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Av de under säxton- ock sjuttonhundratalen ytterst vanliga, 
till bemärkta eller allmänt kända personers högtidsdagar, särskilt 
bröllop, författade hyllningsdikterna, voro ett ej alltför litet 
antal skrivna på dialekt eller avsågo åtminstone att återge allmoge-
språk. Ehuru flertalet av dessa redan vid sin första tillkomst — 
om också ofta med massor av svåra tryckfel — utgåvos av trycket, 
synes det mig nu vara på tiden att i en stor edition samlades ock 
kommenterades samtliga äldre svenska dialektdikter, vare sig dessa 
fortfarande föreligga i handskrift eller redan blivit tryckta ock 
kanske även omtryckta. Ehuru detta dialektmaterial ej repre-
senterar på långt när samtliga dialekter — dock var antalet diffe-
rentierade dialektområden under bröllopskvädenas blomstringstid 
ej närmelsevis så stort som vid nittonhundratalets början — 
skulle en bearbetning av detta samlade språkstoff med säkerhet 
visa sig vara en tacksam uppgift ock ge intressanta resultat särskilt 
för dialektgeografin, fram för allt för frågan om dialektgränsernas 
förskjutning, ock dialekthistorien. 

Ett slags förarbeten till ett sådant värk ha av olika författare 
gjorts i form av publicering ock kommentering av en mängd 
enstaka bröllopsdikter på landsmål. Ett sådant förarbete till 
det större arbete över äldre nsv. dialekter

' 
 som jag hoppas någon 

inom kort må påbörja, avse följande små bidrag till kännedomen 
om de öländska dialekterna under senare hälften av sjutton-
hundratalet att vara.' 

Från Kalmar län känner jag fäm bröllopsdikter på lands-
mål. Sålunda finnas tvänne på mål från Södra Möre, den 
ena ock större ett tryckt Enfålligt Bondaglam - - pau - - 
Herr IOANNES SCHWANS, å - - Iomfru LENA CAISA 
BOTINS Brudlops dag den 13 September år 1763', den andra ock 
mindre ett manuskript innehållande ett Samtal mellan Truls 

På redaktionens önskan ock av tryckeritekniska skäl har jag i 
regel undvikit beteckning med landsmålsalfabet. Detta kan dock knappast 
i något fall ge anledning till missförstånd. 

Omnämnd hos Noreen, Vårt språk I, 160, ock hos Alving, Kalmar-
målets ljudsystem (Sv. landsm. 1917), s. 59 f.; dåligt ock delvis omtryckt 
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och Malin om Snön som föll i fi'or. På en Bröllopsdag, i 
Södra Möre, den 10 Januarii 1764 1. Vidare finnes ett, 
nedan omtryckt, bröllopskväde från Kalmar läns nordligare 
delar — såsom längre fram skall visas, represegterande mål 
från Tjust ock norra Öland — ett samtal DA - - HERR 
JOHAN GRANN och FRU MARIA CATHARINA SIÖBERG, Firade 
Deras Bröllops Fäst den 2 November 1764 2. Slutligen ha 
vi på utmärkt mål från södra Öland de två sista av de tre 
här omtryckta ock kommenterade bröllopskvädena, båda för-
fattade av Jonas Kåre, det ena Utstodera, Når - - ERIC BRUN-
NERUS - - Skull probere på te å pares M:4. - - MARIA CHRISTINA 
MALLANDER - - 1770, det andra Appendaga, Når - - 
DANIEL CR/ELIUS - - Salede Sin Gångre å re å Konge-
lerede änne ra Sör ut - - te å lefwe - - hop mä - - DOROTHEA 
CHRIST: BALCK - - - 1779. 3  

Som första delen av ett standardvärk inom den svenska 
dialektala språkvetenskapen ha vi att hälsa Hjalmar Lindroths 
"Ölands folkmål", Göteborg 1926 (tryckt i Göteborgs Hög-
skolas årsskrift 1925). De utdöende öländska dialekterna bli 
där föremål för en ingående undersökning, baserad på de 
synnerligen omfattande materialsamlingar, som glädjande nog 
ändock i sista stund kommit till stånd. Första delen av detta 
stora arbete behandlar vokaler i starkton, men ger dessutom 
en synnerligen fullständig, värdesättande översikt över tryckta 
ock otryckta källor för kännedomen om de öländska dialek-
terna. Denna källöversikt känner ej alls Kåres båda ytterst 
värdefulla dialektdikter ock har dessutom felbedömt bröllops-
kvädet över Johan Grahn. Det är delvis av denna anledning 
som — med början med den sist nämnda — dessa tre bröllops-
dikter här bli föremål för en granskning. Då det givetvis 
är lämpligast att låta Hj. Lindroth inarbeta dessa dikters språk-
material med sitt material för övrigt, överlämnar jag en mera 
ingående bearbetning åt honom ock låter denna min gransk-
ning få formen av anteckningar. 
ock översatt hos Firmenich, Germ. Völkerst. III, 851 ff, ock slutligen om-
tryckt ock kommenterad av mig i ', Ett bröllopskväde på möredialekt från 
år 1763., Kalmar 1926 (Kalmar läns fornm. medd. XIV, 1926, s. 76---119). 
I detta omtryck ha följande tryckfel insmugit sig: hjär r. 2, för hiär, 
Befallningsman 23 för Befallnings man, wäska 27 för wäske, förgjort 
41 för förgjordt, ett 51 för et, kum 53 för wa, flen 54 för fleen, sitt 
96 för sit, förlof 102 för förlåf, flingans 107 för flingane, må 113 för 
mä, quinua 121 för quinna. 

') Omnämnt i min i föreg. not anförda uppsats, s. 80, not s. 
Omnämnt hos Noreen, Vårt språk I, 159, ock hos Lindroth, Ölands 

folkmål I, 18, not; dåligt omtryckt ock översatt hos Firmenich, Germ. 
Völkerst. III, 842 ff. 

Båda — enl. påpekande av prof. J. A. Lundell — omnämnda i 
Clerus calm. I, s. 216, bland Kåres tryckta skrifter. 
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Källöversikten i Öl. folkm. I nämner ej häller den för-
teckning över öländska glosor, som ingår i .:andra delen av 
Abraham A hl q vi sts manuskript »Samlingar till °LANDS Historia 
och Beskrifning».' Ehuru denna ordförteckning är nedskriven 
först år 1821, avser den dock huvudsakligen endast föråldrade 
ord, varför ett omnämnande därav i denna uppsats om öländska 
sjuttonhundratalsdialekter väl försvarar sin plats. Jag har placerat 
detta omnämnande efter de tre bröllopskvädena. 

I slutet av uppsatsen har jag tillagt en förteckning över de 
öländska dialektorden i de tre bröllopsdikterna ock de av Ahlqvists 
glosor, som förekomma i handskriften, men ej, eller i annan 
form, i hans öländska historia. 

Jag begagnar mig i regel av förkortningarna B 64, B 70 
ock B 79 för att ange det Grahnska bröllopskvädet från 1764 
ock de av Kåre författade från 1770 och 1779. Ahlqvists 
Samlingar, del II, citeras Ahlqvist2. 

Jag behandlar först den år 1764 i Kalmar tryckta anonyma 
bröllopsdikten över Johan Grahn ock Maria Catharina Siöberg. 

Såväl Noreen3  som Firmenich tyckas vara av den åsikten, 
att denna i sin helhet avser att återgiva endast en dialekt, 
nämligen en från Öland. Jag har emellertid ej kunnat finna 
annat, än att två skilda dialekter talas av de i kvädet upp-
trädande personerna. Av dessa anges å originaltryckets titel-
sida 011e Mattisson vara från Öland, Per Nilsson vara från 
Hasslö ock Nils Persson från Sten Redan dessa uppgifter 
tyda på att bröllopskvädets författare avsett att återgiva två olika 
dialekter, den ena talad av öländingen 011e Mattisson, den 
andra av tjustborna Per Nilsson ock Nils Persson Även 
kvädets språk visar hän på två skilda dialekter. De viktigaste 
olikheterna mellan å ena sidan 011es, å andra sidan Nils ock 
Pers dialekter har jag funnit vara följande: 

Däremot är förstås Ahlqvists lilla vokabulär i det tryckta arbetet 
Ölands Historia och Beskrifning, I, Calmar 1822, omnämnd. 

Så skriver han själv sitt namn. Ölands Historia uppges däremot 
vara författad av Ahlquist — med -u-. Ölands Hist. citeras här Ahlquist. 

Vårt språk I, 159. 4) Germ. Völkerst. III, 842. 
Fiskeläge i Loftahammars socken, Norra Tjusts härad. 
By i Loftahammars socken. 

') Lindroth, Ölands folkmål I, s. 18 not, anmärker, att bröllopsvisan 
endast beträffande 011es repliker gör anspråk på att återge öländska. 
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a, o (ock i) i trycksvag eller halvstark stavelse ha i Nils 
ock Pers dialekt bevarat sin kvalitet, men motsvaras i 011es 
dialekt av e. Denna reducerade vokal träffas hos 011e så 
gott som regelbundet, där vokalen ej är starktonig, i kort-
såväl som långstaviga ord. Ex. nomina alle r. 37, denne 21, muter 
27, skute 13, store 2, tåcke 2 ock värben brafverer 2, finnes 
25, kunne 12, luserer 1, mener 8, minnes 26, svike 37, ware 
7, 40, wike 38. Säkra undantag äro blott Tåcka 24, agtar 28 

ock swikia 22 (rimmar med best. fem. wikia 21). 
Nils ock Pers dialekt har däremot i dessa fall regelbundet 

(säkra und. äro endast alle 34, kanner 42, nåven 19, taler 33, wede 
6) vokalfärgen bevarad: nomina bästa 41, ditta 17, dänna 35, 
Dätta 70, fina 16, GRANAR 68, Hjerteliga 71, kannor 43, 
lyckia 59, läjngtan 70, quinna 17, siöna 68, skuta 14, Smyckia 
58, subar 41, träjngtan 71, tunga 45, WacKra 68, wersta 42, 
ära 55; värben bewisa 74, dricka 44, 49, finna 18, firas 36, 
fraua 13, giftas 15, grönska 65, kosta 36, lefwa 61, ludar 
77, måga 61, prisa 73, ralla 53, rågas 29, röna 67, samman-
språkas 30, siunga 46, Sjunga 53, sludar 76, spricka 50, 
springa 53, sträfwa 62, taga 32, tolckar 47, tralla 52, waua 
14, willa 43, önska 59, 64.' 

I starktonig ock delvis även i halvstark stavelse mot-
svaras å ofta av au, e (ä) ofta av aj, äj i Nils ock Pers 
språk. Ex. Au 6, 18, 45, fraua 13, förestaur 19, waua 14; 
daid 17, 18, daj 15, läjngtan 70, Trej 34, träjngtan 71. - 
Undantag förekomma: få 18, förstån(d) 18, 33, gå 31, 34, må 
11, 32, mången 20, nåven 19, rågas 29, sammanspråkas2  30, 
så 18, wån 16, å 5 m. fl.; de 11 m. fl., dä 5, sten 3, 5; etc. 
Att diftongeringen här uteblivit, torde i flera fall bero på att 
orden varit mindre starkt betonade i sin ställning i satsen. 

011es dialekt saknar däremot fullständigt diftonger: frå 9, 
må 12, 26, 37, så 12, Tåcka 24, tåckjen 24, wån 21, å 2 m. fl., 
åt 37; de 8, 23; m. fl. 

Intervokaliskt ock i ordslut ha i Nils ock Pers dialekt 
t, k, p ock ofta g (efter hård vokal) uppmjukats till respektive 

') Att exemplen för Nils ock Pär flöda betydligt rikligare än för 
011e, beror på att de förras yttranden uppta en större del av kvädets 
täxtutrymme än 011es, näml. 60 9, rader mot endast 20 '/, för 011e. 

2) Ordet värkar konstruerat. Jmf. sammansnack ock samman-
sång i Dahlgrens Glossar. 
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d, g, b och v. Ex. daid 17, 18, ded 48, heder 3, 5, hid 41, 
hud 6, lad 47, 49, lided 32, kärlighed 30, ludar 77, sludar 76, 
söder 42, ud 47, wed 31, wede 6; kärlighed 30, og 30, 32, rågas 
29; subar 41; nåven 19.1  Undantag äro endast dit 34, skuta 
14 ock sammanspråkas2  30. Dessa tre ord stå emellertid alla 
i tryckstark ställning. 

1 011es språk saknas dessa övergångar (utom i ord som 
de 'det' o. d.): katig 24, 25, katit 40, lite 40, muter 27, 
skute 13, åt 37; svike 37, wike 38; hop 37. 3  

Pronomenet 'det' heter hos 011e oftast hä, hos Nils 
ock Per däremot regelbundet de, dä o. s. v. Ex. 011e: hä 12, 
38 (2 ggr), 40; de 8, 23, dä 12; Nils ock Per: daid 17, 18, 
daj 15, de 11, 36, 41, 51 m. fl., ded 48, dä 5, 42. Beträf-
fande formerna daid ock daj se 2 ovan. 

Negationen heter hos 011e icke (26), inte (7, 8, 38), 
hos Nils ock Per aj (42), ej (3, 13).4  

Konjunktionen 'och' har hos 011e alltid formen å (2, 
9, 23, 26, 37, 39, 40), hos Nils ock Per formerna å (5, 20, 56, 
67), au (6, 18, 45) eller og (30, 32) .4  

Det är sålunda alldeles tydligt, att vi i ifrågavarande bröllops-
kväde ha att göra med två i väsentliga punkter klart skilda 
dialekter, den ena stammande från norra Öland 5, den andra 
avsedd att representera Loftahammars socken i N. Tjust. Det är 
främst de under 1, 2 ock 3 nämnda språkliga differenserna 
som äro av avgörande betydelse. Det skulle vara av stort 
intresse att veta, om bröllopsdiktens upphovsman varit öländing 
eller fastlandsbo.6  Mina försök att identifiera författaren ha ej 
krönts med framgång. Vilket han nu varit, tyckes han synner- 

De på detta sätt uppkomna konsonanterna ha i vissa fall ytter-
ligare utvecklats eller helt bortfallit. 

9) Rimmar med rågas r. 29. 
Hos 011e kvarstår i regel slutljudande g (däg 4, jag 8, 9, 26, men 

ja 28), under det att det palataliserats (efter »mjuk» vokal) eller helt för-
svunnit hos Nils ock Pär (dej 6, ja 31). 

Jmf. 2 (å > au, e > aj, äj) ovan. 
Jmf. B 64, 9 [011e:] »Jag Ölands manje ä, å kommen Norr frå lande». 

Jag har visserligen huvudsakligen gissat på fastlandsbor, men kvädets 
författare synes ha känt till öländskan väl så bra som fastlandets dialekter. 
För att en småländing skulle vara förf., tala möjligen kvädets relativt 
goda kännedom om staden Västerviks lokaliteter samt den noggranna 
lokaliseringen av Per ock Nils till Hasslö ock Sten, under det 011e helt 
allmänt säges vara »från Öland». 
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ligen väl ha behärskat såväl ölands- som fastlandsmål. Möjligt 
är, att han fullt avsiktligt bemödat sig att få fram för de båda 
dialekterna karakteristiska former. Var han nu Västerviksbo, 
bör det ha varit honom synnerligen lätt att få kännedom om 
såväl kustbefolkningens som öländingarnas mål, ty Västerviks 
skeppsbro ock hamn var den naturliga mötesplatsen för tjust-
boars ock nordöländingars storökor ock färdesbåtar. 

Det är i äldre dialekttäxter sällsynt, att liksom här försök 
göras att framhäva skillnaderna mellan två grannmål. Det för-
sök härtill, som gjorts i detta bröllopskväde från år 1764, har 
lyckats synnerligen bra, ty de undantag, som anförts till ovan-
stående ljudregler, äro ej i särskild grad anmärkningsvärda i 
ännu ej 'färdigbildade' dialekter. De nysvenska folkmålen 
voro vid 1700-talets mitt i ett långt tidigare utvecklingsskede 
än nu, ock deras utseende då skilde sig i väsentliga punkter 
från målen ett hundra fämtio år senare. Detta gäller i särskild 
hög grad öländskan, där t. ex. den svagtoniga ändelsevokalen i 
de formkategorier, i vilka den senare apokoperats, o. år 1750 
ännu endast reducerats (se ovan). 

Bröllopskvädet från år 1764 synes mig vara en synnerligen 
viktig källa för kännedomen om målen på båda sidor om 
Kalmarsund vid 1700-talets mitt. Dess betydelse torde ha 
underskattats av den ende, som förut värdesatt det, Hjalmar 
Lindroth. Han ägnar åt det i sitt stora arbete Ölands folkmål I 
endast några rader i en not (s. 18), där han anser, att i kvädets 
öländska partier (de enda som, av fullt naturliga skäl, nämn-
värt intressera honom) knappt finnes något att ta vara på. 
Insatta i sitt historiska sammanhang kunna dessa få rader dock 
lämna viktiga upplysningar.' 

Per Nilson ock Nils Persson uppges, som nämnt, i original-
trycket vara från resp. Hasslö ock Sten i Loftahammars socken. 
Diktens författare har tydligen avsett att återge Loftahammars-
mål. Skulle man endast dömma av diktens språkmaterial, kunde 
man emellertid ej komma den dialektgeografiska bestämningen 

i) Lindroth uttalar på samma ställe (s. 18 not) som sin mening, att 
originaltrycket av bröllopskvädet 1764 — källan för mitt omtryck — ej 
kan ha legat till grund för Firmenichs (i min inledning nämnda) omtryck. 
Han har vid jämförelse funnit, att »Avvikelserna voro för många, ock 
— vad viktigare är — F:s text har stundom bättre former än original-
trycket.» Min tro är dock, att Firmenichs svenske meddelare (väl C. G. 
Zetterquist; se Firm. III, s. VI o. 835 not) ej haft något annat än ifrågavarande 
tryck att gå efter. Firmenichs former äro knappast »bättre» än original- 
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så nära 1, utan finge nöja sig med att hänföra de av Nils ock 
Per yttrade partierna till (den nordligare delen av) Kalmar läns 
fastland. Närmare kan man knappast komma. Jag har ingen 
anledning att utförligt uppehålla mig vid diktens fastlandsparti, 
då denna uppsats ju avser bidrag till kännedomen om Ölands-
målen. I förbigående må dock påpekas, huru det i senare tid 
kommit att förhålla sig med de karakteristika för Tjustmålen(?), 
för vilka förut redogjorts under punkterna 1, 2 ock 3. Sålunda 
ha vokalerna a ock o i svagtonig stavelse övergått till den mera 
indifferenta vokalen e (mycket grov beteckning a), varför det nu 
heter skute (s.) ock önske (v.) i st. för skuta (rad. 14) ock 
önska (59) 1764.  De 1764 i många ord förekommande 
sekundära diftongerna au, aj (äj) ha nu försvunnit ur kust-
dialekterna, men återfinnas längre i sydväst (inre Småland). Detta 
tycks vara samma fördrivning av diftongartade ljud från kust-
trakterna mot de mindre odlade skogsbygderna inåt landet, 
som träffas inom målen i södra Möres kustsocknar, där difton-
gerna oj, aj ock särskilt au år 1763 voro regel, men numera 
ersatts av enkla vokaler. 2  De under 3 nämnda övergångarna 

tryckets, så vida man inte med bättre menar egendomligare. Tvärtom är 
täxten hos Firmenich på ett flertal ställen vårdslöst förvanskad — liksom 
i de andra dialektprov hos Firmenich, som jag haft tillfälle att jämföra med 
originaltrycken. Genom dessa förvanskningar ha flera former uppstått, 
som man ej skulle vänta sig, om man känner till, att dikten är skriven på 
tvänne olika mål. Jag skall här draga fram de ändringar i ordens form — 
ej smärre skiljaktigheter eller olika stavning — som redaktionen av Firme-
nichs täxt gjort sig skyldig till. Av dessa äro, som synes, flera stri-
dande mot de regler för skiljaktigheterna mellan 011es ock Nils ock Pers 
dialekt, som jag ovan (punkt 1-6) påpekat. Så är brafverer r. 2 hos 
Firm. ersatt med brafwerar, daj 15 med daid, däg 4 med dej, dä 
ock de (5, 8, 11, 12, 23, 41, 42 m. fl.) med däd, förstånd 18 ock 
förstån 33 (rimmar med Man) med förstann, förestaur 19 med förstaur, 
grönska 65 med grönskja, ingen 37 med ingjen, Jag (jag) 8, 9, 26 med 
ja, luserer 1 med luserar, kannor 43 med kanner, mången 20 med 
mangen, måga 61 med måge, städs 73 med stäss, tre 41 med trej, 
Tåcka 24 med tåkkja, ware 7 med wara, willa 43 med wella, wist 12 
med west, å ock au 5, 6, 20 (3 ggr), 23 26, 34, 37, 39, 40, 45, 56 med 
åj, också 35 med åjså, är 3 med ä, önska 64 med önskja.— Även över-
sättningen är hos Firm. slarvigt gjord. Så översättes bl. a. 1 tåcke store 
hus (r. 2) med "in solchem grossen Flause", alltså sing. i st. för plur. 

') Jag har jämfört med Uppsala landsmålsarkivs material från Tjust. 
2) Se min uppsats "Ett bröllopskväde på Möredialekt" etc., s. 78. — Det 

är i hög grad anmärkningsvärt, att diftongerna vid 1700-talets mitt värk-
ligen hade så stor spridning åt norr, som detta bröllopskväde visar. Jmf. 
nedan s. 11. Att diftongformerna i B 64 äro hämtade ur en Tjustdialekt, 
torde vara ställt utom allt tvivel. De kunna alltså knappast stöda en ev. 
hypotes om en mera sydlig proveniens för författaren (jmf. att kvädet är 
tryckt i Kalmar). 
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av tenues till motsvarande medior äro ej häller numera märkbara 
i tjustmålen, varken intervokalt eller i ordslut (utom förstås i 
ord som prep. vid, pron. det o. d.). Ha vi kanske i dessa 
medior liksom i diftongerna i B 64 att se hypersmålandismer? 

Vad de öländska partierna i B 64 beträffar, måste det 
först framhållas, att man, så länge författaren är okänd, får akta 
sig för att anse varje meddelad språkform absolut äkta. Om, 
såsom framhållits, B 64 otvetydigt ock på ett skickligt sätt 
framställer karakteristiska olikheter mellan tjust- ock nordöländska 
mål, är det därmed ej givet, att dess författare fullt behärskat 
båda målen. Det är mycket möjligt, ehuru man ej vet något 
därom, att han varit fastlandsbo, ock i sådant fall gör man 
bäst i att akta sig att alltför mycket lita på äktheten av hans 
öländska. Att på grundval av språket lokalisera ölandspartierna 
till ett så begränsat område som en viss socken låter sig ej 
göra. Man får nöja sig med den grova geografiska bestämningen 
"norra Öland", ock jag kan endast gissningsvis framkasta den 
förmodan att 011es mål avses härstamma från Slättbo härad. 
Häradshövdingen Johan Grahn bodde på tingsplatsen Lunde-
gård i Köping. 1  

Dialekthistoriska iakttagelser med utgångspunkt från bröl-
lopskvädet 1764 kan man naturligtvis göra, t. ex. att det långt 
gångna bortkastande i ett flertal formkategorier av obetonade 
ändelsevokaler, ersatta av cirkumflektering, en klyvning av 
den huvudbetonade stavelsens vokal vilken utmärker våra 
dagars öländska, särskilt nordöländskan, visserligen ännu ej 
inträtt, men ändock redan förberetts genom den reducering 
av de svagtoniga ändelsevokalerna a ock o till e, som vi 
träffat i 011es dialekt 1764. I de under III behandlade syd-
öländska bröllopsdikterna från 1770 ock 1779 är denna cirkum-
flektering visserligen i regel på samma förberedande stadium 
som i B 64, men i ett par fall redan genomförd. Apoko-
peringen i de öländska dialekterna har således tagit sin början 
under senare hälften av 1700-talet, för att sedan under 1800-
talet alltmer breda ut sig. En jämförelse med det mitt 
emot liggande fastlandets dialekter visar, att dessa på denna 

1) Han omnämnes i Ähstrand, Beskrifn. öfwer Öland, s. 30, ock i 
Ahlquist, Ölands Hist. I, 371. Johan Grahns biografi har Ahlqvist syn-
nerligen utförligt relaterat i sina handskrivna samlingar till öl. hist., tomen 
VII, s. 49-50. 
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punkt varit betydligt konservativa. Vid 1700-talets mitt var 
ändelsevokalernas kvalitet ännu i regel fullt bevarad för att först 
vid 1800-talets slut nå fram till samma vokalreduktion, som 
utmärkte de öländska målen omkring 1750. Ock när fastlands-
målen väl hunnit dit, blev utvecklingen avbruten av det på-
trängande riksspråksinflytandet. 

En annan intressant iakttagelse är olikheten mellan öländska 
ock småländska dialekter i fråga om vokaldiftongering. Även 
(flera av) fastlandets kustmål hade på 1700-talet diftonger, sär-
skilt au ock äj, under det att den östra gränsen för det små-
ländska området med diftongvokaler numera flyttats ifrån kusten 
åtskilliga mil inåt landet.' På Öland träffa vi däremot varken 
vid 1700-talets mitt eller hundrafämtio år senare någon difton-
gerad vokal. 

Jag begagnar här tillfället att påpeka ännu en sak. J. Swen-
ning har i »Utvecklingen av samnordiskt wi i sydsvenska mål» 
(Sv. landsm. B. 4) undersökt utbredningen av den enligt Swennings 
— säkerligen riktiga — mening sekundära, sydsvenska diftongen 

(med dess olika former) ock därvid funnit, att den nordliga 
gränsen för denna diftongs utbredningsområde vad Småland 
beträffar går strax söder om en linje ung. Kalmar—Jönköping 
(Swenning s. 11 ff. o. kartan). Som de av Swenning ej kända 
diftongbeläggen i B 64 visa, bör samma gräns vid 1700-
talets mitt ha haft en helt annan sträckning ock diftongom-
rådet då omfattat åtminstone större delen av Kalmar läns fast-
land. Till den äldre utbredningen av de sekundära diftongerna 
äi ock au får jag troligen på annat ställe tillfälle återkomma. 

Efterföljande omtryck av B 64 är återgivet bokstavstroget 
efter ett originaltryck (folioformat) i Uppsala Universitetsbibl. 
(ett likadant ex. finnes i Kungl. bibl.).3  Rubriksidans språk 
är ej dialekt, varför jag endast numrerat själva samtalet. I noter 
under strecket äro grövre tryckfel rättade. Där ha ock place-
rats översättningar av mindre lätt förstådda ord i fastlands-
partierna. För orden på öländsk dialekt få översättningarna 
däremot sökas i den alfabetiskt uppställda kommentaren i slutet. 

Naturligtvis äro här endast de grövsta konturerna dragna. 
Vi ha förut observerat avsaknaden av diftonger i 011es dialekt. 

Vad den nutida öländskan beträffar, se t. ex. Lindroth, ölandsmålens 
ställn. s. 39, III b, Lindroth, öl. folkm. I, bl. a. om de långa vokalerna e, 
x ock a i starktonig stavelse (s. 175 ff., 195 ff., 276 ff.). 

') Dock äro alla s-typer här återgivna på samma sätt (med s). Kvädet 
är i sin helhet i originaltrycket satt med antikva. 
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[B 64 DÅ 

HÄRADS-HÖFDINGEN 

HERR 

JOHAN GRAHN 
och 

FRU 

MARIA CATHA- 
RINA SIÖBERG, 

Firade Deras Bröllops Fäst 
den 2 November 1764, 

Hölts Följande samtal wid Westerwiks 
Skeps-bro, af 011e Mattisson från 

Öland, Per Nilsson från Hasslö 
och Nils Persson från 

Sten. 

CALMAR Tryckt hos Lars Lindeblad. 
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011e Hör Faije, Matte, hör, hvem, tro som här luserer? 
I tåcke store hus, å nu så strot 1  brafverer. 

Nils Mett navn ej faije är, ja heder Nils på sten: 
011e Å, kan jag se på däg, om du ä Sten ell' Ben? 

5  Nils Ja heder Nils på Sten, å dä ä Per på Hassle, 
Au ber dej wede hud, du stinne Ölands wass1e2. 

011e Å käre faije Ni sku inte ware wre, 
Jag mener inte wrett, de Kan i fälle se. 
Jag Ölands manje ä, å kommen Norr frå lande, 

lo Där som Herrsöfdingen han har sitt Bohags stande. 
Nils Å hunda ä wäl de, där som Herr Grahn må bo? 
011e Jo men, wist ä hä så, dä må ni kunne tro. 

E skute full mä korn. (Nils) Å farbro wj ej fraua3  
Om skuta eller korn, ja weil helt west nåt waua4, 

15 Es daj den mannen ä, som giftas ska rätt nu, 
Mä Patronessa wån, den kämpa fina Fru. 
Ho bor i ditta hus, daid ä en rasker quinna, 
Au har förstånd så quegt, i ska daid wäl få finna; 
Ho förestaur sitt hus, så godt som nåven5  kan, 

20 A6  rig, å snäll, å fin, ja tråss7  som mången an. 
011e Wån lille wackre GRAN, ska ha i denne wikia, 

E ormes täckier Fru, som ej will honom swikia, 
Å som ja hör på er, så ä de wäl den Fru, 
Ty tåckjen katig Kar, bör ha E Tåcka Bru. 

25 Han ä en katig Kar, den bäste som kan finnes, 
Å bättre Dommare, slätt icke jag må minnes; 
Han allri muter tar; men den som mistar sej; 
Den blir ohiskli klämd: derför ja agtar mej. 

Per Hör Brora efter som wi just i da få rågas 
30 Og i all kärlighed trovärdigt sammanspråkas; 

Så tror ja wed i wa, att wi på källarn gå, 
Og där ett lided rus, te frögd oss taga må. 

tort». 2) Sällsynt skällsord. 
'våga, sätta på spel'. 
Tryckfel för »Ä» eller »Å». 

(felaktigt) =- kreti (zuverlässig, geglaubt)'; i st. konj. = 
a. Innebörden är: 'minst lika rik etc. som mången 

1) Tryckfel för »s 
5) 'fråga'. 
5) 'någon'. 
7) Enl. Firmenich 

Trots, Dahlgren 879 
annan'. 
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Nils Min kära Broer Per, du taler mä förstån, 
Wj gå dit alle Trej, å Farbro Ölands Man 

35 Han fölier också mä, ty dänna glädje da 
West firas af oss bör, hva de än kosta ska. 

011e Wj fölls åt alle hop, å ingen må nu svike, 
Hä koste wa hä will, så ska ja inte wike; 
Tji allmän ä wån frågd2, å almänt sku wi ta 

40 Ett lite katit rus, å hä ska ware bra. 
Nils Hör Källar Svän få hid, tre subar af de bästa, 

To kanner söder wjn, som aj ä af dä wersta3, 
Nåck4  fyra kannor öhl, wi äfven willa ha, 
Ty J må tro i da, wi lustigt dricka ska. 

45 Au du min Broer Per, stäm opp alt med din tunga. 
Du har hos Herrskab tiänt ja wed Du kan bra siunga, 
Lad se du tolckar ud, wår mening på gått sätt, 
Te frögd på denna da, ja wed du jör ded rätt. 

Per Hej så lad oss dricka, 
50 Så wån buk må spricka; 

De wa bra. 
Wj sku lustigt tralla, 
Sjunga, springa, ralla'. 

De wa bra. 
55 Te Brugummes6  ära 

Å hans Bru den kära. 
De wa bra 

Detta par så Smyckia7, 
Wj nu önska lyckia; 

60 De wa bra. 
Att de måga lefwa, 
Alt gutt efter sträfwa. 

De wa bra. 

Tryckfel för »Ty». 2) Tryckfel för »frögd». 

3) 'sämsta'. 4) 'ännu, ytterligare'. 

'prata, skämta'. 
Är säkerligen icke tryckfel för »Brugummens», utan är att anse 

såsom en god dialektform. 
7) 'vackra'. 
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Wj än mera önska, 
65 Att de städs må grönska; 

De wa bra. 
Å wj snart få röna, 
WacKra GRANAR siöna. 

De wa bra. 
70 Dätta ä wån läjngtan, 

Hjerteliga träjngtan, 
De wa bra. 

Wij dem städs nu prisa, 
De oss gunst bewisa. 

75 De wa bra. 
Ja nu sången sludar; 
De te sängen ludar 

De wa bra. 
GRAN tar FRUN i famnen 

80 Wij ta glas i hannen. 
Där slöt ja. 

Den uppgift N. I. Löfgren meddelar i Clerus Calm. I 
216, nämligen att kanslisten, sedermera apologisten ock prosten 
Jonas Kåre bland sina tryckta skrifter han räkna även en 
»Brudskrift på Öländska dialekten, öfver Handelsm. Erik Brun-
nerus och jungfru Maria Christ. Mallander», tryckt i Karlskrona 
1770, ock en »Brudskrift på Öländsk vers över Kronobef:man 
Dan. Crxlius och jungfru Dorothea Balck», befordrad till trycket 
i Kalmar 1779 ock liksom den föregående i kvartformat, denna 
uppgift förtjänar utan tvivel all möjlig tilltro. Hans författar- 
skap f. ö. utgjordes enligt samma källa uteslutande av diverse 
tillfällighetsdikter, bl. a. tvänne gravskrifter ock ännu en bröl-
lopsdikt, denna i motsats till B 70 ock B 79 skriven på riks-
språk ock hållen i den vanliga orationsstilen, något som redan 
titeln, »Det jordiska bästa // Hwarwid en Man sina tankar 
må fästa. // Förestäldt // Då // Handelsmannen i Carlscrona, 
// Ädel och Högagtad // HERR /7 SVEN JÖNSSON, // Samt // 
Ädla Jungfrun // JUNGFRU 7/ ANNA MAGDALENA // WITTE, /7 
Ingingo en Nögd Förening // i // Christianstad // den 10 
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Februarii År 1767.»', ger en stark försmak av. Den är så-
lunda av lika litet intresse som tidens orerande bröllopspoesi 
för övrigt. Att denna dikt värkligen skrivits av Jonas Kåre, 
har han emellertid själv gjort otvivelaktigt, i det han låtit den 
så vanliga något slippriga anspelningen på brudparets äkten-
skapliga förhållanden under den närmaste tiden efter bröllopet 
sluta med de två raderna 

»Ju till en del nu sidst åt åre, 
Om icke förr, spår Jonas K***.» 2  

Jonas Kåres biografi är — med uppgifter hämtade ur 
Clerus Calm. I 216 och III 686 — i korta drag denna. 

Föräldrarna voro Petrus Kåhre 3, född i Västervik 1696, 
biträdande prästman i Högsby i Handbörd på 1720-talet, 
komminister i Algutsrum från 1731 till sin död 1742, ock 
Christina Sevelin, kyrkoherdedotter från grannsocknen ock 
moderförsamlingen Glömminge, död vid 70 års ålder 1781. 
Jonas, den fjärde i ordningen av sju syskon, föddes i september 
1734 i Algutsrums komministergård, hemmanet n:r 6 i Alguts-
rums by vid stora landsvägen.4  Han började skolgången i 
Kalmar 1745 ock bör ha tillbragt hela sin barndom i Alguts-
rum, dit vi då givetvis ha anledning att närmast lokalisera må-
let i B 70 ock B 79. Efter skolgången i Kalmar kom han 
1757 till Lund, där han stannade endast en kort tid, konditio-
nerade några månader i Arby i Södra Möre ock i Södra 
Möckleby på Oland samt kom 1759 till Karlskrona, där han 
sedan vistades ett tjugutal år som lägre tjänsteman inom ami-
ralitetskonsistorium, slutligen med titeln v. notarie. Det var 
under denna tid han skrev sin första dialektdikt, vid bröllopet 
mellan hans vän, Karlskronaköpmannen Eric Brunnerus, ock 
Maria Christina Mallander. Kåre framställer sig häri såsom en 
öländsk bonde, vilken i sin storöka gjort en av de vanliga 
seglatserna till Karlskrona för att där sälja sin säd ock övriga 
produkter. Tafatt ock med mössan på kliver han under många 
ursäkter in över köpmanshusets tröskel ock börjar ackordera 
9.M sina egna varor ock sina uppköp åt »mojan» hemma på 
Oland. Så får han syn på de många gästerna, vilka han först 

Carlskrona 1767. Titeln angiven efter originaltrycket i K. B. 
I formen åre, 'året' — liksom f. ö. hela frasen nu sidst åt åre — 

ha vi att se inflytande från dialekten i Kåres hemsocken. Jf. åre B 70 
18, 33. 

Namnet stavas i Clerus på olika sätt. Petrus Kåhres fader upp-
gives III 686 vara köpmannen i Västervik Daniel Kohre. I Carl Sjöström, 
Kalmar nation i Lund, Lund 1915, s. 52, stavas Jonas Kåres namn med -h-. 

Se Ahlquist, öl. Hist. 11:2, 262. 
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tror vara marknadsbesökare, ock det blir strax klart för honom, 
att vad det här gäller, är just det bröllop som norrgårds-
pojkarna länge gått ock glunkat om. Han räknar då upp allt 
vad bröllopsparet efter gammal god öländsk sed »sku få i Skåla» 
ock lyckönskar dem till allt möjligt jordiskt ock himmelskt 
gott. Författarens glada gemyt ock goda psykologiska blick 
gör sig överallt i dikten gällande. Dess rikedom på realistiska, 
rätt placerade detaljer röjer författarens egna, goda kännedom 
om öländskt folk ock öländsk sed ock gör innehållets fiktion 
fullt levande för oss. 

År 1778 blev Kåre anställd vid apologistskolan i Kalmar, 
där han följande år skrev sin andra bröllopsdikt på landsmål, 
tryckt hos Magnus Peterssons i Kalmar. Vid samma bröllop 
— mellan kronobefallningsmannen i Södra Möre Daniel Crxlius 
ock Dorothea Christina Balck  upplästes ännu två tryckta 
hyllningsdikter, den ena av ingen mindre än Anders Löfman. 1  
Utan att vara alltför skonsam, kan man för all del låta bli att 
kalla dessa båda för pekoral, åtminstone vad den Löfmanska 
dikten beträffar. Men särskilt högt stå de ej, isynnerhet ej 
den till författareskapet okända; man möter här skruvade kvick-
heter ock ordlekar, som trötta trots diktens korthet. Då denna 
vill omtala det faktum, att Crxlius uppsökt sin brud, Dor. 
Christ. Balck, nere i Skåne, gör den det genom att förhärliga 
den gärningen att »På Skoglös ort så dugtig BALCK upsöka», 
en »BALCK, som Huset märkbart stöder»! Mot detta ställa vi 
Jonas Kåres friska, realistiska beskrivning av hur »CRALIUS, 
på Egjen Kåmsjon, Salede Sin Gångre å re å Kongelerede änne 
ra Sör ut, te å lite wättas stå i Brustol». Samma friskhet i 
skildringen, enkelhet ock kraft, parad med en mycket god blick 
för det karakteristiska i en folklig miljö möta vi hela Kåres 
dikt igenom. För båda hans dialektdikter gäller, att avståndet 
i tid ock rum från hans barndoms Oland, långt ifrån att för-
minska hans förmåga att dra fram det typiskt öländska, i stället 
skärpt hans blick för det utmärkande i öningarnas liv ock 
tänkesätt. Avstånd ock värksamhetsområde ha kommit honom 
att se klarare ock ha givit honom möjlighet att trots tjugu till 
trättio års fastlandsvistelse på ett efter allt att dömma utmärkt 
lyckat sätt återge den enkla öländska allmogens språk ock 
karakterer. Men det som ställer bröllopsdikten från år 1779 
högt, är ej endast detta, utan även den lyrik, som med sin 
ursprunglighet präglar första hälften av B 79. Vi få här en 
vacker dikt om den öländske något försupne klockaren, väl 
bevandrad i bokläsning ock kortspel, lite skrytsam, men »katig» 
ock ingivande respekt. Vi få en levande bild av dispyten på 
kalaset hos länsman där borta på andra sidan alvaret, hur 

1) Båda dessa tryck finnas i K. B. 

2 Sv. landsm. Modår. 
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klockarn står där ock skrävlar ock lyser med de sanningens 
ord, han förut hört av prästfar, men huru sedan värden själv 
övertar ordet ock med sin större auktoritet förkunnar nyheten 
om kronofogdens giftermål för den uppmärksamt lyssnande 
skaran. 

Kåres levnadsomständigheter efter 1779 äro för oss av 
mindre intresse. Emellertid blev han prästyigd ett par år 
senare, kyrkoherde i Gräsgård på sydöstra Oland 1794 ock 
titulärprost 1808. Han dog först 1816 ock var då senior i 
Kalmar stift. Han var gift tre gånger, första gången 1776, 
sista gången 1811, men dog barnlös. 

De nu framdragna bevisen för Kåre som författare till 
B 70 ock B 79 kunde kanske vara tillräckliga. Vi ha sålunda 
uppgifterna i Clerus, vi ha sett huruledes de i Karlskrona ock 
Kalmar tryckta dikterna tillkommit under Kåres vistelse där, 
ock vi ha blivit övertygade om att endast en öländing skulle 
ha kunnat åstadkomma dessa typiskt öländska miljöskildringar. 
Ock vi kunna känna oss alldeles vissa, när därtill kommer 
språkets lokalisering, varom mera nedan, dikternas inbördes 
samstämmighet, som pekar hän på samme författare, ock sådana 
detaljer som frasen Tåf jen gambel go Wän hanne bårte wö 
Wästre Lannbårja B 79 19 21 eller som det På ho-sia 
Alwre bårt danne B 79 39, vilken geografiska bestämning 
— se den alfabetiskt uppställda kommentaren i slutet, ordet 
ho-sia — otvivelaktigt måste hänföras till Algutsrumstrakten, 
Jonas Kåres födelsebygd. 

Den yttre dräkt, vari språket i Kåres dialektdikter fram-
träder, präglas av stor omsorgsfullhet. Han har vid manu-
skriptens författande varit noggrann med att få fram äkta språk-
former i enhetlig ock ljudenlig stavning, ock korrekturläsningen 
har skett med så efter tidens förhållanden stor omsorg, att 
knappast något tryckfel kommit med. Naturligtvis medgåvo de 
små landsortstryckeriernas typförråd den tiden ej någon större 
differentiering av de olika språkljuden i trycket, men Kåre har dock 
bättre utnyttjat de förhandenvarande möjligheterna än exem-
pelvis författarna till B 63 (se nedan s. 30 not 3) ock B 64. 

Vad vokalerna beträffar har han sålunda varit noggrann med 
att låta dem återgiva de ljud, som ungefärligen motsvarade deras 
uttal i riksspråket, naturligtvis dock utan förmåga att kunna ange, 
om deras uttal var slutet eller öppet, långt eller kort. Tecknet a åter-
ger t. ex. de slutna ock öppna a-vokalerna i å ena sidan kati B 70 91 
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'duktig', lagåm B 70 52 'tillräckligt', å andra sidan Agusti B 79 
18 'augusti månad', Faje B 79 67 'fader', mänskra B 70 46 
'mänskorna', Petersas B 79 23 'Peterssonskans', Sweska B 70 
43 'sviskon'; e så gott som undantagslöst de relativt slutna sonan- 
tema i riksspr. pron. »eget», t. ex. i esam B 79 55 'ensam', jesp-
tere B 79 41 'disputera', testäjelse B 70 16 'tillåtelse', däremot 
ej ä-ljud som i riksspr. »den» (betecknas i B 70 ock B 79 
med ä); i ock o återge i- ock o-ljud (o), t. ex. i imälla B 70 74 
'emellan', sitten B 70 60 'sett honom'; orosnes B 70 7 'orolig', 
sola B 70 54 'solen', Utstodera B 70 1 'utstuderat'; i däremot 
ej kons. j utom i något enstaka fall, egentl. endast såsom stor 
bokstav, t. ex. i Iale B 70 51 'gärdet'; o ej öppet å-ljud såsom 
i riksspr. »komma», vilket här i stället i regel tecknas å, t. ex. i 
Kåje B 79 55 'stuga', åm B 70 26 prep. 'om'; u bet. u-ljuden 
i resp. stufwa B 70 25 'stugan', uta B 79 53 'mycket' ock 
undå B 70 36 'ändock', -wuxa B 70 69 '-vuxen'; å dels de relativt 
slutna ljuden i får B 70 33 'för', Gusslån B 79 52 'Guds gåva', 
tår B 70 36 'tör', dels de något mindre labiala å-ljuden i 
Lannbårja B 79 21 'landborgen', Tåpp B 70 91 'tupp', åm 
B 70 26 prep. 'om'; ä ock ö sonanterna i resp. fäla B 70 67 
'färden', hä B 70 18 'det', dän B 70 36 'den', (te) stäss 
B 70 27 '(till-)städes' ock ögo B 70 84 'ögonen', töckjer 
B 70 69 'tycker'. 

Vad beteckningen av konsonantljud i B 70 ock B 79 
beträffar, noteras lämpligen, att dubbelbeteckning på samma 
sätt som i riksspr. — alltså även ck för 'kk'  i regel bet. 
lång konsonant, t. ex. i fårlamma B 70 29 'förlamad', Guss 
B 70 25 'Guds', Kålass B 79 36 'kalas', räss B 70 28 'rädes', 
wånn B 79 61 'vår'; dock finnas många undantag, särskilt fram-
för kons. ock i ordslut. j-ljudet återges med j, 1 (se ovan vokalen i) 
ock med Hj i Hjärtas B 70 45 'järtans'. Däremot torde g i 
giftwuxa B 70 69 'giftvuxen' åsyfta en konsonantförbindelse 
gj-, liksom i gjeck B 79 33 'gick', Ullspegjel B 79 29 'Thil 
Ulspegel', m. fl. k-ljudet tecknas k utom i Cruna B 70 17 
'Karlskrona' ock qwart B 70 86 'kvar' (förbind. ck  då ej med-
räknad). Förb. ks tecknas x i giftwuxa B 70 69 'giftvuxen' 
ock åmhuxa B 70 70 'omtänksam'. Liksom g, j ock k så 
gott som undantagslöst i alla ställningar motsvara resp. ljud, 
representera ljudförbindelserna gj (i gjeck, gjolt, gjära, Gjäss, 
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Gjäster; Bryggje, Egjen, längje, mångje, pungjen, Pängje, 
ungjen, Waggja m. fl., beläggställen i ordfört. i slutet), kj 
(i Bänkje, fårkjöp, fårtänckjelse, grunkje, kjöpe, Klåckjern, 
snokjen, stakjer, tänkje, wäckje, önskjer m. fl.), sk (i mänske, 
mänskra m. fl.) ock skj (i kåmbskjär, skjäl, Skjärnra m. fl.) 
uttal av alla dessa konsonanter, om också vad de sista ljud-
förbindelserna med senare f-ljud beträffar, detta enhetliga 
ljud redan nu kan ha visat tendenser att framträda, såsom 
i Själf B 70 22, 27, Sjysjärn B 70 55 m. fl., vari sj väl betecknar 
samma uttal som i lånorden kåmsjon B 70 35, B 79 8 (av com-
mission) ock parmäsjon B 70 30 (fra. permission). - f-ljudet 
tecknas överallt med denna bokstav, under det att v-ljudet i början 
av ord eller kompositionsled återgives med w- (t. ex. i wö B 70 9 m. 
fl. 'vid' ock läwis B 70 62, B 79 64 'tillmötesgående, hygglig'), 
intervokaliskt annars med -fw- (t. ex. i lefwe B 70 95 'leva', 
Tullstufwa B 79 17 'tullstugan') ock i ordslut med -f (t. ex. i 
Själf B 70 22 'själv', åf B 70 26 'av' 1). För »tjockt» 1 i fäla 
B 70 67 'färden', Salede B 79 9 'sadlade' m. fl. finnes slutligen 
ingen särskild beteckning. 

Då Jonas Kåre hela tiden 1770-1779 vistats borta från 
sin fäderneö eller i varje fall, så vitt känt är, ej under dessa år 
någon längre tid gästat Öland, väntar man givetvis att i B 70 
ock B 79 finna precis samma dialekt. Det frapperar därför till 
en början, att man konsekvent genomförd finner en sådan olikhet 
i former som mellan dåm B 70 58 ock dåmb (Dåmb) B 79 
72, 76 pron. 'dem', mellan glamma B 70 57 'glamma, prata' 
ock glamba B 79 44 'glammade', mellan Kåm B 70 39, 52, 
73 imper. 'kom!' ock kåmb B 79 40, 48, 54 pret. 'kom', 
mellan såm B 70 6, 15, 21, 22, 36, 38, 40, 46, 59, 62, 63 
(2 ggr), 67, 71, 74, 79, 80 81, 92, 95 ock såmb B 79 16, 25, 

33, 35, 40, 46, 56, 57, 65, 73 'som', mellan åm B 70 26, 
53, 61, 81, 92 ock åmb B 79 24, 51, 67 'om'. Vi finna 

i dessa ord undantagslöst m i B 70, mb i B 79. Man vill 
gärna fråga sig, om Kåre under tiden mellan dikternas till-
komst rönt inflytande av någon (öländsk) dialekt med kon-
sonantförbindelsen mb för m i fall sådana som dessa ock om 
detta resulterat i den anförda differensen. Detta är emellertid 

1) I övriga få fall är det olika, t. ex. Alfre B 70 40, men Alwre B 
79 39 'alvar(et)'. 
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högst osannolikt, ej minst av den anledningen att vi redan i 
B 70 möta mb i ett flertal ord, sålunda BRUGUMBIEN B 70 
22 'brudgummen', glömbd B 70 26 'glömde', Himbeln B 70 
96 'himmeln', Låmb B 70 38 'lam', samba B 70 18, sambe 
B 70 22 'samma' ock tomber B 70 89 mask. 'tom'. Förkla-
ringen till olikheten mellan de nyss framdragna orden ur B 70 
ock B 79 blir närmast den, att Kåre — med avsikt att åter-
giva en ock samma dialekt — i båda fallen sökt åstadkomma 
så sinsemellan överensstämmande ock enhetliga former som 
möjligt, men att han i detta försök att åstadkomma en synbar 
stadga i ett kanske vacklande bruk ena gången, i B 70, råkat 
genomföra en stavning med m, andra gången, i B 79, genom-
fört former med mb. 

Den dialekt, som språket i Kåres bröllopskväden närmast 
representerar, bör givetvis vara målet i Algutsrums socken, 
där han vistades till älva års ålder ock där hans fader hade 
varit komminister sedan några år före hans födelse. Därjämte 
kan det mycket väl tänkas, att han rönt i dikterna synbart 
inflytande av dialekten i Glömminge, där modern hade haft sitt 
föräldrahem, om det också år föga troligt, att målen i dessa 
grannsocknar vid 1700-talets mitt hade några för Kåre märk-
bara skiljaktigheter, ock i någon mån av målet i Södra Möckleby, 
där han på 1750-talet konditionerade under några månader. 

Man får ej vänta sig att redan vid denna tid kunna finna 
språket i en ölandssocken, särskilt en på södra Öland, tydligt 
skilt från grannsocknarnas mål, en differentiering som ännu ej 
på alla håll var uppnådd vid 1900-talets början, den tidpunkt 
då dialekternas särutveckling slutgiltigt avbröts av riksspråket 
i tidningar ock skolor ock av de från fastlandet inträngande, 
redan riksspråkspåvärkade dialekterna. De öländska dialekterna 
ha efter allt att dömma  härpå visar även språket i B 64 — 
under senare hälften av 1700-talet ock största delen av 1800-
talet till följd av öns stora isolering ock avsaknad av allt vad 
stadsamhälle heter' under denna tid genomgått en ovanligt snabb, 
på vissa håll säregen ock slutligen långt hunnen utveckling, 
vartill motstycken finnas endast i vissa andra lika isolerade 
dialektområden, exempelvis på Bornholm ock Gottland. Av de 

1) Det lilla Borgholm med sina 33 innevånare vid grundläggningen 
1816 kan ej i detta avseende ha spelat någon roll. 
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»dialektskiljande punkter», vilka Lindroth som hastigast går 
igenom i Ölandsmålens ställning, s. 43-46, torde man i Kåres 
dialektmaterial ej med säkerhet kunna igenfinna ens någon, 
ehuru i ett par fall hos Kåre tendenserna till utbildning av de 
karakteristika för »område 3», som Lindroth påvisat, äro märk-
bara. En jämförelse mellan språket å ena sidan i B 64, å andra 
sidan i B 70 ock B 79 har även visat sig ge resultat av detta slag. 

En jämförelse mellan språket i Kåres kväden ock dialekten av 
i dag på södra Öland komme däremot att ge vackra resultat. 
Ehuru jag gärna själv utförde denna dialekthistoriska under-
sökning, anser jag det lämpligare att låta författaren till »Ölands 
folkmål» göra det. Ty jag förmodar, att dialekthistoriska notiser 
komma att utgöra något kapitel i en följande del av detta 
stora arbete. 

Av samma skäl tar jag här ej upp till behandling de språk-
liga notiser, vilka äldre författare sådana som Vallinus, Åhstrand, 
Ahlqvist ock för all del även Bodorff ha att meddela. Isolerade 
ock ofta utan belysande, i formen riktiga exempel som de förut 
stått, bli de efter detta publicerande av Kåres goda dialekt.. 
material, i någon mån även det -i ölandspartierna i B 64, ställda 
i en helt annan dager. Jag har i kommentaren i slutet av upp-
satsen gjort en del iakttagelser av sådan art, men överlämnar 
f. ö. även detta liksom korrigeringen av en del alltför försiktiga 
uttalanden 2i källöversikten i Öl. folkm. I om äldre auktorers 
uppgifter åt detta arbetes författare. 

Här efter följande omtryck av B 70 ock B 79 äro bokstavs-
troget (dock bara med en s-typ) återgivna efter original i kvart-
format i Kungl. bibl. (B 70 finns även i Upps. Univ. bibl.). 
Båda äro tryckta med fraktur med antikvaord här ock där 
inströdda. Frakturen är här återgiven med antikva, antikvan med 
jonisk. Numreringen av raderna är min. Grövre tryckfel äro an-
märkta under strecket; översättningarna få sökas i kommentaren. 

i) Dessa äro visserligen tryckta resp. 1770 ock 1779, men då deras 
språk måste härstamma från Kåres barndom (jmf. ovan s. 16), ha vi här 
att göra med väsentligt äldre dialektbelägg, närmast representerande 
1740-talets öländska. 

2) T. ex. om  Wallinus' form grisi 'grisarna', Åstrands jeni 'järnet', Koni 
'korn(et)', Honi 'ortnamnet Horn' (rimmar med Koni), kanno, skeppo 
(jmf. hos Wallinus näso, skuto); Lindroth I, s. 16-17. 
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[B 70 Utstodera, 
Når 

Hanlingsmannen, 
HÄRR MUS JÖR 

5 ERIC BRUNNERUS, 
Såm 

Esam, orosnes, nåre år hårt åt 
watt si ega Swälting, 
Å nu lessna wö hä, 

10 Skull probere på te å pares 

Mä 

DYGDFULLE IÅMFRUA 

MARIA CHRISTINA 
MALLANDER, 

15 Såm 

Må Fars å Mors testäjelse, 
Bar te wäx i Cruna, 

Iussmänt Bartelmes = Dan, hä samba åre 1770. 
Tåf 

20 Len DERES Wän, int ant ja wet tåf, 
Såm 

lä tåf sambe Elmänte såm BRUGUMBIEN Själf, 
Ätte Fössla beräkna. 

Carlscrona, Tryckt uti Kong!. Am:ts Boktryckeriet 1770.' 

1) Denna rad är ej dialekt. 
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25 Tett i Guss fre hann Hopen all! fårlåt ja sur åt stufwa. 
Nä si, ack åm förtänkjelse! ja glömbd te ta åf lufwa. 

Män må fårlåf, ja fräger så: jä WÄRDEN själf te stäss? 
Han jä int wan te smyg Säj hårt, hä wet ja; män ja räss, 

Han lär int ware rå kawat. Di sär han watt fårlamma 
30 Tåf Kålda, Ålla 1, äller åj, må parmäsjon, Björnamma. 

la unra, så ja må ble grå, åm Han bier mänske mer! 
Du, si dann står Han; hä jä wilt; Nå, åm reseft ja ber. 

Må Ert fårlåf! stor tack får sist, Ni mins fäll häråm åre; 
Ni slo åpp må storännen, så ja hadd' lång ont i håre. 

35 Nu ha ja åter segla hit: Män int på hä kåmsjon. 
Hä tår wa mångje nåck undå, såm gläjes åt dän ron. 

Män ällest åss imälla sagt, så ha ja Korn å Hwete, 
Ägg, å Smår, å Höns, å Gjäss, å Låmb såm jä rä fete. 
Kåm, lä åss aggedere strass. Skam säjnes, åm Ni mins, 

40 Så plä ja wa dän bäste Påjk, såm wö wårt Alfre fins. 

ätte Måja mi nu snart ska sta å slå kull ungjen, 
Ni wet, så få ja fälle låf te låsse lit på pungjen, 

kjöpe hem Ingfäre å Korinter Sweska må, 
Nälker, Muskutt, Kringler åj te Barni, tro fäll hä. 

45 Män hör mi Hjärtas HANLINGSMAN, jett ol än te å wiske: 
Hwa gjår di möcka mänskra här, såm sette dann å smiske? 

Di lär fäll ware marknas fålk? äll hålder Ni kålass? 
Då få Ni nåck te skrubbler på hwar öl å mat sku tass. 

Ni plä int wa så mas får hä. Män töst, hwa ja fundere: 
50 Tänk! åm wi hatt hä Fålke på höbärssla, å tåck mere, 

I söre Iale, trå ja åj, skull di gjolt skjäl får mat. 
Kåm wäss Mussjör å låmfrun då skull lagåm stå kawat. 

Män gjår får alt 13wad ludi jä, å gap int åm hä ola. 
Knös må säj anna, än tåck Fålk jä ypperst unner sola. 

55 Si hur di glimma, ja jussåm Sjysjärn å Winter Ny; 
Hä drass åm nåa gräbbe jä så fin i hel wånn By. 

1) »Åtta» är kanske tryckfel, se komment. 
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Ja skull än glamma tulltry ol; män ja räss Ere Gjäster 
Si snett på mäj, tår hände, att får dåm par supe räster. 

Ajö så längje då. Män hwem jä hä, såm dann bårt står? 
60 la funnes att ja sitten fårr, Han wist på Släkta brår. 

Åh! åm fårtänckjelse ja ber, hör Härr Mussjör, Ni danne, 
Såm står mä glase, wa läwis, å stöt lit på Er granne, 

la mener han såm jä så nyt, han såm näst Präst Far står; 
Be Hånom slängje ögo hit lit wättas, åm han når. 

65 Nå, jä hä makos! sir ja rätt? Gussfre, å tack, å äre 
Härr Mussjör ERIC, sku Ni ha, mer än Ni årka bäre, 

Får siste fäla. Nå, ja sir, .Ni står såm jen karbas. 
Ni gjår fäll på kamratras wis, å sputt int i Ert glas. 

Män skam å säjnes, Ni jä nu, ja töckjer, alt giftwuxa, 
70 Hur längje sku Ni gå så dan, å inte wa åmhuxa. 

Te pares å natures, såm hä anre krettur plä? 
la sär juss mitt på pinnen ja, män meen int ont mä hä. 

Kåm wäss, hä ska nu smäll i lås? får ja ha lit hört grunkje 
Tåf Nårrgåls Påjka, såm Ni wet, plä hann imälla runkje, 

75 Att Ni Prästlåfwa jä, å ska mä Brua snart te Stols. 
Hä hadd ja lång sen hosta ut, åm ja ha bare tols. 

Hwem bynna då, at hä nu jä får Er i styfste gjära? 
Å att hwar kutte hanne nu står klädd i kjårkje klära? 

Si danne, lär fäll BRUA wa, såm står mä Krun å Krans. 
80 Å stakjer HO! såm ska släpp Er mä Säj te nappe kans. 

Fast likje gutt kan wa åm hä. Wäls Er! såm ha råkt påa. 
Å hadd int Ni gått i fårkjöp, så hadd jen ann kunt fåa. 

Män hä jä morsamt te si hur omänskli fin ho jä; 
Si, ögo tintre jussåm lys, å skräckli glamill mä. 

85 Nu wet ja int int hwa ja ska gje Er får Gutt i Skåla? 
Ni wöl fäll, funs ja, ha mäj qwart thess ja int står på såla. 

Nå så må gjår då. Ni sku få i Skåla just jen Gris, 
Å han ska, hä kawer ja får, wa gjold på Härrgåls wis. 
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Män, kär Ni! hä fårslår int mer, än mus i tomber lade, 
90 le lita Kalf å Föl te mä, kunn inte häller skade. 

Å hä sku Ni wö tefäll få. Än mer: jen kati Tåpp. 
Ska BRUA ha, såm Henne kan åm mårna wäckje åpp. 

Te slut: la önskjer Er mer Gutt, än nåsti Ni kunn tänkje! 
Så att bå Pängje, Barn å Mat må fyll åpp Bor å Bänkje. 

95 Å lefwe Ni såm Ängle hop i TUKT, mä BÖN, å TRO, 
Så klick int att Ni sist åj få i Himbeln sammabo. 

[B 79 :] Åppendaga, 
Når 

Krun'-Fokten 
på Söre Mör-sia, 

5 dän Wälbeställsambe, 
Härren Härren 

DANIEL CRAELIUS, 
på Egjen Kåmsjon, 

Salede Sin Gångre å re å Kongelerede 
10 änne ra Sör ut, 

te å lite wättas stå i Brustol, 
å sena 

te å lefwe längje å wäl hop mä 
ho härLenfine å Grannwackjeraktie Iåmfrua, 

15 DOROTHEA CHRIST: BALCK, 
Såmb small i lås 

jussmänt i Tullstufwa wö Åhus, 
den 17 Agusti Ano år 1779. 

Tåf 
20 jen gambel go Wän hanne bårte 

wö Wästre Lannbårja, 
på wårom Lande. 

Trökt i Kalmer, ätte Magnis Petersas funderinger. 
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Åmb ja inte lyger, så jä uta krus, 
25 Såmb Klåckjern wånn hanne plä glunkje, 

Når han watt på Sockna å fått säj jett rus. 
Trå ja, han jä rädd får par klunkje. 

Han ha, skamb å säjnes, läst katit si Bok, 
Markålfes, Ullspegjel, Dånhatten. 

30 Kan spile bå Fämbkårt, Spansfil å så Tok. 
Läs' skräfwa, hä står u'n såmb watten. 

Å sjyngje, ja sjyngje så rart å så fint, 
Såmb hä gjeck u je åljepipe. 

Kan glo fålk i ögo åj katit å stint; 
35 Lättfäli å snåpp såmb je wipe. 

Hä wa juss mänt nundan wi wu på Kålass 
Näst Länsman wånn, Ant' Niss' Åll's granne, 

Ni wet fäll, Sörnol frå jals grinda, wö pass, 
På ho-sia Alwre bårt danne. 

40 Å juss såmb di sute, kåmb Klåckjern åj må, 
Å gynt te omänsklit jesptere. 

la tols inte ånnes, män bynna på hä, 
App'si, han tår mer grassmäntere? 

Sputt walen! han glamba, å hä uta prut, 
45 Att Wanen jä anre Naturen. 

Å hä wa såmb Prästfar ha hosta fårut; 
Så hitte han påa, dän luren. 

Sen kåmb Fader Länsman å la te jen klick; 
Å hä wa åj morsamt te höre. 

50 Han sa åpp å utet te punt å te prick 
Åmb Krunfokten dann hårt i Möre. 

Han ha, stackjers Sate! fårr hatt jett Gusslån, 
A 1  hä wa je uta fin Måje. 

Sen kåmb där jett Oknött å klifte tåf Trån. 
55 Så satt Han esam i Si Kåje. 

1) »A» tryckfel för »Å». 
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Nu wånns Han såmb snokjen te få Säj jen Ann, 
Såmb jä tåf hä sambe Elmänte. 

Trå ja, hä lär inte wa makos, mi sann, 
Te esam gå, wånnes, å wänte. 

60 Ja bynna, sa ja, hwar han slår ner sitt Pel ? 
Jo, swara wånn Länsman, i Skåne. 

Å la te, att Fästpia jä uta fel. 
Ha! sa ja, tråss han jä nån fåne. 

Ho jä skräckli Läwis, Glamilder å Go, 
65 Int kåmbskjär å frän såmb wånn Kaje. 

Kan Bryggje, å Bakje å Kokje, ska tro, 
Å Wäfwe, å pel åmb sin Faje. 

Han jä åj jen Kar, såmb har hufwe på skaft, 
Int' knek' han, så längje han årke. 

70 Int' sputt han i glase; ja tro åj hä knaft, 
Han lätter säj skrämbje tåf Sårke. 

Te löckjes då! sa ja, ja önskjer Dåmb hä, 
Såmb gutt jä i Säng å i Säte, 

I Lade, i Fähus, i Waggja åj mä. 
75 Å, når Di int' mer årka jäte, 

Så önskjer ja Dåmb bå mä hånn å mä munn, 
Att De i blånn Skjärnra må blänkje. 

Å gläjes hwart År, å hwar • Daj, å hwar stunn, 
Mer än nåja mänske kan tänkje! 

IV. 

I sitt viktigaste arbete, Ölands Historia och Beskrifning, 
Calmar 1822-27, har Abraham Ahlqvist i del. I, s. 391-397 med-
delat några kortfattade grammatiska anmärkningar till de öländska 
dialekterna samt en ordlista innehållande »de allmännaste» av 
»många besynnerliga ord, hwilka ej kunna förklaras; utan en 
egen Ölänsk Ordbok».' Materialsamlingarna till denna ord- 

1) Omnämnt av Lindroth, Ölands folkmål I, s. 17. 
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förteckning finnas å s. 178, 180 ock 181 i Ahlqvists år 1821 
daterade 2:dra Tomen av »Samlingar till ÖLANDS Historia och 
Beskrifning», numera tillhöriga Uppsala Universitetsbibliotek. Då 
dessa ordsamlingar 1  hittils varit okända för forskningen ock 
dessutom innehålla ej endast ett större antal glosor än Ahlqvists 
tryckta beskrivning, utan även i vissa fall andra ordformer eller 
bättre betydelseförklaringar, skall jag här meddela de delar 
därav, som avvika från eller ej innehållas i den tryckta förteck-
ningen. För att underlätta en översikt av materialet har jag 
omkastat ordens inbördes ordning. 

S. 178 i 2:dra Tomen innehåller en »Upsats på ovanliga, 
i Öländska Dialecten brukliga ord. Obs. Af desse ord äro 
ej alla bruklige öfver hela landet, utan en del blott i vissa 
socknar.» Jag antecknar därifrån: 

»Barbrott rida utan sadel. 
Bånklee, kallas den lilla hufva eller kläde, som i de norra 

Socknarna af de ogifta brukas på hufvudet under knytklädet. 
Dolga. v. supa och stoja, hålla buller. 
Fänta n. flicka, kommer av det gamla Svenska ordet Fan 

Herre och betyder Virgo honesta. 
Glamme v. tala vänligt och trevligt med någon. 
Gni, ränna v. springa. 
Guler n. Hästar, sto. 
Gå möqväll, kallas det bruk som ännu är bibehållit i vissa 

Socknar, att bruden före bröllopet då 3:dje ggn lyses, går 
omkring i Socknen och erhåller till skänks, ull, husgeråds- 
saker, matvaror etc. 

Horsmetsord n oquädinsord. 
Kapital n, dugtig, förträfflig. Dä ä en kapital Kar. 
Kettla v om kattor då de yngla. 
Quinsle n. allehanda smått, tjenligt att uppbränna, t. ex. 

spånar, ris etc. 
Remme n. en liten stege.» 

S. 180 (Tomen II) meddelas under rubriken »Öländska 
Glosor» en mängd ord av vilka jag anför: 

1) Några samlingar i vanlig mening kan man knappast tala om, då 
det gäller äldre författare såsom Åhstrand (1765) ock Ahlqvist. Deras 
ordlistor äro väl snarast hopskrivna ur minnet. 
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»Blänga v. se skarpt på ngt. 
Damp. — En häst, som 

släppes på Alfvaret och 
icke får något till födan 
inne. 

Fåk 1  — Snöyra. 
Kålda 
Skackracka 
Skakråmpa  

gissla — pisk. 
Husser — Strumpor. 
Pajiråck  Kappråck. 
Pasig — Förträffelig. 
Sena — Ett säte med 

Ryggstöd. 
Skrilla — Slå Kana på is. 
Skulfve — Gunga 
Spräckla — Mässling.» 

Frossa. 

S. 181 meddelas slutligen under »Namn på sömnader» utom 
de i den tryckta förteckningen I, s. 395-396 intagna, att »Laske 
Sömn 2  på Qvinfolk Sko kallas Korpögo». Härefter följa de 
tre orden 

»Lättfälig — n. a. Snabbfotad. Isl. Lettfeti namn på en 
af Gudarnas hästar. Grimnismal. str. 30. 

Stigerhus. n. Brygghus i de Norra Socknarne 
Snälla. v. — skynda. Snäll dig i. e. skynda dig.» 

V. 
I följande alfabetiskt uppställda ordförteckning ock kom-

mentar upptas samtliga dialektord i B 70, B 79 ock i ölands-
partierna av B 64 samt de under IV meddelade Ahlqvistska 
dialektorden. Förkortningarna torde för fackmannen ej tarva 
någon förklaring. I icke ursprungligen med särskild stil tryckta 
citat har jag ofta tryckt med halvfet stil eller spärrat ett eller 
annat ord utan att direkt ange detta. 

I kommentaren ha särskilt ordens betydelse blivit föremål 
för behandling. Belägg ha ofta hämtats ur otryckta öländska ock 
småländska ordsamlingar i Kungl. Bibi., Upps. Univ-.bibl. ock 
Upps. Landsmålsarkiv, bl. a. av A. Ahlqvist (R 634: 5 i U. B.), G. 
Berggren (ordlista från 1862), Lickn, Ernst Rietz (»Om allmoge-
målet i Kalmar län och på Öland» i U. L. M. A.), J. E. Lagergren 

ock J. J. Lagergren (båda ofta citerade endast »Lagergren»). 
') Egentligen står det »Fak», vilket väl är skrivfel. Möjligen kunde 

ordet läsas som »Fuk». 
2) Ordet 'söm' stavas i Ahlqvists tryckta beskrivning genomgående 

»Söm», i handskriften däremot alltid »Sömn». 
2) Dock med ett undantag: med B 63 avser jag det av mig 

publicerade bröllopskvädet från år 1763 (Södra Möre-mål), som omnämnts 
i inledningen. 



Ordlista. 

-a (enklitiskt), se på. 
ack B 70 26, interj. 
aggedere B 70 39, inf. Har väl samma bet. av 'ackordera' (= 

'uppgöra överenskommelse om, göra upp en sak'), som 
träffas hos NUn, Sörbygden, ock Lagergren, Ordbok för 
Småländska Landskaps Språket. Lagergren meddelar, att 
ordet »Brukas allmänt af Allmogen». B 70 39 är det 
fråga om att överenskomma om priset på de varor, ägg, 
smör o. s. v., som öländingen fört med sig i sin storbåt 
ock nu vill sälja till handelsmannen. 

agtar B 64 28, pres.; agtar mej B 64 28 = 'aktar mig', 'tar 
mig i akt (för ngt)'. 

Agusti B 79 18, s., 'månaden augusti'. 
Ajö B 70 59, interj. 'adjö'. 
Alfre B 70 40 ock Alwre B 79 39, resp. obest. ock best. n., 

'alvar, stenig, stäppartad hedmark'. wö wårt Alfre B 7040, 
På ho-sia Alwre B 79 39. Rietz' uppgift s. 7 b om maskulint 
genus hos detta öl. ord är felaktig. Berggrens lista över 
ölandsord (1862) upptar »allware n.», ock själv har jag 
1926 antecknat samma genus (Köpings sn). Se också 
Lindroth, Öl. folkm. I, 303, 304 ock 306. 

all B 70 25, a., 'hel', i sammanställningen Hopen all B 70 25 
'hela hopen, allesamman'. 

alle B 64 37 i uttr. alle hop, a., 'allesamman (alla tre)'. 
allmän B 64 39, a., 'gemensam för (oss) alla'. 
allri B 64 27, adv., 'aldrig'. 
almänt B 64 39, adv., 'över lag (=allesamman)'. 
alt B 70 53, a., neutr. 'allt'. Jmf. all 'hel'. 
alt B 70 69, adv., 'nog, väl, quidem'. Bet. 'redan passar ej här. 
Alwre B 79 39, se Alfre. 
ann B 70 82, a., 'annan'. jen ann B 70 82, 'någon annan'. 
anna B 70 54, a. n., 'annat'. Jmf. ann ock ant. 
Ano B 79 18, s., 'anno, år'. 
anre B 70 71, B 79 45, a., resp. plur. ock sing., 'andra'. 
ant B 70 20, a. n., 'annat'. Jmf. anna. 
Ant' B 79 37, namnet 'Anders'. Jmf. Tillägget. 
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App'si B 79 43, interj. 
att B 70 58, 60, 75, 77 (at), 78, 96, B 79 45, 62, 77, konj., 

'(»allmänt underordnande») att'. Att i så att, se så. 
Jmf. te ock å = 'att'. 

Bakje B 79 66 inf., 'baka'. 
Bar B 70 17, pret., 'bar'. Bar te wäx B 70 17 'bar till vägs, 

blev av, ägde rum (om bröllop)'. 
Barbrott Ahlqvist 178, adv., 'utan sadel', i uttr. rida barbrott. 
bare B 70 76, adv., 'blott, allenast, endast'. 
Barn B 70 94, n. plur. Barni B 70 44, n. sing. (dat.), 'barnet'. 
Bartelmes-Dan B 70 18, m., 'Bartolomeusdagen, 24 augusti'. 
Be B 70 64, imp., 'be!' 
Ben B 64 4, n., 'ämnet ben'. Sten ell' Ben B 64 4. 
ber B 70 32, 61, pres. sing., 'ber'. 
beräkna B 70 23, part. neutr., 'beräknat'. Ätte Fössla beräkna 

B 70 23, 'med avseende på födelsen'. 
-beställsambe B 79 5, a., 'beställsamma'. Se Wälbeställsambe. 
Björnamma B 70 30, best. f., 'kolik'. Finnes i samma bet. hos 

flertalet öl. lexikografer, t. ex. Ahlquist 392, Åhstrand 183. 
ble B 70 31, inf., 'bliva'. bier B 70 31, blir B 64 28, pres. 

sing., 'blir'. 
blånn B 79 77, prep., se i blånn. 
Blänga Ahlqvist 180, inf., 'se skarpt på ng 
blänkje B 79 77, inf., 'blänka'. Att De 

må blänkje B 79 77. 
-bo B 70 96, inf., se sammabo. 
Bohags stande B 64 10, n., 'hemvist, hem'. 

okänt. 
Bok B 79 28, f., 'bok (att läsa i)'. 
Bor B 70 94, n. pl., 'bord'. 
bra B 64 40, a., 'gott, utmärkt'. 
brafverer B 64 2, pres. sing., 'stoltserar, slår på stort'. Lagergren 

översätter bravera med 'ståta'. Jmf. mitt från Chronander 
anförda ex. i Ett bröllopskväde på möredial., s. 104. 

Bru B 64 24, f., Brua B 70 75, 79, 92, best. f., 'brud(en)'. 
BRUGUMBIEN B 70 22, best. m., 'brudgummen'. 
Brustol B 79 11, m., 'brudstol'. Åhstrand upplyser (s. 172), 

att en öländsk brudstol bestod av ett säte, som kallades 

i blånn Skjärnra 

Ordet är för övrigt 
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särla (jmf. ordet sena) ock var försett med ett ryggstöd, som 
kunde vändas »fram ock tillbaka». Detta vändsäte (Sigurd 
Erixons terminologi, Möbler och heminredning 1, XXXII—
XXXII° var enl. Ahstrand brukligt även i bondstugorna. 
Ahstrand ger på samma ställe goda upplysningar om hur 
de s. k. kläåkarna skola klä brudstolen vid vigseln. 

Bryggje B 79 66, inf., 'brygga (öl)'. 
brår B 70 60, pres. sing. (med prep. på), 'är lik (genom 

födseln), visar påbrå, brås'. 
By B 70 56, m., 'by'. wånn By B 70 56. 
bynna B 70 77, B 79 60, pres. sing., bynna på B 79 42, pret. 

sing. Rietz, Allmogem. i Kalm. län och på Öl., uppger för 
bönna bet. 'se förundrad, stå ock gapa', Lagergren har från 
Kalmar län bynna i bet. 'förundra sig', Linder har bonna 
'undra, gapa av förvåning' ock Lindroth Öl. folkm. au], 
bi 'glo, stirra'. Rietz dialektlex. upptager slutligen från 
Kalmar län bönna 'se uppå något med förundran' ock från 
Öland bönna på, bynna på 'förundra sig'. Alla tyckas 
för bynna, bönna vilja ansätta bet. 'se förvånad ut, stå 
ock gapa'. Jag har också i Ett bröllopskväde på Möre-
dial. s. 85 ock 111 översatt bönna pau i frasen Iak mau 
bönna pau, ess hjär aj gästabud? med 'förvåna mig'. 
Emellertid gåve där översättningen 'undra', som Linder 
har jämte 'gapa av förvåning', en betydligt bättre mening. 
Samma är förhållandet i Kåres båda öl. bröllopsdikter. 
la  bynna, sa ja, hwar han slår ner sitt Pel? B 79 60 
bör således översättas 'Jag undrar (frågar undrande), sade 
jag, var han slår (kan slå) ner sina bopålar?' ock Ja - - 
bynna på hä - -, han tår mer grassmäntere? B 79 42-43, 
med 'Jag - - undrade (på det) - -, om han tör prata mera?' 
I frasen Hwem bynna då, at hä nu jä får Er i styfste 
gjära? Å att hwar kutte hanne nu står klädd i kjårkje 
klära? B 70 77 78 torde däremot åt bynna kunna ges 
en översättning med såväl 'undrar på (frågar undrande om)' 
som 'förvånar sig över'. Någon väsentlig betydelseskillnad 
mellan bynna ock bynna på torde ej finnas. — Reflex. 
förbynna sig Rietz 79 b. 

bå B 70 94, B 79 30, 76, konj., 'både'. bå  å s. st., konj. 
'både — ock'. 

3 Sv. landsm. Modier. 
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Bånklee Ahlqvist 178 (I, 392 Bånklä), n., »den lilla hufva eller 
kläde, som i de norra Socknarna af de ogifta brukas på 
hufvudet under knytklädet». 

-bårja B 79 21, se Lannbårja. 
bårt B 70 7, 28 [59; B 79 39, 51], adv., 'bort [borta]'. smyg 

Säj bårt B 70 28. I uttr. bårt åt B 70 7, adv. 'vid pass, 
ungefär'; nåre år bårt åt B 70 7 'några år ungefär; inemot, 
närmare några år'. — Om bårt danne ock dann bårt se 
dessa ord. 

bårt danne B 79 39, adv., 'där borta'. Samma bet. har dann bårt. 
bårte B 79 20, adv., i sammanställn. hanne bårte. Jfr bårt. 
Bänkje B 70 94, m. pl., 'bänkar'. 
bäre B 70 66, inf., 'bära'. 
bäste B 64 25, B 70 40, a., best. m. sing., 'bäste'. 
bättre B 64 26, a. m. sing. 
BÖN B 70 95, f., 'bön (till Gud)'. 
bör B 64 24, pres. sing., 'bör'. 

Daj B 79 78, m., 'dag'. Jfr -Dan. 
Damp Ahlqvist 180, m., »häst som släppes på Alf varet och icke 

får något till födan inne». Ahlquist 392 Damp 'ung häst' 
ock 414 Dampar 'i Norra Motet förekommande namn på 
utgångshästar' 1. Ahlqvists lista över »Några ord i Ölands-
dialekten» (R 634:5) nämner hAllvardamp m.: ung, otämjd 
häst, som går ute året igenom». Rietz damp, allvardamp 
»(ung) häst, större fölunge som betar på allvaren.» Lindroth, 
Ölandsmålens ställning, s. 46, dämpa 'unghästarna'. Det 
äldsta (tryckta) belägget är Åhstrand 53: »alla de [= de 
öländska hästarna], som ej nyttjas till dageligt bruk, hela 
Winteren måste gå ute på marken, och försörja sig så 
godt som de kunna; hwaraf följer, at många af dem om 
Wårtiden, i synnerhet då starka Wintrar infallit, måste 
sättja lifwet til: de som kunna uthärda, hafwa då et 
ganska wanskapligt utseende, i synnerhet de unge, eller 
så kallade dampar, i andra eller 3:dje året, då de fram 
på Sommaren fälla håret, hwilket är sammanfiltat; och 

1) Ahlquist anmärker, att de flästa av dessa hästar, som gå ute under 
vintern, »finnas i Norra Motet, hwarest ännu någon skog är öfrig till skydd 
mot urwäderp. 
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hänger omkring dem som en söndrig Rya». — Ordet 
damp m. 'ung utegångshäst, ung häst, som lämnats att 
själv försörja sig på alvaren' är belagt väsentligen endast från 
Öland.' Etymologiskt bör det hänföras till dimpa, dumpa 
'(handlöst) falla omkull, störta ikull'. Märk de med dimpa 
besläktade orden domp m. 'buller' (Medelpad), dompa i 
bet. 'bulta (i golv eller vägg)' ock i bet. 'gå tungt, så att 
ett dovt ljud uppstår' (Medelpad), dumpa i bet. 'dåna' 
(dä dumper, Småland) ock i bet. 'dansa klumpigt ock 
tungt (ock oanständigt), skumpa' (Västergötl., Östergötl., 
Angermanl.), dumpejagt, f., 'oanständig dans' (bl. a. 
fr. Småland), dumplä 'tumla' (Gotland), alla dessa belägg 
från Rietz; dumpa 'gå, springa, dansa o. s. v., så 
att ett doft ljud uppkommer' (Linder), dummpa 'åstad-
komma ett dovt ljud, såsom genom fallande, hopp-
ning, tungt gående» (Gadd), dumpe 'dumpa i marken, 
om ljudet av hästens hovslag' (Feilberg: »hwa! hvem 
x de, komme hx dumpend?» 2  etc.) Det öl. ordet 
damp åsyftar den unge, eldige, men på samma gång 
klumpige ölandshästen, då han tumlar om på alvaren, 
vilka, till följd av sin geologiska beskaffenhet ha ovanligt 
lätt att milsvitt fortplanta det dova ljudet av hästens 
hovslag. Det är lätt att förstå, att det just är den unge 
obändige ock ännu ovige två- till treåringen, som blivit 
kallad damp. Vid namngivningen kan möjligen damma 
i bet. 'springa så att det dammar omkring' (Rietz) ha 
spelat in. 

-Dan B 70 18 (i Bartelmes-Dan), best. m., 'dagen'. Jfr Daj. 
dan B 70 70 i så dan, a., 'på det sättet beskaffad'. Att orden 

här stå skilda, behöver ej vara utan betydelse. Adj. dan 

i) Rietz uppger ordet damp förekomma i »Kl., öl». Naturligtvis är 
det ej omöjligt, att ordet — ehuru mindre vanligt även på Öland — kan 
ha inlånats till någon mindre del av fastlandet. J. Jonsson intygar också 
från Södra Möre, att ordet damp där är för allmogen bekant, men icke 
ingår i hans eget språk; se J. Jonssons handskrift i U. L. M. A. »Ur all-
mogemålet i Hossmotrakten» 1, 1875-77, s. 10 (jfr ock s. 611). 

2) Dahlerup III, 1110, r. 50 ff., har för dumpe i exemplet »Helhesten 
dumper tit min (p: bjergmandens) Dar forbi» ansatt bet. 'gaa med tunge 
skridt'. Bättre blir 'springa tungt ock klumpigt, så att ett dovt ljud upp-
kommer'. Vi ha här en bet. jämställbar med den hos öl. damp. 
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förekommer ännu självständigt i de öl. dialekterna liksom 
i många andra - om också ej med samma modifikation 
i bet. som i så-dan. 

dann B 70 32, 46 (B 70 59 ock B 79 51 i dann bårt), adv., 
'där'. Jfr danne. 

dann bårt B 70 59, B 79 51, adv. 'där borta'. Jfr bårt danne. 
danne B 70 61, 79 (B 79 39 i bårt danne), adv., 'där, där 

borta'. Jfr Lindroth, Öl. Folkm. I, 302 f. 
De B 79 77, pers. pron. 3 pl., 'de'. Jfr di, dåm(b). 
de B 64 8, 23, pers. pron. 3 sing., 'det'. Jfr då, hä. 
den B 64 25, B 79 18, best. art. 
den B 64 23, 27, 28, dem. pron. 
denne B 64 21, dem. pron. (fem.). 
DERES B 70 20, pers. pron. 
derf ör B 64 28, adv. 'därför'. 
di B 70 29, 46, 47, 51, 55, B 79 40, 75, pron. 3 pl., 'de'. 

Jfr de. 
Dolga Ahlqvist 178, v 'supa och stoja, hålla buller'. Rietz 

dårga. 
Dommare B 64 26, m., 'dommare (häradshövding)'. 
drass B 70 56 i drass åm B 70 56, v. Linder har från Södra 

Möre drass i bet. 'träta, leva i oenighet' (Di drass ständet). 
Från Stranda (Mönsterås) känner förf. drass såsom ganska 
vanligt i bet. 'kivas, träta (ej handgripligt), leva i oenighet, 
munhuggas'. Di står å drass. Di drass om hur di ska 
jöre. Här är det alltid fråga om bristande enighet mellan 
två parter. I det opersonliga uttr. Hå drass åm i B 70 
56 blir bet. något modifierad: 'det (kan) tvistas om, det 
är tvivelaktigt, det kan ifrågasättas (huruvida någon etc.)'. 

du B 64 4, B 70 32, pers. pron. 
DYGDFULLE B 70 12, a., »dygdfulla» (om bruden). Ordet 

är knappast dial., utan ett konstruerat bröllopsepitet. 
då B 70 48, 52, 59, 77, 87, B 79 72, adv., 'då, i så fall'. 
dåm B 70 58, Dåmb B 79 72, 76, pers. pron., 'dem'. 
Dånhatten B 79 29, namn på bok. B 79 29 nämnas tre av 

den duktige klockaren lästa böcker, Markålfes, Ullspegjel 
ock Dånhatten. I de båda första namnen igenkänna vi 
förstås »folkböcker» om den populäre Marcolphus, Salomos 
hovnarr, ock den minst lika populäre äventyrsmakaren 
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Thil Ulspegel, ty. Eulenspiegel. Om olika svenska 1600-
ock 1700-tals-tryck se Bäckström, Sv. folkböcker II, Sthlm 
1848, s. 63-66. Vilket av dessa som kommit i den öl. 
klockarens händer, kan ej avgöras. - Ordet Dånhatten 
B 79 29 är mindre klart. Rimligtvis åsyftar det emellertid 
en av de latinska grammatikor, donater (efter den lat. gram-
matikern Aelius Donatus o. 350 e. Kr.), som ej blott voro 
de allmänna under hela medeltiden, utan i Sverige - i 
dåliga bearbetningar - användes ända in på 1700-talet. 
Denna bet., 'donaten', ger en mycket god översättning. 

dä B 64 12, pron., 'det'. Jfr de. 
däg B 64 4, pron., 'dig'. 
dän B 70 36, 40, B 79 5, 47, art. o. pron., 'den'. 
där B 64 10, B 79 54, adv., 'där'. B 64 10 där som 'varest'. 

e B 64 13, 22, 24, obest. art. fem., 'en', Jfr je. 
ega B 70 8, a. fem., 'egen'. Jfr Bodorff § 42, s. 22. 
Egjen B 79 8, a. mask., 'egen'. 
ej B 64 22, adv., 'ej, icke'. 
ell' B 64 4, konj., 'eller'. 
Elmänte B 70 22, B 79 57, n. def., '(elementet), könet'. len 

DERES Wän - - Såm lä tåf sambe Elmänte såm 
BRUGUMBIEN Själf, Ätte Fössla beräkna B 70 20 23, 

- som är av samma kön som brudgummen själv'. 
en B 64 25, obest. art. Jfr jen. 
Er (er) B 64 23, B 70 62, 77, 80, 81, 85, 93, Ere (pl.) B 70 57, 

Ert (n. sing.) B 70 33, 68, pron., tilltalsord till en eller 
flera personer. 

esam B 70 7, B 79 55, 59, a. mask. sing., 'ensam'. Dessa 
belägg från 1770 ock 1779 kunna visserligen tyckas be-
styrka Lindroths antagande, Öl. folkm. I, 176, not 2, att 
»Formen e- behöver icke först i sen tid ha inkommit i 
mask Men å andra sidan är det fullkomligt onödigt att 
med Lindroth anse formen e- inkommen till mask, från 
fem., då tydligen e- (ej en-) även i mask, är fullt ljud-
lagsenligt, om också assimilationen ns > ss> s skett något 
senare i mask, än i fem. Samma assimilation träffa vi hos 
Kåre i Hjärtas 'järtans', mi sann 'minsann' ock nåsti 
'någonsin'. Jfr ock Brugummes B 64 55. 
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-et B 79 50, enklitiskt pron., 'det'. Han sa åpp å utet B 79 50. 
Ett B 64 40, obest. art. neutr. Jfr jett. 

Fader B 79 48, m., i uttr. Fader Länsman B 79 48. F. ö. 
'heter det far ock faje. 

Faje B 64 1 (Faije), 7 (faije), B 79 67, m., eg. 'far, fader'. 
I B 64 använt som tilltalsord till obekant mansperson, i 
B 79 som smeknamn på brudens man. De tidigaste öl. 
beläggen för formen faje träffas hos Vallinus (1703) 1, 
»Fajen & Moja pater & mater», ock Morin (1712) 2, 
»Moja, d. ä. Moder eller hustru, på Öländska, äfwen som 
Faje, Fader, man, Husbonde». Jfr Matte. 

Far B 70 63 (i sammanställningen Präst Far), Fars B 70 16, m. 
Jfr fader o. faje. 

Fast B 70 81, konj., 'men, dock, i alla fall'. 
feta B 70 38, a. plur., 'feta'. 
fin B 70 56, 83, B 79 53, a., 'förträfflig ock vacker'. Användes 

i alla fallen som attribut till en kvinna: åm nåa gräbbe 
jä så fin i hel wånn By B 70 56, hur omänskli fin ho 
[bruden] lä B 70 83, je uta fin måje B 79 53. Så 
också -fine B 79 14. Den översättning Ahlquist ger I 392, 
'förträfflig, skön', passar således utmärkt här. Jfr fint. 

finnes B 64 25, fins B 70 40, resp. inf. o. pres. av finnas, 
'existera'. 

fint B 79 32, adv., 'utmärkt vackert'. Fint i sjyngje så rart 
å så fint, Såmb hä gjeck u je åljepipe B 79 32-33 
har trol. en bibet. av 'fin, hög ton'. Jfr fin ovan. 

-Fokten B 79 3, 51 i Krun'-Fokten 3 ock Krunfokten 51, m., 
'fogden'. 

fre B 70 25, s., 'frid'. Guss fre B 70 25 'Guds frid', i hälsnings-
formel. 

Fru B 64 22, 23, f., 'fru'. Jfr Iåmfrua. 
frå B 64 9, B 79 38, prep., 'från'. 
fräger B 70 27, pres., 'frågar'. 

1) Nicolaus 0. Vallinus: De Oelandia. Dissertatio gradualis (under 
P. Elvii presidium), Upsalim 1703, s. 75. 

z) Magister Benedict M. Morins - - öländska Rese-Beskrifning - - 
Calmar 1780, s. 22 not. Beskrivningen författades 1712, men utgavs först 
1780 (av A. Löfman). 
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frän B 79 65, a. Åhstrand 183 uppger, att »Fränt kallas alt som 
smakar bittert, såsom Pepar, Ingefära, med mera». Efter 
honom har Ahlquist I 393 samma översättning. Åt frän 
B 79 65 bör väl emellertid närmast ges den bet., som 
Rietz upptar som ett tredje alternativ: »ondsinnt, snarsticken, 
häftig ock lättretlig». 

frögd B 64 39, f., 'fröjd'. 
full B 64 13, a. E skute full mä korn. -FULLE se DYGD-

FULLE. 
fundere B 70 49, pres., 'funderar'. 
funderinger B 79 23, f. pl., 'funderingar'. 
funnes B 70 60, funs B 70 86, pres., 'inbillar mig, tänker (mig), 

tycker'. Rietz, Kalm. län och Öl., upptar Funnas v. dep. 
'utgrunda, inbilla sig' (fastlandsdelen), Funnes v. dep. 
'gissa' (Öland). 

fyll åpp B 70 94, inf., 'fylla upp'. 
få B 70 82 (fåa = få hänne), 87, 91, 96, B 79 56, inf., 'få'; 

få B 70 42, 48, pres., 'får'. 
Fåk Ahlqvist 180, 'yrväder'. Åhstrand 183 har Fök 'Urwäder', 

Ahlquist 393 Fåk 'Urwäder' 1, Rietz, Kalmar län och 
Öl., Fåk '1) stank, lukt (»Ond fåk»), 2) yrväder', ock 
Fåka 'häftigt snöa under storm ock oväder'. 

fålk B 70 47, 54, B 79 34, n., 'folk, människor', Fålke B 70 50, 
best. n., 'folket'. 

fåne B 79 63, m., 'fåne'. 
får B 70 33, 49, 51, 53, 58, 67, 77, 85, 88, B 79 27, prep. 

'för', B 70 73 konj. 'ty'. 
fårkjöp B 70 82, n., 'förkjöp, förvägsköp'. gått i fårkjöp B 70 82 

'gjort överenskommelse (med fadern om giftermål), friat i 
förväg'. 

fårlamma B 70 29, a., 'förlamad, slagen (av sjukdomar)' 2. 
fårlåf B 70 27, 33, n., mä fårlåf 27, Mä Ert fårlåf 33 'med 

Edert tillstånd, ber om ursäkt, om förlåtelse.' Den första 

Ahlqvists lista över »Några ord i Ölandsdialekten» upptager »Fök 
(el. fåk) n.: snöväder med storm». 

Morin, Öl. Rese-Beskrifn., 63-64, säger sig vara »helt förlammad af 
Mattes goda öl, at jag med Kitta glamma ej orkade». d:et hos Morin 
var väl ej hörbart, eftersom förlammad rimmar med glamma. 
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bet., 'tillåtelse, tillstånd', 
att bet. 'ursäkt, förlåtelse' 
vidare Ett bröllopskväde 
102 ock kommentaren s. 
ursprunglig. 1  

fårlåt B 70 25, imp., 'förlåt!' 
fårr B 70 60, B 79 52, adv., 'förr (för 
fårslår B 70 89, pres., 'förslår'. 
fårtänckjelse B 70 61, förtänkjelse B 

åm fårtänckjelse ja ber 61, ack 
I samma bet. förtänkelse i B 6 
fårlåf. 

fårut B 79 46, adv., 'förut (om tid)'. 
fått B 79 26, sup. av få. 
Fähus B 79 74 n. 
fäla B 70 67, best. f., 'färden'. 
fäll B 70 33, 44, 47, 68, 79, 86, B 79 38, adv., 'väl (obetonat), 

nog'. Jfr fälle. 
fälle B 64 8, B 70 42, adv., = fäll. 
Fämbkårt B 79 30, n., 'fämkort', ett slags kortspel. 
Fänta Ahlqvist 178, f., 'flicka', »virgo honesta». Berggrens 

lista över öl. allmogeord upptar fänta f., 'flicka'. Jfr 
kommentaren till Fänte, Ett bröllopskv. på Möredial. 
s. 116. 

Fästpia B 79 62, best. f., 'fästmön'. Rietz har fästpi(g)a 
'fästmö' från Stranda. 

Föl B 70 90, n., 'ung häst'. Man får ej av den föregående 
artikeln le ock adj. lita (Je lita Kalf å Föl te mä) sluta, 
att föl även skulle kunna vara genus fem.; jfr dock följe 
f. 'ungt sto', Lindroth Öl. folkm. I, 130 ock Följa f. 'ungt 
sto som ej är inkördt', Lagergren. 

fölls (åt) B 64 37, pres., 'följas (åt)'. 
förtänkjelse, se fårtänckjelse. 
Fössla B 70 23, best. f., 'födelsen'. Ätte Fössla beräkna B 70 

23 'beräknat efter det genom födelsen erhållna könet'. 

gambel B 79 20, a. m., 'gammal'. 

i) 1 Morins öl. Rese-Beskrifn. s. 44 får denna bet. ansättas: »Med Ert 
förlof jag ber få glambe några ord,. 

ligger här närmast, under det 
annars ofta är den vanliga. Se 
på Möredial., täxten r. 71 ock 
112. Bet. 'tillåtelse' är mera 

ut)'. 

70 26, f., 'ursäkt'. Åh! 
åm förtänkjelse! 26. 
3 64. Jfr ovan ordet 
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gap B 70 53, imp. av gapa. gap int åm hä ola 'stå inte 
ock gapa, se förvånad ut, för de här ordens skull!' 

gje B 70 85, inf., 'giva'. 
gjeck B 79 33, pret. av gå. sjyngje. - - Såmb hä gjeck u 

je åljepipe - som om ljudet komme ur - 
Giftwuxa B 70 69, a., 'giftvuxen'. Se åmhuxa. 
gjold B 70 88, part. till göra. 
gjolt B 70 51, sup. till göra. 
gissla Ahlqvist 180, »pisk Gissel Ahlquist 393 »Piska». 

Ordet har genus fem., ock den första formen är best., 
den senare, tryckta obest. 

gjår B 70 87 inf., B 70 46, 68 pres. ock B 70 53 imp. av göra. 
gjära B 70 77, väl best. form av ett subst. *gär(d), f., körning, 

e. d. Detta är då detsamma som fsv. gaerp f. 'arbete, 
görning', vilket numera är försvunnet ur de flästa svenska, 
men däremot ännu lever i flera norska ock danska mål. 
at hä nu jä får Er i styfste gjära B 70 77 betyder 'att 
det nu är i styvaste görningen (jfr riksspr. »ett styvt göra» 
o. likn.) för Eder, att Ni nu har mycket bråttom'. 

Gjäss B 70 38, plur., 'gäss'. 
Gjäster B 70 57, plur., 'gäster'. 
glamba B 79 44 pret., glamma B 70 57 inf. av glamma 'säga, 

tala, prata'; Glamme, Ahlqvist 178, »tala vänligt ock trevligt 
med någon,. Betydelseskillnaden mellan glamma ock 
säga (se sa ock sär) i B 70 ock B 79 är ej stor. Dock 
torde glamma ha en bibetydelse av 'prata, skämtsamt 
tala, snacka', under det att man med säga endast om-
talar, att man har sagt eller påstått något. En några 
årtionden äldre öländsk författare, Morin, Rese-Beskrifn., 
använder på två ställen, s. 44, ordet glamma utan någon 
bibet. av 'muntert tala, prata', under det att ett tredje 
belägg, s. 63,1  närmast har den bet., som Ahlqvist, 
178 ock 393, ansätter: 'tala vänligt ock trevligt med 
någon'. I B 63 (r. I, 81, 135) ha s. glam ock v. glamma 

i) »Jag red helt sakta fram, ty jag war helt förlammad 
af Mattes goda öl, at jag med Kitta glamma 
ej orkade, fastän hon gerna det har giort, 
men endast längtade tu l Borgholm immerfort» (s. 63-64). 
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en stark bibet. av 'snack, skämtsamt prat', ock denna bet. 
har jag funnit även i andra bröllopsdikter. 1  

Glamilder B 79 64, a., 'gladlynt ock vänlig'. Härtill adv. 
glamill B 70 84, 'vänligt, muntert, glatt'. Ho jä skräckli 
Läwis, Glamilder å Go B 79 64. Si, ögo tintre jussåm 
lys, å skräckli glamill mä B 70 84. Linder har »Cia-
miner (gladmild)», adj. 'glättig, gladlynt, vänlig'. För 
övrigt saknas ordet i dialektordböckerna. Dess utbredning 
i dialekterna skulle då vara begränsad till Öl. ock Möre. 

glamma, Glamme, se glamba. 
glas B 70 68, glase B 70 62, B 79 70, resp. obest. o. best. 

n., 'glas, glaset (dricksglas)'. 
glimma B 70 55, pres. pl., 'se glada ut, tindra, stråla'. 
glo B 79 34, inf.; [Klåckjern wånn] Kan glo fålk i ögo åj katit 

å stint 34. Ahlqvists lista över Ölandsord (R 634: 5) 
översätter Glo med 'se skarpt på ngt'. 

glunkje B 79 25, inf., 'tala i mjugg, hemligt'. Jfr grunkje. 
gläjes B 70 36, B 79 78, pres. ock inf., 'glädjas'. 
glömbd B 70 26, pret., 'glömde'. 
Gni Ahlqvist 178, inf., 'springa'. Enligt Ahlqvist 393 heter 

pret. gne. 
go B 79 20, 64, a., 'god'. 
granne B 70 62, B 79 37, m. 
Grannwackjeraktie B 79 14, a. Ordet är väl konstruerat. Grann 

har här den betydelse, som Liden meddelar: 'vacker med 
avseende på ansiktet ock växten'. 

grassmäntere B 79 43, inf., 'prata, disputera, skrävla'. Ordet 
är ej belagt från andra dialekter. 

grinda B 79 38, best. f., 'grinden'. jals grinda 38. 
Gris B 70 87, m., djuret 'gris' (som bröllopspresent). 
grunkje B 70 73, inf., 'berätta ryktesvis, tala i mjugg'. Jfr glunkje. 
grå B 70 31, a., 'gråhårig'. la unra, så ja må ble grå 31. 
gräbbe B 70 56, f., '(giftasvuxen) flicka'. Ahlquist Gräbba 

393 ,'flicka'. Lagergren Gräbba 'bondflicka eller piga, 
virgo rustica'. Med ordet gräbba torde ha åsyftats en 

1) Ett par exempel äro anförda s. 91 i komm. till B 63. — Rietz 
lista över Allmogen i Kalm. län och öl. har från öl. Glama 'samspråka 
glatt ock vänligt'. 
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flicka, som redan vuxit ifrån barnåren ock därför kunde 
tjänstgöra som piga eller var giftasvuxen. I B 63 112 
från Södra Möre användes gräbbe om en flicka, som är 
så pass gammal, att hon hanterar nålen ock att köpmannen 
i staden anser > naulabref > vara en lämplig present åt hänne. 

Guler Ahlqvist 178, pl., »hästar, sto»; Ahlquist 393 Guler, 
'Hästar'; Ahlqvists lista över ölandsord (R 634: 5) »Gula 
(is. i pi: guler) f. häst». Rietz (Om Allmogem. i Kalm. I. 
och på Öl.) har från fastlandet m. pl. Guler 'hästar', 
Hästkuler, ock från Öl. dessutom Gul, best. form gula, 
f. 'skinkmärr, dålig häst'; Bodorff, Folkspråket på Öland, 
Guul, m. o. f., pl. guler 'häst', vanligen i sämre be-
märkelse, ock Mär-guul f. 'skinkmärr, oduglig häst'; Lind-
roth, Öl. folkm. I, har bl. a. h(l.stg6V -  f. 'sto (nedsättande)'. 
Den nedsättande bet., 'hästkrake', torde vara gemensam 
för mask. o. fem former. 

Guss B 70 25, 65 i hälsningsformen Guss fre 25, Gussfre 65, 
'Guds frid!' 

Gusslån B 79 52, n., 'en Guds gåva', här om den avlidna makan. 
gutt B 70 81, 85, 93, B 79 73, a. n., 'gott'. 
gynt B 79 41, pret., 'begynte'. 
gå B 70 70, B 79 59, Ahlqvist 178, inf., 'gå'. 
Gångre B 79 9, m., 'häst, ridhäst'. 
gått B 70 82, sup. av gå. 

Ha! B 79 63, interj. 
ha B 64 21, 24, B 70 66, 86, 92, inf., 'hava'; B 70 35, 37, 73, 

81, B 79 28, 52, pres., 'har'; B 70 76, B 79 46, pret., 
'hade'. Jfr hadd', har ock hatt. 

hadd', hadd B 70 34, 76, 82 (2 ggr), pret., 'hade'. Jfr ha. 
han, 3 belägg i B 64, 11 i B 70, 17 i B 79, pron. 
HANLINGSMAN B 70 45, Hanlingsmannen B 70 3, m., 'handels-

man(nen)'. Ordet har tydligen för något hundratal år sedan 
i Kalmar läns dialekter varit den vanliga terminus tech-
nicus för 'köpman'. Det förekommer ock i B 63 (III, 17, 
103), där dock »köpman» är lika vanligt. 

hann B 70 25, 2 pl. pres., 'haven'. 
hann B 70 74, adv., 'här' ( - hanne). hann imälla B 70 74 

'här emellan' (se under runkje). 
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hanne B 70 78, B 79 20, 25, adv., 'här'. hanne bårte B 79 20 
'här borta'. Jfr hann, danne ock Lindroth, Öl. folkm. 1, 
302 f. 

har B 64 10, B 79 68, pres. av hava. Jfr ha. 
hatt B 70 50, B 79 52, sup. av hava. 
hel B 70 56, a., 'hela'. i hel wånn By 56. 
hem B 70 43, adv., 'hem'. kjöpe hem Ingfäre 43. 
Henne B 70 92, pron. 
Herrsöfdingen B 64 10, m., 'häradshövdingen'. 
Himbeln B 70 96, m. best., 'himmeln'. 
hit B 70 35, 64, adv. 
hitte B 79 47, pret., Så hitte han påa 'så hittade, fann han 

på det' (påa är väl skriv- 1. tryckfel för påe). 
Hjärtas B 70 45, adj., 'järtans'. Jfr esam ock mi. 
Ho, ho B 70 80, 83, B 79 14, 64, pron., 'hon'. 
honom B 64 22, pron. 
hop B 70 95, B 79 13, adv., lefwe hop. Jfr alle (hop). 
Hopen B 70 25, m., '(folk-)hopen'. Hopen all 25 'hela hopen', 

se all. 
Horsmetsord Ahlqvist 178, n., 'skymford, okvädinsord'. Belägg 

på detta ord träffas för övrigt hos Ahlquist 393 »Hoss-
metsord n. pl. Smädelser», Rietz, Om Allmogem. i Kalm. 
1. o. på Öl. »Ho(r)smetsord 1, n. pl. Smädelseord», 
»Hössmes-ol id.» 2  (båda från Öland) ock »Hörsmärs-
ord, n. okvädinsord» (från länets fastlandsdel), J. E. 
Lagergren »Horsmärsord, n. oqvädinsord» från Kalmar 
läns fastlandsdel ock — senare tillskrivet — »Hossmets-
ord, n. pl. Smädelser» från Öland samt slutligen hos 
Rietz, ordboken 263 a, som uppger hörs-märs-ord 
från Kalmar län, hörs-mars-or från Småland ock höss-
mes-ol från Öland, alla översatta med 'okvädinsord'. 3  
Ordets utbredning synes vara begränsad till Öland, 
kustsmåland ock möjligen även de inre delarna av detta 
landskap. Vi finna i de anförda beläggen två väsentliga 

1) -t är senare överstruket ock »pl.,' (= pluralis) senare ditskrivet. 

') Senare ditskrivet av samma hand. 

3) Alla dessa belägg äro naturl, ej primäruppteckningar, åtminstone ej 
Lagergrens öländska ock de i Rietz ordbok. 
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formolikheter, å ena sidan det öländska horsme(t)sord 
(hoss-), å andra sidan det småländska horsmärsord. 
Rietz anför i ordboken både småländska ock öländskt 
belägg under hors n. 'häst' ock anser tydligen hors ock 
märr (marr) 'sto' vara de båda första kompositionslederna. 
Vad de småländska beläggen beträffar, synes detta kunna 
gå för sig, särskilt som användningen av hors som skällsord 
är känd ock ett kompositum horsmärr låter tänka sig. 
För de öländska formerna är däremot denna etymologi ej 
tillräcklig. I Rietz' form. höss-mes-ol kan emellertid andra 
leden vara mes 'rädd person'. Återstå Ahlqvists belägg 
med -t-. Möjligt är, att vi här ha att göra med folkety-
mologisk ombildning efter v. smita, som i flera sydsvenska 
dialekter bet. 'pika, giva stickord'. J. J. Lagergren över-
sätter (Tillägg I, s. 354) smita med 1) 'smutsa ner någon 
med kol eller annat som färgar', 2) 'överstryka med kol', 3) 
'förklena', 4) 'giva någon ett stickord'. Som exempel på 
denna betydelse har han »Ja smet an, h. e. jag gaf honom 
ord och inga visor, jag svarade• honom så han vestet 
(viste det)». 1  J. E. Lagergren anför under uppslagsordet 
smita (uttalsform smäjta) endast denna sista betydelse: 
'gifva stickord; pika; mordere, dictis aculeatis conficere'. 
Gadd översätter smita med 1) 'smeta', 2) 'slå (till)', 3) 
'pika, giva stickord' med ex. »Hann smet-ann, Hann 
smet-ann om näsa mä dä, hann sjallv hadde sakkt.» 
Den första sammansättningsleden, hors-, kan även vara det 
hors som i flera språk betyder 'lösaktig person'. Folkety-
mologiska funderingar torde vid detta ord ha spelat en 
stor roll. 

ho-sia B 79 39, best. f.: wi wu på Kålass Näst Länsman 
wånn, - - Ni wet fäll, Sörnol f rå jals grinda, wö pass, På 
ho-sia Alwre bårt danne B 79 36-39. Att sida f. användes 
vid geografiska bestämningar, är synnerligen vanligt. B 79 4 
ha vi sålunda på Söre Mör-sia, lika med 'på Södra 
Möre-sidan av Kalmarsund'. B 70 79 är det fråga om 
en viss sida, en viss del av alvaret. Kåre har förstås 

1) 1 själva ordboken i början av volymen förekommer ock uppslags-
ordet smita, men är där översatt med 1) 'smutsa ner med kol', 2) 'ut-
märka', 3) 'giva stryk'. 
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närmast tänkt på sin hemsockens, Algutsrums, alvar. 
Vad menas då med ho-sia av detta alvar, den sida där 
länsmannen bodde? 1  Man skulle möjligen kunna sätta 
ho-sia i samband med det hov-, som träffas i de från 
Stranda i Kalmar län belagda Hovjord, f., 'stenbunden 
mark', ock Howig, adj., »stenbunden om mark, jord». ' 
ho-sia skulle då betyda 'den sida av alvaret, som vore i 
särskild grad belamrad med sten, stenigt markområde på 
någon sida av alvaret'. Ur ordbildningssynpunkt vore detta 
ej omöjligt, då många exempel finnas på ord med skog-, 
sten-, bärg- o. d. som första kompositionsled med -sida, 
även om geografiska namn i denna ställning äro vanligare. 
Men med 'stensidan' till Algutsrums alvar vet jag ej vad 
man egentligen skulle mena; med min kännedom om dess 
topografi tror jag ej, man bestämt kan säga, att den eller 
den delen är väsentligt mera stenbunden än någon annan. 
Därtill kommer ännu en sak. Den gård, där Petrus Kåre, 
fadern till kvädets författare Jonas Kåre, bodde som 
komminister ock där Jonas Kåre tillbragte hela sin barndom, 
var gården n:r 6 i Algutsrums by, belägen utmed västra 
landsvägen ock på västra landborgen 4. Det är då klart, 
att med ho-sia Alwre bårt danne ej kan åsyftas alvaret 
invid landborgen, utan att bårt danne måste syfta på det 
parti av Algutsrumsalvaret, som låg österut, inåt landet. 

Vi få här uppslaget till en annan, mera tillfredsstäl-
lande etymologisk tolkning. Från den på alvarets västra 
kust belägna komministergården i Algutsrums by måste 

1) Den avsedda länsmannen är givetvis häradshövdingen i Algutsrums 
härad. Denne bör ha bott i Algutsrums socken. 

Rietz, Om Allmogem. i Kalm. 1. och på öl., fastlandsdelen. Häri-
från äro de intagna i Rietz ordbok. 

3) Se Ahlquist, öl. Hist., II: 2, 262. 
6) Jfr B 79 19-21: »Tåf jen gambel go Wän hanne bårte wö Wästre 

Lannbårja». 
6) Kåre vistades visserligen vid kvädets författande i Karlskrona ock 

hade länge varit borta från Öland, men kännedomen om hembygdens 
lokaliteter liksom om dess språk ock folkliga miljö har han på ett sällsynt 
sätt lyckats bevara. Den långa bortovaron från hemsocknen ock motsätt-
ningen mellan livet där ock i Karlskrona böra ha skärpt hans blick för det 
karakteristiska för hembygden. 
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ho-sia Alwre bårt danne tydligen angiva en riktning inåt 
landet, på östra sidan om kyrkan. Se vi nu på kartan, 
finna vi ock 2 km. N. 0. om kyrkan byarna Holmetorp, 
Hässleby ock Hovgården. Det är med detta sista namn 
(namnets uttal är enl. Lindroth, Öl. folkm. I, 321 hövg4ark, 
högfian) jag ville sätta ho-sia i etymologiskt samband. 
Mellan de tre byarna ock Algutsrum utbreder sig alvaret. 
Att någon av dessa gårdar givit dettas östra del sitt 
namn, är mycket naturligt. Vilken av dem det blivit, 
bör väl närmast bero på gårdarnas ålder ock storlek, 
men kan också bero på andra, mera tillfälliga orsaker. 
Namnet Holmetorp tillhör ju en relativt ung namntyp, 
ock Hässleby ligger betydligt närmare kyrkbyn än de 
övriga båda ock är dessutom ganska liten. Återstår Hov-
gården. Då jag tar för givet, att detta namn här 
liksom i så många andra fall pekar hän på gamla frälse-
rättigheter med dagsvärksskyldighet för bönderna om-
kring, är det mycket naturligt, att folket i trakten kallat 
den del av alvaret, som omfattade dess ägor, för hov-
gårdsidan el. hovsidan. 1 motsats härtill stod alvarets 
västra del med de fria böndernas ägor. 

hosta B 70 76, B 79 46, sup., eg. 'hostat', här 'sagt, talat 
om'. hosta ut B 70 76 'talat om, kommit fram med, 
kläckt ur mig'. 

hufwe B 79 68, n., 'huvud(et)'. jen Kar, såmb har hufwe på 
skaft 'en karl med ruter i'. 

hur B 70 55, 70, 83, adv. 
hus B 64 2, n., 'hus i stad'. Fähus B 79 74. 
Husser Ahlqvist 180, f. pl., 'strumpor'. 
hwa B 70 46, 49, 85, pron., 'vad'. 
hwad B 70 53, pron., 'vad'. Jfr hwa. 
hwar B 70 78, B 79 78 (2 ggr), pron., 'var, varje'. 
hwar B 70 48, B 79 60, adv., 'var, varest'. 
hwart B 79 78, pron. n., 'vart, varje'. 
hwem (hvem) B 64 1, B 70 59, 77, pron., 'vem'. 
Hwete B 70 37, n., sädesslaget 'vete'. 
hålder B 70 47, pres., 'håller'. hålder Ni kålass? 
hånn B 79 76, f., 'hand'. 
Hånom B 70 64, pron., 'honom'. 
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håre B 70 34, best. n., 'håret'. 
hä B 64 12, 38 (2 ggr), 40; B 70 9, 28, 32, 36, 44, 49, 50, 

56, 59, 65, 72, 73, 76, 77, 81, 83, 88, 89, 91; B 79 31, 
33, 36, 42, 44, 46, 49, 53, 58, 70, 72, pron., 'det'. I stället 
för »därför», »därmed», »därpå», »därvid» heter det för 
hä (dock derför B 64 28), mä hä, på hä, wö hä. 

hä B 70 35 (på hä kåmsjon), dem. pron., 'den'. 
hä B 70 71 (hä anre krettur), best. art. pl., 'de'. 
hä B 70 53 (hä ola), pron., 'de, dessa'. 
hände B 70 58, inf., 'hända'. 
här B 64 1, B 70 46, adv., 'här'. 
härLenfine B 79 14, adj. f., »finhyllta ock vackra»; liksom 

Grannwackjeraktie B 79 14 för tillfället (?) konstruerat 
epitet till bruden. 

härom åre B 70 33, adv., 'här om året'. 
Härr B 70 4, 61, 66, m., 'härr' i frasen Härr Musjör. 
Härren B 79 6 (2 ggr), m. 'Härrn'. 
Härrgåls (wis) B 70 88, m. gen., 'härrgårds(-manér)'. 
hä samba B 70 18, pron., 'detsamma'. 
höbärssla B 70 50, best. f., 'höskörden, höbärgningen'. på 

höbärssla 'vid höskörden'. 
Höns B 70 38, n. pl., 'höns'. 
hör B 64 23 (hör på er) pres. av höra; B 64 1 (2 ggr), B 

70 45, 61, imp. av höra (med hörseln)'. 
höre B 79 49, inf. av höra. 
hört B 70 73, sup, av höra. 

i B 64 2 ggr, B 70 15 ggr, B 79 15 ggr, prep. 
i B 64 8, B 70 25, pron., 'I'. 
ja B 70 55, B 79 32, jakande part. 
ja B 64 3 ggr, B 70 36 ggr, B 79 11 ggr, pron., 'jag'. 
jag B 64 4, 8, 9, 26, pron., 'jag'. Jfr ja. 
Iale B 70 51, best. n., 'gärdet'. Vallinus 75 Iale 'agrorum 

campus', Ahstrand 183 Iale 'et Gärde', Ahlquist 393 Jale 
'Gärde, hägnad'. I söre Iale B 70 51. 

jais grinda B 79 38, best. f., 'grinden till gärdet'. 
i blånn B 79 77, prep., 'ibland'. 
icke B 64 26, nekande part. 
le, je B 70 90, B 79 33, 35, 53, obest. art. f., 'en'. Jfr e. 
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Len, jen B 70 20, 
art. m., 'en'. 
någon annan'. 

67, 82, 87, 
jen ann 
Jfr en. 

91; B 79 
B 70 82, 

20, 48, 56, 68, obest. 
B 79 56, 'en annan, 

jesptere B 79 41, inf., 'disputera'. 
jett B 70 45, B 79 26, 52, 54, obest. art. n., 'ett'. Jfr Le, len. 
imälla B 70 74, adv., 'emellan'. Jfr hann. 
ingen B 64 37, pron. 
Ingfäre B 70 43, f., 'ingefära'. 
int, inte negation. int [i B 64 ingen gång] i B 70 14 ggr, i 

B 79 4 ggr. Inte i B 64 3 ggr, i B 70 2 ggr, i B 79 
3 ggr. inte häller B 70 90, int' mer B 79 75. Jfr ej, 
icke. 

Jo (lo) B 64 12, B 79 61, jakande partikel. Jo men B 64 12. 
juss B 79 40 (i juss såmb), B 70 72, adv., 'just'. Jfr just. 
Iussmänt, jussmänt, juss mänt B 70 18, B 79 17, 36, adv., 

bedyrande uttryck. Jfr Rietz männ 2 ock mäntingen. 
jussmänt är ej förut belagt. juss- är möjligen en konta-
mination av adv. juss 'just' ock interj. jöss (av Jesus). 

jussåm B 70 55, 84, juss såmb B 79 40, konj., 'just som'. 
glimma - - jussåm Sjysjärn B 70 55, tintre jussåm lys 
B 70 84, juss såmb di sute B 79 40. 

just B 70 87, adv., 'just'. Jfr juss. 
IÅMFRUA B 70 12, Iåmfrua B 79 14, låmfrun B 70 52, best. 

f., 'jungfrun'. 
jä, iä, B 70 16 ggr, B 79 9 ggr, pres., 'är, äro'. Jfr ä. 
jäte B 79 75, inf., 'äta'. 

Kaje B 79 65, (smeknamn för) 'Karin'. 
Kalf B 70 90, m. (?), 'kalv'. Ordet kalv är i nästan alla språk 

genus mask., varför det onekligen förvånar att här möta 
feminina (hyperdialektiska?) former hos artikel ock adjektiv 
(je lita Kalf å Föl te mä). Övriga belägg på ordet i 
öl. dialekter ha regelbundet mask., t. ex. hos Bodorff s. 61 
ock Lindroth I, s. 303 ff. 

Kalmer B 79 23, 'Kalmar'. 
kamratras B 70 68, best. pl. m., 'kamraternas'. 
kan B 64 4, 8, 25, B 70 81, 92, B 79 30, 34, 66, 79, pres. 

av kunna. 
kans B 70 80, m., 'utsikt till framgång i tävlan', nappe kans 
4 Sv. landsm. Mod4r. 



50 MODEER, ÖLÄNDSKA DIALEKTER 

(släpp Er mä Säj te nappe kans) 'försöka krafterna med 
någon'. Jfr Dahlgren ock Rietz. 

Kapital Ahlqvist 178, a., 'duglig, förträfflig', en kapital Kar 
Ahlqvist. 

Kar B 64 24, 25, B 79 68, Ahlqvist 178, m., 'karl'. 
karbas B 70 67, m., eg. 'karbas, piska e. d.' Här bildligt: 

står såm jen karbas 'står rak ock säker som en hel karl'. 
kati B 70 91, katig B 64 24, 25, a. m., 'duktig, duglig'. jen 

kati Tåpp B 70, katig Kar B 64. Hos Kåre (B 70) torde 
ordet ha en bibet. av 'käck', 'mallig'. Jfr adv. katit. 

katit B 64 40, a. n., 'duktigt, ordentligt'. Ett lite katit rus. 
katit B 79 28, 34, adv., 'käckt, i medvetande av sin egen för-

måga, med självkänsla, malligt'. läst katit si Bok 28, 
glo fålk i ögo åj kalit å stint 34. Jfr kati. 

kawat B 70 29, 52, a., 'kavat, säker på sin sak'. B 70 52 
skulle man vänta pluralf ormen kawate; kawat beror där 
närmast på rimmet med mat B 70 51. 

kawer (får) B 70 88, pres., 'svarar för, garanterar'. Vi torde 
här ha att göra med en kontamination mellan det kava, 
som i flera dialekter har grundbet. 'arbeta (av alla krafter) 
för att nå fram till ett mål, vare sig det gäller att hålla 
sig uppe i vattnet, att klättra uppför ett bärg e. d.', ock 
den bet. av 'yvas, vara kaxig', som träffas hos (subst. kave 
ock) v. kavera, lat. cavere. (Jfr Rietz 315 316 a.) 

Kettla Ahlqvist 178, inf., 'få ungar, om kattor'. Bodorff 71 
Kättle 'yngla (om kattor)', Rietz källa. 

kjårkje klära B 70 78, best pl., 'kyrkkläderna'. 
kjöpe B 70 43, inf., 'köpa'. kjöpe hem. 
klick B 79 48, m. Sen kåmb Fader Länsman å la te jen 

klick (i ett samtal). 
klick B 70 96, pres., 'klickar, slår fel'. 
klifte B 79 54, pret., 'klippte'. klifte tåf Trån 54 bildligt, 

'gjorde slut på livet'. 
klunkje B 79 27, m. pl., 'klunkar (brännvin)'. 
Klåckjern B 79 25, 40, best m., 'klockaren'. 
klädd B 70 78, part. av kläda. klädd i kjårkje klära. 
klämd B 64 28, part. av klämma (-s av en dommare), 'straffad'. 
-klära, se kjårkje klära. 
knaft B 79 70, adv., 'knappast'. 
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knek' B 79 69, pres., 'jämrar sig, saktar arbetstakten; står vill-
rådig'. Flera betydelseskiftningar äro här möjliga. 

Knös B 70 54, m., 'hin onde, fan'. Berggren upptar »Knös 
m.: svinskalle, it. hin onde» ock Rietz 1  från Tjust 
Knös, m., 'Satan'. Lindroth, Öl. folkm. I 326, uppger 
ordet krstiöm »skämts. ss. tillmäle till person som bar 
sig galet åt». Andra bet. av ordet hos Wendell ock Rietz 
(ordboken). 

Kokje B 79 66, inf., 'koka (mat)'. 
kommen B 64 9, part. av komma. 
Kongelerede B 79 9, pret., 'red käckt på en yster häst'. 

Åhstrand 183 översätter Kongelere med 'rida på skryt', 
Ahlquist 393 ock Rietz 2  med 'rida stolt'. Ordet konge-
lera har egendomligt nog ej kommit med i Rietz ordbok. 
Etymologiskt bör det sammanhållas med de där upptagna 
kång n., 1 'anfall av vanmakt hos människor', 2 'ostyrighet 
hos hästar' (i denna bet. belagt från Ydre), kånga, 
kångstera v. 'vara ostyrig, om hästar' (Östergöt!. ock 
Små!.), kång a. 'livlig, modig, yr, även om hästar' (från 
Kalmar län ock Östbo). 

Korinter B 70 43, pl. 
korn B 64 13, B 70 37, n., sädesslaget 'korn'. 
Korpögo Ahlqvist 181, n., »Laske Sömn (se detta ord) på 

Qvinfolk Sko». Huruvida ordet är sing. el. pl., är svårt 
att avgöra, se ögo. Namnet Korpögo har väl rimligtvis 
sin grund i någon mer el. mindre påtaglig likhet mellan 
korpens ögon ock sömmen. Ahlquist s. 396 nämner ännu 
ett liknande namn på en »Sömnad»: Kör ikring med 
Ögo. Åtminstone i detta fall bör dock ögo närmast 
åsyfta nålsögat. 

koste B 64 38, konjunktiv, 'koste (pängar)'. 
Krans B 70 79, m., 'krans på bruden'. 
krettur B 70 71, n. pl., 'varelser, djur ock mänskor'. 
Kringler B 70 44, f. pl., 'kringlor, kakor'. 

Om Allmogemålet i Kalm. 1. och på ÖL, fastlandsavdelningen. 
Om Allmogemålet i Kalm. 1. och på Öl., ölandsavdelningen. Detta 

belägg kan förstås vara hämtat från Åhstrand ock Ahlqvist. 
J. E. Lagergren s. 312 översätter Hästen är kång med 'hästen är 

',yster, glad, bångstyrig ''. 
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Krun B 70 79, f., '(brud)krona'. BRUA - - står mä Krun å 
Krans. Lindroths krån (Öl. folkm. I 331; se ock noten) 
från Räpplinge blir utom av de hos Lindroth a. a. anförda 
Crunan 'ett grund' ock krunestång visserligen ytterligare 
bekräftat av Krun B 70 79, Cruna B 70 17 'Karlskrona', 
ock Krun-Fokten B 79 3, 51, men är ingalunda någon 
sällsynt form. B 63 från Södra Möre har ej en enda 
form med kron-, däremot krunans B 63 34, Krun-Befall-
nings man 23, krune Fouten 3, Krunegauren 73, 
krunejorden 93, Krunemöte 25, 65, Krungauren XIV 
ock krun-utlager 6. 

Cruna B 70 17, staden 'Karlskrona'. 
Krun'-Fokten, Krunfokten B 79 3, 51, best. m., 'kronfogden'. 
krus B 79 24, n., 'ceremoniöst krusande, komplimenterande'. 

Frasen Åmb ja inte lyger, så jä uta krus betyder 
'om jag ej ljuger (om jag talar sanning), så är det utan krus 
(så krusar jag aldrig någon, så talar jag alltid rakt på sak). 

Quinsle Ahlqvist 178, n., 'småstickor att tända upp eld med'. 
Rietz 320. 

kull B 70 41, adv., 'omkull'. slå kull ungjen B 70 41 'föda'. 
Till barnsölet inköptes de B 70 43-44 uppräknade han-
delsvarorna. 

kunn B 70 90, pret., B 70 93 pres. av kunna. 
kunne B 64 12, inf., 'kunna'. 
kunt B 70 82, sup., 'kunnat'. 
kutte B 70 78, m., 'person, människa'. 
qwart B 70 86, adv., 'kvar', ha mäj qwart 'ha mig fortfarande 

hos Eder.' 
Kåje B 79 55, f., '(koja,) stuga'. 
kålass B 70 47, B 79 36, n., 'kalas'. hålder - - kålass B 70 

47, wu på Kålass B 79 36. Ordets stavning ock de där-
med rimmande orden göra det otvivelaktigt, att ultimas 
-a- är öppet ock kort (a), dess -s långt. Den änsv. formen 
är således bevarad (1500-talet collatz; Dahlgren ock 
Hellquist) såväl i dessa avseenden som i fråga om 
penultimavokalens kvalitet. Jfr däremot från Södra Möre 
kallaas B 63 3. 

Kålda B 70 30, Ahlqvist 180, best. f.,'frossan'. Liden Kååld 
'frossa, febris intermittens'. Jfr Skackracka Skakråmpa. 
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Kåm B 70 39, 52, 73, imp. av komma. Jfr Kåm wäss. 
kåmb B 79 40, 48, 54, pret. av komma. 
kåmbskjär B 79 65, a. Ho [bruden] jä skräckli Läwis, 

Glamilder å Go, Int kåmbskjär å frän såmb wånn Kaje 
B 79 64, 65. Ordet är f. ö. ej belagt. Ordets första 
kompositionsled torde vara v. *kåmba 'kamma', dess andra 
adj. kär. Bet, blir här närmast 'ytlig'. 

kåmsjon (K-) B 70 35, B 79 8, m., 'ärende, uppdrag'. Män 
int på hä kåmsjon B 70 35 'men ej med det ärendet'. 
på Egjen Kåmsjon B 79 8 'med eget ärende (åt sig 
själv)'. Etymologi: fra. commission. 

Kåm wäss, se wäss. 
kär B 70 89, a., i uttr. kär Ni 'kära Ni'. 
käre B 64 7, a. mask.; käre faije. 

la B 79 48, 62, pret., 'lade', i uttr. la  te 'tillade, sade ytterligare'. 
lade B 70 89, B 79 74, f., 'lada'. Av den mask. ändelsen hos 

adj. tomber, B 70 89, får man givetvis ej sluta till mask. 
genus hos lade. 

lagåm B 70 52, adv., 'nog så mycket, tillräckligt'. 
lande B 64 9, best. n. sing., 'landet'. 
Lande B 79 22, n. dat. sing., 'land (-område)'. på wårom 

Lande. Huruvida en del av eller - troligare  hela 
Öland avses, är ovisst. 

Lannbårja B 79 21, best. f., 'landborgen (på Öland)'. Wästre 
Lannbårja. 

Laske Sömn. Ahlqvist 181 m., »stickning korsvis i eggarne af 
skinn» (Rietz). Laska innebär (enligt Dalin o. Nord. fam., 
2:a uppl., 15, 1280), att sömmen stickes, ej kastas. Söm- 
men kommer sål. att ligga utanpå (liksom i skomakaryrket). 

lefwe B 70 95, B 79 13, inf., 'leva'. lefwe - - hop 'leva i äkta 
stånd'. 

-Lenfine, se härLenfine. 
lessna B 70 9, sup., 'ledsnat, tröttnat'. 
likje B 70 81, adv., 'lika'. likje gutt 81. 
lille B 64 21, a. mask. 
lit B 70 42, 62, 64, 73, adv., 'lite', lit wättas 64, se wättas. 
lita B 70 90, a. f., 'liten'. Jfr Kalf. 
lite B 64 40, a. n, 'litet'. 
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lite B 79 11, adv. lit, lite wättas, se wättas. 
ludi B 70 53, a. n., 'ludet'. 
lufwa B 70 26, best. f., 'liten rund mössa'. 
luren B 79 47, best. m.; dän luren, 'den skälmen'. 
luserer B 64 1, pres., 'håller till, bor'. 
lyger B 79 24, pres., 'ljuger'. 
lys B 70 84, n. pl., 'ljus'. 
låf B 70 42, n., i uttr. få - - låf te 'måste, blir tvungen'. 
Låmb B 70 38, n. pl., 'lamm'. 
-lån, se Gusslån. 
lås B 70 73, B 79 16, m. (enligt Bodorff 15, § 32), eg. 'lås att 

låsa med.' smäll i lås B 70, pret. small i lås B 79, 'bliva 
av, bliva värklighet, ske'. 

låsse B 70 42, inf., 'lossa'. Här i uttr. låsse lit på pungjen 
'betala ut lite pängar'. 

lä B 70 39, imp., 'låt!' 
läng B 70 34, 76, adv., 'länge'. läng sen 76 'för länge sedan'. 

Jfr längje. 
längje B 70 59, 70, B 79 13, 69, adv. 'länge'. längje å wäl 

B 79 13. Jfr läng. 
Länsman B 79 37, 48, 61 m. Länsman wånn 37, Fader 

Länsman 48, wånn Länsman 61. 
lär B 70 29, 47, 79, B 79 58, pres., 'lär (vara), är nog'. 

Står på alla ställena vid värbet vara. 
Läs' B 79 31, pres., 'läser'. 
läst B 79 28, sup. av läsa. 
lätter B 79 71, pres., 'låter'. lätter säj skrämbje. 
Lättfäli B 79 35, Lättfälig Ahlqvist 181, a., 'kvick ock snabb'. 

Denna bet. uppges av samtliga äldre öl. lexikografer: 
Åhstrand 183, Ahlquist 394, Lid&I, Rietz (Allmogem. 
i K. 1. och på Öl.). Åhstrand meddelar dessutom s. 178 
på lättfärdigt (neutr.) översättn. 'snabbt ock lätt på 
fötterna'. 1  

l) Åhstrand nämner detta i samband med skildringen av ett öl. 
barndop (s. 177-178): »Om Söndags morgonen, då barnet bäres tul 
Kyrkan, måste Hustrun - - då hon är färdig at gå utur huset, och bär 
det på armen, bita i muren, hwarigenom barnet skal förwaras från Tand-
wärk : lyfta det öfwer Förstugudörren, hwaraf det skal blifwa, som de kalla 
lättfärdigt, näml. snabbt och lätt på fötterna.» 
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läwis B 70 62, B 79 64, a., 'tillmötesgående, medgörlig, hygglig'. 
Jfr läwis B 63 118, Läwisa B 63 VII. 

löckjes B 79 72 i uttr. te löckjes 'lycka till!' Den mask. (o. 
neutr.) gen.-ändelsen i detta fem. ord beror på analogi 
med de många andra av prep. te styrda mask. (neutr.) 
orden i gen., te Stols B 70 75, te stäss B 70 27 o. d. 

Magnis B 79 23, egennamnet 'Magnus'. 
makos B 70 65, B 79 58, a., 'möjligt'. jä hä makos! B 70 65. 

hä lär inte wa makos, mi sann, Te esam gå, wånnes, 
å wänte B 79 58-59. makos upptas i Åhstrands (183) 
ock Ahlquists (394) ordlistor, men ej hos Rietz eller andra 
lexikografer. Etymologi? 

-MAN, se HANLINGSMAN. 
-manje, se Ölands manje. 
marknas fålk B 70 47, n., 'marknadsbesökare'. 
Markålfes B 79 29, en folkbok om 'Marcolphus'. Se Dånhatten. 
mas B 70 49, a., 'rädd för att det ej skall räcka till, ängslig'. 
mat B 70 48, 51, 94, m., 'mat, föda'. 
Matte B 64 1, egennamn, eg. 'Maffias'. Att öländingen 011e 

Mattisson tilltalade de för honom alldeles främmande 
tjustbor, som han mötte på Västerviks skeppsbro, med 
namnet Matte, synes vara ägnat att förvåna, men har sin 
speciella förklaring, nämligen att på Öland såsom Morin, 
Öl. Rese-Beskrifning s. 43, säger, det »namnet, Matte, 
är så brukeligit, så at ock hela Nationen kallas Mattar». 1  
Den skarpe iakttagaren Morin har ej kunnat undgå att 
märka, att Matte var ett på Öland ytterst vanligt mans-
namn. Detta skymtar fram flera gånger i hans komiska rese-
beskrivning. S. 53 heter det » - - månde sig en myckenhet 
infinna af Matte-slägtet här, hwar en med sine qwinna», 
ock s. 59, då Morin under färden mot Borgholm finner 
sig nödsakad fråga efter rätta vägen, tilltalar han den 
bonde, han ser komma ut ur en loge, med »käre Matts, 

1) Morin ger härtill en »förklaring» (s. 43): när öländingarna en 
gång behövde sig en anförare ock ej någon fanns, »den ordet tordes föra», 
blev' det beslutat ock utropat, "at ho som skulle töras förswara dem och 
bli öningarnas Patron, des namn skal tagas an af hwar en Mans-person». 
1 hopp om evigt namn anmälde sig då Marjes Matts. 
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hwart åt tro Borgholms Slott det ligger? » Ock då (s. 59) 
»Matts swarar: Ej går an til Slytte kunna rida i qwäll; 
det är lång wäg», stannar han hos den gode bonden ock 
blir av »Mattes Marje» undfägnad med brännvin ock mat 
natten igenom. Morin tycks nästan vilja låta påskina, att 
Matte är det enda öl. mansnamnet. B 64 1 är därför 
Matte ej egennamn i vanlig mening, liksom Faije (B 64 1, 
Hör Faije, Matte, hör) å andra sidan i någon mån förlorat 
sin urspr. innebörd. En motsvarighet till Matte är hos 
Morin inom det kvinnliga könet namnet Marje (eg. 'Maria'). 

fjärde kapitlet berättas (s. 24-27) orsaken till kvinno-
namnet Marjes rikliga förekomst vara de bragder, som en 
gång utförts av en kvinna med namnet Marje, en mot-
svarighet till småländingarnas mera kända Blenda. 

meen B 70 72, pres., 'menar'. Jfr mener. 
mej B 64 28, pron., 'mig'. 
men B 64 12, 27, män B 70 27, 28, 35, 37, 45, 49, 53, 57, 59, 

69, 72, 83, 89, B 79 42, konj., 'men'. Jo men B 64 12. 
mener B 64 8, B 70 63, pres., 'menar'. Jfr meen. 
mer B 70 31, 66 89, 91, 93, B 79 43, 75, 79, a. o. adv., 'mera'. 

mer än B 70 66, 89, 93, B 79 79. Jfr mere. 
mere B 70 50, a., 'mera'. Jfr mer. 
mi B 70 41, pron. f., 'min'. B 70 45 är sannolikt, trots 

täxtens mi, den mask. formen min avsedd. mi kan här 
ha tillkommit genom dittografisk anslutning till Hjärtas, 
i vilket ord (se komm. till Hjärtas ock esam) -s upp-
kommit genom assimilation av -ns. Har det i Kåres 
manuskript el. i korrekturet ursprungligen stått *min 
Hjärtans och det senare ordet för språkriktighetens skull 
ändrats till dialektens Hjärtas, kan n lätt ha kommit 
att strykas även i *min.  mi B 79 58 se mi sann. 

-milder, se Glamilder. 
minnes B 64 26, inf., 'komma ihåg'. 
mins B 70 33, 39, pres. 'kommer ihåg'. 
mi sann B 79 58, interj., 'minsann'. 
mistar B 64 27, pres., 'misstager'. mistar sej. 
mitt B 70 72 i uttr. mitt på pinnen, adv. 
Mors B 70 16, gen. f. 
morsamt B 70 83, B 79 49, a., 'nöjsamt, roligt.' 
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munn B 79 76, m., 'mun'. 
mus B 70 89, f., 'liten råtta', i frasen hä fårslår int mer, än 

mus i tomber lade. 
muter B 64 27, f. pl., 'mutor'. 
MUS JÖR B 70 4, Mussjör B 70 52, 61, 66, m., fra. 'monsieur'. 
Muskutt B 70 44, 'kryddan muskot'. 
Mussjör, se MUS JÖR. 
må B 64 12, 26, 37, B 70 31, 54, 87, 94, B 79 77, jälpv. 
Måja B 70 41, Måje B 79 53, best. o. obest. fem., 'hustru, 

»gumma»' (användes mera förtroligt). Formerna påpekas 
redan hos Vallinus s. 75: »Fajen & Moja pater & mater» 
ock Morin s. 22 r. 2 ock not: »Moja, d. ä. Moder eller 
hustru, på Öländska, äfwen som Faje, Fader, man, Hus-
bonde». Den i Ett bröllopskv. på Möredial. s. 88 not 5 
till måje B 63 135 givna översättningen 'mö' bör ändras 
till 'hustru, maka'. 

mångje B 70 36, pron., 'många'. mångje nåck. 
mårna B 70 92, best. pl. m., 'morgnarna'. åm mårna. 
mä B 64 13, B 70 11, 16, 27, 30, 33, 34, 62, 72, 75, 79, 80, 

95, B 79 13, 40, 74, 76 (2 ggr), adv. eller prep., 'med'; 
B 70 43, 84, 90, adv., 'också'. 

mäj B 70 58, 86, pron. 'mig'. 
män, kon., se men. 
mänske B 70 31, B 79 79, f., 'människa'. mänskra B 70 46, 

best. pl. 'människorna'. 
mänt B 79 36, adv. med bekräftande innebörd. Av män i 

uttryck som Guds heliga män. 
möcka B 70 46, pron. pl., 'många'. 
möqväll Ahlqvist 178, m., i uttr. Gå möqväll, enl. A. bruket 

att bruden »före bröllopet, då 3:dje gången lyses», går 
omkring i stugorna i socknen ock erhåller till skänks varje-
handa nyttiga saker.» Enl. Åhstrand s. 169 har man i de 
södra socknarna ett annat namn härpå: Löpa Brusta. 
Åhstrand meddelar a. st. en utförlig skildring av denna 
procedur, hur bruden ock den medföljande pigan äro 
klädda etc. 

Möre B 79 51, 'Möre (härad)' i Kalmar I. 
Mör-sia B 79 4, best. f., 'Möresidan'. på Söre Mör-sia 'i Södra 

Möre (motsats: Ölandssidan). Jfr ho-sia. 
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riappe B 70 80, inf., i uttr. nappe kans, se kans. 
Naturen B 79 45, best. m., i frasen Wanen jä anre Naturen. 
natures B 70 71, inf., 'utöva könsdriften, driva älskog'. pares 

å natures. 
ner B 79 60, adv. 
Ni, ni, pron., B 64 7, 12, B 70 33, 34, 39, 42, 47, 48, 49, 61, 

66 (2 ggr), 67, 68, 69, 70, 74, 75, 82 tilltal till en person; 
B 70 86, 87, 89, 91, 93, 95, 96, B 79 38 tilltal till två 
el. flera personer. Jfr i. 

Niss' B 79 37, gen., 'Nils'. Jfr »Tillägg» s. 74. 
nu, tidsadv. 2 ggr i B 64, 8 i B 70, 1 i B 79. 
nundan B 79 36, adv.: Num dan Ahlquist 394 'här om dagen'. 

Endast belagt från Öl. Rietz' form nug-da'n beror på 
tryckfel; Rietz' ölandsmeddelare har - väl efter Ahlquist 
s. 394 - num-dan, numdan (varav sedan nundan med 
m till n framför dental kons.). Uppkommet genom kon- 
traktion av nu om dagen, bildat i analogi med här om 
dagen, liksom det av Bodorff s. 38 meddelade numsist 
'häromdagen' är analogt med här om sistens. 

nyt B 70 63, a., 'glad, förnöjd'. 
Nå B 70 32, 65, 67, 87, interj. 
nåa B 70 56, pron. f., 'någon'. Jfr nåja, nån, nåre. 
nåck B 70 36, 48, adv., 'nog, tillräckligt'. mångje nåck undå 

36, nåck te skrubbler 48. 
nåja B 79 79, pron. f., 'någon'. Jfr nåa. 
nån B 79 63, pron. m., 'någon'. Jfr nåa. 
når B 70 64, pres., 'räcker, kan'. slängje ögo hit - -, åm han når. 
Når, når B 70 2, B 79 2, 26, 75, konj., 'när'. 
nåre B 70 7, pron. pl., 'några'. Jfr nåa. 
Nårrgåls Påjka B 70 74, best. pl. m., 'Norrgårdspojkarna'. 
nåsti B 70 93, adv., 'någonsin'. 
Nä B 70 26, interj., 'nej'. 
Nälker B 70 44, pl. f., 'näjlikor'. 
näst B 70 63, B 79 37, prep., 'hos'. 

ohiskli B 64 28, adv., 'ofantligt, mycket'. 
Oknött B 79 54, n., 'något okänt, en främmande gäst, döden'. 

Här föreligger ej närmast den bet. av 'spöke', som uppges 
av Ahstrand s. 184, Ahlquist s. 394, Liden, Rietz, utan den 
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mera ursprungliga bet. av 'främmande, okänt', som an-
tydes av Åhstrand s. 184. 

ol B 70 45, 57, n. s. o. pl., 'ord'. tulltry ol 57. ola B 70 53, 
best. pl. 

om B 64 4, konj. 'om'. Jfr åm. 
omänskli B 70 83, omänsklit B 79 41, adv., 'övernaturligt, 

ofantligt, mycket'. 
ont B 70 34, 72, (substantiverat) adj, n. ont i håre 34. 
ormes B 64 22, adv., bedyrande uttr.: 'förskräckligt, ofantligt'. 
orosnes B 70 7, a., 'orolig'. 

Pajiråck Ahlqvist 180, m., 'kapprock, långrock'. Lickn Paj-
råck 'kappa'. 

par B 70 58, B 79 27, n., '(ett) par, två', får dåm par supe 
räster B 70 58, rädd får par klunkje B 79 27. 

pares B 70 10, 71, inf., 'paras, gifta sig'. 
parmäsjon B 70 30, s.: mä parmäsjon 'med (Er) tillåtelse'. 
Pasig Ahlqvist 180, a., »Förträffelig». Etymologin obekant. 

I Ahlqvists handskrift (II, s. 180) äro orden Pasig ock Katig 
förenade med en klammer ock båda översatta med 'För-
träffelig'. I den tryckta beskrivningen har av någon an-
ledning endast Katig kommit med. 

pass B 79 38 i wö pass, adv., 'vid pass, ungefär'. 
Pel B 79 60, n. I föregående strof har länsmannen antytt, att 

kronfogden hade för avsikt att gifta om sig. Den fråga, 
som nu ställes till länsmannen, »la bynna - - hwar han 
[kronfogden] slår ner sitt Pel?», kan ej — med det 
svar som ges rad 61 62 — innebära något annat än en 
förfrågan, om var fogden funnit någon efterträdare till 
sin första hustru, ock skulle kunna översättas med »Jag 
undrar, var han stannar med sina trevare?» Pel i denna 
bet., som f. ö. ej är belagd, utgår nog från den bet. 'plocka, 
rota, peta', som hos pela är en av de vanligaste i 
södra Sverige, men andra bet.-skiftningar kunna även ha 
spelat in, också den hos v. pel nedan. 

pel åmb B 79 67, inf., 'plocka om', 'sköta om' e. d. 
Petersas B 79 23, 'Peterssonskans'. 1  

1) Magnis Petersas bet. icke 'Magnus Peterssons', utan 'Magnus 
Peterssonskans', d. v. s. 'Magnus Peterssons hustrus', liksom t. ex. Frans- 
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pinnen B 70 72, best. m. sär - - mitt på pinnen 'går direkt 
på sak, utan omsvep'. 

plä B 70 40, 49, 71, 74, B 79 25, pres. av pläga 'bruka'. 
prick B 79 50, m., i uttr. te punt å te prick. Jfr samma 

uttr. hos Lindroth, Öl. folkm. 1, 93, not 8. 
probere B 70 10, inf., 'pröva'. probere på te å 'pröva på att'. 
prut B 79 44, n. uta prut 'utan inskränkning, utan att pruta 

av ngt'. 
Präst Far, Prästfar B 70 63, B 79 46, m. 
Prästlåfwa B 70 75, a., 'förlovad'. Enl. Åhstrand s. 168 måste 

prästen alltid vara närvarande vid trolovningen. 
pungjen B 70 42, best. m., 'pänningpungen'. 
punt B 79 50, m., 'punkt'. Jfr prick. 
på B 64 4, B 70 10, 35, 42, 48, 50, 58, 60, 62, 68, 72, 81, 86, 

88, B 79 8, 22, 26, 36, 39, 42, 47, 68, prep. ock adv. 'på' 
(liksom i riksspr. med olika skiftningar i bet.). påa B 70 
81 'på hänne'. påa B 79 47 (skriv- 1. tryckfel för påe(t) 
'på det'. 

Påjk B 70 40, m., 'pojke, gosse', Påjka B 70 74 best. 
m. pl. 'pojkarna'. På båda ställena om fullvuxna mans-
personer, med en något skämtsam innebörd. Vallinus s. 76 
har Poka (övers. med 'filios') ock Morin s. 21 Påk (övers. 
med 'Son'). Dessa mera sydsvenska former torde nu vara 
alldeles undanträngda. 

Pängje B 70 94, •m. pl., 'pängar'. 

q-, se k-. 

ra B 79 10, adv., 'rätt fram, ända fram'. änne ra Sör ut 
'ända längst rakt söder ut'. Rietz 519 b. 

Nelsan ock Pär- Jonsan ännu i dag i möremålet bet. 'Frans Nelsson-
skan' ock Pär Jonssonskan' (se H. & E. Folkminnen, Sv. landsm. 1889 
s. 7 ock J. Jonsson Allmogemålet i Hossmo (manuskript i Uppsala Lands-
målsarkiv) 1887 s. 18). Efter boktryckare Lars Lindeblads död 11/8  1773 
innehade enl. Klemming och Nordin Svensk Boktryckerihistoria, Sthlm 
1883, s. 271, hans änka tryckeriet »till 1775?», varefter förutvarande faktorn 
Magnus Petersson blev tryckeriets ägare. Magnus Petersson var enl. vad 
som framgår av Kalmar stads bouppteckningar 1774 ock 1791 (i Vadstena 
landsarkiv) gift med Eva Maria Lindeblad, dotter till Lars Lindeblad ock 
hans hustru Christina Brauner. Det är alltså Eva Maria Petersson, som 
enl. B 79 23 haft något med tryckningen av Kåres dikt att göra. 
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rart B 79 32, adv., 'vackert'. Jfr fint. 
re B 79 9, pret. av rida. 
Remme Ahlqvist 178, s., 'liten stege'. Enl. Rietz, Allm. i K. 1. 

o. på Öl. : Remme, rämm m. 'stege'. 
reseft B 70 32, s., 'ursäkt'. åm reseft ja ber. Sällsynt bet. 
ron B 70 36, best. f., 'nöjet'. Ändelsen beror väl på rimmet 

med kåmsjon. 
runkje B 70 74, inf., eg. 'runka', här tyd!. närmast 'fara upprepade 

gånger mellan två platser'. Med att Nårrgåls Påjka - - plä 
hann imälla runkje menas sålunda, att pojkarna från Norr- 
gården bruka segla då ock då häremellan, d.v.s. mellan hem- 
socknen på Öland ock Karlskrona, där bröllopet nu äger rum. 

rus B 64 40, B 79 26, n., `(brännvins-)rus' 
råkt B 70 81, sup. av råka 'träffa'. råkt påa. 
rä B 70 29, 38, adv., 'ganska, mycket'. 
rädd B 79 27, a. 
ränna Ahlqvist 178, inf., 'springa'. 
räss B 70 28, 57, pres., 'rädes, befarar'. 
räster B 70 58, pres., 'restera, äro kvar'. 
rätt B 70 65, adv. 

sa B 79 50, 60, 63, 72, pret., 'sade', sa åpp å utet B 79 50 
'talade om allt han visste'. Samma sammanställning hos 
Morin s. 64: sade up och ut, hur alt har med mig gått, 
ock i B 63 32: betaler op å ut sin skatt. 

sagt B 70 37, part. av säga. 
Salede B 79 9, pret., 'sadlade'. 
samba B 70 18, sambe B 70 22, B 79 57, a. n., 'samma'. 
sammabo B 70 96, inf., 'bo tillsammans'. 
sann, se mi sann. 
Sate B 79 52, m., 'stackare'. 
satt B 79 55, pret. 
se B 64 4, 8, inf. 
segla B 70 35, sup., 'seglat'. 
sej B 64 27, pron., 'sig'. Jfr säj. 
sen B 70 76, B 79 48, 54, sena B 79 12, adv., 'sedan'. 
Sena Ahlqvist 180, f., »stol el. säte med ryggstöd», enl. Åhstrand 

s. 172 »säte med vändbart ryggstöd». Jfr Bodorff s. 42 f., 
Lindroth Öl. folkm. 1 223 f. Jfr ock under Brustol. 
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sette B 70 46, pres., 'sitta'. 
si B 70 8, B 79 28, 55, pron. fem., 'sin'. Jfr sin, sitt. 
si B 70 58, 83 inf., B 70 26, 32, 55, 79, 84 imp. av se. 
-sia B 79 4, 39, best. f., 'sidan' (om geografisk belägenhet). 

Jfr ho-sia, Mör-sia. 
sur B 70 25, pres. av se. Jfr sir. 
Sin B 79 9, 67, pron., mask. Jfr si. 
sir B 70 65, 67, pres. av se. Jfr sur. 
sist B 70 33, i uttr. tack får sist 'för sista gången jag var på 

besök hos Eder'. 
sist B 70 96, adv., 'till sist'. 
siste B 70 67, adj., 'sista, näst föregående'. 
sitt B 64 10, B 79 60, pron. Jfr si. 
sitten B 70 60, sup. med enklitiskt pron., 'sett honom'. 
sjyngje B 79 32 (2 ggr), inf., 'sjunga'. 
Sjysjärn B 70 55, f. (obest.), 'Sjustjärnan (i Oxens stjärnbild)'. 
Själf B 70 22, 27, pron. 
ska B 64 21, 38, 40, B 70 41, 73, 75, 80, 85, 88, 92, B 79 

66, pres., 'skall'. Jfr sku. 
skade B 70 90, inf., 'skada' (i överförd bet.). 
Skackracka Ahlqvist 180, f., 'frossa'. Ahlqvist har på detta 

ställe tre ord för frossa: Kålda, Skackracka, Skakråmpa. 
Det första är till sin etymologi alldeles klart (Rietz 302 b), 
i de båda andra år första kompositionsleden v. skaka, 
under det den andra väl utgöres av de två fem. (skällsorden) 
racka ock rompa, här egentl. avsedda som två skämtsamt 
använda omskrivningar på sjukdomen. 

Skakråmpa Ahlqvist 180, f., 'frossa'. Se Skackracka. 
skam B 70 39, 69, skamb B 79 28, m., i uttr. Skam säjnes, 

skam å säjnes, skamb å säjnes, vilka användes för att 
försvaga innebörden av mer eller mindre lämpligt yttrande, 
för att liksom be om ursäkt. 

skjäl B 70 51, n., 'skäl' i uttr. gjolt skjäl får. 
Skjärnra B 79 77, best. f. pl., 'stjärnorna'. Jfr Sjysjärn. 
Skrilla Ahlqvist 180, inf., 'slå kana på is'. 
skrubbler B 70 48, f. pl., 'bekymmer (ock funderingar)'. 

skrubbler på 'bekymmer över'. 
skräckli B 70 84, B 79 64, adv., 'väldigt, mycket'. 
skräfwa B 79 31. Som rad B 79 31 råkat bli interpunkterad, 
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synes skräfwa vara objekt till Läs'. Men frasen blir då 
utan rimlig bet. Jag fattar i st. skräf va som med Läs' 
samordnat predikat ock anser ett komma mellan dessa ord 
uteglömt eller satt upp ock ner (= apostrofen). skräf va 
är alltså pres. sing. ock bet. 'skrävlar, skryter'. Andra 
sådana presensformer äro t. ex. bynna B 70 77, B 79 60, 
unra B 70 31, årka B 70 66. 

skrämbje B 79 71, inf., 'skrämma(s)'. 
sku B 64 7, 39, B 70 48, 66, 70, 87, 91, pres., 'skall, skola'. 
Skulfve Ahlqvist 180, f., 'gunga'. Rietz, Allm. i Kalm. 1. och 

på Öl., ölandsavdeln., har Skulv, def. skulva, f., 'gunga'. 
Finns ej i Rietz el. annan senare ordbok. Hör etymolo- 
giskt till stammen i fsv. skiaelva 'skälva, darra'. 

Skull, skull B 70 10, 51, 52, 57, pret., 'skulle'. 
skute B 64 13, f., 'skuta, storöka'. 
Skåla B 70 85, 87, best. f., 'skålen', eg. 'den skål i vilken 

pänningarna (el. andra gåvor) lades vid bröllopet'. Här 
i överförd bet. gje Er får Gutt i Skåla 85, få i Skåla 
jen Gris 87. 

Skåne B 79 61, landskapet 'Skåne'. 
slo B 70 34, pret., 'slog'. 
slut B 70 93, n. Te slut. 
slå B 70 41, inf. slå kull, se kull. 
slår B 79 60, pres. slår ner. Jfr Fel. 
Släkta B 70 60, best. f., 'släkten, släktingarna'. 
slängje B 70 64, inf., 'slänga'. slängje ögo hit, se hit. 
släpp B 70 80, inf., 'släppa, låta gå (komma)'. Jfr kans. 
slätt B 64 26, adv., 'alldeles'. 
small B 79 16, pret.: small i lås, se lås. 
smiske B 70 46, inf., 'prata inställsamt' e. d., da. smiske. Det 

sv. smiska 'slå, ge smisk' kan ock ha spelat in; bet. 
skulle då bli ung. 'prata ock gnabbas'. 

smyg B 70 28, inf., 'smyga'. smyg Säj bårt. 
Smår B 70 38 n., 'smör'. 
smäll B 70 73, inf., 'smälla'. Jfr lås. 
snart B 70 41, 75, adv. 
snett B 70 58, adv., i uttr. Si snett på. 
snokjen B 79 56, best. m., 'snoken'. 
snåpp B 79 35, a., 'snabb'. 
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Snälla Ahlqvist 181, inf., 'skynda (sig)'. Snäll dig. 
Sockna B 79 26, best. f., 'socknen'. watt på Sockna 'gjort 

besök i någon stuga i socknen'. 
sola B 70 54. best. f., 'solen'. ypperst unner sola. 
som B 64 1, 10, 22, 25, 27, rel. pron. Jfr såm. 
som B 64 23, konj., 'såsom'. 
Spansfil B 79 30, 'ett slags kortspel'. 
spile B 79 30, inf., 'spela kort'. spile bå Fämbkårt, Spansfil 

å så Tok. 
Spräckla Ahlqvist 180, f., 'mässling'. Till mht. sprecke 'fläck 

i huden'. 
sputt B 70 68, B 79 70, pres. av spotta. sputt int i Ert glas 

B 70 68; Int' sputt han i glase B 79 70 'dricker gärna 
till botten, dricker gärna ett glas'. Jfr hos Morin s. 62: 
»Sen drucko wi rätt braf till morgon klockan otta, och tro 
mig, Matte ej uti ölkannan spotta. det mig omöjligt 
war, att hånom slippa frå, förr än som Solen högt på 
himlen syntes stå.» Sputt walen B 79 44, interj., 'tvi vale'. 

sta B 70 41, adv., 'åstad'. ska sta. 
stackjers B 79 52, stakjer B 70 80, adj., 'stackars'. stackjers 

Sate, stakjer HO. 
stande, se Bohags stande. 
Sten B 64 4, m. 
Stigerhus Ahlqvist 181, n., 'brygghus'. A. uppger, att det 

brukas »i de Norra Socknarne». 
stint B 79 34, adv., 'självsäkert, högmodigt'. Jfr katit. 
Stols B 70 75, m. gen. ska - - te Stols B 70 75 ---- stå i 

Brustol B 79 11. 
stor B 70 33, a., store B 64 2, a. pl., 'stor, stora'. stort B 

64 2, adv., 'storståtligt, väldigt'. 
storännen B 70 34, best. m., 'storändan'. Vad som här menas 

med slo åpp mä storännen torde vara omöjligt att få 
veta. Någon obetydlig, privat utspelad händelse ligger väl 
bakom. Det är (enl. benäget påpekande av prof. J. A. 
Lundell) mycket möjligt, att till grund för uttrycket ligger 
talesättet »slå upp (sparka upp) med bakändan (storändan, 
bakbenen)» om en häst. 

strass B 70 39, adv., 'genast'. 
stufwa B 70 25, B 79 17 (Tullstufwa), best. f., 'stugan'. 
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stunn B 79 78, f., 'stund'. 
styfste B 70 77, a., 'styvaste' (jfr gjära). 
stå B 70 52, B 79 11, inf.; står B 70 32, 59, 62, 63, 67, 78, 

79, 86, B 79 31, pres.; hä står u'n såmb watten B 79 31 
'det riktigt flödar (ord) ur honom'. 

stäss B 70 27 i te stäss 'till städes', adv. 
stöt B 70 62, imp., 'stöt till', stöt lit på Er granne. 
supe B 70 58, m. pl., 'supar (brännvin)'. 
sute B 79 40, pret., 'sutto'. 
swara B 79 61, pret., 'svarade'. 
Sweska B 70 43, pl., 'sviskon'. 
svike B 64 37, swikia B 64 22, inf, 'svika, draga sig undan, 

övergiva'. 
Swälting B 70 8, f., i frasen »(nåre år bårt åt) watt si ega 

Swälting» 'själv hushållat för sig, haft ungkarls-(själv-)hus-
håll, varit sin egen hushållare'. Ordet har talspråklig 
karakter ock förekommer endast i denna ordspråksmässiga 
fras ock egentligen endast i änsv. (t. o. m. Weste). De 
ordböcker, som ha det, uppge mask. genus, vilket är det 
naturliga. Men det fem. genus i B 70 kan man givetvis 
ej komma från, då de föregående pron:s ock adj:s former 
äro otvetydiga. En annan avledning av samma stam 
ock med samma bet. är det Swältare, som uppges av 
Lind 1749. J. J. Lagergrens Swälltinge (tillägg III, s. 642) 
m. »en som mycket svälter» har ännu den bet., som väl 
varit den primära även hos formen svälting. Den mera 
sekundära bet. 'självhushållare' e. d. är däremot den enda 
hos dessa ord f. ö. belagda. Serenius översätter sål. Wara 
sin egen Swelting med 'To shift for one's self', Lind 
Han är sin egen swältare med 'er versorgt oder ernehrt 
sich selbst', Sahlstedt Wara sin egen swälting med 
'Rem fixam habere familiarem` ock Weste Vara sin 
egen svälting med `avoir un nAnage å soi, vivre å 
ses (4ens`. Dahlgrens övers. (837 a), »En som svälter», 
av Törnings svältingh (1677) i frasen Bättre är vara 
sin egen svältingh än en annars brödätare blir därför 
felaktig. 

så B 64 2, 12, B 70 27, 49, 56, 59, 63, 70, 87, B 79 32 (2 ggr), 
47, 55, adv. 

5 Sv. landsm. Modår. 
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så B 64 23, 38, B 70 31, 34, 37, 40, 42, 82, 94, 96, B 79 24, 
30, 69, 76, konj. - Så att B 70 94. 

såla B 70 86, best. f., 'skosulan'. 
såm B 70 6, 15, 21, 22, 36, 38, 40, 46, 59, 62, 63 (2 ggr), 67, 

71, 74, 79, 80, 81, 92, 95, såmb B 79 16, 25, 31, 33, 35, 
40, 46, 56, 57, 65, 73, pron., adv. el. konj., 'som'. Jfr som. 

Sårke B 79 71, m. pl., 'råttor'. Denna bet. hos sork i öl. 
är först påpekad av Åhstrand s. 184. 

säj B 70 54, inf., 'säga'. Jfr säjnes, sär. 
säj B 70 28, 80, B 79 26, 71, pron., 'sig'. 
säjnes B 70 39, 69, B 79 28, part. pass., 'sägandes' i uttr. skam 

säjnes; jfr skam. 
Säng B 79 73, f.; i Säng å i Säte. 
sär B 70 29, 72, pres., 'säger (-a)'. Jfr säj. 
Säte B 79 73, n. Jfr Säng. 
Sömn, se Laske Sömn. 
Sör B 79 10, adv., 'söder'. Sör ut. 
söre B 70 51, B 79 4, adj., 'södra'. söre jale B 70 51. Söre 

Mör-sia B 79 4 (se Mör-sia). 
Sörnol B 79 38, adv. med väderstrecksbestämning. F. ö. ej 

belagt. Att en linje i söder ock norr åsyftas, är tydligt, 
ock då -nol utan tvivel är kompositionens huvudled ock 
mäst betonat, bör Kåre närmast ha tänkt sig en nordlig 
riktning. Härmed överensstämma även de geografiska för-
hållandena, i det att det B 79 39 omtalade ho-sia (se detta 
ord) ligger norr (eg. mera nordost) om Algutsrums by 
ock socknens centrala delar. 

ta B 64 39, B 70 26, inf., 'taga'. 
tack B 70 33, 65, m.; tack får sist B 70 33. 
tar B 64 27, pres., 'tager 
tass B 70 48, inf., 'tagas 
te B 70 26, 28, 42, 71, 

märket 'att'. 
te B 70 10, 17, 27, 44, 

50 (2 ggr), 62, 72, 
att', 'att' (gränsen 
flytande).  Styr 
stäss), B 70 75 (te 

80, 83, B 79 41, 49, 56, 59, inf.- 

45, 48, 75, 90 93, B 79 11, 13, 48, 
prep., Ofta i förb. te å --- 'till 
mellan prep. ock inf.-partikel är här 
gen. B 70 17 (te väx), B 70 27 (te 
Stols), B 79 72 (Te löckjes). 
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testäjelse B 70 16, f., 'tillstädjelse, tillåtelse'. 
Tett B 70 25, konj., »det», 'att' (arkaistiskt). 
thess B 70 86, konj., 'tils'. 
tintre B 70 84, pres., 'tindra'. 
Tok B 79 30, m., 'ett slags kortspel'. 
tols B 70 76, B 79 42, sup. ock pret. av 'töras'. 
tomber B 70 89, a. mask., 'tom'. Jfr lade. 
TRO B 70 95, f., 'tro på Gud'. 
tro B 64 12, B 79 66 inf.; B 70 44, B 79 70 pres. sing. av 

'tro, förmena'. ska tro B 79 66 bekräftande. 
tro B 64 1, adv., 'månntro'. 
trå B 70 51, B 79 27, 58, i de bedyrande uttr. trå ja åj B 70 

51, Trå ja B 79 27, 58. Detta trå har -- enligt Hellquist, 
Etym. ordb. 1014 b — genom betydelseutveckling uppkom-
mit ur trå 'trånad'; det har liksom pocker, skam o. d. i gamla 
besvärjelseformler kommit att uppfattas som beteckning 
för hin onde. Det förekommer vanl., se Dahlgren 881 a 
ock Rietz 747 b, i förbindelserna trå vale, trå dig, trå mig. 
trå ja har jag däremot ej mött annorstädes än i öl. i B 70, 
B 79 ock hos Morin s. 21 (»Strax roptes med en hals: Trå 
ja om icke» etc.), där han även, i not 26, omtalar, att »Trä 
ja är et ordasätt hos Öländingarne, hwarmed de bekräfta 
sitt tal». Liksom trå i bet. 'fan' e. d. uppkommit genom, 
folklig omtolkning, har väl trå ja uppstått genom en ytter-
ligare folketymologisk ombildning, i det öländingarna kon-
taminerat trå vale, trå mäj o. d. ock tror jag. 

Trän B 79 54, best. m., 'tråden'. Jfr klifte. 
tråss B 79 63, konj., »trots», 'som om', 'just som'. Jfr Dahl-

gren Trots 879 a. Jfr tråss B 64 20. 
Trökt B 79 23, part. av trycka. Trökt i Kalmer. 
TUKT B 70 95, f. 
Tullstufwa B 79 17, best. f., 'tullstugan'. 
tulltry ol B 70 57, n. pl., eg. »trolltygsord». Här utan något 

av sin gamla innebörd; har av förf, använts endast för att 
ge tillfälle att draga fram ett intressant dialektord. 
Formen tulltry har uppkommit genom omflyttning av r 
i trullty 'trolltyg', något som givetvis lätt kunnat ske, då 
r:ets placering — mellan t ock labial vokal — i båda fallen 
blev likartad. 
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Ty B 64 24, 39, konj. 
tåck B 70 50, 54, Tåcka B 64 24, tåcke B 64 2, tåckjen 

B 64 24, resp. n. sing., f. sing., n. pl. ock m. sing. av a. 
tåcken 'dylik, sådan'. tåck mere B 70 50 'mera sådant'. 

tåf B 70 19, 20, 22, 30, 74; B 79 19, 54, 57, 71, prep. o. 
adv., 'av'. Jfr åf. 

Tåpp B 70 91 m., 'tupp'. 
tår B 70 36, 58, B 79 43, pres., 'tör'. tår hände B 70 58, 

adv., 'törhända'. 
täckjer B 64 22, a. m., 'täck'. Liksom tomber B 70 89 står 

även detta a. i mask. form som attribut till ett fem. subst. 
Tänk B 70 50, tänkje B 70 93, B 79 79, imp. o. inf. av 

tänka. 
töckjer B 70 69, pres., 'tycker'. 
töst B 70 49, a., 'tyst'. 

u B 79 33, prep., 'ur'. Jfr u'n. 
Ullspegjel B 79 29, m., Ulspegel, namn på äventyrsbok. Se 

Dånhatten. 
u'n B 79 31, 'ur honom'. Jfr u. 
undå B 70 36, adv., 'ändå'. 
ungjen B 70 41, best. m., 'barnet'. 

, unner B 70 54, prep., 'under'. 
unra B 70 31, pres., 'undrar'. 
ut B 70 76, B 79 10, 50, adv.; utet B 79 50 med enkli- 

tiskt »det». 
uta B 79 24, 44, 62, prep., 'utan'. 
uta B 79 53, adv., 'mycket, ojämförligt'. Bakom detta uta ligger 

väl ett utan like, utan jämförelse e. d. 
Utstodera B 70 1, part., 'utstuderat, uttänkt'. Jfr Åppendaga. 

wa B 64 38, pron., 'vad'. 
wa B 70 36, 40, 49, 70, 79, 88, B 79 58 inf.; B 70 62 imp.; 

B 79 46, 49, 53 pret. av jälpv. vara. 
wackre B 64 21, a., 'vackre, stilige'. 
Waggja B 79 74, best. f. 'vaggan'. 
walen, se sputt. 
wan B 70 28, a. 
Wanen B 79 45, best. m. vanan'. Se ock Naturen. 
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ware B 64 7, 40, B 70 29, 47, inf., 'vara'. 
watt B 70 8, 29 B 79 26, sup., 'varit'. 
watten B 79 31, n. 
wet B 70 20, 28, 42, 74, 85, B 79 38, pres. av veta. 
wi B 64 37 (Wj), 39, B 70 50, B 79 36, pron. 
wike B 64 38, inf., 'vika, draga sig tillbaka'. 
wikia B 64 21, best. f., 'veckan'. 
will B 64 22, 38, pres., 'vill, skall (22)'. 
wilt B 70 32, a. n., 'villsamt, svårt att känna igen'. Med hä jä 

wilt åsyftas svårigheten att bland de församlade känna igen 
den omtalade, ock uttrycket tjänar således som ett slags 
ursäkt för att gästen nyss förtalat värden. 

Winter Ny B 70 55, n., 'nymåne på vintern, kanske den första'. 
Motsvarigheten härtill är sommarny (Rietz 698 b), n., »den 
nymåne, som inträffar näst efter »första såmmarda'n» (Ti-
burtiidagen)». 

wipe B 79 35, f., 'vipa'. 
wis B 70 68, 88, n., 'sätt, vis'. 
wiske B 70 45, inf., 'tala viskande'. 
wre B 64 7, a. 'vred'. 
wrett, B 64 8, adv. Jag mener inte vrett 'jag avser ej att 

vara vred'. 
wu B 79 36, pret., 'voro'. 
Wån B 64 21, 39, pron., 'vår'. Jfr wånn, wårom, wårt. 
wånn B 70 56, B 79 25, 37, 61, 65, pron., 'vår'. Jfr Wån. 
wånnes B 79 59, inf., wånns B 79 56, pres. av »våndas» 

'plågas (själsligt)'. 
wårom B 79 22, pron. dat. sing., 'vårt'. Frasen på wårom Lande 

B 79 22 innehåller knappast hyperdialektiska el. överdrivet 
arkaiserande former. Samma dativformer ock precis samma 
fras synes ha varit gängse på Öland till långt fram emot 
våra dagar. I J. Jonssons stora manuskript »Allmogemålet 
i Hossmo» (i Uppsala Landsmålsarkiv) 1881 s. 57 har jag 
funnit en lustig historia, i vilken möreborna skämta med 
öländingarna. Där heter det bl. a.: »öfver hela Öland 
utgick det ryktet: ett farligt djur är kommet å vårom 
lande; det har allt bitit hufvudet å en.» Enligt detta 
belägg var å vårom lande ett typiskt öländskt uttryck, 
som föreföll löjligt för fastlandsborna. 
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wårt B 70 40, pron., 'vårt'. 
wäckje B 70 92, inf., 'väcka'. wäckje åpp. 
Wäfwe B 79 67, inf., 'väva'. 
wäl B 64 23, B 79 13, adv. längje å wäl B 79 13« 
Wäls B 70 81 i uttr. Wäls Er! 'lyckligt för Er, lyckönskar 

Er!' e. d. Beträffande uppkomsten av Wäls ansluter jag 
mig till Grip, Skuttungemålet, Sv. landsm. XVIII. 6: 57. 

Wän B 70 20, B 79 20, m., 'vän'. 
wänte B 79 59, inf., 'vänta'. 
WÄRDEN B 70 27, best. m., 'härren i huset'. 
wäss B 70 52, 73, v., eg. 'slå vad', i uttr. Kåm wäss. Deponens 

vädjas, vädas är vanligt i bet. 'slå vad' i såväl dial. som 
änsv. (se Rietz 786, Hellquist 1159 ock Dahlgren 988). 
Huruvida wäds hos Morin s. 21 (»Kom wäds, at Konga 
bod stå ock i detta bref - -», »Kom wäds, at Fjerdings-
man för den sak war så brå») är öländsk dial. eller ej, är 
därför omöjligt att avgöra. Det i B 70 förekommande uttr. 
Kåm wäss är i änsv. relativt vanligt; Dahlgren anför ex. 
från Beronius, Modee, Dalin ock Rydelius, Hellquist från 
Bellman. Uttr. innebär urspr. en uppmaning, 'kom ock 
slå vad (med mig)!' ; jfr Rydelius Kom an och vädz. 
Senare har den urspr. bet. något försvagats, t. ex. i B 70 
73: Kåm wäss, hä ska nu smäll i lås? 

Wästre B 79 21, a., 'västra'. Wästre Lannbårja. 
wättas B 70 64, B 79 11, i uttr. lit wättas B 70 64, lite wättas 

B 79 11, 'lite grand, en liten stund'. 
wäx B 70 17, gen. m. 'vägs'. 
wö B 70 9, 40, 91, B 79 17, 21, 38, prep., 'vid'. 
wöl B 70 86, pres. av vilja. 

ypperst B 70 54, adj., 'bäst'. 

å B 70 10, 45, 69, B 79 11, 13, 28, inf.-partikeln 'att'; jfr te. 
å i flertalet fall (7 ggr i B 64, 37 i B 70, 35 i B 79) konj. 'ock'. 
Å B 64 4, 7, B 70 80, Åh B 70 61, interj. 'åh!' 
åf B 70 26, adv., 'av'. Jfr tåf. 
Åhus B 79 17, hamnplatsen Å. 
åj B 70 30, 44, 51, 96, B 79 40, 49, 68, 70, 74, konj. också. 

åj må B 79 74 tautologi. åj B 79 34 konj. 'både' i 
åj - å 'både - ock'. 
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åljepipe B 79 33, f., 'orgelpipa'. ålje- kan här omöjl. identifi-
eras med »olja-», emedan något sådant kompositum ej kan 
tänkas ha funnits ock dessutom vore alldeles meningslöst. 
ålje- bygger i st. på den fsv. ock änsv. formen org(h)or 
(= 'orgel') vilken ännu vid 1700-talets mitt var den enda 
förekommande (se orgor ock sammansättn. med org- hos 
t. ex. Sahlstedt ock Weste; den senare har även uppslags-
formen orgel) ock är en fullt ljudlagsenlig form. 1 dial. 
finns den fortfarande (se t. ex. Lindroth, 01. folkm. 1, 465 
oljera 'orgeln', Ka161 233 ulje- i sammansättn.; upp-
slagsform orgel-). 

Ålla B 70 30, best. f. Mycket dunkelt, särskilt som typerna för 
de supponerade -11- delvis äro trasiga. Ordet kunde så-
lunda lika bra utläsas som Ålta eller Aua, vilka båda former 
emellertid lika lite som Ålla ge någon god översättning. 
Knappast är heller Älta, f., 'frossa' avsett. 

Åll's B 79 37, gen., '011es'. Jfr »Tillägg» i slutet av kom-
mentaren. 

åm B 70 26, 32, 53, 61, 81, 92, prep., 'om'; B 70 31 39, 50, 
56, 64, 76, konj. 'om'. Jfr åmb. 

åmb B 79 24, 51, 67, konj., prep. o. adv. 'om'. Jfr åm. 
åmhuxa B 70 70, a., 'omtänksam, betänkt på'. Detta adj. före-

kommer ej hos Rietz (däremot hogsen »hugfälld» från 
Västerbotten, ock hugsen »minnesgod» från Öl.), men 
var synnerl. vanligt i änsv. (se Dahlgren 614 b). Rimmar 
med giftwuxa B 70 69. För båda dessa former torde 
gälla, att de äro hyperdialektiska. Man skulle näml. vänta 
-uxen (jfr Bodorff s. 23, § 43) el. möjligen -uxe. 

ånnes B 79 42, inf., 'andas'. 
åpp B 70 34, 92, B 79 50, adv., 'upp'. 
Åppendaga B 79 1, part., 'uppdagat, bragt i dagen, åstadkom-

met'. Kompositionen med Åppen- för upp- beror på 
inflytande från de många sammansättningarna med uppe-
(obs. Rietz uppedagad, uppedagadt 782 a), uppen-
ock öppen-. - Jfr samma början på B 70: Utstodera, 
Når etc. 

år B 70 7, B 79 18, 78, n. s. el. pl., 'år'. Jfr Ano. - åre 
B 70 18, 33, best. n., 'året'. 

årka B 70 66, B 79 75, årke B 79 69, pres. av orka. 
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åss B 70 37, 39, pron., 'oss'. 
åt B 64 37, B 70 7, 25, 36, adv. o. prep. 
åter B 70 35, adv., 'återigen'. 

ä B 64 4, 9, 12, 23, 25, 39, pres., 'är'. Jfr jä. 
Ägg B 70 38, n. pl., 'hönsägg'. 
äll B 70 47, äller B 70 30, konj., 'eller'. äller ål B 70 30 

'eller också'. 
ällest B 70 37, adv., 'eljest'. 
än B 70 45, 57, 91 adv. 'än, ännu'; B 70 54, 66, 89, 93, B 

79 79 konj. 
Ängle B 70 95, m. pl., 'änglar'. 
änne B 79 10, adv., 'ända'. Jfr ra. 
äre B 70 65, f., 'ära'. 
ätte B 70 23, B 79 23 prep., 'efter'; B 70 41 konj., 'eftersom'. 

ögo B 70 64, 84, B 79 34, Ahlqvist 181 (Korpögo), n., former av 
'öga'. B 70 84 är pl.-formen »ögonen» åsyftad, däremot kan 
ögo B 70 64, B 79 34, Ahlqvist 181 (jfr under Korpögo) 
vara såväl sing. som (snarast) pl.; Ögo Ahlquist 1 396 (anfört 
under Korpögo) är snarast sing. Det är tydl. så, att det 
slutljudande -n i pl. fsv. öghon har apokoperats, varefter 
denna nya form spritt sig över till sing. ock där så småningom 
utträngt den gamla sing.-formen. Redan på Kåres tid tycks 
den apokoperade formen ögo ha inträngt även i best. pl. 
ock best. sing., något som hundra år senare Bodorff s. 18, 
§ 39, intygar för vissa delar av norra Öland (»Persnäs och 
flerestädes»). Då Vallinus s. 76 (1703) meddelar den något 
tvivelaktiga uppgiften, att i Böda ock Högby de flästa 
ord sluta på -o ock -ja, anför han som ex, bl. a. Ögo, 
översatt med `o c uli`. Man får härav möjl. sluta, att formens 
användning - åtminstone i regel - ännu var begränsad 
till pl. 1  Några årtionden senare möta vi emellertid samma 

1) Vallinus kan ej utan grund ha ansatt översättningen »oculi» för sing. 
oculum), särskilt som de övriga ex. - visserligen tillhörande annan form-
kategori - på hans regel om -o i ordslut alla äro singularer ock över-
satta med sing. former (Näso ock Skuto med resp. 'nasus' ock 'navis'), 
Lindroth, Öl. folkm. 117 är något väl reserverad, då det gäller att godta 
Vallinus' ock Åhstrands former. 
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form från södra Öl., hos Kåre ock Ahlqvist, ock då såväl 
i sing. som pl., såväl i best. som obest. form. Detta pekar 
på att den stympade formen ög-o omkr. år 1800 varit 
utbredd över större delen av ön. Detta var emellertid ett 
maximum av utbredning; 1875 anför Bodorff s. 18 ogå 
endast från »Persnäs och flerestädes», ock hos Lindroth 
saknas denna form alldeles (se beläggen på 'öga' Öl. 
folkm. I 244, 245, 268, 342). Liksom orå 'öra, örat, 
öron, öronen' Bodorff s. 18 har den utträngts av segrande 
fastlands- ock riksspråksformer. 

öl B 70 48, n. — öl å mat. 
Ölands manje B 64 9, m., `ölandsman`. Denna avledning av 

man är mig f. ö. ej bekant. 
önskjer B 70 93, B 79 72, 76, pres., 'önskar'. 



Tillägg om öländskt namnskick. 

Den sammanställning av tre namn, Ant' Niss' Åll's (i frasen 
Länsman wånn, Ant' Niss' Åll's granne), som förekommer i 
B 79 37, är intressant ock ger anledning till en liten utvikelse. 
Detta öländska namnbruk innebär, att man för att namnge en 
person nämner icke endast dennes dopnamn, utan även hans 
faders ock farfars. Före dopnamnet All ha placerats faderns 
namn Ant' ock farfaderns namn Niss'. Ännu två öländska 
1700-tals-författare ha belägg på denna namngivning, Morin ock 
Vallinus. Hos Morin förekommer i den fortlöpande täxten 1  
namnsammanställningen Pelle Kitt' Ante Påk (Påk 'pojke', 
'son') ock i en not å samma sida ett observandum »At här å 
Landet [södra ock mellersta Öland] man icke allenast kallar 
manfolken efter Fars och Farfars namn, såsom Ante Pell Nisses 
011e, utan ock de nämnas med qwinfolkens, såsom modrens, 
Hustruns etc. namn» 2. Utförligare ock exaktare upplysningar 
få vi av Vallinus, en värkligt framstående iakttagare, vars 
uppgifter förtjäna all tilltro. Han redogör först för det öländska 
namnbruket med tre eller fyra namn hopade på varandra. Det 
vore synd att omskriva hans klara, distinkta latin, varför jag 
föredrar att citera: »Prxterea miranda nomenclatura 0Elandis 
est, cum interdum tribus interdum etiam quatuor nominibus alter 
alterum vocet atque invitet; Ut sxpius a mori eorum prorsus 
insvetis difficillime sane justum inde dignoscatur hominis vocati 
nomen. Prxterquam enim quod ea nominum pronunciatio 
illis usitatissima sit, ut vin i singuli, singulos Nisse seu Nils 
/ Pälle seu Pähr / Ante seu Anders / 011e seu Olof / &c. 

S. 21. Morin var egentligen Kalmarbo. 
41wilket», tillägger Morin, »och STIERNHÖK uti sin Jure vet. Svec. 

har anmerckt, wid wissa tilfällen nog want brukeligt uti Swerige.» Järn-
f örelser med latinskt ock judiskt namnbruk göras ock. 

S. 76. Författaren stammade från mellersta Öland. 
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nominent, tria etiam vel quatuor horum confundunt ac addunt, 
dicentes Nisse Päll' Ante Matthe / ex quibus primum illud 
Nils vin i g-enuinum nomen censetur, cetera tria, Patrem, 
Avum, 8z Atavum denotant. Ex trium autem nominum adpel-
latione hac: Päll' 011' 011en genuinum vin i nomen ultimum 
illud 011en deprehenditur; primum vero parentis, intermedium 
avi nomen designant.» Efter denna goda ock tydligen fullt 
tillförlitliga redogörelse för namnsammanställningar av tre ock 
fyra namn kommer han något längre fram att nämna samma 
bruk med namngivning efter modern i stället för fadern, som 
vi nyss mött hos Morin. »Ita quoque a feminis seu matribus, 
0Elandi vin i nomenclationem suam frequentissime habent, ut 
Kite Pälle Poka seu Kirsten Pährs Hustrus eller Dotters 
Söner. Et ita alia plura.» Naturligtvis är det ej uteslutet, att 
Morin, som författade sin resebeskrivning nio år efter det att 
Vallinus' avhandling utkommit av trycket, tagit del av denna. 
Emellertid har den mycket beläste Morin ingenstädes i sina 
många noter citerat Vallinus ock meddelar ej häller vare sig i 
fråga om namnbruk eller andra språkliga saker samma exempel, 
varför vi säkerligen i honom kunna se en författare, som bygger 
sina meddelanden på egna iakttagelser. Det är sannolikt, att 
man skulle kunna finna ytterligare stoff till belysande av ifråga-
varande öländska namnskick, bl. a. i kyrkoböcker ock kanske 
också i något bröllopstryck. Huruvida det fortfarande brukas 
bland öländsk allmoge, är mig ej bekant. Bodorff har dock i sin 
avhandling (1875), s. 21, tre exempel på det, Niss-Pärs-Pälles-
Pääll, 011- Niss - Lisas - Kajs - Marie, 011-011- Päll - 011es-Niss 
Jöann, det sista med namn på fäm släktled. 



RÉSUMÉ.  

Contributions å l'histoire des dialectes de l'ile d'Öland, 

par IVAR MODtER. 

Nous n'avons jusqu'ici que peu de textes qui puissent eclaircir 
l'histoire des dialectes ölandais, et les notices relatives å ces dialectes 
qui se trouvent chez les anciens topographes sont tres maigres. 

On public dans la presente livraison trois textes de gratulations 
nuptiales: le ler (pp. 12-15), imprime en 1764, presente dans son dialogue 
un dialecte smålandais (district de Tjust) et un dialecte du nord d'öland; 
les deux autres, datant de 1770 et 1779 (pp. 23-28), dont Flauteur est 
Jonas Kåre, sont ecrits entierement dans un dialecte ölandais, sans 
doute celui de la paroisse d'Algutsrum, oii l'auteur est ne. Les poesies 
de Kåre se distinguent par une certaine fraicheur de conception et de 
style. La langue des trois textes est discutee en detail. Sont repro-
duites encore (pp. 29-30) deux petites listes de mots tirees d'un manu-
scrit d'Abr. Ahlqvist (datees 1821). 

Un vocabulaire, pp. 31-73, contient tous les mots ölandais des 
sources publiees. A la fin, pp. 74-75, sont donnes quelques renseig-
nements sur les noms personnels de tous les jours. 






