med Östergötland. Gubben var dock ej nöjd, 
utan 'frågade ytterligare, huru det skulle gå, när vattnet var 
slut ock den saken bortglömd. »Den saken glöms ej så lätt», sa 
Ulvåsa-frun, »men vill du veta något som skall bestå, så är det 
ni envisa ock ärekära bönder, ni komma ej så snart att dö 
ut.» — »Det var bra», s[de] gubben, »då är jag nöjd». Då blev 
Ulvåsa-frun förvbad, hon trodde, att gubben skulle bliva ond; 
men då hon såg, huru belåten han var, måste hon fråga honom 
om orsaken. »Ja», sa[dc] gubben, »när jag vet, att vi bönder ej skola 
dö ut, då vet jag, att Östergötland kommer att få behålla sin 
heder, för det är bara de, som gå böjda under det eviga arbetet 
med jorden, som kan hålla detta landet uppe i välstånd ock 
anseende från tid till tid». 

es Alvastra und Vreta in Östergötland gäbe, so lange könne 
er ruhig sein. Aber der baner war nicht zufrieden, ..er wieder» 
holte seine fran und sagte, da13 klöster und alte erinnerungen 
vergessen werden und dem gedächtnisse entfallen, aber wie es 
später geht, das weil3 man nicht. Da sagte die frau von Ulfåsa, 
so lange der Motalastrom mit seinem starken wasserfall vor-
handen sej, der maschinen und räder in gang zu setzen 
vermöge, so dal3 die industrie blöhen könne, so lange sej keine 
gefahr för Östergötland. Der alte war jedoch nicht zufrieden, 
sondern fragte weiter. wie es gehen wtirde, wenn das wasser zuende 
und die sache vergessen sej. »Die sache wird nicht so leicht 
vergessen», sagte die frau von Ulfåsa, »aber willst du wissen, was be-
stehen wird, so seid ihr es, ihr starrköpfigen und ehr:geizigen 
bauern, ihr werdet nicht so bald aussterben.» — »Das ist gut», 
sagte der alte, »so bin ich zufrieden». Da erstaunte die frau von 
Ulfasa, sie meinte, der alte wörde böse werden; aber als 
sie sah, wie zufrieden er war, mul3te sie ihn am die ursache 
fragen. »Ja» sagte der alte, »da ich wei13, da13 wir bauern 
nicht ausstellen werden, so weil3 ich, daf3 Östergötland seine 
ehre behalten wird, denn nur die, die unter der ewigen erdarbeit 
gebeugt gehen, können dieses land in wohlstand und anseben 
erhalten im gange der zeiten.» 
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Pl. 1375 B. Östgötska ordspråk. 
»Ungdomen rasar», sa[de] gumman, hoppa[de] över halmstråt. 
»Alla barn i början», sa[de] käringen, satte sig i vävstolen, när 

hon var åtti år. 
»Tvärtom», sa[de] gubben, trilla utför trapporna. 
»De är sura», sa[e] räven om rönnbären. 
»Livet klarnar upp», sa[de] Storm, då han fick se en halv kaka 

bröd på bordet. 

Pl. 1375 B. Östgötische sprichwörter. 
»Die jugend tobt», sagte die alte, htipfte fiber den strohhalm. 
»Alle sind im anfange kinder», sagte die greisin, setzte sich an 

den webstuhl, als sie 80 jahre war. 
gegenteil», sagte der alte, fiel die treppe hinunter. 

»Sie sind sauer», sagte der fuchs von den vogelbeeren. 
»Das leben hellt sich auf», sagte Storm, als er einen halben laib 

brot auf dem tische sah. 

XI. Folkmål från Reda i Östergötland, 
påvärkat av riksspråk. 

Efter KERSTIN JOHANSON, väverska, nu bosatt i Eveboda (Röks socken). 
T äx ten är återgiven i riksspråksortograti av fru Ahren efter upp-

repat avhörande. Kerstin J. talade ganska lågt ock med avbrott, plattan 
är därför 'av blott måttligt värde. Det var sålunda omöjligt att åter-
giva täxten alldeles fullständigt. 

Pl. 1376 A. 
Kerstin J. tillfrågades först om ett prästval: 
Ja, dit va di tre, å döm ville di inte ha, ja di ville inte 

ha döm, utan fordrade en fjärde. Då sa arrendatorn //Hl 
fö di nandre tre ville di inte ha. 

Pl. 1376 A. 
Ja, es waren diese drei, und die wollten sie nicht haben, ja 

sie wollten sie nicht haben, sondern sie verlangten einen vierten. 
Da sagte der pächter /1/11, denn die anderen drei wollten sie 
nicht haben. 

1) Stor lucka. Innehållet av vad som sades var ungefär: att di 
sulle ta Wittenkrona, å då sa ja, att di sulle ta Wittenkrona 
(= xial3 sie Witten krona nehmen sollten, und dann sagte ich, daiS sie 
Wittenkrona nehmen aollten»). 
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Men va' ska ja tala' öm mer?2  
Heda körka3, dä va väl en fämti år, sen den byggdes 

öm, för ho va så gammal, så, att bo sulle vara från heden-
domen. ////4. Örn dä va sanning, så sa di, att en jätte byggde 
öpp na. 

Pl. 1376 B. 

Artanhundra-nittifäm så brann dit is Tjugby, där ja bodde, 
å dä brann upp så m(y)cke6  ja hadde, å ja' vart så rädd, så 
ja sprang ut -- å klocka on [va] tie på kvällen, å dit var yrevär, så 
uschelt vär — å geck te en annan gård, så ja fick vara inne. 
Då l kom skjuss ätter mej härifrån, från Eveboda, så ja fick 
följa mit döm hem å vara här sen ett stöcke inpå vintern. — 
Ja å sen så —8  jaa, ja förlora so mycke6  ja hadde, dä brann 
upp, ja kom' knappt ut själv. 

Aber wovon soll ich noch sprechen?2  
Die kirche von Heda', es ist wohl etwa 50 jahre her, da .13 sie 

umgebaut wurde, denn sie war so alt, so, da13 sie aus der 
heidenzeit sein soll. //// 4. Wenn es wahrheit war, so sagten 
sie, dafi ein riese sie aufgebaut babe. 

PI. 1376 B. 

1895 da branntc es in Tjugby, wo ich wohnte, und es ver-
brannte, so vid l ich hatte, und ich wurde so erschrocken, dal ich 
hinauslief — und es war zehn uhr abends und es war schneetreiben, 
so hät3liches wetter — und zu einem anderen hof ging, so dafi 
ich drinnen sein konnte. Da holte mich ein wagen von bier, 
von Eveboda, so da13 ich mit flinen nach hause ziehen durfte und 
ein sttick winters bier bleiben. — Ja und dann —8  ja, ich 
verlor, so viel ich hatte, es verbrannte, ich selbst entkam kaum. 

De fyra orden va ska ja 
gramplattan. 

tala återgivas icke hörbart av fono- 

En ny fråga göres. 8) Heda körka upprepas. 
4) Lucka. 5) Stammar. 
6) Eller mökke? 7) Stammar ock upprepar. 
8) En fråga göres. 
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Pl. 1377. 
Efter ERIK JOHAN VESTER, arbetare vid de arkeologiska utgrävnin-

garna i Alvastra. 
T ä xt e n återgiven av Pollak efter upprepat avhörande. Några för-

bättringar äro ',vidtagna av .doc. LAMPA (riksspråkets ljudbeteckning, 
e= schwa). 

Nar' jas blidde sjaker, så gick dä, te på så sätt, att ja 
fick värk i ena benet, så att ja blidde liggannes, å ja börja 
att svullna, så att ja vart som den värste prost, å blår över 
hele min kropp var ja, så ja kunne spricka. Å sen så reste 
ja därifrå te Vadstena å va där i tre måna, å så fick ja då 
resa därifrå te Medevi. Där va ja i fyras måna å drack 
vattn å3  badade å sådantdära, å ja3  kunne knappt gå då. Å 
sen då så, nar ja hade vart där, så sen så vart ja bättre, så 
att ja ä kry redit nu. Men . . . å dä4  va så rolit att vara 
där å trevlit, så dä kan ju bli bra rektit där, di som kommer 
dit, för ja blidde bra, ås sen så har dä gått te på dä viset, 
å doktorn han sa, att ja skulle bli bra. Ja va så pass 
ussli, så ja kunne inte bli bra en gång:  men doktorn han 
sa, att pås tie år så är värken fullt bra. Ås så har dä gått må 

Pl. 1377. 
Als' Mrs krank wurde, so ging es auf die weise zu, dal3 

ich in einem beine schmerzen bekam, so daI3 ich mich nieder-
legen muiSte, und ich begann anzuschwellen, so daI3 ich wie 
der »ärgste» probst wurde, und blau war ich fiber meinen ganzen 
körper, so dal ich hätte bersten können. Und nachher reiste 
ich von da nach Vadstena und war dort durch drei monate und 
dann durfte ich von dort nach Medevi reisen. Dort war ich durch 
viers monate und trank wasser und 3  badete und solcherlei, und 
jas konnte darnals kaum gehen. Und später dann, als ich dort 
gewesen war, später da ist es mit mir besser geworden, so dafS 
ich jetzt ganz gesund bin. Aber . . . . und es4  war so schön, 
dort zu sein, und angenehm, so da13 es denen recht gut werden kann, 
die dorthin kommen, denn ich wurde gesund, und dann hat es sich 
auf die weise zugetragen, und der doktor, er sagte, daiS ich gesund 
werden wtirde. Mir war so elend, dal5 ich tiberhaupt nicht gesund 
werden konnte, aber der doktor, er sagte, in zehn jahren warden 

Vester börjar stamma ock upprepar: Nar, nar ja, nar ja, nar 
ja. Även i den följande delen av täxten bäres ofta stammande, ock 
satsernas början upprepas. 

Upprepning. 3) å dä upprepas. 
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(///)1. (Dit är)2  en rektier doktor. Han var ifrån Stockholm. 
Å så han . . . han va så snäll så, o .ja fick lektrisitet tre 
gånger om dan, så länge ja va där. Å. dä va te att väcka 
upp milj mä, så att ja fick min känsel igän å allting. Dit va 
en rektier doktor där. Å sen så kom dä då en annan dit, 
som va (också) ifrå Stockholm. Han ä överläkare nu. Den han 
sa, att3  . . . Han opererade benet åt milj. Han sa, att värken 
ska bestämt bli bra i benet. Å nar han hade opererat benet, 
sen så vart ja bra. 

die schmerzen ganz sehwinden. Und so ist es auch gegangen (///)1. 
(Das ist)2  ein richtiger doktor. Er war von Stockholm. Und so 
er . . . er war so gut so, und ich bekam dreimal im tage 
'elektrizität', so lange ich dort war. Und das war dazu, um mich 
damit aufzuwecken, so dal3 ich mein gefithl und alles wieder 
bekant. Das war ein richtiger doktor da. Und später dann kam 
ein anderer dorthin, der (auch) von Stockholm war. Er ist jetzt 
oberarzt. Der, er sagte, da . . . Er operierte mir das bein. 
Er sagte, die schmerzen im beine werden sicher schwifiden. 
Und als er das bein operiert hatte, dann wurde ich gesund. 

Pl. 1378 A. 
Efter samme person som pl. 1377. 
Täxten är återgiven av Pollak efter upprepat avhörande; några för- 

bättringar äro gjorda av TUNELD (riksspråkets ljudbeteckning). 
Vester tillfrågas rörande de arkeologiska utgrävningarna vid Alvastra; 

han använder ofta uttryck ur riksspråket. 

Da var en dikesgravare, som kom hit å grov lite härute. 
Han hette4, o han grov upp ett rnänniskehuvud härute, å sedan 
kommerd å Karlsson efter ut å hitte en fiintöx i dike[t]6, å6  sedan så 6  

Pl. 1378. 
Es war ein grabenarbeiter, der herkam und ein wenig bier 

herauBen grub. Er h1e.64  und er grub bier einen rnenschenkopf aus, 
und dann kommt da Karlsson hinterher kraus und fand eine feuer-
steinaxt im graben 6, und6  hierauf dann 6  tnachten sie ausfindig, daL 

Här föreligger kanske en mindre lucka i täxten. 
Orden Dä är äro ej alldeles säkra. 
att upprepas, därefter följer en stunds tystnad. 
Upprepar: å han hette. 5) i dike upprepas. 

6 Upprepas. 
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fick di reda på att dä skulle vara nånting fint där, å di 
togo mä att grava. Skolläraren tog te å grava (ett par hål), 
ä di kom te å hitta flintor å" pilar å stenyxor å såntdära, 
lite å varjehanda, sten å ben. Å sen så skickades dä bud till 
Stockholm om dä dåra, å sen så kom dä då en doktor strax å 
förbjudde, att inte di fick röra den där (plan). Å' när dä då 
hadde vatt några dagar, så kommer doktor Frödin bit å tog upp 
(så ett lite) schakt, ä då hitta vi så mycke ordningar så, vackra 
saker //// 2, å på dä viset så blidde dä där upptäckt. Å nu 
så har vi arbetat mä dä hå[de] i fjor å i år å hitt så mycke 
märkvärdigheter så. 

Pl. 1378 B.3  

Ål di' hitte stora årjekrokar å ben å" björnatänder å ben-
pilar, som di har haft ål sytt mit, när di har gjort sig kläder 
för i tiden; så di har inte annat haft tel nåla än benpilar, å så 
har di sytt ihop mä' remmar å bast å sådantdär. .11  flintor 
hitte di å' stenöxer å . . .4  

es da etwas feines geben miisse, und sie begannen zu puben. Der 
schullehrer ting an, ein paar löeher zu graben, und sie randen 
feuersteine und pteile und steinäxte und dergleichen, ein wenig 
von allerlei, stela und bein. Und dann wurde nachricht davon 
nach Stockholm gesehickt, und dann kam da sofort ein doktor her 
und verbot, daf3 sie dies(e fläche) nicht anrtihren durften. Und, als 
einige tage vergangen waren, so korntut doktor Friidin her und liet3 
(so einen kleinen) schacht ausheben, und da fanden wir so viele 
Sonderbare dinge so, schöne sachen ////2,  und auf diese weise 
wurde dies entdeckt. Und nun haben wir daran gearbeitet so-
wohl im vorigen jahre als auch heuer und so viele raerkwtirdig-
keiten gefunden. 
Pl. 1378 B.3  

Und" sie' änden grol3e stticke von hakenpfltigen und 
knochen und' bärenzähne und beinpfeile, die sie zum nähen gehabt 
haben, wenn sie sich kleider gemacht haben dazumal; so dass 
sie nichts anderes zum nähen gebabt haben als beinpfeile, und so 
haben sie mit riemen und bast und dergleichen zusammengenäht. 
Und feuersteine fanden sie und' steinäxte und . . .4  

1) Upprepas. 2) Lucka i täxten. 
Vester missförstår min fråga »Hur heter ni?» 
Ideliga stamningar ock uppehåll betecknas icke särskilt. 
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XII. Folkmål frau Kalmar län (Småland) närmare be-
stämt Kläckebärga socken i Norra /töre här. 

EftCT JOHAN AUGUST LurtnELL, professor i Uppsala. 
Täxten från »Svenska landsmål» IX. 1, s. 396/8 (transskription 

i landsmålalfabet av J. E. i tidskriften). — Översättningen till 
riksspråk är avtryckt från samma ställe. 

Pl. 1379 A. 

em makan. 

da va-n dka3e v2 had-, an 
-etacol-daiial. da va 2. gamla 
bagMan, si clkcegstava 
nu — hon ce flot kteis. d1ce7,2- 
ana bod- ut-i stavan, o 
pap o la in..i kan/19n. 
se-an flat se vak.nada vi, 
fele hak- at svana dakin, o 
sie o fata se dant. o papa 
ste ep o skal- in o hgja, 
va da va. o dec, snt ag - 
kam 2,  dekan, ,5-skkek-claiie7,: 
ja-ska je dcen2-fan! hon ska 
ut! o ad-am-fet-y, stek- 
Lsat122-o 81o6 key5kada m. 
makan ada-vat at an, mn 
de,t ad -on skett an. o se 

Om =an. 

Det var en dräng vi hade, han 
betade Danjel. Det var i gamla 
byggningen, som är drängstuga 
nu — hon är flyttad förstås. Drän-
garna bodde ute i stugan, ock 
pappa ock jag läg inne i kammarn. 
Så en natt så vaknade vi, vi 
fick höra det svärja därinne ock 
slå ock fäkta så dant. Ock pappa 
steg upp ock skulle in ock höra, 
vad det var. Ock då, som han 
kom i dörren, så skrek Danjel: 
»Jag skall ge den fan! hon skall 
ut!» Ock så hade han fått en stick-
kärve ock slog ock regerade med. 
Maran hade varit åt honom, men 
då hade hon släppt honom. Ock så 

Pl. 1379. 

Wir hatten einmal einen knecht, der Daniel hie13. Es war im 
alten hauptgebäude, das jetzt gesindestube ist — es steht freilich 
jetzt auf einem andern platz. Die knechte wohnten drauBen in 
der stube, und der vater und ich lagen drinnen in der kammen 
Da eines nachts erwachten wir, wir hörten es drinnen schrecklich 
schwören und schlagen und herurnfuchteln. Und der vater stand 
auf und wollte hinein und hören, was es gäbe. Und da, wie er 
in die töre kam, schrie Daniel: »Ich werde dem teufel geben! 
sie soll hinaus!» Und da hatte er ein bändel kienspäne er-
griffen und schlug und agierte damit. Die mahr hatte ihn 
angegriffen, aber da hatte sie ihn losgelassen. Und so erzählte 



48 POLLAK, SVENSKA SPRÅKPROV. 

alt-ant em: ctg-sto6-9m-bubet 
po dcen svan (till vänster) ow-
fonstvt, o stQ dan puta 
vo da n svan (till höger), o 
ovv dcen hcegd-ns-kafsbn,ek-, 
o.  ovv den hcegd spelel. 

so va cl-te  lit hel nevve 
golvat — -era va-n sten sterp-
fQt som stal: ep lzt-, o dcen 
acol dmitmovt no ve, utan 

ad?-baa skavt ut l4-1 telat, 
se da ble t hQl. o s dce 
-tokt-n -na  hovda-se pnesis 
sb, at on) fov nen, mein 
jpstan o bhekaw,- fon, an 
hovda, ha bnekan sktamlcgl-
te, ve orv-fon-ut. 

n, åg gag va on at an, 
non— an det kana n.etyd•na 

sa htg se skal- an sie cht 
mce ncevan, o slo te se hå 
(lyfter handen högt), 0 slo nev 
se hd (över magen), o do va 

nentig mat o stovt o 
hut. mn, sem an to6.., at, 
se va dg -strv  

talade han om: Det stod en byrå 
på den sidan (till vänster) OM 
fönstret, ock så stod det en kista 
på den sidan (till höger), ock 
över den hängde en kaffebricka, 
ock över den hängde en spegel. 
Ock så var det ett litet hål nervid 
golvet — det var en sten i sten-
foten som stack upp lite, ock den 
hade de inte gjort något vid, utan 
hade bara skurit ut lite i tillet, 
så där blev ett hål. Ock se det 
tyckte han han hörde så precis 
se, att hon for ner emellan 
kistan ock brickan, för han hörde, 
hur brickan skramlade till, vid 
hon for ut. 

En annan gång var hon åt honom, 
ock när han då kunde retirera 
sig lite, så skulle han slå dit 
med näven, ock slog till så här 
(lyfter handen högt), ock slog ner 
så här (över magen), Ock då var 
det någonting ludet ock stort ock 
runt. Men som han tog i det, 
så var det sin väg. 

er: Es stand eine kommode auf dieser seite des fensters (Baks) und 
es stand eine truhe auf dieser seite (rechts) und 'iber ihr hing ein 
kaffeebrett und tibå dem hing ein spiegel. Und da war ein kleines 
loch unten am boden — es war ein stein aus dem steinsockel, der 
da ein wenig hervorstand, und an diesem hatte man nichts getan, 
sondern man hatte unr die diele ein wenig ausgeschnitten, so 
dal3 dort ein loeh entstand. Und, sieh, er meinte, sieh, er 
hörte so genau, dal! sie zwischen der truhe und dem kaffee-
brette niederfuhr, denn er hörte, wie das kaffeebrett klapperte, 
wie sie hinausfuhr. 

Ein anderes rnal griff sie ihn an und, als er BU ein wenig 
fassen konnte, da wollte er mit der faust hinschlagen und schlug 
SO Zu (hebt die hand hoch) und schlug So hinUnter (auf den magen) 
und da war es etwas zottiges und groBes und rundes. Aber als 
er darnach griff, da war es verschwunden. 
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XIII. Riksspråk från Kalmar län (Småland) med sydsvensk 
färg, från Kalmartrakten. 

Efter samma person som Pl. 1379 A. 
Täxten från Strindbergs »Sagor». — Fonetisk transskrip-

tion med landsmålsalfabet av LUNDELL. 
Samma stycke är avtryckt i LUNDELLS Grundlinjer till prakt. fonetik, 

3 uppl. 1910, s. 3 i utjämnat mellansvenskt riksspråk. I anm. nedan 
angivas de ord, som i nämnda arbete avvika från den här meddelade 
formen. 

PI. 1379 B. 

dl lag - y gae -n alkåsa 
Ma sn san nehal po 5?ib6tn2  

19vv2. agb3tsb4gan3  o sag-p4, 
huh4  ag..gosa Ngd 3.,2 gi1tng 6  
M spi fot,' o meta. 

se po dcen! sa lkåsan, 
ska du fo kehas da vcevdns° 
onska-o fonseit1°. se nu p-n! 
han-ah" am.pvka..z. han, o 
so kastak 12  -an ut sncentn" — 

dal, 14--ds! sokomak"ncepan, 
som dhan-neh.oti6  — ,,ctcen,-17-a 

Det låg en gång en ålkusa 
med sin son nere på sjöbotten 
invid ångbåtsbryggan ock såg på, 
huru en gosse gjorde i ordning 
sitt spö för att meta. 

»Se på den!» sa ålkusan, »så 
ska du få lära dig världens 
ondska ock försåt. Se nu på'n! 
Han har en piska i hand, ock 
så kastar han ut snärten — 
där är den! Så kommer kläp-
pen, som drar neråt — där är 

Pl. 1379 B. 

Es lag einmal eine aalmutter mit ihrem sohn unten auf 
dem grunde bei der darnpferbriicke und sah zu, wie ein junge 
seine rute zum angeln herrichtete. 

»Sieh den an!» sagte die aalrnutter, »so wirst du die sehlech-
tigkeit und täcke der welt kennen lernen. Sieh ihn unr an! Er 
hat eine peitsche in der hand, und nun wirft er die schnur aus 
— da ist sie! Dann kommt der klöppel, der hinunter zieht 

1 ) nera 2) fib6t2,  
3 ) ,467bdtshrgatt 4 ) hur 
5 ) 10- 6) g  
') for 8) lcera 
3 ) 

il )  v(elgs ar  
10) 
12) 

fot 
kastar 13)  snetri  14)  ._dar 

") Unnar 16) dra-nerot 
17 )  ,cur  
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-dn! inti so konzähl hakan 
ma-n ohm2  po — d-ce dn som 
du 2nk...ska tat mun, fon-da 3  
a du fast! na, d a baha4  
abohah5  o monta-som 6  lotn-
natta' sa. so nu vet Ju dr!.  

den! Men så kommer haken 
med en orm på — det är den som 
du inte ska ta i mun, för då 
är du fast! Nå, det är bara 
abborar ock mörtar som låter 
narra sig. Så nu vet du det! 

— da ist er! Aber dann kommt der haken mit einem wurni 
daran — den darfst du nicht in den mund nehmen, denn sonst 
bist du gefangen! Nun, es sind ja unr barsche und rotaugen, 
die sich narren lassen. So jetzt weif3t du es!» 

XIV. Folkmål från Halvås, Ryda socken i Västergötland. 

Efter GUSTAV HALLEN, pastor i Bärneboda (Södra Kodum). 
Fonetisk transakription i landsmålalfabet av SVEN LAMPA. 

Översättning till riksspråk av HALLEN ock LAMPA. 

Pl. 1381 A. 

da i sa vd, sa ja lata era 
hgra, hur en vceikta zfra Aga 
i bana hgra ta4a mr. nu fo-
tla taka- dy ingiat anavesara. 
ya da a wndrat i ha et a 
gant, yarva bojcla maj, sa 
ia sega. ja huga avek, 
huij bun va dar pa kgal. 

Då ni så vill, skall jag låta er 
höra, huru en västgöte från Ryda 
i Barne härad talte förr. Nu för 
tiden talar de mycket annorlunda. 
Ja det är ändrat i både ett ock 
annat, själva bygden med, skall 
jag säga. Jag bugar så väl, huru-
dan byn var där på kullen. 

Pl. 1381 A. 

Da ihr so wollt, so will ich euch hören lassen, wie ein 
westgöte von Ryda im bezirk Barne vormals sprach. Heutzutage 
spridit man ganz anders. Ja es hat sich manches geändert, 
sogar die ansiedlung selbst, niöchte ich sagen. Ich erinnere 
mich so gut daran, wie das dorf dort auf dem hiigel aussah. 

1 ) komar 
fo t/  

5) aborar 
7 ) lota-nara 

2) orm 
4) bara 

inota-jom 
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husa a Ou la tet inte 
varara; te a me va van la-
gak botdar thOp me mat 
tima lagak. 

fsra jeftat va bins egar i 
tva dela, a dcen ena va i Jaka, 
da dcen ara la i tre. dar 
va en scekstan bona utnhacla 
en babe van. en san kuna 
foa tamt hcesta et par aksa, 
en fira of, noa sodr, jces 
svin. ja kamar Mag, hur ho-
ht vi hada st de, 2ki i loka-
gan saa, da di vela, at ho 
sula jara mce-si gas: »ja 
sa la ha gas eta mcek!»2  ho 
manta, ner ho bke dor. - ho 
va da ena garnal onataks-
porte. sava, sum_ Jean gak 
hada, fek ha noat smakrit ur, 
so kelar gas, mce di naras pa 
traat um surnat'.  

Husen ock gårdarna låg tätt intill 
varandra; till ock med var vår ladu-
gård byggd ihop med Magnus' 
ladugård. 

Före skiftet var byns ägor i 
två delar, ock den ena var i gärde, 
då den andra låg i träde. Där 
var en säxton bönder, som hade 
en fjärding» var. En sådan kunde 
föda utom hästar ett par oxar, 
en fyra kor, några söder, gäss ock 
svin. Jag kommer i håg, hur ro-
ligt vi hade åt det, Elin i Höka-
gården sade, då de ville, att hon 
skulle göra av med sin gås: »Jag 
skall väl ha gås efter mig!»2  Hon 
mente, när hon blev död. Hon 
var då en gammal undantags-
käring3. Sådana, som ingen gård 
hade, fick ha något småkreatur, 
söd eller gås, med de andras på 
trädet om sommarn. 

Die häuser und die höfe lagen dicht bel einander; unser stall 
war sogar mit dem des Magnus zusammengebant. 

Vor der verkoppelung waren die besitzungen des dorfes in zwei 
teile geschieden und der eine war bebaut, während der andere 
brach lag. Es waren da etwa sechzehn bauern, von denen jeder 
einen viertelhofi hatte. Ein soleher konnte auBer pferden ein paar 
ochsen, etwa vier ktihe, einige schaafe, gänse und schweine 
ernähren. Ich erinnere mich, wie wir uns dartiber unterhielten, 
was Elin in Hökagården sagte, als man wollte, da13 sie ihre gans um-
briugen solle: »Ich werde doch eine gans nach mir hinterlassenba 
Sie meinte, wenn sie tot sei. Sie war damals ein altes weib 
auf dem altentei13. Solehe leute, die keinen hof hatten, durften 
etwas kleinvieh, ein sehaf oder eine gans, mit dem vieh der 
anderen itu sommer auf dem brachfelde weiden lassen. 

= ett fjärdedels mantal. Mantal var ursprungligen så stor 
gård, att en bonde därpå kunde vara besutten. 

Ordlek.; kan också betyda: jag skall väl lemna gåsen efter mig 
som arvinge, när jag dör. 

Som lemnat sin gård mot att få visst underhåll. 
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myesea va hayra, kffli,bb-ag.rt.-
kQe a atar. den inbarjata 
sea trask dt 8M vrytari pet 
1Qn me prelat. prejlakalla 
va Mar a Qbeet 514. ,sktvara 
va a tre, tva hela- tre va 
,a,skoda. harvabul•ct va tita 
ek -a, me qnttna 2. 

Pl. 1381 B. 

Vårsäden var havre, korn, bland-
korn ock ärter. Den inbärgade 
säden tröskade de om vintern på 
logen med prägel. Prägelkurran var 
gjord av oberett skinn. Tjugorna. 
var av trä, två eller tre var 
järnskodda. Harvbålen var utav 
eke, med järntinnar i. 

(Riksspråk med stark dialektfärg.) 
Jag heter Gustaf Halkn, bor i Beneboa o ä kappelan i Rna. 

Min hustru heter Emma (o) min dotter Rut. 

Die friihjahrssaat bestand aus hafer, gerste, »mischgerste>..1  
und erbsen. Die eingebraehte saat drosch man im winter in der 
scheune mit dem dreschflegel. Das band zwischen der hand-
habe und dem schlägel war aus ungegerbtem leder gemacht. 
Die heugabeln waren aus holz, zwei oder drei trugen eisen-
spitzen. Das kreuz der egge war von eichenholz, mit eisen-
zähnen versehen. 

Pl. 1381 B 
Ich heif3e Gustaf Haiku, wohne in Bärneboda und bin 

kapellan in Ryda. Meine frau hei13t Emma (und) meine tochter Rut. 

Pl. 1382 A. 
om kvcela a sendasetar-

medara maya vi bag os: sputa 
hoekan, kaka Aavaskal a 
sant. ve  skoas lapar va 
m d mcest. om  vintan, no-
cice va sno, akta vt pa jlea 
i skol/vita. 

Om kvällarna ock söudagsefter-
middagarna roade vi barn oss: spot-
ta »honken», kanka räveskall ock 
dylikt. Vid skolans ladugård var 
vi då mäst. Om vintern, när 
det var snö, åkte vi på släde i 
skolliden. 

 

Pl. 1382 A. 
An abenden und sonntagsnachmittagen unterhielten wir 

kinder uns damit, »honken» zu spucken, »kanka räveskall» und 
mit ähnlichem. Da waren wir meistens beim stalle der schule. 
Im winter, wenn schnee war, fuhren wir schlitten auf dem 
abhang bei der schule. 

1) Blandning av korn ock havre; kallas annars vanligen »blandsäd». 
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paskafta ela vi paskel om 
kvcelan. vt smaheka hada a 
jara hela dan mce te a dra 
ha{cm a bus te kojan, dar vt 
sula ela. va laga os da for 
en bakvag, a sa ena grin pa 
dcen, a sa yelo vt hela smaag 
fajt te (hen ena a sa te dcen 
andra' gag for at 2  fa os et 
las. va  egag snairar a inta 
vela lata os fa not, sa gnuda 
vt ci ba 3, te vi felet. pa  kvcelan, 
da en sula tcena, kam di stora 
drcepa a hada mce scek va- 

hakinyarva, a sa hada vt a 
ela lnan. 
PI. 1382 B. 

Påskafton eldade vi påskeld om 
kvällen. Vi småherdar hade att 
göra hele dagen med till att dra 
halm ock boss till högen, där vi 
skulle elda. Vi lagade oss därför 
en bakvagn ock så en grind på 
den, ock så gick vi hela smalen 
först till den ene ock så till den 
andre gården för att få oss ett 
lass. Var ägaren snål ock icke 
ville låta oss få något, så gnydde 
vi ock bad, till vi fick t. På kvällen, 
då en skulle tända, korn de store 
drängarna ock hade med sig var 
sin halmkärve, ock så hade vi att 
elda länge. 

Föregående täxt, 1382 A, upprepas till 
ändringar av vikt. 

utan några för- 

Am ostersamstag ziindeten wir des abends ein osterfeuer an. 
Wir kleine jungen hatten den ganzen tag damit zu tun, stroh 
und spreu zum htigel zu tragen, wo wir das feuer machen 
wollten. Wir machten uns dazu den hinterteil eines wagens 
und ein gitter darauf und so gingen wir, der ganze haufen, 
erst zu diesem und dann zu jenem hof, um uns eine fuhre 
zu verschaffen. War der hausherr geizig und wollte uns nichts 
nehmen lassen, so lärmten und baten wir, bis wir etwas be-
kamen t. Am abend, wenn man [das feuer.] anziinden sollte, 
kamen die grofien jungen und jeder hatte eine strohgarbe mit 
sich und so konnten wir das feuer lange unterhalten. 

XV. Utjämnat folkmål från Västergötland. 

Efter SVEN LAMPA, docent i Uppsala. LAMPA talar riksspråk i 
västgötisk nyans (Skaraborgs län). 

LAMPA talar fritt. Täxten är efteråt upptecknad av honom själv. 
Även transskriptionen (med landsmålalfabet) ock den högsvenska 
översättningen äro gjorda av honom. 

Andra gången sades ara. 
Riksspråksform; det heter annars vanligen a. 
Andra gången sades gnuda a ba vt. 

4 —120966. Sa. landsm. Pollak. 
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PI. 1383. 
[mi?raftanasta9 

aha, jaha, jaha — de va 
ona get a fa sta scek et 
grata. en bki-ja ferbanalt 
anatretar te a ga a hava ota-
Icen stiva kkovan. ta hit 
fkaska, svcen — a a —ja dce 
cc don sura te yerta pa brcena-
vin lel — nu imot va dee va 
fen i vaka. da kuna en fa 
brcenavint for ata jelig kana, 
a utsatt va dee — do va en 
sak -- mon et jek do, a fekk 
di sup up f8-lika moa pina 
da, sam dt jcer-nu. ya mins 
la petdra ana b.i hcesthayan 
eda- jkurt, sum di iv kalta-n, 
don han sputa enta i girat. 
eg  - gag ne -te va ,sletajcelp 

incelumga9i.4a sup han tir 
tre halstop 2  cena kvcel, a ja 

[*Medaftonrasten9 
Åhå, jaha, jaha — det var 

ända gott att få sätta sig ett 
.grand. En blir så förbannat 
tuidtrött till att gå ock håva efter 
den styve klövern. Tag hit 
flaskan, Sven -- ab ah — ja det 
är den sure till skillnad på bränn-
vin likväl — nu emot vad det var 
förr i världen. Då kunde en få 
brännvinet för åtta skilling kannan, 
ock uselt var det — det var en 
sak — men åt gick det, ock folk 
de söp upp för lika mycket pän-
gar då, som de gör nu. Jag minns 
väl Petters Anders i Hästhagen 
eller Skurn, som de ock kallade ho-
nom, den han spottade inte i glaset. 
En gäng när det var slåtterjälp 
i Melloingården, så söp han ur 
tre halvstop2  innan kvällen, ock jag 

Pl. 1383. [Die »Mittabendrast».] 
Oho, ja, ja — es ist wirklich gut, sich ein wenig setzen 

zu döden. Man wird so verflucht atemlos, wenn man geht und 
den mächtigen klee zusammenratft. Gib die flasche her, Sven 
— ah ah — ja, es ist doch ein vertluchter untersehied im brannt-
wein — wie er jetzt ist, gegentiber dem, was er frither einmal 
war. Da konnte nian den branntwein rör aeht schillinge die kanne 
bekommen und sehlecht war er — das vesteht sieh — aber konsti-
miert vvurde er und die leute tranken danials fik ebensoviel geld, 
wie sie's jetzt tun. Ich erinnere mich wohl au Peters Anders 
in Hästhagen oder Skum, wie man ihn auch nannte, er spuckte 
nicht ins glas. Einmal als man in Mellomgarden zur »erute-
hilfe» zusammenkommen war, sotf er drei mat31  vor abend aus 

1 ) inb-afta skulle i riksspråk egentligen heta *medafton; egent-
ligen »mitten av aftonen.». 

e) Halvstop 1/4  kanna = Sbl liter. 
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vana-, (ice tu dd enta mce 
immar fo-n ve fekva kalast. 
dn han fetstake seek pa bre.-
namn. stor a stgvar va han a 
kana foryena tre Aeksdalar 
am dan pa haka, a de veld 
mola sega pa den tia. mcen 
konst« [var det] 12ICE dcen kan, 

ala fal, at han va sa 
hcedar fs-jpoka. mcen en sa 
la ha van a en set, pkce di 
sega. 

ja hagar falt vsk, nor ak 
a jiwtogs-pejlea va uta pa 
fcelmstoko eg-kvca vt va 
fira storkna, la pa 'Lena ve 
lesuce,ran a gruna grep. da 
far m se anas jcekta supan 
kanta knejana atcetar luns-
«cyan. pina do, pojka, sa 
ja, kam, sa vi skrema ana,s1 
ja vi la i veg fora a la 
os bak norra brcer ve yora-
gan, a nor anas va honan 
meta fora, sa dro vi a  

våndar, det tydde inte med 
mindre för honom vid själva kalaset. 
Den han förstörde sig på bränn-
vin. Stor ock styv var han ock 
kunde förtjäna tre riksdaler om 
dagen på hacke, ock det ville 
mycket säga på den tiden. Men 
konstigt [var det] med den kar-
len i alla fall, att han var så 
rädd för spöke. Men en skall 
väl ha var ock en sitt, plär de 
Säga. 

Jag bugar farligt väl, när jag 
ock Slättängs-pojkarna var ute på 
skälmstycke en kväll. Vi var 
fyra stycken, låg på renen vid 
korsvägen ock grundade grepp. Då 
får vi se Anders skäligen supen 
komma knegande utefter lands-
vägen. Pina död, pojkar, sade 
jag, kom, ska vi skrämma Anders! 
Ja vi lade i väg före ock lade 
oss bakom några bräder vid kyrko-
gården, ock när Anders var kom-
men mitt före, så drog vi i att 

und ich versichere, dal3 es beim festschmause selbst nicht mit 
weniger abging. Er ruinierte sich mit branutwein. Gro.I3 und 
kräftig war er und konnte drei reiclistaler im tage mit umgraben 
[mit der backe] verdienen und das mochte vid l bedeuten in jener 
zeit. Aber merkwiirdig war es jedenfalls, da få der keri vor 
gespenstern so sangst hatte. Aber jeder mul3 doch das seine 
haben, ptlegt man zu sagen. 

Ich erinnere mich schrecklich gut, wie ich und die burschen 
von Slättäng eines abends auf schalkstreiche ausgingen. Wir we ren 
unser vier, die beim kreuzwege am gra beurande lagen und auf unfug 
sannen. Da erblickeu wir Anders, der recht stark betrunken mit 
schwankenden knien die landstrasse entlang koinmt. »Tod und 
teufel, burschen!» sagte ich, »kommt, wir wollen Anders er-
schrecketi !» Ja, wir eil ten voraus und legten uns hinter einige bretter 
beim kirchhof und, als Anders gerade uns gegentiber kam, da be- 
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spicena i brcera a vreka, dce 
incesta vz orka. mcen da sala 
en set pa ana, s! han (ena tvce-
jtana a bkega, sam am han 
hada vet vemalkantar. 
cet va, &e va, sa dro han te 

lcesa fadarvar 1. 

Pl. 1384. Fortsättning på pl. 1 
men chen gagan sa jcelpta 

cice vaskan vitlok, cela fadervar. 
sa  legan han leta, va vz 
tosta, mcen ne... lce va aigt, 
dro va te ven. a sa &vit 
vi pli, tes han _bada lcest bena 
51_,c gagar. ner han da sa, at 
enta dT. icelpta, da stcekla han 
scek ap pa tcenara aacegcla 
fram a tebczka nice hevat, sa 
vi trodd wna, han hada Vret 
gas. a hat va de ve, sa 
go r han te (ena akarat sam en 
Uv. mcen d Ute vi sa fuga a 
gnn, sa vi &vinda tt a spicena 

br(era a vreka, a mcena  

spjärna i bräderna ock vråla, det 
mästa vi orkade. Men då skulle 
en ha sett på Anders! Han ända 
tvärstannade ock bligade, som om 
han hade varit vimmelkantig. Ock 
rätt vad det var, så drog han till 
att läsa fadervår 1. 

383. 
Men den gången så jälpte 

det varken vitlök eller fadervår. 
Så länge han läste, var vi 
tysta, men när det var slut, 
drog vi till igän. Ock så höll 
vi på, tils han hade läst bönen 
sju gånger. När han då såg, att 
inte det jälpte, då ställde han 
sig upp på tårna ock slängde 
fram ock tillbaka med huvudet, så 
vi trodde ända, han hade blivit 
galen. Ock rätt vad det var, så 
gol han till ända ackurat som en 
tupp. Men då blev vi så fulla av 
grin, så vi glömde av att spjärna 
i bräderna ock vråla, ock medan 

gannen wir, mit den fiissen gegen die bretter zu stoBen und 
zu brUllen, so laut wir konnten. Aber da häfte man Anders 
ansehen sonen! Er blieb sotort stehen und blickte umher, als ob 
ihm schwindlig geworden wäre. Und plötzlich begann er, das 
Vaterunser zu beten'. 

Pl. 1384. Fortsetzung von pl. 1383. 
Aber diesmal half weder knoblauch noch Vaterunser. So-

lange er betete, waren wir still, aber als es zu ende war, 
tingen wir von neuem an. Und so fuhren wir fort, bis er das 
gebet sieben mal gesprochen hatte. Als er dann sah, dal dies 
nicht half, da stellte er sich auf die zehen und bewegte 
den kopf hin und her, so dal3 wir wirklich glaubten, er 
Bei verriickt geworden. Und plötzlich kråhte er darauf los 
akkurat wie ein hahn. Aber da wurclen wir so vom lachen 
erfa13t, da 13 wir vergalien, gegen die bretter zu stolien und zu 

1) Plättar( innehåller även den sats. med vilken pi, 1384 börjar. 
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to ctua,5 te hc_travceilict, sa at 
dce (ena ven ceta-1. a ena lita 
stuu cetaret sa huka vi, hur 
han yek s. sa g pet ena salm 
up i mcen ceta 
len beta sa alti aua j, at et 
titgag akatta ce betar cen 
fadarvar. men sena hada han 
fat (gnvg pa oka dce va, a 
sa sa kan te ntcek en gag, han 
trcela incek ps pragetn: 
ho kal, sa han, joka ya 
het, sa sula ja alf stegla era 
atthapa. dce sa du alf leta 

azia,s, sa ja, fe u vet 
la, at kran dcen ce sunt ena 
mima, sam dcv enta ce non j'arm 
yl: den ce hcet, hur en vrcegas,. 
_n. ja sa ce de att, kal, sa 
ctuat.s, a sa fels dce hel vera. 

ena gan gag sa hada vt fat 
neka gainka jak a hada bz_tant 
hafrin don ekara, et ner 
(olats sula get hent a va 
kantan meta fora knohja, ss 
tcenda vi el pa habnan a tände vi eld på halm en ock 

Minen, und inzwischen nahm Anders reif3ans, so dafi es hinter 
ihm recht pfiff. Und eine kleine weile darauf hörten wir, 
wie er einen psalm singend die Rackarelid hinaufging. Aber 
nach dieser erfahrung sagte Anders immer, dal:5 ein hahnen-
schrei besser ist als sieben Vaterunser. Aber später hatte er 
ausfindig gemacht, wer es gewesen war, und da sagte er zu mir 
einmal, als er mich auf dem kirchhofe traf: »Hör' du, Karl», 
sagte er, »täte ich, was reellt ist, so mitUte ich euch alle-
samt klagen.» — »Das wirst du schön bleiben lassen, Anders», 
sagte ich, »denn du weif3t wohl, dal3 das gesetz wie eine mittze 
ist, an der sich kein schirm befindet: sie ist recht, wie man 
sie wendet.» — »Ja, so ist es gewiL, Karl», sagte Anders und so 
blieb- die ganze sache auf sich beruhen. 

Ein andermal hatten wir einige alte räder bekommen und 
hatten stroh um die speichen gebnnden und, als Anders nach 
hause gehen wollte und geretde vor »Knöckers» gekommen war 

tog Anders till harvärjan, så att 
det ända ven efter det. Ock en liten 
stund efteråt så hörde vi, hur 
han gick ock sjöng på en psalm 
upp i Rackare-liden. Men efter 
den betan sa alltid Anders, att ett 
tuppgalande är bättre än sju 
fadervår. Men sedan hade han 
fått ordning på vilka det var, ock 
så sa han till mig en gång, han 
träffade mig på kyrkogården: 
»Hör du, Karl», sa han, »gjorde jag 
rätt, så skulle jag allt stämma er 
allihopa». — »Det skall du allt låta 
bli, Anders», sa jag, »för du vet 
väl, att lagen den är som en 
mössa, som det inte är någon skärm 
på: den är rätt, hur en vränger 
den.» — »Ja, så är det allt, Karl», sa 
Anders, ock så fick det hela vara. 

En annan gång så hade vi fått 
några gamla jul ock hade bundit 
halm ikring ekrarna, ock när 
Anders skulle gå hem ock var 
kommen mitt före Knöckers, så 
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rtka dum t gag. men da, sa 
ja sega, atla bira ena sikel-

_tar. han la sek 'ter, mena 
jt&a 'ek forbt, et.  sen up a 
to te skug, sa at de Attk cet-a4. 

sena lera han fat struk 
uta 'Tryga st, nor han kam 
hem, fyr at han enta va noktar, 

tcegk, atq da va la kqg dce 
noktra,sta han hada vojt set ltv  

körde dem i gång. Men då, skall 
jag säga, Anders blev ända stol-
lig. Han lade sig ned, medan 
julen gick förbi, ock sen upp ock tog 
till »skum», så att det rök etter det. 

Sedan lär han ha fått stryk 
utav käringen sin, när han kom 
hem, för att han inte var nykter, 
ock tänk, att då var väl karlen det 
nyktraste han hade varit i sitt liv. 

so zUndeten wir das stroh an und setzten die räder in gang. 
Aber da, nu& ich sagen, wurde Anders wirklich toll. Er 
legte sich nieder, während die räder vorbeigingen, und dann 
stand er auf und nahm reiBaus, cial3 es hinterher rauchte. 

Dann soll er von seiner frau sehläge bekommen haben, als er 
heinikam, weil er nicht ntichtern war, und denk', da13 da 
wohl der kerl so ntichtern war, wie er es nie in seinem leben 
gewesen war. 

XVI. Utjämnat riksspråk (medelsvenskt). 

Efter FREDRIK Wourte, professor emer. i Lund. 
Täxten till pl. 1385 A är återgiven efter upptagningen. Täxterna 

till pl. 1385 B, pl. 1386 ock 1387 äro tagna ur förut publicerade arr. 
beten av Wulff: 1385 A ur Studier i modern språkvetenskap IV: 4, s. 
142 f., 162; 1386 A ur Wulff, En svensk Petrarcabok, s. 426; 1386 B 
ock 1387 A ur Wulff, Gullbröst i »Finn», sista sidan. — Den fone-
tiska transskriptionen av Wulff (efter Lyttkens Wulff, jfr Metodiska 
Ljudövningar, 2 uppl.). Lyttkens-Wulffs stavning i litteraturtäxten. 

PI. 1385 A. 
jal vii vis4t jce3rna2  jce3ra2, 

va min jelra hcerlman so3dar,. 
bcer2+j be4r-mej-am', o ja ska 
jce3rna2  ta'la in4  nogra bi3tar2. 
men kom i ho4g, at ja har blilvit 
ta3gen2  per aorires, o ja har 

Jag vill visst gärna göra, 
vad min käre Herman Söder-
bergh ber mig om, och jag skall 
gärna tala in några bitar. 
Men kom i håg, att jag har blivit 
tagen »per aures», och jag har 

Pl. 1385 A. 
Ich will gewit3 gerne tun, um was mein lieber Herman 

Söderbergh mich bittet, und ich werde genie einige stlicke 
hineinspreehen. Aber vergessen Sie nicht, dai3 ich »per aures 
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in3ta2  my1c3a2  at vel3ja-po2 a. Ja 
boirda dk4so ha fke8rberet2  mej 
bet4ra. Va ja nue' me3-de2lar, 
e et par me4tr1skasmoepis4t1ar 
av Petrar4ka,-no1  gra pr(onsw, 
co2+r d am4  Petrar4ka,o en sonet4  
av mit e3gat2  fabrikaflb. 

inte mycke att välja på. Jag 
borde också ha förberett mig 
bättre. Vad jag nu meddelar, 
är ett par metriska små epistlar 
av Petrarka, några prosaord 
om Petrarka, och en sonett av 
mitt eget fabrikatb. 

Pl. 1385 B. Salve cara deo. 
he14, Gud4s el3skad2a 1an4d ! d-4,  e3dlas2ta, he31ig2a hem3-byg2÷d i 
hel4  di4g, vol3ds-4nen2÷s jis4a1 ok skrek'', men de dyedig2as 

fri2-s1a21-d! 
va'r cer din li3ka2, dia fru/01,4)0+ra j(04rd, '1 din 1i3ka2  i fosnhe't? 
klan kri93-fluc2+tan av hce3r1ig2a ha4v, ok beröm4d fcer din fid13-

kam2+, 
Pl. 1385 B. Salve cara deo. 
Häll, Guds älskade land! Du, ädlaste, heliga hembygd! 
Häll dig, våldsmäns gissel och skräck, men de dygdigas 

fristad! 
Var är din like, du fruktbara jord, din like i skönhet? 
Hult kringfluten av härliga hav, och berömd för din fjäll- 

kamm, 

ergriffen wurde, und ich babe nicht viel zur auswahl. Ich 
hätte mich auch besser vorbereiten mössen. Was ich jetzt mit-
teile, sind ein paar metrische kleine episteln von Petrarea, 
einige prosaworte iiber Petrarca und ein sonett, das ich selbst 
fabriziert habeb. 
Pl. 1385 B. Salve cara deo. 
Heil, Gottes geliebtes land! du edelste, heilige lieb:flat! 
Heil dir, geiBel und schrecken der gewalttäter doch freistätte 

der tugendreichen! 
Wo gibt es deinesgleichen, du fruchtbare erde, deinesgleichen 

an schönheit? 
Hold umflossen von herrlichen rneeren und berfilimt dureh deinen 

gebirgskamrn, 

Gott exempel på »akcentinfattning». Se Wulff, Det svenska språ-
kets tjänlighet i antika metrar, s. 114 f.; Metodiska ljudövningar, s. 46. 

Planen ändrades senare så till vida, att blott en metrisk epistel 
intalades, men därefter ännu en sonett av Petrarca. 
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1i3ka2  beun4drad far kri4giska do4d ok feer he31ig2a la3gar2, 
say3—mo2+rs frej3dad2a hem4, ok po gu14d so4  ri41c sam po men4ar: 
kon4st ok nati44r hava s103sat2  po dig, unddr in3—ba2rdas tesvlan2, 
a14t vad de mek'tada fey2ka2  det 1an4d, sam var ukstset2÷ at 

har3sk,a2 , 
ta3t—set2+ tu l vce3rds,Jicer'avel2+da ok mak4t, du44 , 1a3rdwm2dns 

ma3ddr2! 
ley3tan2  var loy4. nza4  kom4ar jag dok4, nut4  venidar jag onar, 
nu k4  vii jag byg3a2  oh bar' i dit hey4n. jilv so4nan en tor3va2 , 
van3drar2ans tröt3ad2a 1em8ar2  et hem4, 11 jilv be4non en fri3—sta2+2, 
ne'r de en goyt skala varlda tu l stdfit i den slut2tlig2a söm4non! 
g1a4d, Ita,4lia, s1co3clar- jag—di2+g fron det h03ga2  Jeben4a: 

lika beundrad för krigiska dåd och för heliga lagar, 
sångmörs fräjdade hem, och på guld så rik som på männer: 
konst och natur hava slösat på dig, under inbördes tävlan, 
allt vad de mäktade skänka det land, som var utsett att 

härska, 
utsett till världshärravälde och makt, du, lärdomens moder! 
Längtan var lång. Nu kommer jag dock, nu vänder jag åter, 
nu vill jag bygga och bo i ditt hägn. Giv sonen en torva, 
vandrarens tröttade lemmar ett hem, giv benen en fristad, 
när de en gång skola varda till stoft i den slutliga sömnen! 
Glad, Italia, skådar jag dig från det höga Gehenna: 

gleich bewundert um kriegerischer taten und heiliger gesetze 
willen, 

der musen ruhmvolles beim, an gold so reich wie an männern: 
kunst und natur haben dich verschwenderisch bedacht im ge-

genseitigen wettstreit 
mit allem, was sie zu schenken vermochten dem land, das zum 

herrschen ausersehen war, 
ausersehen zur weltherrschaft und mack, dn mutter der gelehr- 

sam keit! 
Die sehnsucht war lang. Nun komme ich doch, nun kehre 

ich zurtick, 
nun will ich bauen und wohnen in deinem schutz. Gib dem 

sohn eine scholle, 
den ermtideten gliedern des wanderers ein beim, gib den ge-

beinen eine freistatt, 
wenn sie einmal zu staub werden sollen im endgiltigen schlafe! 
froh, Italia, schau ich auf dich vom hohen Gehenna: 
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ma14non ok ditn3w2na lem3nar2  jag nut4. jag fcernim4or din 
hel3sniy 2, 

fe3darnojto2 frd! i de ymnig% flek3tar2 , som sme3ka2  min tin3iy2. 
ja4, ty jag sko3dar2  mit 1an4 d, jag for he1s3a2  mit e13skad2a hem3— 

lan2÷d: 
hett , ditg-- he3rlig2a 1an4d! rar mig he13sad2 , 17  fa3gras2to nuo3d91-2. 

molnen och dimmorna lämnar jag nu. Jag förnimmer din häls- 
ning, 

fädernejord! i de vänliga fläktar, som smeka min tinning. 
Ja, ty jag skådar mitt land, jag får hälsa mitt älskade hem- 

land: 
Häll dig, härliga land! Var mig hälsad, fagraste moder! 

Pl. 1386 A. 
grult3d,,tay2+kon i Petrarikas 

trium4 for cer den3a2: knap3as2t 
nokon en3da2  jco4rdisk va3ra1sa2, 
j a4, ik3a en2  s coly &polis gut3dar2, 
fcermolda hala ston4d emcot kut-
pi4dcos ans—fek 2 ftalsor, den sin3-
1iga' ice3r1ek0n2. men i dyg3dig2a 
brös4t se3grar dok2 f fcer 4  dar 
se3naro2  ce3rbar..he2tan i stril don 
mat 1us3tan2. mot d04dan Jem3-
pa2  visarligan alla d03d1iga2  fo3- 

Grundtanken i Petrarkas 
triumfer är denna: Knappast 
någon enda jordisk varelse, 
ja, icke ens Olympens gudar, 
förmådde hålla stånd emot Cu-
pidos anfäktelser, den sinnliga 
kärleken. Men i dygdiga 
bröst segrar dock förr eller 
senare ärbarheten i striden 
med lustan. Mot döden käm-
pa visserligen alla dödliga få- 

die wolken und nebel verlasse ich jetzt. Ich vernehme deinen 
gruf4 

erde der väter! im freundlichen hauch, der meine schläfe liebkost. 
Ja, denn ich schau auf mein land, ich darf rneine geliebte 

heimat begriffien: 
Heil dir, herrliches land! Sei mir gegrti13t, schönste mutter! 

Pl. 1386 A. 
Der grundgedanke in Petrarcas triumphen ist dieser: Kaum 

ein einziges irdisches wesen, nicht einmal die götter des Olyrnpes, 
vermochten gegen die anfechtungen Cupidos, die sinnliche liebe, 
standzahalten. Aber in tugendhafter brust siegt doch frtiher 
oder später die ehrbarkeit im streite gegen die lust. Gegen den 
tod kämpfen zwar alle sterblichen vergeblich, wie schlecht 
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fey2t, i13a2  dar halm ven 
vi en4  ha besta14  i stri'dan mad 
krupi4do. men ryk3tat2  lelvar 
kva4r fcer nolgra fo4, san ha 
jtuirt sig fcerje4nta av beröm& 
alsa jendm stwar,do2+d i en4  dar 
an3an2  rikstnin2. Ddt', ti4dan 
i31ar2, ok e'van den sto4ras min3a2  
fcerble4knar: er tar no' gra se4k1dr, 
alar talt va3ra o3r—tut2'sandan, er 
al4  pcerstu4nlig makn ok ce3ra2  
ferienan; do4  cer det tUdan, ellar 
ret'ara g1öm3skan2, sam trilup-
f e4rar. Al3as2  ytiarsta hav' stoir 
tu l den e3viga2  hcer3an2  gut4d ok 
han4s no4d; ty Mn4  har 1o3vat2  sina 
trtu3gna2  e3vig2t liv, ok de4rmed 
e3vig2  fo3nhe2t ok e3vig2  he3r-
1ighe2t ok e3vig2  ce3ra2. 

fängt, huru illa eller huru väl 
vi än ha bestått i striden mot 
Cupido. Men ryktet lever 
kvar för några få, som ha 
gjort sig förtjänta av beröm-
melse genom stordåd i en eller 
annan riktning. Dock, tiden 
ilar, och även den stores minne 
förbleknar: efter några sekler, 
eller lät vara årtusenden, är 
all personlig makt och ära 
förgäten; då är det tiden, eller 
rättare glömskan, som trium-
ferar. Allas yttersta hopp står 
till den evige Härren Gud och 
hans nåd; ty han har låvat sina 
trogna evigt liv, och därmed 
evig skönhet och evig här-
lighet och evig ära. 

PI. 1386 B. f03nhe2t. 
tu fo3n,-he2t, fo3nhe2t! eynctli2ka bta4d, 
&ur skal" jag talska2  vad d& up3an,,,ba2+rar? 

Pl. 1386 B. Skönhet. 
0 skönhet, skönhet! Änglalika bud, 
hur skall jag tolka vad du uppenbarar? 

oder wie gut wir auch den streit gegen Cupido bestanden haben. 
Aber der •ruhrn tiberlebt einige wenige, die sich durch gro13-
taten in einer oder der anderen richtung verdient gemacht 
haben. Doch die zeit eilt und auch das andeuken des gro13en 
verblal3t: nach einigen jahrhu-nderten, oder sei es j hrtausenden, 
ist alle persönliche niacht und ehre vergesseu; da ist es die zeit 
oder richtiger das vergessen, das triumphiert. Die letzte honung 
aller beruht auf Gott, dem ewigen Herrn, und seiner gnade; 
denn er hat seinen getreuen ewiges leben versprochen und daniit 
ewige schönheit und ewige herrlichkeit und ewige ehre. 

Pl. 1386 B. Schönheit. 
0 schönheit, schönheit, engelgleicher bote, 
wie soll ich ausdrticken, was du offenbarst? 
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var (vira den ver3k1ig-he2+t, sam chul fcerkla4rar? 
vad ce4r dit resan, un3clarba2ra skrut4d? 
i farim, i fcer4 j, i len3s1a2, clort o jia4d 
cer nolgantiyi fcerdont, sam ce4r, sam va8rar2  — 
et n05gantiy2  sam co3up-licer2+1igt sva3rar2: 
aln .fo4nt, sam frcejldar an8dan2, cer av gia4d! 

&r ej dut4 den  jema2 men dut4  sam sva,3rar2  — 
tar villkan karimconi4ans vo3gra2r ve13a2? 
(Or ika clza4  min e3gan2  ley3tan2s hce4rd? 
alc4! svairar fenan, ja4g cer Nati en he3griy2 , 
et o8tar-fe2+n, et je3njut2+d, av den fe3griy2  
sam halt- sit henz4  i e3vig,-he2tans vce4rd. 

Var är den värklighet, som du förklarar? 
Vad är ditt väsen, underbara skrud? 
I form, i färj, i känsla, doft och ljud 
är någonting fördolt, som är, som varar 
ett någonting som oupphörligt svarar: 
»Allt skönt, som fröjdar Anden, är av Gud!» 
Men Du som svarar — är äj dn den källa 
ur vilken harmoniens vågor välla? 
Är icke du min egen längtans härd? 
Ack! svarar själen, jag är blott en hägring, 
ett återsken, ett genljud, av den fägring 
som har sitt hem i evighetens värld. 

Wo ist die wirklichkeit, die du verklärst? 
Was ist dein wesen, wunderbares gewand? 
In form, in farbe, in geftihl, duft und laut 
ist etwas verborgen, was ist, was dauert, 
ein etwas, das unaufhörlich antwortet: 
»Alles schöne, das den geist erfreut, ist von Gott.» 
Aber du, die du antwortest, bist nicht du die quelle 
aus der die wogen der harmonie flielSen? 
Bist nicht du der herd meiner eigenen sehnsucht? 
»Ach!» antwortet die seele, »ich bin nur ein spiegelbild, 
ein wiederschein, ein cello von der schönheit, 
die ihr heim in der welt der ewigkeit hat.» 

a) På pl. 1387 cer. 
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Pl. 1387 A. Upprepning av pl. 1386 B. 

PI. 1387 B. En av Petrarikas sis3ta2  sonet4ar. 

Lasso ch'io ardo. 
mit jcer3ta2  brin4ar, alc4! men iy3an2  trco4r-de1 t. 
jco4, a13a2  trca4-dett, ut3tam2  en4  ale3na2  — 
just hcon4 , sam framifcer a13a2  bcoirda tro4-delt: 
hcon4  tvisvlar -po2  min ice3rle21:, fast hon se4r-den'. 

dut un3da9--lo2+na, dta' sam trco4r so fo3ga2  — 
se4r dta do ej, har »tillta blik3ar2  ta31a2? 
ak4, vco3ra dell ej ansor—lun2+da slori3vat2  
i fce3rno»-na2, so flinig jak vd l mis3—kun2-9. 

Pl. 1387 B. En av Petrarkas sista sonetter. 

Lasso ch'io ardo. 
Mitt hjärta brinner, ack! men ingen tror det. 
Jo, alla tro det, utom en allena — 
just hon, som framför alla borde tro det: 
hon tvivlar på min kärlek, fast hon ser den. 

Du undersköna, du som tror så föga — 
ser du då äj, hur mina blickar tala? 
Ack, vore det äj annorlunda skrivet 
i stjärnorna, så funne jag väl misskund. 

Pl. 1387 B. Eines der letzten sonette Petrarcas. 

Lasso ch'io ardo. 
Mein herz brennt, ach! gber niemand glaubt es. 
Ja, alle glauben es, aufSer ihr allein — 
gerade sie, die es vor allen anderen glauben sollte: 
sie zweifelt an meiner liebe, obgleich sie sie sieht. 

Du wunderschöne, du, die du so wenig glaubst, 
siehst du denn nicht, wie meine blicke sprechen? 
Ach, stiinde es nicht anders geschrieben 
in den sternen, so tände ich wohl erbarmen. 
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min ja53rlek,s,,gl021-d, sam rce4rar dik so fo3ga2, 
dit4  pri4s ok 1o4v, sam jak so tre8gat2  fun4ar — 
trcu4  mik! de skcolla ten3da2  tm4san jcer3tan2 : 
jag se4r, i an3danam2, dm jia3va2, fo3nt2, 
min4  tuy1/42  dam3nad2, di3na2  03gon2  slek3ta2  — 
men 1ey3a2, ley3a2  stro31anda2  i g1an4s. 

Min kärleksglöd, som rörer dig så föga, 
ditt pris och lov, som jag så träget sjunger — 
tro mig! de skola tända tusen järtan: 
jag ser, i andanom, du ljuva, sköna, 
min tunga domnad, dina ögon släckta — 
men länge, länge strålande i glans. 
Meine liebesglut, die dich so wenig rtihrt, 
dein preis und lob, das ich so beständig singe — 
glaube mir! die werden tausend herzen entfiammen: 
ich sehe im geiste, du holde, sehöne, 
meine zunge erstarrt, deine augen erlosehen — 
aber lange, lange strahlend im glanze. 

XVII. Folkmål från Resteröd, Fräkne här. i Bohuslän. 
Pl. 1388 ock 1389 efter GUSTAF OLSSON, bonde i Resteröd, pl. 

1390 ock 1391 efter JOHAN ANTON MATTSSON, bonde i Resteröd. 
Täxterna återgivas efter upprepat avhörande av DANELL. 
Transskription en med landsmålsalfabet•ock översättningen till 

högsvenska äro likaledes gjorda av GIBBON DANELL. Enär D. icke är 
fullt förtrogen med bohusländska, vill han icke ansvara för varje detalj. 
* Riksspråksform. 
Pl. 1388 A. 

ya kan berieta en heendalsa Jag kan berätta en händelse 
f4r-m2ns diAgar*. han2  skula i far mins dagar. Han 2  skulle 

gaa tcenda e pa fl9b4ska„, gå ock tända eld på enbuskar, 

PI. 1388 A. 
Ich kann eine begebenheit aus den tagen meines vaters 

berichten. Er sollte gehen und waehholdersträuche anztinden, 
so zu sagen. Und er hatte begonnen, feuer zu machen; 

l) jo i st. f. ice på denna ock de tre följande plattorna beror på 
inflytande från riksspråket. I fråga om pl. 1394 ock 1395 se s. 77, 
anm. 2 R) Hostar. 
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klanas. a han hada ber-
jat a fat 0; a h-a-da tvei 
dt celsta båga, påykana, mck 
scey. ci dt' yek dn mce dceta 
hello; mcen rce som dce vå, 
sa jek et hat bkery, som la 
met opM s, dem — dcerl yQka 
dce et tald råmlrana, som dce 
åntan hada kåstat neznhgan 
tögt utfira (via et par hå-
faga? ela...någat, Wera bcer-
yat. ci dce va met opfora e 
stiga, a e gbma yek mi dcen 
stiga a båga, a hå kom tt 
a fråga, va dce vå. får-
min så: dw va «el z gråan-
on. hå yek ntyd,,n,ci rce 
som dw vå, sa berja dce ci 
Otta, a hånar a båg, a ala 
styga lidar; a te slåtat sa 
bYte dw é sk« tfra cice bc'er-
yat, a 0 ståt, dåndrana sko't 
tfra et cinat bcery, som la 
straks v6 a dcertfrein kom 
en vervelvin sa stark sa at, 
sa (h)an holt pa a slet op 2  
rtjtar pa trce, ci dit nthia- 

så kallandes. Ock han hade bör-
jat att få eld; ock hade två av 
de älsta barnen, pojkarna, med 
sig. Ock de' höll på med detta 
här; men rätt som det var, 
så gick ett högt bärg, som låg 
mitt uppför dem — där gjorde 
det ett farligt ramlande, som 
det antingen hade kastat något 
tungt utför eller ett par han-
kar eller något, utför bärget. 
Ock det Var mitt uppför en 
stuga, ock en gumma gick ini den 
stugan ock bakade, ock hon kom ut 
ock frågade, vad det var. Far 
min sa: >Det var väl i grann-
byn». Hon gick in igän, ock rätt 
som det var, så började det att 
tjuta, av hundar ock barn, ock alla 
stygga läten; ock till slutet så 
blev det ett skott ifrån det bär-
get, ock ett stort, dundrande skott 
ifrån ett annat bärg, som låg 
strax vid. Ock därifrån kom 
en virvelvind så stark så att, 
så han höll på att slå opp2  
rötter på träd, ock allt möje- 

und hatte zwei der ältesten kinder, die burscheu, mit sich. 
Und die waren damit beschäftigt; aber plötzlich ging ein 
hoher berg, der gerade .tiber ihnen lag — da machte es ein 
gefährliches pumpern, als ob es entweder etwas schweres herab-
geworfen hätte oder ein paar zannbänder(?) oder etwas, vom 
berg herab. Und es war gerade oberhalb einer Mate und eine alte 
frau ging drinnen in der häfte und buk und sie kam heraus und 
fragte, was es gebe. Mein vater sagte: »Das war wohl im 
nachbardorf.» Sie ging wieder hinein und plötzlich begann 
es zu heulen von hunden und kindern und allen bösen lauten; 
und zum schluB kam ein sehuB von dem berge und ein 
starker, krachender schuB von einem andern berge, der gerade 
daneben lag. Und von dort kam ein wirbelwind, so Stark, 
daf3 er nahe daran war, bauniwurzeln aufzureiBen, und Alles 

1) Hostar. 2) Upprepning. 
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kat. a fr-min Yre rcec_la, 
fast (d)ce va via em dån, a' 
jek Mm, a to sina kin, a 
((ek) s(j) Um. a han hada 
et span nue vcitan, a de 
slcekta (h)an ut an mcc. 
vidara* vå de enta 2. 
Pl. 1388 B. 

j åg* kadr gustav 61son3,bor 
rbtara såkan, (a gar) et 

kvåt hbman, som hetar bsa-
båkan cela veestra råstara. 
Pl. 1389 A. 

ja2  ska berceta, ner ja 
skuld Ofta mej. da skula ja 
ha et sa kalana ittfkotnigs-
bevis, at ja va rek/it, sa at 
ja [ek 1.v a jefta mej i aant 
heera. a ja kom te en prost, 
som heta salcindar. a han skrev 
melte rektit bevisat, a da 
vela ja, nr ja (ek bevisat, 
vUa, va han skula ha få., 4.e. 
nuen hån sa, at* —: dcv fa-4u  

ligt. Ock far min blev rädd, 
fast det var mitt om dagen, ock' 
gick hem, ock tog sina barn, ock 
(begav) sig hem. Ock han hade 
ett spann med vatten, ock det 
släckte han ut elden med. Ock 
vidare var det inte2. 

Jag heter Gustav Olssons, bor 
i Resteröd socken, (ock äger) ett 
kvarts hemman, som heter Olse-
backen eller Västra Resteröd. 

Jag= skall berätta, när jag 
skulle gifta mig. Då skulle jag 
ha ett så kallande utflyttnings-
bevis, att lag var riktigt, så att 
jag fick lov att gifta mig i ett annat 
härad. Ock jag kom till en prost, 
som hette Salander. Ock han skrev 
mycket riktigt beviset, ock då 
ville jag, när jag fick beviset, 
veta, vad han skulle ha för det. 
Men han så, att —: »det får du be- 

mögliche. Und mein vater ward erschreekt, obwolil es mitten 
am tage war, und ging beim und ulma seine kinder und 
(begab) sich heim. Und er hatte einen eimer mit wasser und 
dam it löschte er das feuer ans. Und weiter war nichts. 
PI. 1388 B. 

Ich heiBe Gustav Olsson3, wohne im kirchspiel Resteröd 
(und babe) einen viertelhof, der Osebackeu oder Västra Resteröd 
heiBt. 
Pl. 1389 A. 

Ich will erzählen [wie es zuging], als ich mich verheiraten 
sollte. Da sollte ich ein sogenanntes auszugszeugnis haben, 
kraft dessen ich das reellt hätte, in einem anderen bezirk zu 
heiraten. Und ich kam zu einem probst, der Salander 
Und er schrieb das zeugnis sehr riehtig und, als ich das zeugnis 
bekam, wollte ich wissen, was er dank haben sollte. Aber er sagte 

i) Upprepning. 2) Hostar. 
3) Tillnamnet höra icke; talaren hostar. 
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bekika va du va a da to 
ja ep en a fiemti a lå pet 
bcklat* te honom*. mcen sa sa 
han: dce va måka lita for 
et &Want* bevis; ja ce van te 
fet måka for et sadant* bevis. 
mcen var for binda enta gustav 
olson jeft sce mcenagon* Rika 
hchr i hc'eradat, uda skala iccla-
&kras et ibfta scej? et da 
fragto ya pröstan, om dce kan 
vara set som man fcbkv jcer 
et, celar om dce ce sa som 
var-heera Utser. a sa to ja 
ep kröna et la pa bc5clat* 
11111. han2  be nojd a glå, 
et yek sina fceda.3  
Pl. 1389 B. 

i mina beesta air, da bruka 
man a get Ut — ep et slei, 
nrer kköka va &, tyd. et nt't 

dce st«, at* man kan fet  

tala vad du vill.» Ock då tog 
jag opp en ock fåmti ock la på 
bordet till honom. Men så sa 
han: »Det var mycket litet för 
ett sådant bevis; jag är van till 
få mycket för ett sådant bevis. 
Men varför kunde inte Gustav 
Olsson gift sig med någon flicka 
här i häradet, utan skulle utan-
härads ock gifta sig?» Ock då 
frågade jag prosten, om det kan 
vara så som man själv gör 
det, eller om det är så som 
Vår Härre utsett. Ock så tog jag 
opp en krona ock la på bordet 
////1. Han2  blev nöjd ock glad, 
ock gick sina fårde3. 

I mina bästa år då brukade 
man att gå ut — opp ock slå, 
när klockan var ett, två. Ock nu 
är det stort, att man kan få 

daB —: »Das kannst du bezahlen, wie du willst.» Und so nahm 
ich eine krone flinfzig heraus und legte ihm [das geld] auf den 
tiseh. Aber da sagte er: »Das ist sehr w enig får so ein 
zeugnis; ich bin gewohnt, för so ein zeugnis vid l zu bekommen. 
Aber waruni konute denn Gustav Olsson nicht irgendein mädcben 
bier im bezirke heiraten, sondern muBte fort und auBerhalb 
des bezirkes heiraten?» Und da fragte ich den probst, oh dies 
so sein könne, wie man es selbst bestimrut, oder ob dies so 
geschehe, wie es der liebe gott angeordnet hat. Und da 
nahm ich eine krone heraus-  und legte sie auf den tisch ////1. 
Er» war zufrieden und froh und ging seines weges3. 

Pl. 1389 B. 
In meineu besten jahren da pflegte man auszugehen — 

aufzustehen und zu mäben, wenn es ein, zwei uhr war. Und 
jetzt ist es etwas besonders, wenn man um seehs, sieben uhr, 

Mindre lucka (på ungefär tre stavelser). 
han upprepas? 3) Hostar. 
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börja kkoka sc'eks, 
nzev &ta (a) nio, et fa fökkat 

rbralsa* a te a sld. 
(behofs) dce in6-1?  

börja klockan säx, sju, till ock 
med åtta ock nio, ock få folket 
i rörelse ock till att slå. 

(Behövs) det mer i? 

Pl. 1390 A. 
s gtr resta jet* te fadavcila 

a skula sebu frukt, a dc'e 
jek enta s& Mat, for ja snida 
for fjo_fon kri_mar a futift:t, 
4re, fast (d)cr va /lina måsk-
stågan. a der va mölsa 
/hat i stån di, ve Hidan", 
fiy-ela va 2a opa a hemta mina 
,slilar tbrjat, a dei sto dc e f 4rd 
rådar kvår. a ja skala Dna 
ince) Uni, for ja skala' te 
14gat hwmtaz fru 124glArj 
a döktor hieglic'erj. sa ya 
hant nc ép héz, te kkoka 
va licikvi två. a sin sa pole 

I går reste jag till Uddevalla 
ock skulle sälja frukt, ock det 
gick inte så galet, för jag sålde 
för fjorton kronor ock sjuttisju 
öre,, fast det var mycket mask-
stungen. Ock det var mycket 
frukt i staden då, vid ett-tiden, för 
då var jag oppe ock hämtade mina 
kärl på torget, ock då stod det flere 
rader kvar. Ock jag skulle skynda 
mig hem, för jag skulle' till 
tåget ock hämta 2  fru Hagberg 
ock doktor Hagberg, så jag 
hann nätt opp hem, tils klockan 
var halvl två. Ock sen så körde 

niitunter auch am acht und neun beginnen und die leute in 
bewegung und zum Innen bringen kann. 

(Bedarf) es mehr 4? 

PI. 1390 A. 

Gestern reiste ich nach Uddevalla und sollte obst verkaufen 
und das ging nicht so schlecht, denn ich verkaufte för vierzehn 
kronen und siebenundsiehzig öre, obwohl es sehr wurmstichig 
war. Und es war viel obst in der stadt am ein uhr, denn da 
war ich oben und holte meine behälter auf dem markte und da 
stauden noch tnehrere reihen. Und ich sollte nach hause eilen, denn 
ich sollte zum zug und frau Hagberg holen und doktor Hag-
berg, so da13 ich eben nach hause kam, als es halb zwei 

i) Fråga, som den talande riktar till upptagaren. 
2) Uppehåll. 
5-120988. Sv. landsm. P oll a k. 
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ja sa te stafc'2n a hemta 
fru hagbieri a, a sin, sa va 
japa bsabedcan mce hcbstm a.. 

jag så till stationen ock hämtade 
fru Hagberg ock — ock sen så var 
jag på Osebacken med hästen ock .. 

Pl. 1390 B. 
resta jd te ixdavåla 

a skala scekia frukt, a die 
jek enta sa Mat, ja sedda 
for båten kripiar a fatt.» 
bra, sa frokan rugmon va ra-
ta belåtan. ja -  fek tv dt kra-
nar z drbtaspcegar, få ...te ha-
da gat brå. a Aglan* for ja.. 

I går reste jag till Uddevalla 
ock skulle sälja frukt, ock det 
gick inte så galet, jag sålde 
för fjorton kronor ock sjuttisju 
öre, så fröken Nyman var rik-
tigt belåten. Jag fick två kro-
nor i drickspängar, för det 
bade gått bra. Ock sedan for jag.. 

PI. 1390 C. 
a sa va ja a hemta 

korjana pa tårjat, a dcer va 
måka frukt kvit..d.a, a cice-,cyto 
tre, fira radar kvå gcestan. 
shlan* sa resta jal hem„ a sa 
va ja te stafcjn, a hemta 
fru hagbierj & dö/der hag- 

a 'oka dom hhtt. 

Ock så var jag ock hämtade 
korgarna på torget, ock där var 
mycket frukt kvar då, ock där 
stod tre, fyra rader kvar nästan. 
Sedan så reste jagl hem, ock så 
var jag till stationen ock hämtade 
fru Hagberg ock doktor Hag-
berg, ock körde dem hem. Ock 

uhr war. Und dann fuhr ich also zur station und holte frau 
Hagberg und — und dann war ich auf Oseba,cken mit dem 
pferd und . . . 

Pl. 1390 B. 
Gestern reiste ich nach Uddevalla und sollte obst ver-

kaufen und das ging nicht so schlecht, ich verkaufte för vier-
zehn kronen und siebenundsiebzig öre, so dat fräulein Nyman 
recht zufrieden war. Ich bekam zwei kronen als trinkgeld, 
weil es so gut gegangen war. Und dann futil. ich . . . 

Pl. 1390 C. 
Und dann war ich auf dem rnarkte und holte die körbe und da 

war noch vid l obst fibrig und da standen noch fast drei, vier reihen. 
Nachher reiste ich alsol nach hause, und dann fuhr ich zur 
station und holte tran Hagberg und doktor Hagberg, und fuhr 

1) Uppehåll. 
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frokan map fek eilea nt_c fra 
restara ›sörka, we. a *dan* 
sa va ya te 12sabtilsan mce 
&Utan, a sMan*, neer ja jot 
(d)eb, va ja te svhbee,s mcv  

sin, neer ja kam hen) 
a hada jo  t (d)ek, va ja pet 
stret); at* skrzga cetar kra 

.a fa h4t &im, a sin eda . . .  

fröken Maja fick åka med från 
Resteröd kyrka, med. Ock sedan 
så var jag till Osebacken med 
hästen, ock sen, när jag gjort 
det, var jag till Svanbergs med 
is, ock sen, när jag kom hem 
ock hade gjort det, var jag på 
stranden att skrika efter korna 
ock få hem dem, ock sen efter . . . 

Pl. 1391 A. 
jet kom te frokan ngman 

for &lya Ledan*.  a ila va 
treegail rakt i vanfhtsal. cher 
va sa moka ()greks (I 1 1)1  i var-
hada gag, sa dt la mutan 
kid, pet hela nimisida* pa trck-
gan. a sedan* sa ha vt 
årlMat ci cendrat ém. vi  
seet9 ta fridetree ét r, a 
&lya é r, a fc'em R ar i 
,,s4kstrekgati. a sen ha vi 
scet nya kretsbcer, som vi ha 

Jag kom till fröken Nyman 
för älva år sedan. Ock då var 
trädgården riktigt i vanskötsel. Där 
var så mycket ogräs (///)' i var-
enda gäng, så att de låg nästan 
öde, på hela nordsidan på träd-
gården. Ock sedan så har vi 
arbetat ock ändrat om. Vi 
satte tie fruktträd ett år, ock 
älva ett år, ock fäm ett år, i 
köksträdgården. Ock sen har vi 
satt nya krusbär, som vi bar 

sie beim. Und fräulein Maja durfte von der kirche Resteröds 
aug mitfahren. Und nachlier, da fuhr ich nach Osebacken mit 
dem pferd und nachher, als ich dies getan hatte, war ich bei 
Svanbergs mit eis, und nachher, als ich heimgekommen war und 
dies getan hatte, war ich auf dem strande, um nach den kithen 
zu schreien und sie nach hause zu bringen, und dann nachher.  

Pl. 1391 A. 
Ich kam zu fräulein Nyman vor elf jahren. Und da war der 

garten recht verwalarlost. Da war soviel unkraut (///)2  auf allen 
wegen, so da13 sie fast zerstört waren auf der ganzen nord-
sejte im garten. Und nachher haben wir gearbeitet und tunge-
ändert. Wir setzten ein jahr zehn obstbäume und ein ja lir elf 
und ein jahr fiinf im kitcheugarten. Und nachher haben wir nue 

1) Möjligen en lucka på ett par stavelser. 
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tcit tfra -- som vt ha tåt tfra 
2akopsbdri. a dcir bir bck-
,5a st6ra nu, sa dce ce åldelas 
fojkrikkkit. nce.ji kom hit, 
sa va dr sa smei som — dcv 
va åldelds talat. dce hada 
v(at) en sleetbo fårut, a hån 
hada fot (d)ce sa ila. a 
sidan* sa ha vt bokt te vilan* 
pa bada  sid or * ,pa fråmsidan* 

fisidan*, a lakt ut stin-
Ntan aldelas fotykrckleht, 

anU rat sa moka fåsa ht b',örn-
star ////' dcer apa, sa d&r ce 
sa fint a grcint tui sa, mot 
va dce vet, ncer ja kom dit. 
a sidan* sa ha dt bokt 
hås ta mcb2, a nue tvei rom 
a Ok, a §eelara tneinar. 
sidan* sa ha frokan röda bokt 
pa (ovra) ,sida* vckgan*, sa 
dcer ce sa ri.cht grcint, dr 
nu&a bråtbckris har vila 
icesra åra.  

tagit ifrån — som vi har tagit ifrån 
Jakobsbärg. Ock där blir bär 
så stora nu, så det är alldeles 
förskräckligt. När de kom hit, 
så var de så små som — det 
var alldeles farligt. Det hade 
varit en slättbo förut, ock han 
hade skött det så illa. Ock 
sedan så har vi byggt till villan 
på båda sidor, på framsidan ock 
sjösidan, ock lagt ut stenfoten 
alldeles förskräckligt, ock plan-
terat så' mycket faseligt blom-
ster //Hl där oppe, så där är 
så fint ock grant nu så, mot 
vad det var, när jag kom dit. 
Ock sedan så har de byggt nya 
hus till mig, ock 2  med två rum 
ock kök, ock källare itiunder. Ock 
sedan så har fröken Rodhe 
byggt på (övra) sidan vägen, så 
där är så redigt grant, där 
med. Ock Brattbergs har en villa 
längre oppe. 

stachelbeeren gesetzt, die wir von — die wir von Jakobsbärg be-
zogen hatten. Und .da werden die beeren jetzt so gro13, so dal3 
es ganz schrecklieh ist. Als sie herkamen, da waren sie so klein 
wie — das war ganz schreeklich. Da war fräher einer aus der 
ebenegewesen,uud der hatte die wirtschaft so schlecht gefährt. Und 
nachher haben wir an der villa zugebaut auf beiden seiten, an 
der vorderseite und an der seeseite, und den sockel ganz schreck-
lieb hinausgelegt und so eutsetzlich viel blumen angepflanzt 
/ /fil da oben, so da13 es jetzt so fein und httbsch ist gegen-
tiber dem, was es war, als ich hinkam. Und dann haben sie 
för mich ein neues hans gebaut, mit zwei zimmern und ktiche 
und keller darunter. Und dann hat fräulein Rodhe au! 
der (oberen) seite des weges gebaut, so daB es recht 
htibsch dort ist, dort auch. Und Brattbergs haben eine villa 
weiter oben. 

Lucka på två eller tre stavelser. 
Ordagrann översättning. 
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Pl. 1391 B. 

ja ce fijd åtanhånra scekstl-
tr6 diren ntana seeptcknibar. 
a hetar jan nton nuitson, 

ri,stara s6kan. 

Jag är född adertonhundra säxti-
tre, den nittonde september, 
ock heter Johan Anton Mattsson, 
i Resteröd socken. 

Pl. 1391 C. 

nibz får han heta matias 
vidtson, a nt vdona hu heta 
°nita åndAson. mima 
levar cenå* ce futdr(5 eir. 

. Min far ban hette Mattias 
Mattsson, ock min mamma hon hette 
Olena Andersson. Ock mamma 
lever ännu ock är sjuttitre år. 

Pl. 1392 B. 
Ich bin am 19. september 1863 geboren, und heil,Se Johan 

Anton Mattsson, im kirclispiel Resteröd. 

Pl. 1391 C. 
Mein vater, der hiel3 Mattias Mattsson und meine mutter 

die hie13 Olena Andersson. Und die mutter lebt noch und ist 
73 jalire. 

XVIII. Folkmål från Nyekleby, ön Orust i Bohuslän. 

Efter Jou. TIMMER ABRAMHAMSSON, jordbruksarbetare i Myckleby. 
Täx te r na äro efteråt upptecknade av GIBBON DANELL. — Tran s - 

sk r i pt i on (i landsmålalfabet, jfr ovan s. 65) ock svenska översättnin-
,ren av DANELL. 

*) Riksspråk. 

Pl. 1392 A. (Hela plattan iir mycket otydlig.) 

de gar an a fiska makrill Det går an att fiska makrill' 
pa 2  lb•ira vis. en kan fiska på 2  flere vis. En kan fiska 

Pl. 1392 A. 
Es geht an, makrele auf 2  verschiedene weise zu fischen. 

Gammalt lånord i dialekterna från riksspråk. 
på upprepas. 
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inåkril ina gag, en kan fiska 
9nitkra nue' kråg et2  våd. 

makrill med garn , en kan fiska 
med a krok ock 2  vad. 

Pl. 1392 B.3  

jåa, båtan far alt liga stil, 
mcen da far en (h)a ////4, 
som kolar batiot kvår. 

ja ya, tbkcin getr an hålet a 
Vrån kat. kan gar Inta al-
tt liga dcint. 

ya, han sprigar ofta op 
fcekva6  våtartfita. yaa 

Jaa, båten får allt ligga still 
men då får en ha //Ha, som 
håller båten kvar. 

Ja ja, ibland går han högt ock 
ibland lågt. Han går inte all-
tid lika dant. 

Ja, han springer' ofta upp i 
själva6  vattenytan. Jaa //// 7. 

Pl. 1392 C.8  

)(2, dce va° mOka bra. 
jaa dei, da 11111°. 

Jo, det var mycket bra. 
Jaa då, det /ffi" 

Man kann makrele mit dem netz fischen, man kann makrele 
mita der angel fischen und' dem graBen netz. 

PI. 1392 B.3  

Ja, das boot muf3 wohl still liegen, aber da muii 
haben, das das boot festhält. 

Ja ja, rnitunter gelft sie hoch und mitunter tief. 
nicht immer auf gleiche weise. 

Ja, sie springt5  oft auf die wasseroberfläehe selbst. 

Pl. 1392 C.8  

Ja, das war sehr gut. 
Jawohl, es ////. 

man  

Sie geht 

Jaa ////7, 

   

1) Ordet Ince upprepas. 2) a upprepas. 
Några frågor rörande inakrillfångst riktas till Abraltamssou. 
Lucka. Ett ord fattas i täxten. 
Eller att översätta med går 'gehe. 
op t fe-, op t Mya 'upp i sjä-, upp i själva'. 
Lucka. Meningen är kanske: Jan, det tror jag nog kan vara 

('Jaa, das, glaub' ich, kann wohl sein'). 
Svar på en fråga om den senaste höskörden. 

8) eller va? 
10) Här är en lucka i täxten på flere ord. 
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da; jek alt brå a fet Dl 
cice va' brå vzidar a få 

In KIL 

Det gick allt bra att få in 
höt. Det var' bra väder, att få 
in höt. 

Es ging schon gut, das heu zu bergen. Es war' gutes wetter, 
das hett zu bergen. 

XIX. Folkmål från Valla, ön Tjörn i Bohuslän. 

Pl. 1393 efter MATTIAS KRISTIANSSON, bonde i Valla; pl. 1394 
ock 1395 efter OLAVUS JONASSON, bonde ock köpman i Valla. 

Täxterna äro efteråt upptecknade, transkri berad e med lands-
målsalfabet ock ö v ersatta till riksspråk av DANELL (jfr s. 65 om 
transkription i landsmålalfabet). 

* Riksspråk. 

Pl. 1393. (Hela plattan är tämligen otydlig.) 

finias pa hemanat* eevja 
åtan2  hun(d)ra et trwtttvd dwn 
fietana oktöbar. sa bink vt 
do,.. ta åtan hitn(d)ra et trcett-
p. åfl•dztada clwr tfra 11113  
tzl et håman lcegra båt 11113. 
(ken bana april skula Inzn 
får get in(a)var fjOan at in-
lan, cetar hdm, fo lce va 
(tårviekst eke dt). a hu 
cice nu vd, set be (h)an vilsa 
tåga pet isan, eken bane 

Föddes på hemmanet Ävja 
aderton'-hundra ock trettitvå, den 
sjuttonde oktober. Så bodde vi 
där till adertonhundra ock tretti-
sju. Avflyttäde där ifrån ////3 

till ett hemman längre bort ////3. 
Den tionde april skulle min 
far gå in över fjorden åt In-
land, efter halm, rör det var 
(torrväxt det året). Ock hur 
det nu var, så blev han vilse 
täken på isen, den tionde april, 

[Ich] wurde geboren auf dem hofe Äfja im jahre achtzehn-
hundertundzweiunddreiBig am siebzehnten oktober. Dann wohnten 
wir don bis zutn jahre achtzehnhundertsiebenunddreissig. Und 
siedelten von dort ////3  zu einem hofe tiber, der weiter fort 
lag ////3. Am zehnten april sollte mein vater tiber den fjord 
nach Inland, um stroh zu holen, denn es war (»dtirrwuchs» in 
diesem jahre). Und wie es nun war, so verirrte er sich im 
nebel auf dem eise, am zehnten april, (und) man fand ihn 

De båda orden cice va upprepas av den talande. 
upprepning? 3) Lucka i täxten. 
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(a sa) bita di inta p-n 
faren trklja* (dgnat) fek di 
rc'et pa-n. sa sad mi m6.,ter 
a et par (ir a strc'evki nie 
disa sina ba. je va pa 
seeta dt (d)a, bror min.  v.ct 
hakvcjant 6ir. sa bada (h)ii en 
ieldra sn, vblhan* va 

— bu arla vat ylft ér 
fr —hdti — han pftd 

Og der, a skala re,Kra 
al (k9t9Tcla) alti1u5p pa et 
pdr dr. sa  kom mör at /Uti- 

//// 2  a vi (va) pa kir 
fc_5t. vt ha lita etar får, 
men dce jek eit i bhapföst-
ran. a ve 4a a,9 (da- ja 
('ek je ta mi neerag sasom* 
vgg65,5a //// 2  

(ock så) hittade de inte på honom 
förrän tredje (dygnet) fick de 
rätt på honom. Så satt min mor 
där i ett par år ock strävade med 
dessa små barnen. Jag var på 
sjätte året då, bror min var 
halvtannat år. Så hade hon en 
äldre son, vilken var tjuge 
år då — hon hade varit gift en 
gång förr — han — han köpte 
gärden där, ock skulle regera 
ock' (förstörde) alltihop på ett 
par år; Så kom mer åt fattig-
gården //// 2  ock vi (var) på bar 
fot. Vi hade litet efter far, 
men det gick åt i barnuppfost-
ran. Ock vid tio års ålder så 
fick jag ta min näring såsom 
vallgosse //// 2 

Pl. 1394. 
d )(Masen, svånvik, foct 

ålan hfindra tretifil den 
0. Jonasson, Svanvik född 

aderton hundra trättisju, den 

nicht vor dem driften (tage), man stiel3 nicht frither auf ihn. 
So sa13 meine mutter einige jahre da und mtihte sich ab mit 
diesen kleinen kindern. Ich war damals im SeChS1C11 jahre, 
mein bruder war anderthalb jahre. Sie hatte auch einen 
älteren sohn, der damals zwanzig jahre alt war — sie war 
schon vorher verheiratet gewesen — er — er kaufte den 
hot da und sollte ihn leiten und' (ruinierte) alles in ein 
paar jahren. So kam die mutter ins armenhaus //// 2  und 
wir standen mittellos da. Wir hatten ein wenig vom vater, 
aber das ging in der kindererziehung auf. Und im alter 
von zehn jahren musste ich mein brot ars hirtenknabe ver-
dienen ////2  

Pl. 1394. 
0. Jonasson, Svanvik, geboren 1837, am ersten april, in 

a uppropas. 
Lucka. 
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fåna april, i eg ggicl som hetar 
(migkarp') i våla s6kdn. 
tipf4clas* a göda* forc8drar*. 
a neer j(a)2  va tri dr, sa mis-
ta ja min fådar*,sa mödran* 
va cegka. a hu sto for g lan*, 
sa ja hada inåka br43, tes 
ja va fchntan tir. a da va 
dcv måka(d) låda s vcbclan*, mir 
cen dcv cv nu fo- ticlan*, ud 
a skiva hel(a)4  nietara, 
sprag te tsar I/// 3  fra mils 
v4 & levda ittinc'et g6t. 
sin, da ya hada gat a friat 

lnaga år, sa jbfta ja incej, 
da jce va puga-två år. a sa 
"ofta jce (en Me), som heta 
svånvik, a cber bår jce ten 
de. da j(a)3  va(t) böna i 
nagra* år, da borja ja nite  

förste april, i en gård som heter 
(Möglarpi) i Valla socken. Ock 
uppföddes av goda föräldrar. 
Ock• när jag var tre år, så 
miste jag min far, så modren 
var änka. Ock hon stod för gården, 
så . jag hade det mycket bra, tils 
jag var fämton år. Ock då var 
det mycket ute i världen, mer 
än det är nu för tiden, ute 
ock 'skoja hela nätterna, ock 
sprang till töser ////5  flera mils 
väg. Ock levde utmärkt gott. Ock 
sen, då jag hade gått ock friat 
i många år, så gifte jag mig, 
då jag var tjugetvå år. Ock så 
köpte jag (en gård 6), som hette 
Svanvik, ock där bor jag än i 
dag'. Då jag varit bonde i 
några år, då började jag med 

einem hof, der (Möglar') i) hei13t, im Valla-kirchspiel. Und 
wurde von guten elteru erzogen. Und als ich drei jahre war, 
so verlor ich meinen vater, so war die mutter witwe. Und sie 
stand dem hofe vor, so da.6 ich es sehr gut hatte, bis ich 
ftinfzehn jahre war. Und da war man viel draul3en in der welt, 
niehr als man es jetzt zu sein ptlegt, draufSen und dimehlärmte 
ganze nächte und eilte zu bauerndirnen ///i mehrere meilen weg. 
Und nian lebte auflerordentlich gut. Und später, nachdem ich viele 
jahre gefreit hatte, so heiratete ich, als ich zweiundzwanzig 
jahre alt war. Und da kaufte ich einen hof 6, der Svanvik 
hia, und da wohne ich noch heute. Nachdem ich einige jahre 
lang bauer gewesen war, da begann ich niit dem handel und 

Andra stavelsen i namnet är osäker. 
Vokalfärgen kan ej bestämmas. Däremot höres i det följande 

några gånger tydligt ja. Se s. 65, anm. 1. 
Hostar efter bret. 
Slutvokalen i ordet är osäker. 
Här föreligger möjligen en mindre lucka. 
en geul är osäkert; kanske snarare Man (den hof)? 
Hostar. 
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hdndal, a dce yek iitmdt brd. 
>å a hUstra fota (dcen), 
ince driesar a piga- te >klp. 
a sin (h)avi fat fkira båg, 
a dr cc batiefta a ha t 
brå. — j. åt il hamar, a 
bii svanvik, eclicin har ha;i-
daln (hcerbrevid). ya va 
hånlara i trcetinia år a åm-
sc'eta varar for en foiti tåsan kro-
nar om eirat*, §opta for ibkan, 
fran okt6bar te desckinbar, for 
åta tåson Myra, värja år 
varp vika* zfran okt6ba-te 
descimbar. sa  ja har måka 
våt a handlat. 

handel, ock det gick utmärkt bra. 
Jag ock hustrun skötte (den), 
med drängar ock pigor till jälp. 
Ock sen har vi fått flera barn, 
ock de är bortgifta ock har det 
bra. — Ja, en i ,  Hammar, ock 
en i Svanvik, ock han har han-
deln (härbredvid). Jag var 
handlare i trättinio år ock om-
satte varor för en fyrtitusen 
kronor om året, köpte för ibland, 
från oktober till december, för 
åtta tusen lhavre, varje år i 
varje vecka ifrån oktober till de-
cember. Så att jag har mycket 
varit ock handlat. 

Pl. 1395. 
6 >Snasen, svanvik. cc fod 

atan håndra a trcetzfå, dcen 
fena april. a har hat dffl 
brå r sina clkar*, sa nu cc an 
futitii a et hcilt dr. a da 
han va futztvei år, sa hade an 

0. Jonasson, Svanvik. Är född 
aderton hundra ock trättisju, den 
förste april. Ock har haft det 
bra i sina dagar, så nu är han 
sjuttitre ock ett halvt år. Ock då 
han var sjuttitvå år, så hade han 

es ging aufSerordentlich gut. Ich und rueine frau versahen 
(ihn), mit burschen und mädchen zur hilfe. Und dann haben 
wir mehrere kinder bekomnien und diese sind verheiratet und 
es geht ihnen gut. — Ja, eines in,  Hammar und eines in 
Svativik und er hat das geschäft (bier nebenan). Ich war 
neununddreilSig jahre kaufmann und hatte einen umsatz von 
40,000 kronen im jahr, kaufte mitunter von oktober bis dezember 
fur 8,000 hafer, jedes jahr in jeder woche von oktober bis de-
zember, so dal3 ich sehr mit dem handel beschäftigt war. 

PI. 1395. 
0. Jonasson, Svanvik. Wurde geboren 1837, am ersten 

april. Und hat es sein lebtag gut gehabt, jetzt ist er 731/r 
jahre. Und als er 72 jahre war hatte er goldene hochzeit und 

1) 61 2 upprepas. 
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gålbrillop, a d& jek iLttmcvt 
brå. a Utsira ca sncel 
dbktt, sa vt tribs mbket vce(l), 
ha jot i åla dd,r. a ja ha 
å grat nzcey målsat i al mtn 
tt, for ja ento ibfta mce él 
år Mr, fe-, dcb hada ya real-
itet* tel 11 / 11. mcen ja Ma 
enta Ofta me. ja ha vant 
mbka lbsan ma gågar, fe... 
dca skula ha val sa röht. 
ta knskar, at åla kan ha sa-
Ina Mrntan* som ittg* ////2 
va ha Parat sce, a fokl; ca 
11112  snu, a åla ce mitntra 
glåda*, som vi a vård*. har 
anta sndst nan, utan åla ha 
vant veenlia a sneda, a jet 
mot (d)61n. vt har en &bykt 
bgs svånvik, MCE en stor båg-
nad*, a ma b(å)nar, et åla 
ma brå. a hcer ca åla 
sea, hånvcbrkara, a hån-
tara, & neemdamcknar,  

guldbröllop, ock det gick utmärkt 
bra. Ock hustrun är snäll ock 
duktig, så vi trivs mycket väl, 
har gjort i alla dar. Ock jag har 
ångrat mig mycket i all min 
tid, för jag inte gifte mig ett 
år förr, för det lade jag rättig- 
het till // / /i. Men jag ville 
inte gifta mig. Jag har varit 
mycket ledsen många gånger, för 
det skulle ha varit så roligt. Ock 
jag önskar, att alla kan ha 
samma förmån som jag //// 2. 
Världen har förökt sig, ock folk är 
////2  snälla, ock alla är muntra ock 
glada, som vi har varit. Har 
inte snäst någon, utan alla har 
varit vänliga ock snälla, ock jag 
mot dem. Vi har en trevlig 
by i Svanvik, med en stor bygg-
nad, ock många bönder, ock alla 
mår bra. Ock här är alla 
sorters hantvärkare, ock hand-
lare, ock nänademän, ock 

es ging auaerordentlich gut. Und die frau ist freundlich und 
tiichtig, so daa wir uns sehr wohl befinden und wir haben uns unser 
lebtag wohl befunden. Und ich habe es mein leben lang sehr 
bereut, dal ich nicht ein jahr frither geheiratet habe, denn dazu 
wäre ich berechtigt gewesen /11/1. Aber ich wollte nicht heiraten. 
Ich bin oft [dartiber] sehr betrtibt gewesen denn das wäre so 
sehön gewesen. Und ich wilusche allen, ebenso gliick zu ha- 
ben wie ich //H 2. Die welt hat sich vergröBert und die 
menschen sind ////2 freundlich und alle sind munter und fröhlich, 
wie wir es waren. Ich habe niemand angeschnauzt, sondem 
alle sind freundlich und lieb gewesen, und ich ihnen gegentiber. 
Wir haben ein gemiitliches dorf in Svauvik mit einem groBen 
haus und viele bauern und allen geht es gut. Und hier sind 
handwerker aller art und kaufleute ind schöffen und ein 

1) Större lucka. 2) Liten lucka. 
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hierasdtimara, a måttara, 
smidar, a ala mjalta setaj 
hånrykrkara, sa h&-r w måka 

jeera, a åla ha .gåt 
brå. a nu har vt sa get 
vckdar*, reegna... jitma dågar* 

trkaiia. sa d& kan 
igan bedra varkan pnska scej 
celar mei, cen vi jcer i svånvik.  

häradsdommare, ock mjöluare, ock 
smeder, ock alla möjliga sorters 
hantvärkare, så här är mycket 
att göra, ock alla har det gott ock 
bra. Ock nu har vi så gott 
väder, rägnar somliga dagar .ock 
torkar somliga. Så att det kan. 
ingen bättre varken önska sig 
eller må, än vi gör i Svanvik. 

bezirksriehter und mtiller und schmide und handwerker aller 
rnöglichen art, so dal es bier viel zu tun gibt, und alle 
haben es gut und schön. Und jetzt haben wtr so gutes wetter, 
es regnet einige tage und ist einige tage trocken, so da13 es 
sich keiner besser wiinschen oder es besser haben kann als wir 
hier in SvanVik. 

XX. Utjämnat sydsvenskt riksspråk med blekingsk färg.. 

Efter HERMAN SÖDERBERGH, lic. fil., lärovärkslärare i Lund' 
Täxter ock fonetisk transskription utförda av HÖDERBREGH 

(transkription efter Wulif's förslag i anslutning till »Le maitre phona.»). 

Två anekdoter i bearbetning. 
Pl. 1396 A. 

an barlint4d a  en4alsk sho'cla- 
spe2lara sam heta fut4, va an 
gan uct(a) a re3s1a 2  i. ves3tra2  
ennan  b. en" da4  kam han Hl 
et vce3.9hUt.28 d j an titan to3ba- 
ty'clli sta4  e skula eta mid4a. 

En berömd engelsk skåde-
spelare, som hette Foot, var en 
gång ute ock reste i västra 
England. En dag kom han till 
ett värdshus i en liten obe-
tydlig stad ock skulle äta middag. 

 

Pl. 1396 A. 
Ein bertihmter engliseber schauspieler, der Foot hie13, war 

einmal auf einer reise im westen Englands. Eines tages kam 
er zu einem wirtshaus in einer kleinen, unbedeutenden stadt 

a) Här ock överallt i stycket är r tungrots-r = landsmålalf. 5. 
b)= bögsv. en4land. e) Sydsv. även e4n. 
d) 1 högsv. med supradentalt s i första stavelsen. överallt där 

r bortfallit före kons. fiones en mycket svag glidning, så på s. 77 i 
ba3jmes2taran, up2mce2ksamhet 0. 8. y. 

a) Högsv. sta4d. 
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.ef4ta mid4an fro3gada2  hatel3-
&Oda» b, va han tykt(a) am 
ma4tan. ja har estit2  an so4  
mid4a sam tratis no3gan2  i he31a2  
-eri4lan, sa fat4  — me uns- , danta3g av hee ba3jmes21aran, d  
.sa ?medan. ne3a2  min san4, 
pm ja4  un3danta2r vern4  de 
va3ra2  mon3da2, svarada futi. 
da mas3tae ni 2  helt eri4 halt, 
skrek ve4dan. nut4  ble da an 
hefdti2  dispy4t, a slza4tat b1e4v, 
at fut4  drcogs in/at ba3 jmes2-
taran, sam festa hans up3mce2k-
samhetg po de4  fak3tum2, at 
man i den4  sta4dan sedan tur3-
min2esi 1i4d a13tid2  briukada 
gun3danta2  ba3jmes2taran, va4  
ari4  man u43Ia21ada et a13men2tr 
am3döm2a. Tuta bla döm4d at  

Efter middagen frågade hotell-
värden, vad han tyckte om 
maten. »Jag har ätit en så god 
middag som trots någon i hela 
England», sade Foot — »med un-
dantag av härr borgmästaren», 
sade värden. »Nej, min sann, 
om jag undantar vem det 
vara månde», svarade Foot. 
»Det måste ni helt enkelt», 
skrek värden. Nu blev det en 
häftig dispyt, ock slutet blev, 
att Fot drogs inför borgmäs-
taren, som fäste hans uppmärk-
samhet på det faktum'', att 
man i den staden sedan ur-
minnes tid alltid brukade 
undantaga borgmästaren, var 
gång man uttalade ett allmänt 
omdömme. Foot blev dömd att 

und wollte zu mittag essen Nachdem mittagmable fragte 
der wirt, wie er niit dem essen zufrieden sej. »Ich babe so gut. 
zu mittag gegessen wie niemand in ganz England», sagte Foot — 
»mit ausnahme des herrn bärgermeisters», sagte der wirt. »Nein, 
meiner treu! ich nehme niemanden aus, wer es auch sei», antwor-
tete Foot. »Das mässen sie ganz einfach!» schrie der wirt. Nun 
entstand ein heftiger disput und das ende war, da15 Foot vor 
den bärgermeister gefiärt wurde, der Hm darauf aufmerksam 
machte, dal3 man in aieser stadt seit urdenklichen zeiten immar 
den bärgermeister auszunehmen pfiegte, so oft man eine all-
gemeine behauptung aussprach. Foot wurde zu einer strafsumtne 

Högsv. ertar. b) I högsv. supradentalt d. 
C )  llögsv. her. d) Högsv. ba3rjmes2taran. 

) mos3ta nie: »akeent-infattning›. När orden uttalas vart för 
sig, lyda de mos342, ni4; men i satsen antingen som här med fram-
flyttning av ake. 2 till ni, eller mas3ta2  ni med fullständigt akcent-
löst ni. 

2 ) Högsv. infcer. 
g) Högsv. up3mce2rksamhet (eller up3mcerksamhet2, i Söderberghs 

uttal även up3meksamhe2t). 
Il)  p det faktum, i vardagsspråk; i skriftspråk snarast därpå.. 
) Högsv. ta3rmin2as; i talarens mun låter tu tämligen öppet; 

i st. för r höres ett svag ›vokalmumtuel». 
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b03tai en4  fi14i11, deför at' han 
in3ta2  hadd velat TV% sej ePta 
et ve3data2gatå bru44k. ncee fat' 
batanada bo4tanaf , fökla4rada g 
han, at han an3so2  hatel3ece2dan 
sam dsn stce4stab do3rdn9  i kris3-
tanhe2tan — me un3danta2g av 
hce ba3jmes2taran. 

böta en skilling, därför att" han 
inte hade velat rätta sig efter 
ett vedertaget bruk. När Foot 
betalade böterna., förklarade 
han, att han ansåg hotellvärden 
som den störste dåren i kris-
tenheten — med undantag av 
härr borgmästaren. 

Pl. 1396 B. 
an en4alsman ot mi14a po 

et hatet' i ii4na. de va sce3-
fi12t an flit3;ret2  sam fil han" 
myk3a2  i sma4kan. han no3-
pad2a po jy3paran2  föri at fo 
ve310, va han hade estit2. fe14v 

trmd3a han2  k, at de va an3k-
ste2k, men eftasoml han in3ta2  
kunam tala jine4siska, pe3kada 

En engelsman åt middag på 
ett hotell i Kina. Det var sär-
skilt en kötträtt som föll honom 
mycket i smaken. Han ro-
pade på kyparen för att få 
veta, vad han hade ätit. Själv 
trodde han, att det var ank-
stek, men eftersorni han inte 
kunde tala kinesiska, pekade 

von einem schilling verurteilt, weil er sich nicht nach dem her-
kömmlichen brauche hatte richten wollen. Als Foot die strafsumme 
bezahlte, erklärte er, dal er den wirt fiir den grö13ten toren in 
der ehristenheit halte — nåt ausnahme des herrn btirgermeisters. 

Pl. 1396 B. 
Ein engländer afi in einem hotel in China zu mittag. Be-

sonders eine fleichspeise sehmeckte ihm sehr. Er rief den 
kelluer, um zu erfahren, was er gegessen hatte. Er selbst meinte, 
es sei entenbrateu, aber da er nicht chinesisch spreehen konnte, 

Högev. dcerfcer. 
b) darfor att = skriftspr. emedan; i samtalsspråk snarare för att. 

Gott exempel på »akeent-infattning». Det heter ret3a2, 
erta, men reta sej ePta. Jfr s. 74, not e. 

(1)  Högsv. ve3darta2gat eller utan r med suprad. t. 
Högsv. ner. 
Högsv. b04tarna eller utan r med suprad. n. 
Ilögsv. fiprklu4radd. 
Högsv. sta,,29-sta2  eller utan r med suprad. s. 
Högar. fcer. 

k) Likaså gott exempel på »akeent-infattning»: trcod3a2, 
men trwd3a han2 ; jfr nedan pc3katia han2. 

1 ) I Itögsv. föråldrat (ersättes av det, som). 
ng Högsv. kun(d)a. 
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han2  po fånat o snat3rada2  
sam an aekai. ly3paran2  
gre4p hanam, men ska3kada2  po 
huevat2  a  o fe13c1a2  sam an hien4  b.  

han på fatet ock snattrade 
som en anka. Kyparen be-
grep honom, men skakade på 
huvudet ock skällde som en hund. 

zeigte er auf die schässel und schnatterte wie eine ente. Der 
kellner verstand ihn, aber schtittelte den kopt' und bellte wie 
ein hund. 

XXI. Riksspråk från Småland. 
Efter HÅKAN SJÖGREN, docent i Upsala. Lätt samtalsspråk. Täx- 

ten är upptecknad av Sjögren före intalandet. Alun. i riksspråkets 
ljudbeteck n i ng. 

Pl. 1380. 
Täxt. 

(Det hela talas två gånger.) 

Det har varit så rägnigt nu 
några dagar, ock det brukar det 
ju vara vid denna tid. Det är 
svårt för dem som inte ha fått in 
säden än; nu blir det inte gärna 
några torkdagar mer att räkna på. 
— 1 morgon skall jag till Lövsta 
Bruk'; det blir att resa med skjuts 
två ock en halv mil från stationen, 
ock får vi bara vackert väder, så 
blir det roligt att komma ut 
ett slag. — Annars är det sällan 

Samtalsspråk. 

De — watt — rägnitt 
nåra dar — de brukar de 
va va (vi) — Dit 
svåt — di 
bli de 
nåra — dar — å 
mon ska ja te 
de bli å — mä 
å — frå 
å — vakket 
bli de rolit å 
Annas ä de 

PI. 1380. 
Es ist nun einige tage so regnerisch gewesen und so pflegt 

es ja in dieser zeit zu sein, Es ist schwer ftir die, welche die 
saat noch nicht eino•

b
ebracht haben; nun kommen kaum einige 

trockene tage, auf die man nallen kann. — Morgen soll 
ich zur Löfsta-hättel; da mui3 man mit dem wagen zweieinhalb 
meilen von der station aus fahren und, bekommen wir nur 
schönes wetter, so wird es angenehm sein, ein wenice

b 
 hinauszu-

kommen. Sonst geschieht es jetzt selten, da IS ich fort bin; 

a) Högsv. hut3va2  eller huv3a2. b) Högsv. hun4d. 
1) Järnbruk i Uppland. 
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jag är borta nu; det1  står inte 
tills att komma ifrån, om en 2  skall 
hinna med någonting. —Nils kom 
hit i söndags afton ock föreläste 
på kvällen i Gamla Uppsala. Martin 
ock jag var därute3  ock hörde på. 
Det var alldeles utmärkt; ock de 
tycktes vara särdeles belåtna. Vi 
åt middag tillsammans i går, 
ärter ock fläsk, som han tycker så 
mycket om, ock våfflor efteråt.  

ja ä botto — de 
te å — ska 
mä nånting 
söndas — å 

å ja va — å 
De va — å di 
va sädeles 
midda tesammans 
ätter å 
mycke — å vaffler 

es ist nicht möglich, los zu kommen, wenn man mit einer 
arbeit fertig werden sol!. — Nils kam sonntag abeuds her und 
hielt am abend einen vortrag in Gamla Uppsala. Martin und ich 
waren dort und hörten zu. • Es war ganz ausgezeichn et und 
alle schienen sehr befriedigt zu sein. Wir alen gestern ge-
meinsam zu mittag, erbsen und schweinefleisch, was er so gerne 
hat, und waffeln darauf. 

Uttrycket är småländskt. På högsv. skulle man väl säga det 
är inte möjligt. 

= man, vanligt i vardagsspråk. 
= upp!. ock stockh. dit. Jfr små!. han är i stan: upp!. han 

är till stan. 



Årg. 1908: CAPPELIN, Arvid i Oshult. LAMPA, Bjärke härad. SAHL-
GREN, Edsbärgs härads sjönamn. OLSSON, Visor. MJOBERG, 
Visan om älskaren vid gluggen. BUERGEL GOODWIN, Det mo-
derna isländska uttalet. 

Bilagor: WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 405-452 (VIII. 3). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356 (XIV. 1). 
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114 (XIX. 1). 
LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60 (XIX. 6). 
KARLGREN, Folksägner från Tveta o. Mo härader (B. 2). 

Ärg. 1909: JOHNSSON, Några sagor. Brorstorpagubben. ULRICH, 
Livssaker o. dödsfångar, bödlar o. avrättningar. MEDEN, Hverdagsliv 
blandt danske almuefolk. NORDLINDER, Bärgsjö-mål. STYFFE-
LAMPA, Västgöta-ord från 1700-talet. KARLGREN, Gränsen mel-
lan syd- ock mellansvenska mål. ULRICH, Rommanispråket ; Sigenarspråk. 

Bilagor: LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3). 
HERMELIN, Sägner o. folktro, seder o. sagor, s. 1-96. 
FREDIN, Gottlandstoner, s. 1-128. 

Ärg. 1910: RUTBERG, Bomärken från Kalixsocknarna. KARLSSON, 
Seder ock bruk vid frieri i Mo härad. BJÖRK, Orsamål. PALM. 
Hemliga språk i Sverige. 

Bilagor: v. SYDOW, Två spinnsagor (B. 3). 
SWENNING, Samnordiskt ni i sydsvenska mål (B. 4). 
LARSSON, De uppländska spelmanstävlingarna 1909 (B. 5). 
TUDERUS, The österbothn. lappar under Kiemi gebiet (XVII. 6). 
En rimkrönika om lapparna (XVII. 7). 
LEFFLER, Öster-Fernebo (XVIII. 7). 

Årg. 1911: Fästskrift till H. F. Feilberg på 80-årsdagen. 
Arg. 1912: HERLENIUS, Blåkullafärder i 19:de århundradet. HIEFF-

NER, Anders Värmes historier. SAHLGREN, Några dalboord från 
1600-talets slut; Några svenska ortnamn. LANDTMANSON, Menu-
etter ock polska dantzar. ULRICH, Anteckningar om hemliga språk. 

Bilagor: SANDSTRÖM, Fsv. ö ock ii inom västgötadialekterna (B. 6). 
CHAMBERT, Ord o. uttryck inom möbelhantverket (XVIII. 1). 
FREDIN, Gotlandstoner, s. 129-272. 
GEIJER, Ortnamnens undersökning (B. 7). 

Ärg. 1913: HEDBLOM, Kustfisket i Helsingland. LJUNGGREN, 
Åkerbruk o. boskapsskötsel i Laske-Vedum. GEIJER, En gosse, 
märkvärdiga upplevelser. 

Bilagor: ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 3-226 (B. 8). 
JOHNSSON, Sägner från nordöstra Skåne (B. 9). 
WIGFORSS, Södra Hallands folkmål, s. 1-144 (B. 13). 

Ärg. 1914: LUNDELL, Om uppteckning av folkmål. JAN HALF-
VORDSSONS Uppteckningar. LINDSTAM, Folktro ock annat från 
Bohuslän. 



Bilagor: MAGNEVILL, Bjursåsmålets ordförråd (B. 10). 
ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 227-236 (B. 8). 
WIGSTRÖM, Folk-tro ock sägner, s. 453-556 (VIII. 3). 
Eva Wigström 1832-1901 (VIII. 4). 
BORGSTRÖM, Askersmålets ljudlära (B. 11). 

Ärg. 191: GRANSTRÖM, Jo på den tiden. GEIJER, Undersöknin-
gen av svenska folkmål 1914. STENBOM, Njurundamålets formlära. 

Bilagor: LUND GREN-BRATE, Personnamn, s. 167-322 (X. 6). 
WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 145-432 (B. 13). 
SAHLSTRÖM, Fryksdalsmål (B. 14). 

Ärg. 1916: JOHNSSON, En småländsk bondspelman. OLSSON, Från 
Transtrand. LÄFFLER, Taksteinarsägnen. EKBLOM, Fonetiska skilj-
aktigheter inom Vadsbomålet. LINDROTH, Ölandsmålens ställning ock 
indelning. LEFFLER, Talets tonfall återgivna i en sång. GEIJER, 
Undersökningen av svenska folkmål 1915. 

Bilagor: AMBROSIANI, Riktlinjer för uppteckningar om allmogens 
materiella kultur (B. 15). 

Kg1. Bibliotekets visbok i 4:o (Bih. III. 3). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 357-516 (XVI.1). 

Ärg. 1917: JOSEFSON, Seder ock bruk bland allmogen i n. Bohuslän. 
LOUISE HAGBERG, En dödssed i Hälsingland. NOREEN, Två dik-
ter på västgötamål; En bröllopsdikt på Tjörnsmål. ALVING, Kalmar-
målets ljudsystem. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1916. 

Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 433-624 (B. 13). 
NOREEN, Ärtemarksmålets ljudlära, s. 3-114. 
SWENNING, Folkmålet i Listers härad, s. 5-100. 

Ärg. 1918: CARLSSON, En gotländsk bröllopsdikt. ISAACSSON, Seder 
ock bruk i Varmsätra. NOREEN, Till kung Orres historia. Två tal 
på Västgötamål. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1917. 

Bilaga: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 1—XIV, 625-783 (B.13). 

Ärg. 1919: GÖTLIND, En västgötsk bröllopsdikt. GEIJER, Under-
sökningen av svenska folkmål 1918. Institutet för ortnamns- ock 
dialektforskning i Göteborg 1917-18. 

Bilagor: LINDERHOLM, Nordisk magi 1 (B. 20). 
LINDGREN, Burträskmålets grammatik s. 165-251. (XTT. 1). 

(Forts. h. 185.) 
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