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NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMILEN OCK SVENSKT DOLME L 7. 

Ordet eld belyst af de svenska landsmålen. 

Af LEOPOLD FREDRIK LEFFLER. 

Det nysvenska eld har i riksspråket kort slutet e-ljud (e); 
i några landsmål har detta e till ock med öfvergått till i (jfr ny 
danska Ltd). Ett nysv. kort slutet e-ljud motsvarar antingen 
ett kort fornsvenskt i, t. ex. nysv. skepp, hetta, vecka = fsv. 
skip, hiti, vika, eller ett långt af ej uppkommet fsv. e, t. ex. 
nysv. bredd, svett, hem 1) = fsv. brev, bredd (fno. breidd), sveter 2) 
(fno. sveiti), hem (fno. heirar). Då nu nysv. eld på fsv. heter 
elder, synes det senare fallet här föreligga. Fsv. elder skulle 
altså vara = 1der ock stå för ett äldre *eildr. Detta antagande 
vinner stöd af flere omständigheter. Dels skrifves ordet i fsv. 
»litet emellan» (RYDQvisT, SSL. IV, 38) med ee; så (1 gång) i 
några anteckningar från förra, hälften af 1300-talet (VGL. IV: 8), 
så i Nådendal-munken JÖNS BUDDES skrifter (1400-talets slut) 
ock i synnerhet genomfördt i Magnus Erikssons Landslag, hvar-
jämte skrifsättet med ee äfven träffas i Gustaf den förstes bibel. 
Dels hafva flere nysvenska landsmål, hvilka behållit de gamla 
tveljuden eller genom någon egendomlig ljudutveckling angifva 
dessa, former, som hänvisa på ett äldre *eildr. Så ha est-
svens kan — där fno. ej regelbundet motsvaras af ai eller tii3) 

Uttalet af dessa ord med ä i st. f. e (brädd, svätt, hämm) är 
dialektiskt — det förekommer särskildt i stockholmskan — ock har bred-
vid sig uttalet äil, äila för eld, elda. 

Detta ord bör läggas till de af mig i Antiqvarisk Tidskrift för 
Sverige, V, 284-5, anförda fall, då fno. endast har en svag form, där 
fsv. har stark. 

Jfr LUNDELL, Det svenska landsmålsalfabetet (i Nyare bidrag till 
kännedom om de svenska landsmålen o. s. v. I, 2) s. 126-127. [Denna 
skrift angifves här med LH.] 

.Sv. 1ancl8ra. N". B. 1. 	 19 
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—formerna aild, äild, ejld, äill), ö st e r d als k an — där, särskildt 
i Älfdalsmålet, den gamla diftongen el motsvaras af le (je, jä 
eller id), t. ex. bion, diela, flierä, riesa, tieg, jen, jem, miäst 2) (fno. 
beinn [adj.], della, fleiri, hreinsa, teigr, einn, heimr, mestr för *meistr 
[se längre fram]) 	jäld, jeld 3), Södramöremålet — som i 
sin forntrognaste skepnad har äj (hos L11 s. 127 cei), på några 
ställen oj, som regelbunden motsvarighet till fno. el, t. ex. häjter, 
läjv, stäjn, säjnka, äjd, äjk, äjn, äjtter (fno. heitr, hleifr, steinn, 
seinka, eiär, eik, einn, eitr) — äj114), halländskan — som i 
flere härad har det efter all sannolikhet af gammalt bevarade 5) 
aj (i några trakter äj, oj) som regelbunden motsvarighet till 
fno. ej — verbet ajla 6) ock förmodligen äfven substantivet 

RUSSW17101., Eibofolke II: 314; FREIIDENTHAL, Upplysningar om 
Rågö- och Wichterpalmålet i Estland, Helsingfors 1875, s. 183. 

Exemplen hämtade från Rydqv. SSL. IV, 142-143. En del 
andra hos Lll s. 131, där ljudet tecknas te. — Rydqvist uppgifver ock 
ai i några ord (efter n ock v; troligen nybildningar). 

Enligt RIETZ s. 116. I Dalarnes Fornminnesförenings årsskrift 
(tidskrift) uppgifves jäld (II, 76) för Mora liksom na,jäst (men j01111, 
jen), för Rättvik jäll ock verbet jiina (I, 89) liksom tjäg, för Orsa 
jald (I, 59) liksom mjast (men jega, jemta, jen); från Våmhus anför 
L11 s. 64, 131 te/d'n (elden) liksom zeit (helt) brn0 (breda), ner 
(heter). Om teckningen med j i de föregående jämför L11 s. 64. — An-
märkas bör, att de österdalska orden jälåk, jerk (Mora, II, 75-6), elak, 
Erik, med sitt »förslag» af j icke kunna göra j i jäld misstänkt såsom 
varande af annan natur än j i tjäg o. d.; i de förstnämda två orden 
står nämligen äfven jä, je för gammalt el. Jag fattar nämligen jälåk, 
sv. elak, som = *ei-lakr eller *ei-läkr »alltid dålig», till sin bildning 
noga motsvarande ei-rikr, »alltid mäktig», hvaraf namnet Eirikr, Erik. 
[Om åh eller låkr bör skrifvas, är ovist. FRITZNER ock VIGFUSSON 
ha det förra, men AASEN föreslår låkr, emedan norska landsmål mest ha 
laak, hvarmed Moramålets nyss anförda jälåk liksom Orsamålets jåläck 
(Dal. Fm. Årsskr. L 60) stämmer. Riksspråkets elak med a för å vore 
då att tillskrifva aksentlösheten liksom det andra a i vadmal.] 

Enligt N. LINDER, Om allmogemålet i Södra Möre härad af Kal-
mar län, Upsala 1867, s. 196; jfr ock s. IV, 5--6, 196-7. Jfr 
L11 s. 126-128. — Om södramöremålets äjil se vidare i bihang 1. 

Se COLLIANDERS sammanställningar ock polemik mot LYNGBY i 
Bidrag till kännedom om halländska allmogemålet, Lund 1868, s. 
9-11. Jfr bihang 2. 

Enl. P. MÖLLER, Ordbok öfver halländska landskapsmålet, Lund 
1858, s. XVIII (formen är från södra Fjäre samt Viske härad). — Om 
det halländska ajla se vidare i bihang 2. 
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ajl. Äfven i några mindre ålderdomliga landsmål har eld for-
mer, som hänvisa på gammal diftong i rotstafvelsen, enär de 
öfverensstämma med former af andra ord, hvilka ursprungligen 
haft diftongen ej. Sålunda har uppländskan jell (Rietz), hvil-
ket torde böra förklaras på samma sätt som det dalska; i 

. uppländskan »uttalas» nämligen e »i lång stafvelse nästan som 
je eller i (af isl. ej); t. ex. stien 1. stiern» (sten) 1), så ock jen, 
jenfaldig, jem, sient m. fl. 2) Uppgiften, att i uppländskan e 
»får i början af ord vanligen j framför sig» 3), beror troligen 
på denna utveckling af ursprungligt el till je (le) 4) ; jfr hvad 
som s. 2 not 3 yttrats om österdalskan. — Afven sörmländ-
skan har jellä (elda) liksom jellak, jemmä, jen, jensam, jenkom, 
Jerker 5); efter konsonant finnes dock här intet je, blott e, hvadan 
må hända i sörmländskan utvecklingen från el till je varit be- 
roende af diftongens förekomst i ordets början 6). 	 • 

Öfver alt, där vi hittils träffat ordet eld, i fornsvenskan, i 
nuvarande riksspråket, i en mängd munarter, har ordets rot-
vokal samma utseende som de ords, hvilka ursprungligen haft 
diftongen el (ännu äldre al). Alt det nu anförda stämmer så-
lunda väl samman. 

Vid en ytterligare utsträkt jämförelse med öfriga nordiska 
munarter visa sig emellertid former af ordet eld, hvilka tyckas 
helt ock hållet strida emot de nu anförda ock sätta betänkliga 

Se J. WAHLSTRÖM, Upplandsdialekten, Upsala 1848, s. 5; L11 
s. 124. 

Rydqv. SSL. IV, 143. 
Wahlström, a. st. 
Analogibildningar kunna dock äfven lätt här ha inträdt. 
Anföras af G. UPMARK, Upplysningar om folkspråket i Söder-

törn, Stockh. 1869, s. 14, som exempel på, då »j uppkommer genom 
brytning i början af några ord framför e». Äfven jer ock »möjligen 
jetä» (liksom jellä) anföras bland exemplen. Dessa två ord torde dock ej 
höra hit. 1 jer kan utvecklingen ha varit i.6er—ier —ja med vanligt 
bortfall af ä mellan vokaler. I jetä föreligger fornsvensk brytning: 
lata—heta af eta; fsv. har subst. ixta, Eda, som har motsvarighet i 
många landsmål, men af verbet blott obruten form Eda. — om jellak 
ock Jerker jfr e. 2 n. 3. — Med de sörmländska jen, jemmä jämför 
Södermannalagens eyn (fist.), heyro., hejma (Rydqv. SSL. IV, 139). 

Här kan slutligen tilläggas, att hos Rietz (s. 116) en form 
ejlafesto anföres, men utan angifvande af förekomstorten. 
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svårigheter i vägen vid förklaringen af det ifrågavarande ordets 
rotvokal. Först är då att märka, att forngutniskan icke har 
den väntade formen *aildr utan eldr, d. v. s. äldr (med kort ä). 
Vidare har fornnorskan icke *eildr, utan eldr, likaledes med 
kort ä-ljud. Så väl den fgutn. som den fno. formen skulle regelrätt 
motsvaras af ett fsv. 93 lder, icke af elder, eelder. Rydqvist finner • 
det ock högeligen »märkligt», att »isl. eldr nästan aldrig 
hos oss skrifves 931der 1), utan elder; ja liksom till utmärkande 
af det slutna e-ljudet, tecknas med cc» (SSL. IV, 38) 2). 
Huru skola nu dessa fgutn. ock fno. former förlikas med de 
fsv. ock nysv. riksspråks- ock dialektformerna? 

Det ursprungligaste språkskicket afspeglas, enligt min tanke, 
i de sistnämda. Ordet eld har älst haft diftong i rotstafvel-
sen, ock dess grundform (älsta stam) är ailida-. Bredvid denna 
ståm ailida- uppstod tidigt i följd af olika aksentlagars invärkan 
en sammandragen stamform aild(a)-, i det att den andra staf-
velsens i i oblika kasus, t. ex. i dativ singular, synkoperades 
(utstöttes). Medan t. ex. nominativen singularis på samnordisk 
ståndpunkt hette 'ailidaR med biton på andra stafvelsen ock 
tredje stafvelsen aksentlös, hette dativen ailidå med biton på 
tredje stafvelsen ock andra stafvelsen aksentlös 3). Härd ut-
vecklade sig genom synkope af de obetonade stafvelserna nom. 
sing. *ailidr ock dat. sing. *ailde, alldeles som man af katila-
fick stamformerna katil- (i nom. sing. ketill, fno.) ock katl- (i 
dat. sing. katli, fno.), af participialstammen talida- dels talja-
(fno. nom, sing. ta,li6r, troligen för äldre *teliar; jfr straxt längre 
fram), dels tala- (i ack. sing. fem. tana, sen äfven inkommet i 
nom]. talar). På samnordisk ståndpunkt har nu den syn-
kope rad e stamformens ai — eller kanske dess yngre form ei4) — 

Rydqvist anmärker här i en not: »Vid medeltidens slut och språ-
kets förfall råkas, i en handskrift full af fel och origtiga vokalbeteck-
ningar, Legend. III. 128 031dh och 801dhennom, men 117 eldh och 
eldbin». 

Å anfördt ställe jämför Rydqvist danska ild ock fno. »ildi hos 
EGILSSON». Se om detta ord i bihang 3. 

Jämför framställningen af synkope hos PAUL i PAUL ock BRAUNES 
Beiträge• zur geschichte der deutschen sprache und literatur, VI Band, 
s. 136, 171, 228 ock flst. 

Hvilketdera man antager, beror af, om man anser öfvergången 
al—el vara samnordisk eller ej. Jfr därom SÖDERBERG, Forngutnisk ljud- 
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öfvergått till e (d. v. s. kort ä), liksom i ett antal fall fram-
för dubbelkonsonant 1). Så har af den synkoperade stamformen 
hailg-, som funnits jämte hallag-, uppkommit helg-, så att fno. 
har af detta adj. nom. sg. heilagr, fgutn. hailigr, men båda 
språken ack. sing. mask. helgan, fsv. helagher, men ha31ghi, nysv. 
helig (med långt slutet e), men helge (med kort ä-ljud). Så 
har af de samnordiska alt-kl, aln-gi, naitk-verr 2), ail-lifu, adjektiv-
stammarne flaista-, maista-, substantiven flaisk, fiaiski blifvit ekki  
(så fno., fgutn.; fsv. wkki  3)), engi .(fno.; fgutn. engin, fsv. gengin.), 
nekkverr (fno.; fgutn. neqvar, fsv. naknas etc. för .na3kuar 4)), 
lära, Lund 1879, s. 23 ock n. 1. De där framstälda argumenten 
synas mig dock ej fult öfvertygande. Särskildt kan märkas, att om 
uppkomsten af formen helgan, hvarmed Söderberg vill bevisa, att fgutn. 
haft ei före Gutalagens al (enär al i fgutn. förkortas till a), förlägges 
från det särskildt fgutn. till det samnordiska språkskedet — såsom ofvan 
skett —, bevisar nämda form intet för ett fgutn. el. — En utveckling 
ai—ei—ai, som Söderberg (a. st.) antager för fgutn., synes mig dels i 
sig själf ej rätt sannolik, dels hafva det emot sig, att i fgutn. eljest, såsom 
Söderberg slående uppvisat (a. a. s. 20-21), en »ljudskridning» från 
öppna ljud till mer slutna allmänt egt ruin, medan i den fgutn. öfver-
gången Ci—al en motsatt utveckling skulle ha inträdt. — Alt lär väl 
till sist bero på, om man med Söderberg anser, att, emedan 1-omljudet 
är samnordiskt, öfvergången at—ej också måste vara det. Fult tvin-
gande synes mig en sådan slutledning icke vara. Utrymmet förbjuder 
mig dock att nu närmare ingå på denna fråga. Här må blott anmärkas, 
att den af mig ofvan förutsatta öfvergången från ai till ä kan hafva 
försiggått på det sätt, att diftongens båda ändpunkter — hvilka äfven 
vill normalt uttal genom en serie öfvergångsljud förmedlas med hvar-
andra, så att man, enligt SIEVERS, Lautphysiologie s. 86, kan uppfatta 
diftongen som en odelbar enhet — vid hastigt uttal mött hvarandra på 
halfva vägen ock så gifvit upphof åt ett nytt, enkelt, kort, mellan båda 
ändpunkterna liggande vokalljud ä (jfr i fornsvenskan den motsvarande 
utvecklingen af enkelt, långt vokalljud i 132ri väl af bin genom ett 
teoretiskt bn). 

En analog utveckling au—o, som äfven försiggått på sam n o r-
di sk ståndpunkt, skall jag vid annat tillfälle uppvisa. 

Jfr HOFFORY i Nord. Tidskr. f. Filologi, Ny Ukke III, s. 296 
—297. 

Fsv. ikki, redan i äldre Västgötalagen, vid sidan af Eekki torde 
bero på en analogibildning. Som bekant, är 83kki ursprungligen neutrum 
till gengin.. Af ngin uppkom genom invärkan af nasalen (ock möj-
ligen äfven det följande i) ingin — jfr fingin för famgin m. fl. —, ock 
vid sidan af ungin—aakki bildade sig så en ny böjning ingin—ikki. 

Enligt BUGG; Tidskr. f. Philol. IX, s. 127 för 'nåkkvarr. 
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(3111h (fno.; fgutn. ellivul), fsv. alllivu), flest-, mest- 2) (fno., fgutn.; 
fsv. 	mast-), flesk, fleski (fno.; fsv. floask 3)). 	Närmast 
jämförlig med utvecklingen helg- af hailg- bredvid hailig- är nu 
den samnordiska öfvergången af aild- till eld- bredvid den oför-
ändrade formen ailid-. Ordet har altså på samnordisk stånd-
punkt en gång böjts sålunda: nom. sing. *ailidr (eller *eilidr), 
dat. sing. eldi, o. s. v. Från denna synkoperade ock till 
rotvokalen förkortade stamform eld- utgår det fno. ock 
fgutn. eldr. Denna oblika stamform har nämligen inträngt 
i hela ordet 4) ock blifvit ensam herskande, så att eldr—eldi upp-
kommit af *ailidr—eldi. En alldeles liknande utveckling har för-
siggått i fno., då af magin, magni bildats magn—magni, af regin—
ragna; rggn—ragna, af *din—alnars); 21n—alnar, af "teliär—talan: 
tal5r—tal5an [en gammal mellanform tanr finnes ock, alldeles 
som alin  6) vid sidan af 21n, i hvilka båda fall visserligen den 
oomljudna rotvokalen inträngt från den oblika stamformen, men 
icke än synkopen af it); jfr den motsatta mellanformen megn 

Den fgutn. formen fins ej i Gutalagen, men i en forngutnisk 
runhandskrift (LILJEGREN n:o 2826), som för närvarande är under utgif-
ning af mig. Handskriften har visserligen allivu, men detta är, såsom 
jag i den textkritiska behandlingen af handskriften uppvisat, utan tvifvel 
fel för OiliV11 (jfr nygotländska 9311va3). 

Denna öfvergång af af till e i dessa båda adjektiv har, efter 
hvad jag förmodar, älst ock på samnordisk ståndpunkt försiggått blott 
i vissa böjningsformer, kanske i de samma, där hailig- blifvit 
helg-. Blott så kan det förklaras, att, medan fno. ock fgutn. aldrig ha 
diftong, Karlevistenen har flaistr ock nuddar, österdalskan miäst, najäst 
ock mjast (se ofvan s. 2 ock n. 3). — I Norge har jag hört nAst, 
flkst, men finner därom intet i Aasens ordbok. 

Jfr fhty. fleise, ags. flåsa, ffris. fläsk, fläsk, fsa. fläsk, hänvisande 
på ett flaiska-. 

6) Redan Paul (a. a. s. 228, n. 1) anser, att i fno. eldr »varan-
gemeinerung der syncope aus den obliquen casus» föreligger; om ur-
sprunglig diftong i rotstafvelsen yttrar han dock intet. 

Att detta är ordets ursprungliga böjning, har Söderberg visat 
(a. a. s. 9). 

Formen alun är väl, oaktadt sin ålder, blott en analogibildning 
efter de talrika fno. femininen på -im (som skipun o. d.). 

Jämför Paul a. a. s. 171-172, där flere förklaringsförsök fram-
ställas. Det ofvanstående synes mig vara det enklaste ock sannolikaste. 
— Att omljud icke finnes i tali5r — en omständighet, som ofta varit 
föremål för undran ock tydningsförsök — är ju 'icke märkvärdigare 
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vid sidan af megin ock magn, i hvilken förstnämda form syn-
koperingen inträngt i nom., men icke den oomljudna rotvo-
kalen] '). Motsvarigheter till den fgutn. utvecklingen eldr—eldi 
af *ailidr—eldi äro, med hänsyn till den synkoperade formens 
seger, sådana fall som fgutn. eln, 'elnar af äldre *elin, elnar, 
be*, berpan af *Imre, butan 2); med hänsyn åter till de oblika 
kasusformernas rotvokals seger, nybildningar som fgutn. stat, 
mg (ackusativformer) m. fl., för sten, ryg, efter oblika kasus, 
som älst saknat omljud 3). 

I fsv., utom fgutn., ock väl äfven i forndanskan har åter 
utvecklingen varit en helt annan. Af den ursprungliga böjningen 
*ailidreeilidr)—xldi uppstod först *eilder—geldi, i det att synkopen 
inträngde äfven i nomin., såsom i aln för äldre all, particip 
som -bleier, m. fl.; af eilder—oaldi blef sen eilder—eildi, i det att de 
oblika kasusformernas rotvokal utträngdes af nominativens ock 
ackusativens, på samma sätt som då fsv. i talrika I-stammar 
fått genomgående i-omljud, ehuru detta i flere oblika kasus 
älst saknats (så i fsv. byrp—byrpar [gen. sing.] af byrp—lurpar, 
ock många dylika fall 4)). I svenska fastlandets munarter biet' 

än att det saknas i bur5ir o. d. (om hvilka jfr s. 7, n. 4); i båda 
fallen ha de omljudna formerna utbytts mot oomljudna i följd af analogi-
bildningar. 

Hit höra väl ock Dörr ock jarl, där af de båda en gång jämte 
hvarandra befintliga stamformerna Mara- ock ponra- (hvaraf köra- med 
nasalt 	erila- ock ena- (hvaraf jarla-) de senare synkoperade segrat. 
Detta till fullständigande ock beriktigande af hvad jag om dessa ord 
yttrat i min afhandling om v-omljudet, s. 23, n. 2. 

De oblika formerna elnar, berpan stå åter för äldre *alnar, 
*barn  i följd af en liknande utveckling som i fno. lugn (se s. 6). 
Från båk, berpan, sp3rrpr ock alla dylika particip, hvilka i fgutn., till 
skillnad från fno. ock fsv., genomgående hafva i-omljud, har omljudet i 
fgutn. sedan inträngt till det participet så till form som betydelse nära 
stående preteritum: berja—berpi—berhr—berpan har sålunda genom 
suksessiv analogibildning uppkommit af bed a —*baxPi.—*beripr —*barpan. 

Jfr Söderberg, Fg. ljl. s. 9, 11. Den yngre handskriften af GL. 
har ock gen. sg. funder af fyndr eller fynd, liksom denna handskrift 
har gen. sing. rugar, där A har rygar. 

Fno. har ofta den motsatta analogibildningen, hvilket öfverens-
stämmer med utvecklingen af eld i fno. med hänsyn till rotvokalen. — 
Se om de ifrågavarande ordens behandling i de särskilda nordiska mun-
arterna Nordisk Tidskr. f. Filologi, Ny Rfflkke II, s. 283 f.; BUGGE, 
Rune-Indskriften paa Ringen i Forsa Kirke, Christ. 1878, s. 21; TAMM, 
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altså formen eild- genomgående i hela ordets böjning; därifrån 
utgå de dialektiska formerna med diftong ock därifrån ock det 
fsv. elder, eelder = eder, hvaraf sen med förkortning af vokalen 
men med bibehållande af dess egenskap af slutet ljud det 
nysvenska eld uppstod. — Anmärkningsvärdt är, att äfven i 
några nynorska landsmål utvecklingen varit den samma som 
i de svenska fastlandsmålen; formerna eild, eill förekomma 
nämligen enligt Aasen på några ställen i st. f. det vanliga eld 
(d. v. s. äld) '). 

I de svenska landsmålen i Finland har ordet eld möjligen 
utvecklat sig på annat sätt än i Sverge eller så som på Got-
land. Så har t. ex. Närpesmålet i Finland, som eljest har be-
varat den gamla diftongen ej, formen ed med långt, slutet e2). 
Denna form kan hänvisa på ett äldre äld (= fgutn. eldr), hvaraf 
sen blifvitld—ed enligt en för målet, som det synes, egen-
domlig ljudlag (jfr kved kväll, tjed källa, äfvenså sed sålla, 
fno. sedda 3)). Dock kunde äfven ed stå för eild liksom målets 
ett, hemt, hett för eitt, heimta, heitt 4). 

Om fornnordiska feminina afledda på ti och itia, Upsala 1879, s. 24 f.; 
SÖDERBERG, Fg. ljl. s. 9 f.; samt jämför här nästa not. 

Med detta utträngande af den oblika kasusformen i följd af 
analogibildning äfven på norskt område kunna jämföras dels fno. fall 
som kelt, kVa311, Eiatt, skyld, Pyrft, byr6 m. fl. vid sidan af bön, kvån, 
ått, skuld, Purft, burar — den sistnämda formen är den enda hos 
Fritzner ock Vigfusson upptagna; redan Rydqv. SSL. II, 74, har 
emellertid uppgif vit äfven byrä för fno., ock denna form finnes värk-
ligen, såsom i Fagrskinna (enl. Söderberg Fg. IjI. s. 10) ock Barlaams 
Saga (gen. sing. fem. b3rräar, s. 156; jfr f3rimdr, Barl. Saga s. 87, lik-
som filidr, Fagrskinna s. 176), hvarmed ett förut af mig (Nord. Tidskr. 
f. Fil., Ny Rwkke II, s. 284 n. 2) uppkastadt spörsmål är besvaradt 
dels i nynorska munarter former som kyld (el. MO, styld (el. stold, 
styl) vid sidan af kuld, stuld (fno. har blott kuldi, sv. m., ock stuldr). 
— Det kan förtjäna påpekas, att sådana norska dialektformer som eild, 
kyld, styld — jfr ock de af mig i min afhandling om V-omljudet s. 
87-88 påpekade nynorska dialektformer af fno. ykkan ock Ovan 
utan y-omljud af i till y — hänvisa på ett fornnorskt språk, som är 
äldre än det i litteraturen bevarade, hvilket senare därför icke är mo-
derspråket för alla nu lefvande munarter i Norge, lika litet som forn-
svenskan i våra älsta handskrifter är det för de svenska landsmålen. 

Se FREUDENTHAL, Ueber den Närpesdialect, Helsingfors 1878, s. 29. 
Exemplen återfinnas hos Freudenthal, a. a. s 29, 31. 
Freudenthal, a. a. s. 11. 
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Genom den nu gifna förklaringen af ordet eld låta, som 
vi funnit, alla de nordiska formerna af ordet förena sig med 
hvarandra ock hänföra sig till en ock samma grundform. Det 
är de svenska landsmålens till en del mycket ålderdomliga 
former, som gifvit nyckeln till tydningen af det så länge 
omtvistade ordets bildning. Hvad fornnorskan, detta nordens 
älsta litteraturspråk, icke kunnat sprida ljus öfver, utan sna-
rare bidragit att fördunkla — ty den fno. formen har just 
ledt de fieste forskare på villovägar i) 	hvad fornsvenskan 
endast osäkert belyst, det har, af de nu lefvande svenska 
landsmålen fått sin vetenskapliga förklaring. 

Men de svenska landsmålens betydelse för det här ifråga-
varande ordets förklaring sträcker sig utom området för de 
nordiska språken. Ordet eld återfinnes äfven i tvänne andra 
germanska språk, nämligen a ngl os ax is kan (el. fornengel-
skan) ock fornsaxi sk an, båda af den lågtyska grenen (i forn-
högtyskan saknas däremot ordet). I ags. skrifves ordet af en 
del nyare författare äled, af andra gled (gled), i det att man än 
anser den börjande rotvokalen ha uppkommit af a (i så fall 
äled med kort ä af alida-), än af al (i så fall gled af ailida-). 
Jämförelsen med fno. eldr har hittils gält som skäl för det förra 
skrifsättet; de svenska landsmålsformerna ha emellertid nu be-
visat, att det anglosaxiska ordet lydt ock därför bör skrifvas 
gled. I fsa. åter skrifves ordet, som förekommer rikligt i 
Heliand — byars båda handskrifter icke bruka aksenter —, af 
nyare vetenskapsmän, så vidt jag kunnat finna, allmänt eld, 
ej åld; det anses således ha kort, ej långt e-ljud. Då emellertid, 
som vi i det föregående sett, ordet eld ursprungligen haft ai 
i rotstafvelsen, ock då i fsa. ursprungligt al genomgående öfver-
gått till ö, är den rätta fsa. formen af ordet öld. 

Vi finna nu, att alla germanspråks former af ordet eld låta 
hänföra sig till den här antagna grundformen ailida-. Att med 
ledning af denna älsta germanska form af ordet utforska dess 
härledning ock ursprungliga betydelse tillhör den jämförande 

1) Dock icke HOLTZMANN, som i sin Altdeutsche Grammatik, I, 1, 
Leipzig 1870, s. 70, antager, att fno. eldr står för eildr. 



280 	 LEFFLER, ORDET ELD BELYST 	 10 
språkforskningen 1), för hvilken altså ytterst de svenska lands-
målen visat sig kunna vara en ej oviktig hjälpkälla. 

Bihang 2). 

1. Om Södramöremålets äjll. 

Rydqvist, som i SSL. IV, 142 omnämner, att Södramöre-
målet har ai, oj, där fno. har el, tillägger: »tillika med oäkta 
diftonger i äild (eld), äit (ätt), läite (läte), väiga (vagga) m. fl. 
(se N. Linder.  ...)». Detta yttrande måste, såsom vilseledande 
med hänsyn till uppfattningen af diftongen i äjll (Linder har 
11, ej som Rydqvist 1d), här beriktigas. Förhållandet är, att 
ordet äjll hos Linder tecknas med samma tecken äj som de 
ofvan upptagna häjter, läjv In. fl., där äj säges motsvara fno. 
ej, vara diftong samt, såsom Linder yttrar sig, »uttalas med 
de bokstäfver, af hvilka det består», medan åter de af Ryd-
qvist anförda orden äit, läite, väiga hos Linder tecknas Eejt, 
laajte, va3jga, således med a3j — hos Lll at (s. 127) —, som »lju-
der bredare» än äj. Detta zej är sålunda till sitt uttal liksom 
till sitt ursprung ett annat ljud än det äj, som höres i äjll lik-
som i häjter, läjv, ock som motsvarar fno. ej. Dessa båda dif-
tonger i Södramöremålet, äj ock aj — en »äkta» ock en »oäkta», 
eller bättre en gammal ock en ny —, kunna jämföras med 
nygutniskans ai (fno. el) ock ej (fno. i). Man finner af en så-
dan jämförelse, att den omständigheten, att Södramöremålet 

Den senaste härledningen af ordet torde vara den, som gifves 
% af FICK i hans Vergleichendes Wörterbuch der Indogermanischen Sprachen, 

3 Band, Göttingen 1874, s. 27, där ordets grundform antages vara 
alidEt -- Fick skrifver ags. äled, fsa. eld —, hvilken föres till en rot 
al, bränna. Denna härledning torde knappast längre vara hållbar. 

För att icke för mycket belamra texten med noter har jag an-
sett lämpligast att såsom bihang vidfoga några vidlyftigare anmärk-
ningar, af hvilka dock tvänne stå i ganska nära sammanhang med texten. 
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äfven har den »oäkta» diftongen at på intet sätt kan användas 
som bevis emot, att den andra diftongen äj är äkta, d. v. s. 
gammal (jfr ock det nyhögtyska ej, dels gammalt, dels nytt 
för i). Jfr Rydqv. SSL. IV, 143-144. — Af det föregående 
kan dragas en för landsmålsforskningen viktig lärdom, näm-
ligen att det kan vara af strängt språkvetenskapligt, icke blott 
af ljudfysiologiskt, intresse att noggrant åtskilja ock med 
olika beteckning angifva ljud, som mycket nära likna byar-
andra, såsom Södramöremålets äj ock at 

2. Om det halländska tveljudet al. 

Den i halländskan förekommande formen ajla har förnäm-
ligast bestämt LYNGBYS uppfattning af det halländska aj såsom 
varande en nybildad diftong utan sammanhang med fno. ej 
I (dansk) Antiqvarisk Tidskrift f. 1858-60, s 239 yttrar Lyngby: 
»at det» — hallandsmålets aj — »ikke er nogen umiddelbar 
fortsxttelse af oldsprogets »tvelyd», viser sig deraf, at det frem-
mede ord brev (isl. brbf) er blevet til brajf, at navneformen se (isl. 
sjå) hedder saj, og isxr deraf, at udsagnsordet svensk elda hedder 
ajla». Att Lyngbys förnämsta bevis ajla ej håller streck, fram-
går af hela undersökningen här förut. De båda andra orden 
bevisa häller ej, hvad Lyngby vill. I saj finner jag en mot-
svarighet till det ganska allmänna fsv. sela, Keyia för sea (jfr 
om de förra formerna Rydqv. SSL. IV, 140; NOREEN, Fryks-
dalsmålets ljudlära, Upsala 1877, s. 73; FLODSTRÖM i Nord. 
Tidskr. f. Filologi, Ny Rxkke, IV, s. 66). I brajf, som se-
dan blir ensamt öfrigt som exempel på ungt aj, ser jag en 
analogibildning, hvarigenom det från riksspråket inkomna ordet 
ombildats till den form, som andra ord i målet, hvilka mot-
svara riksspråkets ord med långt e, af gammalt hade. — Mig 
synes mycket tala för det antagandet, att den gamla diftongen 
ej hållit sig kvar på ett vidsträkt område af södra Sverge 
från Smålands östra kust till Halland ock södra Västergötland. 
Att flerstädes ett af långt a uppkommet tveljud står vid sidan 
af ai, äi åberopas ofta som bevis mot de senares höga ålder. 
Man glömmer då, att nyisländskan bredvid det gamla ej äfven 
har ett af å uppkommet tveljud. Om hela detta ämne kan-
hända mera en annan gång. Jfr Rydqv. SSL. IV, 141-144. 
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3. Om det isländska ildi. 

Hos EGILSSON, Lexicon Poaicum, s. 436, anföres ett »ildi, 
n., ignis (deriv. ab eldr)». Det uppgifves dock blott förekomma 
en enda gång i den fno. litteraturen, nämligen i en visa i Sagan 
af Por& Hreau. Efter hvad som upplyses i H. FitihmssoNs 
edition af nämda saga (Kjöbh. 1848), grundar sig emellertid 
detta ord blott på en gissning af utgifvarne, enär i alla hand-
skrifterna annat står att läsa. Om också ordet därför är tvifvel-
aktigt såsom fornnorskt, finnes det däremot i nyisländskan i 
sammansättningen maurildi, vårt moreld. Detta ildi är utan 
all fråga icke någon gammal afledning af eldr, utan en analogi-
bildning efter mönstret af virki af verk, -vibri af vek., ,-stirni af 
stjarna, gildi af gjald, gri af fj25r o. d. — Jämföras kunna ock 
de nyisländska -birni ock -girni (se om dem Nord. Tidskr. f. 
Filologi, Ny Roakke II, 291), som väl äfven bäst förklaras som 
analogibildningar. 

Upsala, September 1879. 

Stockholm, 1879. Kongl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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Förkortningar: '• 

Aasen, Gramm. = Norsk Grammatik af I. AASEN Christ. 1864. 
Aasen, Ordb. = Norsk Ordbog af I. AASEN. Christ. 1873. 
Freudenthal, Ny!. = Om svenska allmogemålet i Nyland. Af 

A. 0. FREUDENTHAL. —1 Bidrag till kännedom af Fin- 
lands natur och folk, 15 Oket. Helsingfors 1870. 

Freudenthal, Närp. = Ueber den Närpesdialect von A. 0. FREU-
DENTHAL. .Helsingfors 1878. 

Leffler, Konsonantljuden = Om konsonantljuden i de svenska 
allmogemålen. I. Af L. F. LEFFLER. Upsala 1872. 

L11 = Det svenska landsmålsalfabetet af J. A. LUNDELL. — I 
tidskriften De svenska landsmålen, Band I, 2. Stockh. 1879. 

Neogard = Gautau-Minning etc., manuskript af LARS NEOGARD 
(se vidare inledningen, sid. 8). 

Nn, Dalb. = Dalbymålets ljud- ock böjningslära af ADOLF 
NOREEN. = I tidskriften De svenska landsmålen, Band I, 
3. Stockh. 1879. 

Nn, Fr. 1j. = Fryksdalsmålets ljudlära af ADOLF NOREEN. — 
I Upsala universitets årsskrift för 1877. 

Nn, Ordb. = Ordbok öfver Fryksdalsmålet samt en ordlista 
från Värmlands Älfdal, utarbetade och på bekostnad af 
Värmlands naturhistoriska och fornminnesförening utgifna 
af ADOLF NOREEN. Upsala 1878. 

Paul = Untersuchungen aber den germanischen Vokalismus 
von IL PAUL. Halle 1879. — Särtryck ur Beiträge zur 
Geschichte der deutschen Sprache, B. IV ock VI. 

Richert = Bidrag till läran om de konsonantiska ljudlagarna 
af M. B. RICHERT. Upsala 1866. 

Rietz. = Svenskt dialekt-lexikon af J. E. RIETZ. Lund 1867. 
Rydq. = Svenska språkets lagar af J. E. RYDQVIST. I—V. 

Stockh. 1850-74. 
Schiller-Liibben = Mittelniederdeutsches Wörterbuch von K. 

SCHILLER und A. LiSBEN. Band 1—IV (A-T). Bremen 
1875-78. 
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Sievers = Grundzlige der Lautphysiologie von E. SIEVERS. Leipz. 
1876. 

Sweet = A history of english sounds by HENRY SWEET. Lon-
don 1874. 

Säve, G. U. = Gutniska urkunder. Acad. afhandling af C. SÄVE. 
Stockh. 1859. 

Säve, St. v. = De starka verberna i dalskan och gotländskan. 
Acad. afhandling af C. SÄVE. Upsala 1854. 

Söderberg = Forngutnisk ljudlära af SVEN SÖDERBERG. — I 
Lunds universitets årsskrift,. Tom. XV, 1879. 

TofUn =- Ett i Visby veckoblad för 1836 infördt utdrag ur ett 
manuskript af J. TOFTAN (se vidare inledningen, sid. 6). 

Weigand = Deutsches Wörterbuch von Dr FRIEDRICH LUDWIG 
KARL WEIGAND. 3 Aufi. I, II. Giessen 1878. 

Ofriga arbeten citeras med sin 
adj.= adjektiv 
ags. = angelsaxiska 
d.= danska 
dal. = dalska 
dalb = Dalbyffialekten i Värm- 

lands ilfdal 
dat. = dativ 
dial. = dialekt 
eg. = egentligen 
engl. = engelska 
enl. = enligt 
f., fem. = femininum 
fg. = forngutniska 
fht. = fornhögtyska 
fr. = franska 
fryksd. = Fryksdalsdialekten i 

Värmland 
fsax. = fornsaxiska 
fsv. = fornsvenska 
g. = gotländska 
gen. = genitiv 
got. = gotiska 
gr. = grekiska 
hall. = halländska 
ho]!. = holländska 
imp. = imperativ 
inf. -= infinitiv 
råg. = Rågö dialekten i Estland 
sing. = singularis 
si. = fornbulgariska 
smål. = småländska 
ss. -= såsom 

fullständiga titel. 
is!. = fornisländska 
it. = italienska 
jfr ==jämför 
1. = eller 
lat. = latin 
lit. = litauiska 
It. = lågtyska 
m., mask. = maskulinum 
mht. = medelhögtyska 
mit. = medellågtyska 
motsv. = motsvarar 
n. = norska 
neutr. = neutrum 
nom. = nominativ 
norrb. = norrbottniska 
nyisl. = nyisländska 
ny!. = nyländska 
nysv. = nysvenska 
närp. = Närpeadialekten i 

Finnland 
part. = particip 
pers. = person 
pl. = pluralis 
pres. = presens 
pret. =preteritum 
pron. -=- ptonomen 
rsp.= nysvenska riksspråket 
subst. = substantiv 
sv. = svenska 
söderm. -= södermanländska 
t. = tyska 
västg.= västgötska. 



Inledning: 
Bland norra Gotlands dialekter är Fårömålet den ojäm-

förligt märkligaste. Den grundlige kännaren af dessa dialek-
ter, professor C. SÄVE, ansåg Fårömålet vara »Gotlands hufvud-
dialekt» ock uttalade mången gång den åsikten, att detta mål 
borde läggas till grund vid en behandling af dess dialekter. 
Det var därför redan från början klart för mig, då jag förlidet 
år af akademiska konsistoriet i Upsala tilldelades ett inrikes 
resestipendium »för att på Gotland med ledning af Prof. C. 
SÄVES efterlemnade handskrifna samlingar studera Gotlands 
för den fosterländska språkforskningen i hög grad viktiga all-
mogemål», att jag borde hufvudsakligen hänvända min upp-
märksamhet åt Fårömålet, hälst som jag i prof. SÄVES ofvan-
nämda samlingar, af hvilka, om icke största, så dock bästa 
delen utgöres af ordlistor från Fårö, hade en den yppersta 
grundval för mina undersökningar af ifrågavarande dialekt. Då 
emellertid äfven antikvitetsintendenten dr P. A. SÄVES rikhal-
tiga ordsamlingar från Fårö godhetsfult stäldes till mitt för-
fogande, underlät jag med skäl att söka åstadkomma några 
samlingar af lexikalisk natur, då mer än tillräckligt ordboks-
material förelåg i bröderna SÄVES stora ock noggranna sam-
lingar, utan riktade jag förnämligast min uppmärksamhet på 
hvad desse endast i ringa mån gjort till föremål för sin 
undersökning: formläran ock framför alt ljudläran. Före-
liggande arbete kan sålunda, i hvad på det rent grammatiska 
ankommer, betecknas såsom ett resultat af mina egna forsknin-
gar; dess lexikaliska beståndsdelar däremot äro nästan uteslu-
tande lån från bröderna SÄVES ordsamlingar. 

Om Fårömålet hafva hittils inga upplysningar varit i tryck 
synliga utom i CARL SÄVES arbete De starka verberna i dal-
skan och gotländskan, Upsala 1854, som särskildt sysselsätter 
sig med Fårömålet. Den enda notis om dialekten, jag dessutom 
anträffat, finnes i CARL LINK/El Öländska och Gothländska 
Resa, förrättad år 1741, där å sid. 210 anföras 10 ord från 

Sv. landsm. N. B. I. 	 20 
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Fårö samt yttras, att »språket var något svårare att förstå 
här på Fårön än eljest öfver Gotland». Däremot hafva om språ-
ket på Gotlands fastland uppgifter lemnats i flere arbeten, 
hvilka här alla anföras, så vidt de äro mig bekanta, dels 
till ledning för kommande forskare, dels emedan de mer eller 
mindre af mig begagnats såsom källor för detta arbete. 

Dissertatio gradualis de Got hlandia quam sub prcesidio 
mag. JOANNIS STEUCHII publicce bonorum disquisitioni mo-
deste submittit JOHANNES SCHOUMACFIER Gothlandus. Upsalice 
1716. — Arbetet saknar egentligt värde; ä s. 12 anföras 30 ord 
ur gotlandsmålet. 

CARL LINNI Öländska och Gothländska Resa, förrättad år 
1741. Stockh. och Ups. 1745. — Här ock där förekommer nå-
got växt- eller fogelnamn på gotländska. Om Fårömålet handla 
några rader å s. 21. 

Gothleindska Samlingar, allestädes med flit upsökte, vid le-
diga stunder utarbetade och efter hand tu l Trycket utgifne af 
JöRAN WALLIN, Biskop i Götheborg. Del 1, 2. Stockholm 
1747. — Del '2 innehåller å sidd. 42-80 en förteckning öfver 
gotländska ortnamn under titel: Harmonia Nominum Det är 
Gamla och Fremmande Länders, Städers, Folks, Gudars, Per-
soners Namn, öfverensstämmande med Soknars och Gårdars 
Namn På Got hland. 

Göteborgska magasinet för år 1759, n:r 50 upptar något 
öfver 200 gotländska ord, samlade af mag. ALNANDER. --- Åt-
skilliga af dessa ord visa sig vara oriktigt angifna, andra 
kunna åtminstone numera icke anträffas. 

Ett utdrag ur ett af teol. dr JAKOB TOFTÅN (f. 1710, t 
1782 såsom pastor i Hafdhem på Gotland) författadt manu-
skript: Grammatica antiquce linguce rusticance är infördt i Vis-
by veckoblad för år 1836, n:r 27 ock 30. De här meddelade 
uppgifterna äro af ett ej obetydligt intresse. 

Swenskt Dialect Lexicon af JOHAN IHRE, Upsala 1766, 
innehåller ej få uppgifter om gotländskan, af hvilka dock 
många synas vara mindre tillförlitliga. 

Svensk språklära af C. J. L. ALMQVIST, 3:dje uppl., Stock-
holm 1840, innehåller å sidd. 404-472 en tämligen stor ord-
lista från Gotland, förutgången af en kortfattad grammatisk 
inledning jämte ett litet språkprof. Dessa uppgifter härröra 
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från C. SÄVE ; men enligt dennes egen uppgift (i bref till bro-
dern P. A. SÄvE) innehålla de så många »grofva fel», beroende 
på ALMQVISTS uraktlåtenhet af att låta korrektur läsas af någon 
med dialekten förtrogen person, att C. SÄVE ämnade offentligen 
protestera mot att få gälla såsom auktoritet för uppgifterna. 

Ordbok öfver svenska språket af C. J. L. ALMQVIST, A — 
Brand, Örebro 1842-44, synes ej innehålla andra gotländska 
ord än de i nyssnä,mda ordlista upptagna, ock ej ens alla 
dessa. 

Bemerkninger over Oen Gotland, dens Indbyggere og dis- 
ses Sprog af CARL SÄVE 	Molbechs list. Tidskr. IV Bind, 
Kobenhavn 1843, sidd. 187-252) innehåller sidd. 219-252 
Grundtrcek af den Gotlandske Sproglcere. Detta förtjänstfulla 
arbete vanprydes beklagligen af flere förvillande tryckfel, en- 
ligt förf:s egen uppgift (i bref) »icke mindre än omkring 150, 
orsakade af tryckningen i Danmark». För öfrigt är i afseende 
å detta arbete att märka hvad förf, därom yttrar i ett senare 
arbete (De starka verberna etc. s. 12): »åtskilligt förekommer, 
som bör ändras till följe af författarens utan afbrott fortsatta 
undersökningar». 

Svenska språkets lagar, af J. E. RYDQVIST; Stockholm 
1850-74, innehålla flerestädes upplysningar om gotländskan, 
meddelade af CARL SÄVE. 

Gutniska urkunder af CARL SÄVE, Stockholm 1859, inne-
hålla en ock annan uppgift om de gotländska dialekterna. 

Svenskt dialekt-lexikon af J. E. RIETZ, Lund 1867. — De 
här förekommande upplysningar om gotländskan, hvilka ej in- 
flutit ur äldre arbeten, förskrifva sig från C. SÄVE; men enligt 
den senares egen muntliga uppgift äro åtminstone hans med-
delanden mångenstädes missförstådda ock vanstälda. 

Om konsonantljuden i de svenska allmogemålen af L. F. 
LEFFLER, Upsala 1872, innehåller en ock annan uppgift af 
CARL SÄVE om gotländska ljudförhållanden. 

Språkhistoriska undersökningar om svensk akcent af AXEL 
KOCK, Lund 1878, meddela å s. 52-53 några iakttagelser 
rörande den gotländska aksentueringen. 

Dessutom har jag mer eller mindre tagit kännedom om 
följande, dels i Visby elementarlärovärks bibliotek, dels i in- 



9() 	 NORERN, FIRÖMILETS LJUDLÄRA. 	 8 

tendenten P. A. SÄVES ägo befintliga manuskript, afhandlande 
gotländskan: 

Budera Gothlandica a: Guthilands Harmr sive Gothlands 
Godheet eller Kort Beskrifning om Men Öen samt dess In-
byggi are och Lägenhet, Sammandragen utaf then ringa men 
likväl san ferdiga Underrättelsen som ännu ther om lembnad 
är. Anno 1683 af HAQU. SPEGEL, Gothl. Superintend. [4:0, i 
Visby bibld. — Tredje boken har å 4 sidor ett »Register öfver 
några Gothlenske ord, af hvilka man kan se, dhet språket varit 
likt thet äldsta göthiska». 

Gautau-Minning, thet är Något om then ofgamla Gautaun, 
eller Gjöthiska Ön Guthiland, nu kallad Gothland; Med någon 
dryg tidsspillan sammanhemtat af LARS NEOGARD, Pastor uti 
Östergarn på Gothland 1732. [In folk). I Visby bibl.] — Ett för 
sin tid utmärkt arbete, om hvars plan förf. själf yttrar: »Thetta 
är icke någor grammatiea, utan allenast att visa thet Goth-
lendska tungomålets skilnad ifrå Danskonne och thess merke-
liga instemmande med Gjöthiskonne». Femte kapitlets tredje 
del handlar om »Thet Gothländska Tungomålet» ock innehåller 
på 122 foliosidor dels ordlistor, dels andra språkliga anmärk-
ningar. 

Analecta Gothlandensia Walliniana af JöRAN WALLIN 
(se ofvan s. 6), tre delar in folio, tillsammans upptagande 4980 
sidor. 1735-45. Del II, kap. 285 handlar om »Lingua Goth-
landiea» ock upptar 3 sidd. ord ock språkprof. 

Gotländsk grammatica i kort Begrep 1767, af JAK. TOF-
TÅN [8:0. I Visby bibl.] innehåller endast några få notiser om 
Gotlands allmogemål; det öfriga handlar om riksspråket. 

Journal hållen under en Resa till Gothland år 1799 på 
Välb. Herr Hofintendenten Thams bekostnad af antiquarius 
C. G. G. HILFELING. [4 delar. 4:o. I Visby hihi.] I Del I, 
sidd. 278-282 upptagas några tiotal ord, tämligen slarfvigt åter-
gifna, samt sidd. 275-278 några fraser, enligt uppgift afskrifna 
efter anteckningar af JOH. NEOGARD (son till den ofvannämde 
LARS NEOGARD). 

Gotländskt Dialect Lexicon, Visby 1799. 81 sidd. 4:o. 
[I P. A. SÄVES hihi.] Utan synnerligt värde. 

Idioticon Gothlandicum 1830 ock Gottländsk Grammatica 
1836 af C. G. BACHKR; sammanbundna 92 sidd. 8:o. [I P. 
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A. SÄVES -bibl.] Ar föga annat än en afskrift af NEOGARDS 
ofvannämda manuskript. 

De af bröderna SÄVE samlade ordlistor öfver Fårömålet, 
smil jag i ock för denna afhandling rådfrågat, förskrifva sig 
från åren 1844, 50, 51-4, 53, 54, 59, 65-7, 68-70, 73-6, 74. 
Den ojämförligt största ock viktigaste af dessa ordlistor ut-
göres af den år 1854 af CARL SÄVE upprättade, 271 sidd. stor 
ock nästan helt ock hållet hvilande på uppgifter af en enda 
man, bonden LARS OLSSON i Kallbjärga. 

Bland dem, som med råd ock dåd underlättat mitt arbete, 
är det mig en kär plikt att i främsta rummet nämna antikvi-
tetsintendenten dr P. A. SÄVE, hvars upplysningar, utgående 
från den mest omfattande ock grundliga kännedom om Got-
lands natur, folk ock äldre historia, varit för mig af oskatt-
bart värde. Därnäst har jag att tacka lärovärksadjunkten M. 
KLINTBERG i Visby för mången värdefull upplysning, i all 
synnerhet rörande aksentförhållandena. Bland öfrige sagesmän 
bör folkskolläraren RINGBOM på Fårö särskildt med tacksam-
het ihågkommas. 



LJUDLÄRA. 

A. Ljudfysiologisk öfversikt. 

I. Konsonanter. 

§ 1. Fårömålet äger 25 konsonanter. Ordna vi dessa 
efter deras likhet i bildningssätt, erhålla vi följande skema 
(jfr Sievers s. 74 ock LI1 s. 21): 

Labiala: 	Lingvo-palatala: 

Oral artikulation. 	Dorsal art. 

Explosiva jTenues 
ljud 	lMediae 	 

	

Spiranter Tenues 	 
(Mediana 

	

frikativor) Mediae 	 

	

Nasaler (Resonanter) 	 

L-ljud (Laterala frikativor) 

	

R-ljud (Tremulanter) 	 

cc. DT 
0-. E 

Labi odental. 
(D

entilabial .) 

A
lveolar. 

(Postdental.) 

Supradental. 

Palatal. 
(Prsepalatal.) 

G
uttural. 

(M
ediopalat.) 

.29  
b 

m 

f 
v 

t 
cl 

8, 

n 
1 

t 
4 
s 

7/ 

1 
r 

4 
g 
x 
3 

k 

g 

5 

g 

Härtill komma de laryngala spiranter, som man plägar 
utan åtskilnad beteckna med h. 

Anmärkningar: 
1. p, b, m; f, 92; cl, s, It; j; k, g ock h utmärka samma 

ljud, som i rsp. betecknas med dessa bokstäfver, då de före-
komma i ordens uddljud. 
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t utmärker i regeln rsp. t-ljud, men före y ett något 
mera dorsalt bildadt, som väl egentligast borde återgifvas med 
j (se L11 s. 21 ock 51-60). 

1 bildas något bakom det vanliga läget för alveolarer 
ock motsvarar således ej fult rsp. 1, men däremot det engel-
ska 1. — Äfven s torde bildas något längre tillbaka än rsp. 
s; åtminstone är detta fallet i vissa trakter af södra Gotland, 
t. ex. Lau. 

r bildas på samma ställe som rsp. r, men är föga vi-
brerande. Mellan kort vokal ock k eller t är det ofta tonlöst 
(borde då eg. återges med r, se L11 s. 21, 44), t. o. m. spirantiskt. 

t, 	ts, n, i beteckna i det närmaste samma ljud, som 
i rsp. återgifvas med respektive rt, rd, ra, rn, rl. Skilnaden 
består däruti, att i målet dessa supradentaler bildas något 
längre fram än i rsp. 

A, g äro rsp. k, g i kisse, gitarr. 
g- utmärker samma ljud som ch i t. ich (jfr L11 s. 21, 63). 
5  betecknar ett f-(»sche-»)ljud, byars bildningsställe 

ligger mellan palatalernas ock gutturalernas, dock närmare de 
senares (jfr Lll s. 22). 

g utmärker det ljud, som i rsp tecknas ng. 
§ 2. Bland konsonanterna kunna n, 1 ock r fungera såsom 

vokaler, d. v. s. vara stafvelsebildande. Härvid äro 1 ock r så 
starkt labialiserade, att man känner sig benägen att antaga, 
det åtminstone efter icke homorgan konsonant en reducerad 
vokal (y) utvecklat sig näst före 1 ock r, hvilka härigenom 
åter blifva konsonanter. I det följande utsätta vi därför 9,c 
mellan 1, r ock föregående icke homorgan konsonant. Däremot 
utmärka vi den vokaliska funktionen hos /, r efter homorgan 
konsonant, samt hos n efter hvilken konsonant som hälst ge-
nom en apostrof (') mellan 1, r, n ock den föregående kon-
sonanten, t. ex. nagyl nagel, bag'l betsel, akr åker, teyn 
tecken, but'n botten. 

§ 3: Konsonanterna kunna i afseende på kvantiteten 
vara antingen långa eller korta. Enär emellertid en konso- 
nant alltid är lång efter kort vokal i ljudstark stafvelse (staf-
velse med fortis, se § 8), kort däremot i alla öfriga ställningar, 
så utmärka vi i det följande icke kvantiteten hos konsonan-
terna, utan blott hos vokalerna, hvarom se § 5. 



294 	 NOREEN, FÅRÖMÅLETS LJUDLÄRA. 	 12 

Åtskilliga konsonanter förekomma aldrig såsom långa, näm- 
ligen t, 	i, y,5 ock h. Däremot förekommer aldrig 
g såsom kort. 

II. Vokaler. 
§ 4. Målet äger 12 vokaler, hvilka, om de ordnas efter 

sin likhet i afseende på bildningssätt, gifva oss följande skeina: 
Tunglägen: 

	

z z,  e a ce a 	Af dessa vokaler äro i, 2,, e, a, ce j e 	ock a bildade med tillbakadragna eller a> 
a åtminstone alldeles passiva läppar, alla 

oLE : 	u 	de öfriga mer eller mindre labialiserade. e3 
u ti har något vidare läppöppning än rsp. 

slutna ö, å (o, a); o, 	öfverensstämma 
i labialisering med rsp. slutna ö, å (e, a); y, u hafva något 
trängre läppöppning än dessa sistnämda, samt något vidare 
öppning än rsp. slutna u, o (u, o); u åter har samma labiali-
seringsgrad som rsp. slutna u, o (u, o) ock skiljer sig från 
det sistnämda knappast genom något annat, än att läpparne 
vid bildandet af u äro framskjutna. All labialisering sker näm-
ligen i Fårömålet (liksom gotländskan öfverhufvud) icke blott 
genom läpparnes sammanträngning, såsom i rsp., utan tillika 
genom deras framskjutande. 

Undersöka vi närmare dessa vokaler hvar för sig, finna 
vi, att: 

t bildas genom tungspetsens närmande mot gommen vid 
eller något framom läget för konsonanten y. 
y har samma tungläge samt tredje graden af labialisering. 

bildas genom att närma främre delen af tungryggen mot 
gommen vid läget för j. 
e bildas genom att närma tungans rygg mot gommen något 

	

bakom läget för j. 	. 
ø har samma tungläge ock andra graden af labialisering. 
u har samma tungläge ock tredje graden af labialisering. 
a bildas genom närmande af tungryggen mot gommen 
något framom läget för konsonanten k. I afseende på det 
akustiska intrycket är a något öppnare än stockholmskans 
slutna ä-ljud. 
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ce bildas genom närmände af tungryggen mot gommen 
vid läget för k. 

har samma tungläge ock första graden af labialisering. 
a bildas med tungspetsen vid tänderna ock tungans rygg 
spänd vid uvula. Akustiska intrycket kommer närmast 
riksspråkets slutna a (a), under det att på Gotland för 
öfrigt a-ljudet står närmast riksspråkets öppna a (a). 
a bildas med samma tungläge ock andra graden af labia-
lisering. 
u bildas med samma tungläge ock fjärde graden af labia-
lisering. 
Om a, som aldrig förekommer isoleradt, se § 6. 

I afseende på kvantiteten kan en vokal vara an-
tingen lång, kort eller reducerad (se Sievers s. 123). e, 0, u 
förekomma i målet endast såsom långa; i, u endast såsom 
korta eller reducerade; a, (e, a, t9, a endast såsom långa eller 
korta; i, y åter både såsom långa, korta ock reducerade. I 
det följande lemna vi vokalens korthet obetecknad, dess längd 
angifves genom _ ock reduktion genom under vokalen, t. ex. 
lamb får, tii till, akgr åker (subst.). 

Genom kombination af vokalerna a, a, e, a, tst, o med 
i, y, u har målet erhållit 9 diftonger (om termens betydelse 
se Sievers s. 86), hvaraf 6 korta: cq 	ezy, 0y; att, ag; samt 
3 långa: z, y, ag, hvilkas egenskap af .diftong i skrift till-
räckligt angifves genom reduktionstecknet under den senare 
vokalen. För öfrigt må om dessa diftonger anmärkas, att ay, 
ay, oy nästan lika riktigt kunde återgifvas med a?, j, ø , eme-
dan y i följd af reduktionen är föga labialiseradt; samt att oy 
ock z lika gärna kunde tecknas 0 ock 	såsom uttalet, åtmin- 
stone hos äldre personer, ofta är. — Utöfver dessa 9 diftonger 
håller målet nu på att skaffa sig flera nya, i det att hvade 
lång vokal under inflytande af den sammansatta aksent, som 
tillkommer alla långa vokaler i enstafviga ord (se § 153, 3 c), 
mot slutet uttalas mindre energiskt, hvarigenom vokalens senare 
hälft öfvergår till en vokal bildad med både tunga ock läppar 
i indifferensläge (a, se L11 s. 99). På så sätt uppkomma dif-
tonger sådana som aa, aa, 0a, aa o. s. v., hvilka alla vi dock 
i det följande lemna obetecknade, sedan vi med denna all-
männa anmärkning angifvit de långa vokalernas diftongiska 
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natur. Att emellertid denna begynnande diftongisering, eller 
åtminstone den sammansatta aksent, på hvars tillvaro den 
beror, ej är af så synnerligen ungt datum, åtminstone på Got-
lands fastland, synes af ett yttrande hos NEOGARD: »Eljes bruka 
sombliga i Södret säga han eller likasom med circumflexo 
haan = hon, illa, men hann ille». 

Fårömålet har äfven en förbindelse af halfv ok al 
(om hvilken terms betydelse se Sievers s. 88) ock vokal, näm- 
ligen pA, där 	egenskap af halfvokal tillräckligt angifves i 
skrift genom reduktionstecknet. 

III. Stafvelsen. 
Hos stafvelsen hafva vi att märka: exspiratoriska aksenten 

(ljudstyrkan) ock musikaliska aksenten (tonhöjden). 
Den exspiratoriska aksenten är antingen enkel 

eller sammansatt. 
1. Den enkla aksenten, då stafvelsen uttalas med en enda 

exspirationsstöt, är i målet af blott tvänne slag: 
Fortis, stark, betecknas med ' öfver stafvelsens vokal; 
L enis, svag, betecknas med' öfver stafvelsens vokal. T. ex. 

kåt katt, hptå hölja, bivåg bevis. 
Målet saknar således den medelstarka aksent (levis), som 

i rsp. vanligen tillkommer slutstafvelsen i ord med s. k. grav 
betoning. Som emellertid målets lenis är vida starkare än 
rsp:s — en egendomlighet hos gotländskan, som redan KOCK 
(Språkhistoriska undersökningar om svensk akeent, s. 5`2) 
tvekande antyder') — så kunde man nästan med större skäl 
säga, att målet saknar lenis ock .har levis, både motsvarande 
rsp. levis ock lenis. 

2. Den sammansatta aksenten, då stafvelsen uttalas 
medelst tvänne exspirationsstötar, är i målet endast af ett slag 
ock sammansatt af fortis ock lenis, hvadan vi beteckna den 
med öfver stafvelsens vokal eller, om stafvelsen innehåller 

1) Att detta förhållande är åtminstone ett par hundra år gammalt, 
synes af ett yttrande hos NEOGARD, att substantivens slutartikel uttalas 
»likasom med en förundran och har mera eftertryck i uttalandet, så att 
tonen eller ljudet blir annorlunda. 	Ho skulle vel icke le åt thetta 
och mena mig UJ?, tokut? Men man gifve tber noga acht uppå, så skal 
map finnet.» 
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en diftong, öfver dennas ljudstarkare del, t. ex. båt båt, båtår 
båtar, ågårl ägare. 

I det följande utsätta vi aksenten å enstafviga ord, endast 
då den är sammansatt, emedan den annars alltid är fortis. 1 
flerstafviga ord åter utsättes endast hufvudaksenten, enär alla 
ordets öfriga stafvelser hafva lenis. 

§ 9. Den musikaliska aksenten är äfvenledes antingen 
enkel eller sammansatt. 

Den enkla aksenten, då stafvelsen under hela uttals-
tiden behåller samma tonhöjd, är af tre slag: 

Gravis, som betecknas med 	öfver stafvelsens vokal, 
anger den lägsta tonhöjd, af hvilken man i normalt tal be-
gagnar sig. 

Hög gravis, ÷ öfver vokalen, ligger en sekund öfver gravis. 
Akut, öfver vokalen, ligger en ters öfver gravis. 

T. ex. kå't katt, bi'vå'y bevis, bågårål, bageri. 
Den sammansatta aksenten, då stafvelsen under ut-

talandet växlar tonhöjd, tillkommer endast de stafvelser, som 
hafva sammansatt exspiratorisk aksent, ock är i målet tvåfaldig: 

Stigande cirkumflex, ÷-1--  öfver vokalen, är sammansatt 
af hög gravis ock akut. T. ex. sgrkår pojkar, båtar båtar, 
<ågår'i ägare. 

Fallande ci r kam fl ex, + öfver vokalen, är sammansatt 
af akut ock gravis. T. ex. båt båt, jr jord, svar svår. 

Dessa aksenter följa på hvarandra i Qn konstant ordning 
— hvarvicl en sammansatt aksent representerar de båda enkla 
aksenter, af hvilka han är sammansatt —, nämligen: hög gra-
vis, akut, gravis, gravis. Vi behöfde därför endast angifva den 
musikaliska aksenten hos den med fortis försedda stafvelsen i 
ett ord, för att därmed äfven de öfriga stafvelsernas aksent 
skulle vara gifven. Som det emellertid är lätt att med ledning 
af de regler vi lemna i § 154 i det följande, bestämma den 
musikaliska aksenten hos den stafvelse, som har den exspira-
toriska hufvudaksenten, ock hos ordets alla andra stafvelser, 
sedan man väl vet denna exspiratoriska hufvudaksents plats 
ock beskaffenhet, så underlåta vi i det följande att be-
teckna någon musikalisk aksent. 

De musikaliska aksenter, för bvilka jag här redogjort, till-
höra språket i mellersta ock sydliga delen af „Gotlands fast- 
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land. Af brist på instrumentala hjälpmedel kunde jag ej komma 
i tillfälle att undersöka, i hvilka detaljer Fårömålet afviker här-
ifrån. Dock tror jag icke, att afvikelserna äro synnerligen 
stora. 

B. Etymologisk öfversikt. 

I. Konsonanter. 

p. 
p motsv. regelbundet fg., fsv., isl. p, äfven före t 

ock s, t. ex. 
p'eg Pär 	 fg. Petr 
prast prest 	 fg. prestr 
sp9ra spörja 	 fg. spyria 
dr6pa dräpa 	 fg. drepa 
kaypt köpt 	 fg. kau.pt  
glå,Psa gläfsa 	 isl. glepsa 
sl&psa sörpla 	 n. slapsa 
tups tofs 	 jfr fg. tuppr. 

p motsv. fsv. k i sypn söcken, fsv. sykn. Jfr väx-
lingen i fsv. mellan sopu ock sokn. (Rydq. IV, 239). 

b. 

b motsv. regelbundet fg., fsv. b, äfven ss. slutljud 
efter m, t. ex. 

byetuda bjuda 	fg. biauDa 
biten botten 	fg. butn 
brO,dyr bröder 	fg. brytr 
On,  gubbe 
lamb får 	fg. lamb 
vamb våm 	fsv. vamb 
kamb kam 	fsv. kamber 
b.amb tunnstaf 	eng]. ehimb; jfr isl. kimbill 
dimba dimma 	fsv. dimba (Rydq. IV, 320) 
damb f. ånga 	jfr fsv. damba dunsta (Ritz s. 88). 

Äfven det i fsv. mellan m ock ett följande r eller 1 inskjutna 
b kvarstår i målet, t. ex. 
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gumbur tom 	 fsv. tomber 
timbyr timmer 	 fg. timbr  
grgmbyr väldig 	 fsv. grymber 
1cv4mbyr smidig 	fsv. qvcemer 
getmbhr gamle 	 fsv. gamblir. 

Äfven i unga lånord inskjutes detta b mellan m ock föl-
jande 1, r, t. ex. drgmbyl drummel, rcimbyl rammel, slåmbyr 
slammer. 

b har inträdt i stället för v i några få ord, troligen 
alla lånord (från rsp. eller främmande språk), där v skulle stå 
före 1 eller r (före hvilka ljud uddljudande v i fg. regelbundet 
bortföll; endast i fg. briskan, om detta är -,--- got. -vrisqan, 
föreligger öfvergången vr 

skrdiblugyr skroflig 
dåbbn djäfvulen 	 d. djeevlen 
bred vrål 	 d. vrål 
brk,cla vrida. 

Om denna i sv. munarter ej ovanliga öfvergång jfr bli s. 24, 
Säve, G. Il. s. XXVII. 

I det enda ordet blus neutr. ögonfluss torde på liknande 
sått b ersätta f före 1, så framt ej ordet är att sammanställa 
med sv. bloss, fsv. blus, hvilket synes troligare. 

b motsv. rsp. p i några få ord, där målets b beror 
därpå, att orden lånats från danska eller tyska former med b: 

hab hop 	 d. hob 
bilfa, puffa till 	 mit. buffen 
bikla porla 	 t. brodeln, brudeln 

(Weigand II, 401) 
kabågsa f. karlmössa, »karpus», mlt. kabiltze. 

m. 

m motsv. regelbundet fg., fsv., isl. ni, t. ex. 
ma?,r mer 	 fg. mair 
"IN mjöl 	 fg. miel 
dågma döma 	 fg. dyma 
lamb får 	 fg. lamb 
ha?,m hem 	 fg. haim. 
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Där fsv. har mn växlande med fn, har målet vanligen det 
yngre mn (om de fall, där målet har gn för äldre gn ock ännu 

- äldre fn. se  § 82): 
ramn korp 	 fsv. ramn, rafn 
svamn sömn 	 fsv. sömn, söfn 
stamn stäf, stam 	fsv. stamn 
dm» 	 fsv. mni, tefni. 

På grund af samma öfvergång vn > mn står haymd höskulle 
för *haymnd, *hayvnd, hay-mnd hö-vind; rumn fiskrom för *ruvn 
ock detta väl för 'rugn, isl. hrogn; h6lymnch hyende för *hoymndt, 
*hymndt (enl. § 134), *hyvndt, *hyvzndt, ock detta för fg. 

1), fsv. höghindi. 
I katzpsma f. katekes har målet kvar det ursprungliga 

m, som i rsp. bortfallit. 
I znhln unken, möglig är m svårförklarligt. Möjligtvis 

är formen uppkommen genom en sammanblandning af två ord: 
*ttezn unken ock *mugat möglig (Rietz s. 446; Nu, Ordb. 
s. 67). 

m har bortfallit i några ord: 
före p i kr 094 krympling 	fsv. krymplinger, kriplinger 

slåpsa sörpla 	eg. *slampsa, rsp. slamsa, n. 
slapsa 

slipsa slimsa 	eg. *siimpsa, rsp. slimsa, 
samt dessutom i pres. /Myr kommer (jämte ktimbyr) ock 
Ozyka Jockum. 

f. 
f motsv. regelbundet fg., fsv., isl. f i ordens udd-

ljud, t. ex. 
ftildyr full 	 fg. fuldr 
fiksp förste 	 fg. fyrsti 

1) Detta förutsatta fg. "hygindi förhåller sig till fg. hugunda 
(gen. pl.) såsom isl. hcegin.di till hågyndi, sannindi till sannyndi 
(fg. sannu.ndum dat. pl.), rettin.di till åttyndi ni. m., där form-
skillnaden ej beror på tillvaron af två olika ord (ss. Söderberg s. 18 för 
de fg. ordens vidkommande förmodar), utan på en ock samma neutrala 
JA-stams variation i olika kasus i följd af tonviktens olika plats. Jfr 
Paul s. 400-402. 
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bal föll 	 fsv. fial 
fjågrtan fjorton 	 fg. fiurtan 
fYlga följa 	 fg. fylgja. 
I några få ord har f inträdt i stället för v: 

knif knif, jämte knqv 
if fin liflig 
fitrd vitriol, i hvilket sistnämda ord väl f beror på 

lån från tyskan (mht. vytrile, Weigand II, 1018). 
f motsv. rsp. k i lyfta lykta, sluta ock lyfta f. 

lykta, där målets f tydligen är den yngre konsonanten, men 
man har svårt att finna någon förklaring till den nästan exem-
pellösa öfvergången k> f. Det senare ordet heter i närp: 
löft (Freudenthal, Närp. s. 89) med samma ljudväxling. 

§ 20., f har bortfallit före t i t9,tr efter, tylt tolft, halt 
hälft. Jfr Leffler, Konsonantljuden, s. 61 f.; Nu, Fr. 1j. § 127. 

v. 

v motsv. regelbundet fg., fsv., isl. v i uddljud, f i 
mid- ock slutljud, t. ex. 

vgg väg 	 fg. vegr 
vid ved 	 fg. vihr 
vita veta 	 fg. vita 
våndor ond 	 fsv. vander 
svctra svära 	 fg. sveria 
smi tröskel 	 isl. svill, syll 
tima lefva 	 fg. 
talv tolf 	 fg. tolf 
våv väf 	 fsv. vsever. 

I måm fiskmåse, isl. mår, pl. måvar har v inkommit i sin-
gularis från pluralis, ss. väl ock förhållandet varit i fsv. spirver 
(isl. sp2rr, sp2rvar), arf (isl. 2r, 2rvar). 

v inträder i stället för u, så ofta detta i följd af 
en lång vokals diftongisering eller konsonanters bortfall komme 
att stå mellan tvänne korta vokaler, t. ex. 

åvar vår för äldre *uar fg. var (jfr § 138) 
d'ava duga 	äldre *dua fg. duga 
slåvor slug 
stdva stuga äldre *stua fsv. stuva 
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tråva truga 	 isi. Dråsa 
såva suga 	 fsv. sugha 
tyåvet tjuga 	 fsv. tlugha 
håvyr hög (adj.) 
	

fg. hau(g)r 
giva öga 	 fg. auga 
dråvyr dryg 	 fg. driangr. 

Jfr däremot jaa för *oa, ofvan, emedan föregående vokal 
är lång. 

v ersätter äldre b i bårva Barbara, tåvhn våpig, d. 
tftbelig. Jfr rsp. djäfvul af diabolus, tafla af tabula. 

I januvårt januari, fiburvån (genom metatesis för 
fibruvdn) februari har v utvecklat sig ur ock vid sidan af u 
i anledning af dettas sammanstötande med det följande a. 
Jfr den alldeles analoga, både i fsv. ock sv. diall. T. fl. språk 
ej ovanliga utvecklingen af j mellan i eller e ock en följande 
vokal; se härom Nn, Fr. lj. § 196. 

v har bortfallit: 
vanligen efter ay, ay, t. ex. 

lay löf 	 isl. lauf 
klatt klöf 	 isl. klauf 
ha y kroppås 	 rsp. huf; 

samt dessutom i måttrat metref, isl. pl. reifar, ålda Olof, hå 
hafva; hådz• hade; blat blifva; gi gifva; åtta ofvan; åkal af-
sägelse, cl. afkald; tvåfla tvifla; bkyltn böfveln; lkitet under-
brede, fg. legvita. 

I likhet med fg. saknar målet uddljudande v före r (om 
det i ett par ord förekommande utbytet af vr mot br se § 13), 
t. ex. 

ragg spant (sv. diall. vrang) 	 fg. rang 
rist vrist 
rila vricka (eg. vridla) 

	
isl. ri51ask. 

t. 
t motsv. regelbundet fg., fsv. t, t. ex. 

til till 	 fg. ti1 
trav tolf 	 fg. tolf 
14g tåg 	 fg. tugh 
blåytyr blöt 	 isl. blautr 
tylt tolft • 	 fsv. tylft. 
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I de fall, då fsv. skärpte slutljudande d till t i pret. ock 

imp. af  starka verb, äger detta rum äfven i målet, t. ex. 
bant band 
bint bind 
'alt höll 
halt håll 
valt vållade 

fsv. bant 
fg. bint 
fsv. ha3lt 
isl. halt 
fsv. valt. 

I analogi med pret. bant band ändas numera också pret. 
af  spina spinna, hina hinna, brina brinna, fina finna, rina 
rinna, vina vinna på -t, således spant spann, hant hann, brant 
brann, fant fann, rant rann, vant vann. Jfr d. spandt, fandt, 
randt, vandt, tvandt. 

Äfven i några subst. har denna skärpning af d inträdt: 
tutt m. tionde 	fg. tiunt 
blant bland 	fsv. blant, bland; d. blandt 
tyalt tält 	 fsv. tiesld. 

t motsv. äfven regelbundet fg., fsv. p i uddljud, t. ex. 
tgi/a tåla 	 fg. pula 

fg. prig trich tredje 
tråskuld tröskel 	 fsv. priskuldi 
tigg ting 	 fg. ting 
teirka torka (v.) 	 fg. torka. 

Fg. fan, pet, Ipu uppträda i målet vanligen under formerna 
dan, d4, dag, någon gång ss. tan, ta, tag. Ursprungligen an-
vändes väl formerna med d, då orden stodo obetonade; formerna 
med t, då de voro betonade (jfr A. KOCK, Tidskrift for Filo-
logi, Ny Rxkke III, s. 241 if.). Troligen hade redan det 
nordiska urspråket dubbelformerna 8u ock Du, 5at ock Dat 
m. m. i samma användning. 

t motsv. rsp. d i råntgr rund, tinta dynt. — Om 
t i bant band, blant bland m. fl. ord se § 26. 

t motsv. rsp. k i tnnt kvint. Jfr sv. diall. tvarn kvarn, 
taiga kviga o. d. (Rydq. IV, 278), tvcirka kvarka (Nn, Ordb. s. 145). 

t motsv. äldre b. i tibla (jämte Ola) käbbla, mit. 
kibbelen; tiAligg kyckling, mit. kilchlein, kuchelin (Weigand 
I, 1023). 

Denna öfvergång från b• till t (förmedlad af j, dorsalt t) 
är i sv. diall. mindre vanlig, enär A vanligast öfvergår till bv, 

Sv. landsm. N. B. I. 	 21 
• 
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fy, g o. d., men förekommer t. ex. i fryksd. tis kisa (Nn, Fr. 
lj. § 134), ear kikare (Nn, Dalb.- § 107). 

§ 31. t motsv. rsp. p i tcerpertikyl perpendikel, där tro-
ligen någon folketymologisk ombildning föreligger. 

§ 32. t utan motsvarighet i det äldre språket förekommer: 
efter s i ti/ vist till viljes, til fghst gemensamt (d. ftelles); 
jfr rsp. eljest, därest, hvarest o. d. — vidare i å/tut alltid (jfr 
Nn, Fr. lj. § 136), dorkt rakt (mit. dorch) i uttryck ss. slå_ 
d. i skåltn slå rakt i pannan. — I tigla f. igel beror t utan 
tvifvel därpå, att man i den vanliga sammansättningen håstggla 
hästigel trott senare delen vara Vigla i stället för "igla. 

Om ett tillagdt t, som efter r ock öfvergått till t, se § 52. 
§ 33. t har bortfallit: 
midljudande före s, t. ex. båls'i betsel, jus I. skus skjuts, 

ht sa hetsa, yisbn yr, rsp. kitslig (jfr Nn, Fr. ij. § 137,1), 
samt dessutom i gisna gistna (jfr redan fg. krisna jämte kristna; 
jfr ock engl. glisten med numera stumt t), kånn Katrina. — 
I tisla (vagns)tistel är ej t bortfallet, utan fastmera inskjutet i 
rsp. tistel (jfr isl. 

slutljudande i neutr. af  adj. ock part. på 	t. ex. 
&Vt dålig, bib bitet, biindt bundet; i neutr. af  suffigerade ar-
tikeln, t. ex. tgib• taket, /4.51 låset; i det s. k. supinum, t. ex. 
håla kallat, bditch bundit; dessutom i da:  det, ha det (obetonadt), 
åna annat, netka något, låggsa, långsåt. Jfr Nn, Fr. 1j. § 137, 3-5. 

uddljudande i nr tenor(sträng) på en fiol. Troligen be-
ror bortfallet af te- därpå, att man uppfattat det såsom at ett 
(best. art.); jfr engl. an  adder för äldre a nadder. 

d. 

§ 34. d motsv. regelbundet fg., fsv., isi. d, äfven efter 1, 
där det i rsp. bortfallit, t. ex. 

djåypyr djup 	 fg. djaupr 
dt-iyma döma 	 fg. dyma 
drgpa dräpa 	 fg. drepa 
hålda hålla 	 fg. halda 
kåldur kall 	 fg. kaldr 
kvald kväll 	 fsv. gm:eld 
stad såll 	 fsv. sald 
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3e7cla källa 	 fsv. kwlda 
huld hull 	 fsv. huld 
muld mull 	 fsv. muid 
fålda fålla 	 isl. falda 
dpald apel 	 fsv. apald 
tråskuld tröskel 	 fsv. priskuldi. 

Det i fg. ock fsv. mellan 1 eller n ock ett följande r in-
skjutna d kvarstår ock i målet, t. ex. 

snåldur snäll 	 fg. snieldr 
ficldur full 	 fg. fuldr 
småldyr smal 
gråndur smal 	 fsv. grander 
hindur tunn 	 fsv. thunder. 

cl motsv. regelbundet isl. ä, fg., fsv. f  i mid- ock 
slutljud, t. ex. 

biågcla bjuda 	 fg. biau.Pa 
vid ved 	 fg. vik 
br6yclur bröder 	 fg. bry-Pr 
dcii.cdur död (adj.) 	 fg. daupr. 

cl motsv. fg. uddljudande D i samma ord som i rsp., t. ex. 
dan den, fg. kan; da,g du, fg. pu; dapn dem, fg. Palm. Jfr 
dock § 27. 

cl motsv. rsp. t i rgicla ruta, som väl är lån från 
d. rude — årbuda arbeta har väl gammalt cl ock motsvarar 
isl. erfl6a,, ett fsv. "arvupa, (jfr fsv. subst. arv-upi, isl. erfi6i). 
Målets b beror väl på invärkan från t. arbeiten, som för öfrigt 
återfinnes i den vid sidan af årbuda förekommande formen 
årbaga. 

cl är i yngre tid tillagdt i stråd strå, fsv. stra. Jfr 
härmed fsv. trsadh vid sidan af trea, spödh jämte spö (Rydq. 
III, 190), n. fred ock fre, frö, stråd ock strå strå, sv. diall. 
broder broar, fruder fruar (Rydq. IV, 289) m. m., där d till-
kommit genom analogi med ord med etymologiskt berätti-
gadt d. 

Äfven i chld dill synes cl vara af yngre ursprung; jfr visser-
ligen d. dild, men t. dill, fht. tilli, engl. dill. 

cl har bortfallit: 
1. uddljudande i vcerg, jämte dvcerg, dvärg. Jfr rsp. val-
händt för dvalhändt o. d. (Rydq. IV, 365). 
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midljudande i gdyr god, thrn, åska (d. torden), r 'dr 
blygd (isl. hre6jar), fråga fradga, klOnigg klädning, tgånari 
för två år sedan (eg. i-a6an.-ari), kvålsmat kvällsvard, til 
till bords, i4p.cgra potatis, eg. jordpäron, mak mask (fsv. map-
ker), åra andra pl. (fsv. ara), råna rodna (n. raudna, fryksd. 
ren; jfr Nn, Fr. Ij. § 87), kalå,yn n. inälfvor (mit. kallunen 
jämte kaldunen, Schiller-Liibben I, 419); dessutom i alla part. 
pres. på -anis, rsp. -ande(s), t. ex. dAants åkande(s), f cns 
farande(s). — I flertalet af här anförda ord är det strängt taget 
p (6), ej d, som bortfallit. 

slutljudande har d (rättare 6) bortfallit i bry bröd, mg 
med, samt efter bortfall af det slutande 2,  uti pret. af  verb 
efter svaga A-konjugationen, t. ex. kala kallade, sitgna somnade. 

s. 

s motsv. regelbundet 
s -4,r sår 
såla sälja 
sHra spörja 
stam sten 
hays hus 
hast häst 
låsa läsa 
day gest du är 
day vast du var 

fg., fsv., isl. s, t. ex. 
fg. sar 
fg. sala 
fg. spyria 
fg. stamn 
fg. hus 
fg. hestr 
fg. lesa 
fsv. pu 93st 
fg. pu vast. 

s står för äldre p (6) i miisAin murken (jfr rsp. 
svartmuskig) för *muäkin; se Nn, Fr. Ij. § 165, där flere ex. 
anföras på den olika utvecklingen af ursprungligt -6k till an-
tingen rk, sk 1. kk (ss. i det ofvan § 38,2 anförda mak mask). 
-- På samma sätt har väl målets våskin hvarken uppkommit 
ur fg. hvatki genom mellanstadiet "hva6ki, som möjligtvis an-
tydes genom den på ett ställe i Gotlandslagen fl. 4 före-
kommande skrifningen hvathei 1), där kod. B. har hwaski, en 

1) Jfr dock skrifningar ss. eth, luth, brufith, standith, där th 
synes vara tecken för t-ljud (se Söderberg s. 36, not 1). Dock är det 
möjligt, att Ifven i de två sist anförda orden th är = ä, enär det ur-
sprungliga t i part. neutr. nu  är bortfallet (se § 33,2), förmodligen 
efter att först på grund af stafvelsens tonlöshet hafva öfvergått till 6. 
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form som äfven återfinnes i fsv. hvazke (Rydqv. II, 528). Dock 
kan man äfven tänka sig en annan förklaring af dessa former 
med e, nämligen att de ej utgå från nom. hvat +gi, utan från 
gen. hvas gi, hvarvid dock är att märka, att den motsvarande 
isl. formen hvesskis ej användes ss. konjunktion. 

§ 41.. s har bortfallit uddljudande i traks strax, tigth 
(jämte stel, d. stakkel), pink sparf (sv. diall. spink, engl. 
spink); samt midljudande i fedb falaska (fsv. falske, isl. fglski). 

n. 

n motsv. regelbundet fg., fsv., isl. n, t. ex. 
na'ph nio 	 fg. niu 
nr när 	 fg. ner 
njetyn njure 	 fsv. niura 
binda binda 	 fg. binda 
min min 	 fg. min 
stan sten 	 fg. stamn. 
stamn stäf, stam 	 fsv. stamn 
rumn fiskrom 	 isl. hrogn. 

n motsv. äldre ra före t ock s i grpnta grymta, 
tant tomt, flå nta flämta, pliinsa plumsa, slihisa f. slamsa. Det 
är klart, att här föreligger en art af assimilation, i det den 
labiala nasalen före dentalerna t, s utbytts mot dental nasal; 
jfr fsv. heenta (d. heute) vid sidan af ha3mta, fryksd. mansdi 
mamsell, sv. diall. varnt varmt, n. skunt skumt (Aasen, Gramm. 
s. 109) o. d. 

n motsv. äldre g (ännu äldre ng, nk) före s, t i 
pinst pingst, sant sankt (1. sanetua), bant Bengt. Äfven här 
föreligger ett fall af assimilation, i det den gutturala nasalen 
före dental utbytts mot dental nasal; jfr fryksd. /mist hingst, 
'mist pingst (Nn, Fr. 1j. § 150). 

n motsv. äldre 1 i npky/ nyckel (fg. lykil) ock nilja 
lilja. Förklaringen på den för de nordiska språken synnerligen 
främmande äfvergången 1 > n, som knappast kan med säkerhet 
uppvisas mer än i dessa båda ord, af hvilka det förstnämda 
äfven i rsp. låtit densamma inträda, är att söka i en sträfvan 
efter dissimilation. Lykil både började ock slutade på 1, i 
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lilja både började ock slutade första stafvelsen på 1, hvarför 
det första 1 i båda orden utbyttes mot en annan ljudande den-
tal, nämligen n. De icke synnerligen talrika exempel på öfver-
gången 1 > n, som tyskan lemnar, bestyrka till fullo denna 
förklaring: knoblaueh står för äldre klobeloueh (Weigand I, 
969) ock sammanhänger med klieben; knauel hette äldre 
kleuel, såsom ännu dialektiskt (Weigand I, 962) ock är dimi-
nutiv af fht. ehliwi; det It. knuppeln (hvarifrån sv. knyppla 
lånats) är ht. klöppeln (Weigand I, 974), holl. kluppelen ock 
hör samman med t. klopfen; t. kniieker står för kläcker 
(Weigand I, 709) ock detta, som det synes, för "kliiekler af 
fht. elueli. Om t. knappen egentligen är = klappen, såsom 
Weigand I, 960 förmodar, är osäkert. Vi se sålunda, att i alla 
säkra fall har 1 öfvergått till n, endast då ett annat 1 förekom 
i grannskapet, hvadan man torde vara fult berättigad att an-
taga, det här dissimilation gjort sig gällande. Det kan jämväl 
sättas i fråga, huruvida icke exempel på en motsatt öfvergång 
från n till 1 kunna inom germanska språk uppvisas, äfven 
dessa fall beroende på dissimilation för att undvika två på 
hvarandra följande nasaler. Detta är väl orsaken till den sv. 
dialektiska formen kummel för kummin (såvida ej formen 
beror på lån från t. kiim.mel, i hvilket ord i alla händelser 
öfvergången föreligger; jfr fht. eumin, lånadt från gr. xligtvov); 
kanske ock till fsv. himil jämte himin (om fht. himil har 
samma upphof, lemna vi därhän, men hålla det icke för otro-
ligt). Säkra exempel äro fht. sfiemo för äldre sniumo; t. sehier-
ling för äldre seernin.e (Weigand Il, 572); sammeln, äldre samlen 
(hvarifrån sv. samla är lånadt), för mht. samnen (Weigand II, 
520), fsv. samma. — Att man i sv. 041, Kil» i stället 
för 1 låtit n inträda ock icke r, som i andra indoeuropeiska 
språk i dylika fall plägar användas (jfr t. ex. gr. Ånaacia 
för *2.41,9a2yia, åeyotÅgog för a2..yal4og, it. rossignuolo jämte 
lu.signuolo, urlare af lat. ululare, fragello af lat. flagellum 
m. m.; se Richert s. 181, 185), beror tvifvelsutan dels därpå, 
att r, åtminstone i svenskan, ej är dentalt, utan supradentalt, 
ock sålunda ej har samma bildningsställe som 1, dels möjligen 
ock därpå, att ofta före 1 gick artikeln en, hvars n lätt kunde 
flyttas öfver till det följande substantivet; jfr uppkomsten af 
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isl. mit, mår ur -m vit, -m vår, Pit, per ur -p it, -D år, sv. Ni 
ur -n I. På liknande sätt tro vi sv. njupon, nypon, n. njupa 
(jämte det vanligare hjupa) vara att förklara ss. uppkommet 
ur (e)n-hjupa (fsv. hiupa, d. hyten, t. dial. hiefe, ags. heope, 
engl. hip). Jfr härmed det alldeles omvända förfaringssättet i 
sv. diall. spektor för inspektor, som tvifvelsutan uppfattats 
såsom en spektor, hvaraf utan artikel spektor, samt i det 
engl. an  adder för a fladder (t. natter, isl. naär). En dylik 
utveckling som i sv. diall. spektor ock engl. adder kunde man 
vara benägen att antaga för det sv. ho, fsv. ho- i holagh, sv. 
diall. ho, som troligen är samma ord som det likbetydande 
sv. diall. no, n. nu, no (aldrig ho), isl. når, lat. nåvis, gr. yij'vg. 
Ho står då närmast för o (med tillagdt h i uddljudet ss. så 
ofta i både äldre ock yngre svenska, se säaskildt Rydq. IV, 
438-9) ock detta för (en n)o. Formen (h)o kunde så mycket 
lättare uppkomma, som ordet oftast förekom i två sammansätt-
ningar, i hvilka båda första sammansättningsleden slutade på 
n, nämligen kvarn-no ock svin-no. Ur dessa sammansättningar 
slöt man sig till ett simplex (h)o, liksom Fårömålet ur samman-
sättningen håstwla hästigel skapat sig ordet tigla igel, där 
visserligen i stället det första ordets slutljud öfverflyttats till 
det andra, ock icke såsom i kvarn(h)o det andras uddljud 
öfverflyttats till det första. 

I ner Ni, I, jämte "er (fg. ir), är n på samma sätt 
som i rsp. Ni inkommet från ändelsen -n i 2 pers. pl. i de 
fall, då verbet stod näst före pronominet. Jfr de isl. bildnin-
garne mit, mår, Pit, får. 

n har bortfallit: 
midljudande i haymd höskulle (eg. hö-vind, se § 15), 

åmbyh (för *amnbyb) samling af ämnesved, virke, i ',tårgas 
(för morgons) i morse, amuffign ammunition. Redan i fg. 
bortföll n i förbindelsen mn före konsonant, t. ex. nemda-
maPr, iemt o. d. (se Söderberg s. 40). 

slutljudande i 2 pers. pl. -4 för fg. -in, t. ex. kålt kallen, 
bind t bjuden, f14gt flögen; dessutom i åtskilliga enstaka ord 
ss. åldt ållon (fsv. aldin), /talga helgon, Ok Elin, ståfa Staffan, 
krunp.t sälle (fsv. kompan), hå (ännu hos äldre han) hon, mila 
mellan, a (obetonadt, jämte det betonade am) en (f. artikel). 
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/. 
§ 48. 1 motsv. regelbundet fg., fsv., isl. 1, t. ex. 

lamb får 	 fg. lamb 
låta låta 	 fg. lata 
Mysa lösa 	 fg. loysa 
Of till 	 fg. tu 
stOda 'stjäla 	 fg. stiela 
fåldur full 	 fg. fuldr. 

§ 49. 1 motsv. äldre r i yuliklan någon (jfr d. nogle), 
steLM 1. te/4th stackare (jfr d. stakkol), mdrtul neutr. stor möda 
(eg. marter; 1 beror kanske på dissimilation, jfr rsp. mortel 
af lat. mortarium, d. morter), mi2th f. skrufmutter, glisur gles 
(jfr sv. diall. gris, n. gresen, nyisl. grisinn). Jfr Nn, Fr. lj. § 158. 

§ 50. 1 har bortfallit: 
uddljudande före j (kvarstod dock ännu på 1850-talet), 

t. ex. 'alts ljus, iåva (1. iåuga) ljuga; jfr rsp. 
midljudande i viAan hvilken (jfr Leffler, Konsonantlju-

den, s. 67), day skat du skall (fsv. skalt), vit vill (fsv. vilt; 
om assimilationen it > tt jfr Leffler, Konsonantljuden, s. 68), 
skiich skulle (jfr engl. should), vich ville (jfr engl. would), 
hå.stur halster, vctrd värld (jfr rsp:s uttal). 

slutljudande i tt att (före inf.; eg. till), kår karl (men i 
sammansättningar -kgri i betydelsen hanne). 

t. 
§ 51. t motsv. regelbundet fg., fsv., isl. t efter r 1. rs, t. ex. 

burt bort 	 fg. bort 
kart kort 
lag lort 
skål rt et skjorta 	 fg. skyrta 
tar,st törst 	 fsv. porster 
f6irtsp förste 	 fg. fyrsti 
bar,st borst 	 fsv. borst. 

§ 52. t utan motsvarighet i rsp. eller det äldre språket 
förekommer i 2 pers. sing. pres. på -rt, t. ex. dau kålart du 
kallar, båipturt biter, kåupart köper; dessutom i måsart knif 
(t. messer), griimsart person med mörk ock skroflig hy (jfr 
rsp. grums), 41 ågkar,st till ankars, til pvart till öfvers. 
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Här är det ursprungligen t, som tillagts (jfr § 32), ehuru 
detta t enl. § 51 måste öfvergå till t. Det lider väl intet 
tvifvel, att ju anledningen till det tillagda t i 2 pers. sing. pres. 
är att söka i en analogibildning efter 2 pers. sing. pret., där 
ändelsen -t ännu kvarstår från gammalt, t. ex. bast, flazgest 
du bet, flög. I fil åkart, y'vart har t tillagts efter s ss. i 
rsp. eljest, straxt, därest, hvarest, målets 4/ gut, fast (se 
§ 32); jfr Richert s. 335-7. 

4. 
4 motsv. regelbundet fg., fsv., isl. p (å) efter r, t. ex. 

b6rd f. börda 	 fg. byrp 
ON jord 	 fg. knia 
syckrcl hufvudsvål 	 fsv. svarper, d. svear 
Min/ bukgjord 	 fsv. giordh 
i fj4r4 i fjol 	 fsv. i fiordh 
htjrcia täcka (eld med aska) 	isl. h1r5a 
hc_17T1 hård 	 fsv. harpor 
ketrt körde 	 isl. keyr5i; 

äfvenså då förbindelsen rd är från yngre tid, t. ex. vctrci värld, 
fg. vereld. 

ts motsv. regelbundet fg., fsv., isl. a efter r, t. ex. 
fars fors 	 fsv. fors 
karts kors 	 fsv. kors 
tartst törst 	 fsv. porster 
f6rtst2› förste 	 fg. fyrsti 
barn borst 	 fsv. börst 
tetrk torsk 	 isl. porskr. 

l. 
g motsv. regelbundet fg., fsv., isl. n efter r, t. ex. 

kr ri korn 	 fg. korn 
kim horn 	 fg. horn 
tdrn, torn 	 fsv. torn 
t6re törne 	 fsv. pyrnir 
jctrn järn 	 fsv. kern 
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sticP.net  stjärna 	 fsv. stimma 
ictrn,2,  hjärna 	 fsv. hicerni 
kvdryi kvarn 	 fsv. quEern; 

äfvenså då r ock n i yngre tid kommit tillsammans, t. ex. 
te.igrg tordön, åska (fsv. pordyn). 

1. 
1 motsv. fg., fsv., isl. 1 efter r endast i några få 

ord, dels emedan förbindelsen r1 ej är synnerligen vanlig i 
nordiska språk, dels emedan i några hithörande fall r bort-
fallit före (»assimilerats med») 1 (se § 62,2). 1 förekommer 
dock i: 

-karl i sammansättningar i betydel- 
sen hanne, men ss. simplex kår 	fg. karl 

keerlzgg (ss. skällsord, i ädlare an- 
vändning 4gligg ) 	 fsv. kserling 

~la märla. 
Anmärkning till § 52-56. 

Orsaken till inträdandet af supradentalerna t, 4, j, n, 1 
i stället för t, d, s, n, 1 efter r är naturligtvis att söka i den 
supradentala naturen hos r, som gör att alveolarerna t, d, s, 
n, 1 för underlättande af artikulationen utbytas mot ljud med 
samma artikulationsställe som r, d. v. s. supradentaler. Som 
emellertid denna invärkan af r på de följande ljuden först 
sent synes hafva börjat göra sig gällande på Gotland — på 
mellersta Gotland är t ock stundom n ännu alveolart efter r 
så hafva de gamla alveolarerna ej ännu hunnit fult öfvergå till 
supradentaler, utan bildas på ett artikulationsställe emellan det 
alveolara ock det supradentala läget, dock närmare det senare 
(jfr § 1,5). Detta har till följd, att det något längre bak bil-
dade r ännu mäktar hålla sig kvar före de supradentalt modi-
fierade ljuden ock ej såsom i rsp. ock många sv. diall. bort-
fallit (jfr bli s. 33 if.). Målet intar sålunda med sina förbin-
delser rt, rcl, res, ryt, rl ett mellanstadium mellan fornspråkets 
rt, rd, rs, rn, rl ock rsp. t, 	n,, i. Mellersta Gotland har 
i allmänhet icke deltagit i denna utveckling, emedan r där 
nästan alltid bortfaller före d, s, n, 1 (t. ex. åd ord, kas kors, 
kan korn, måla märla), däremot före t kvarstår utan att affi- 
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ciera det följande t. På södra Gotland (Lau) hafva supradentaler 
uppkommit efter lång vokal, men ej efter kort, t. ex. jarg järn, 
men kan korn; jarl jord; svart svårt. 

r. 
r motsv. regelbundet fg., fsv., isl. r, t. ex. 

r -Ot rätt 	 fg. retr 
rglatnr rötter 	 fsv. röter 
14ra lära 	 fg. lera 
svc ftra svära 	 g. sveria  

f far förr 	 g. fyrr  
karg korn 	 fg. korn 
fikat förste 	 fg. fyrsti 
var vi 	 fg. vir 
Qikyr åker 	 fg. akr 
åymbnr öm 	 fg. au= 
bråglyr bred 	 fg. braik. 

oltigkgr dunkel har r på grund af lån från mit. du.nker. 
r står för äldre d i lårika liten låda, i PEDER 

MÅNSSONS konstbok kap. 39, '40 ladikka, mit. ledeken. 
r har inträdt i stället för rsp. n i det för öfrigt på 

många sätt vanstälda tcerpcertikg1 perpendikel. 
r utan motsvarighet i det äldre språket förekommer 

i skrabråk schabrak, åggar,st ångest. Är karnagbyl kanalje 
(sv. diall. karnibel, kannibel, karniffel, karnoffel, karnyffel, 
karnobel, Rietz s. 310) samma ord som rsp. kannibal, så har 
det ett inskjutet r; men kanske sammanhänger ordet med t. 
karniiffeln prygla. 

r har bortfallit: 
före s i kas (jämte kar') kors, Aisabcpr körsbär, fästa 

förstuga, 41 åstur till grannas (vore fg. ffi annarir stupar), bl-
stigka Kerstin; däremot beror båskgr barsk på lån från mlt. 
baseh. Detta bortfall af r före s, som, ss. synes, endast i några 
få fall visar sig i Fårömålet, där ra annars blir rj (se § 54), 
är 'däremot regel på Gotlands fastland samt i många andra sv. 
diall. (jfr Leffler, Konsonantljuden, s. 70). Redan fg. har ett 
par gånger fysti jämte fyrsti (Söderberg s. 44). 

före 1 i biligg käring (men ss. skällsord bytrligg, se 
§ 56), bilugyr kärlig. 1 andra fall öfvergår rl till ri (se § 56), 
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under det att på Gotlands fastland bortfall af r är regel ock 
redan tämligen tidigt synes hafva inträdt, att dömma af det hos 
TOFTÅN anförda kal karl (på Fårö hz:r). 

Midljudande i andra ställningar än före s, 1 har r bort-
fallit i måta Märta, låydag lördag, båba Barbara (jämte bårva, 
se § 23), fabrar farbror, maubrar morbror. Däremot beror 
spund sprund på lån från t. spund, ock rsp:s form innehåller 
väl ett °ursprungligt r. 

Slutljudande har r bortfallit i nom. sing. af  subst. (un-
der det att det hos adj. kvarstår), t. ex. dag dag (fg. dagr), 
gard gärd (fg. gark). Vacklande är -r i suffigerade artikelns 
plural, t. ex. dalana(r) dalarne, dKyana(r) dörrarna, samt dess-
utom i Hr 1. n Ni, I, dag- 1. di de, gvantyr 1. avantew äfventyr. 

b. 
b. motsv. regelbundet fg., fsv., isl. k, så ofta detta 

numera skulle komma att i målet stå näst före eller efter ett 
till synma stafvelse hörande i (y), i, e, a, y, u, ø, ce, 	t. ex. 

sbjåuta skjuta 	 fg. skiauta 
sAfp skepp 	 fg. skip 
biina kvinna 	 fg. kuna 
shtr klar 	 fg. skir 
dry4 dryck 	 fg. drykkr 
144. lök (jämte layk) 	 lånadt från rsp. 
sOyt skört 	 isl. sk2ut 
3.e6a kärra 	 fg. kerra 
Aigkugur kinkig 
sOrta skjorta 	 fg. skyrta 
644. oxe 	 fg. oykr. 

OM 3.  i bayb.t se § 70,2; kngstra se § 73. 

g. 
g motsv. regelbundet fg., fsv. g, gh, hl. g, så ofta 

detta numera i målet skulle komma att stå näst före eller efter 
ett till samma stafvelse hörande t (y), i, e, a, y, u, 0, (e, o, t. ex. 

gib. gick 	 fg. gikk 
gjetyset f. hafstrut, larus 	jfr äldre sv. fiskagjuse 

marinus 



0d gud 
vg väg 
gådet gädda 
gcbrcb gärde 
gyna begynna 
ggrla omgjorda 
gYkyl, gyckel 
slygd slöjd 
valmet.yg vallmo 

fg. gu.p 
fg. vegr 
fsv. gcedda 
fg. gierPi 
mit. beginnen 
fg. gyrpa 
jfr mit. gökelen gyckla 
fsv. elöghp 
fsv. valmoghi. 
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y förekommer endast i förbindelsen ty (fy se § 1,2), 
hvilken motsv. fg., fsv., isl. uddljudande ti 1. pi (u, pj) före 
vokal, t. ex. 

tyOrift tjära 	 fsv. titera, 
tyalt tält 	 fsv. tiEeid 
ty‘tydyr tjuder 	 fsv. tiu.per 
tyna tjäna 	 fsv. pina 
tyay, tjuf 	 fg. piaufr 
tyay, den nedersta, krökta 

delen af en lie, liefot 	isl. 146 
ty61} tjäle 	 fsv. 
tyåyta tjuta 	 fsv. pluta 
tyak tjock 	 fsv. thiokker. 

Gick däremot s före ti så har målet st), ej sty, t. ex. 
stytrna stjärna, 80 -0/a stjäla, seågbgrn, styfbarn. Men äfven 
uddljudande tj (äldre ti, pi) synes först i allra senaste tider 
hafva i målet öfvergått till ty, ty ännu 1854 återger SÄVE (St. 
V. s. 25) målets nuvarande tyäyta med tiauta, där i väl åt-
minstone icke kan beteckna jr-ljud, utan antingen j eller i. För 
öfrigt är på södra Gotland (Lau) ännu i dag 0 bibehållet i alla 
ställningar, således tjetyta, tjuta. 

motsv. regelbundet fg., fsv., isl. i (j), där detta 
före vokal hade konsonantisk funktion (var halfvokal, se Sievers 
s. 88) utom i det fall, som i § 65 omnämts; t. ex. 
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njelyta njuta 	 fg. niauta 
cljåypyr djup 	 fg. diaupr 
diaur 	 fsv. djur 
byfra bära 	 fg. biera 
jalt höll 	 fg. pl. hieldu 
Or är 	 fg. ier 
jr här 	 fg. hier 
fial föll 	 fsv. fIcel 
bjcerg bärg 	 fsv. bicergh 
jag högg 	 i runor hiek, hiak 
stic.frn a stjärna 	 fsv. stimma 
sbyttgta skjuta 	 fsv. skjuta 
stjcert stjärt 	 fsv. sticerter 
stj4la stjäla 	 fg. stiela. 

Ännu på 1850-talet synes i dessa ställningar icke konso-
nanten j, utan halfvokalen hafva förefunnits, att dömma af 
ett uttalande hos Save, St. v. s. 11, däri säges att »biära, 
niaupa uttalas bägge tvåstafvigt, men icke fullkomligt som på 
sv. bjära, njopa, utan med ett litet mellanslag mellan i ock 
den följande vokalen, dock så att däraf alldeles icke blifver 
två stafvelser». 

j utan motsvarighet i fornspråket förekommer i 
zclans ijåns (fg. i apans), ijcinan för två år sedan (eg. i 

apan-ari). j har här utvecklat sig mellan i ock den följande 
vokalen på samma sätt som i rsp. ijftns, ihjäl, lejon m. m. 
dylikt (se Nn, Fr. 1j. § 196). Jfr härmed också utvecklingen 
af v mellan u ock följande vokal i de § 24 nämda januvetri 
januari, fzburvein februari. 

j har bortfallit: 
1. regelbundet i afledningar, t. ex. tena tänja, snctra snärja, 
sela sälja, bfda bedja, /ila hölja, shila skilja, steda städja, 
nota nytja, /odla kvälja, shia skölja, fra färja, åska liten 
ask (fsv. ceskia), sita sitta (fg. sitia), såta sätta (fg. setia), 
sega säga (fg. segia), fplga följa (fg. fylgja), tiga tigga (fsv. 
Diggia), Vecyga böja (fsv. böghia). I fg. förekommer detta 
bortfall af afledningens j endast i två ord, se Söderberg s. 
41-2. — I de få fall, där afledningens j synes vara bibehållet, 
beror detta troligen därpå, att orden äro i yngre tid lånade 



35 	 ETYMOL. ÖFVERSIKT: KONS. k. 	 317 

från rsp., t. ex. dsia äsja, vidja vidja, åvja äfja, Oclja kedja, 
duija olja. 
2. dessutom i dgbltn djäfvulen, kristan Kristian. — ng.,lzka näj-
lika är väl lån från d. nellike. Står ej 7j41 köl för boi? Jfr §101 

k. 
§ 69. k motsv. regelbundet fg., fsv., isl. k, så ofta detta 

numera i målet står näst före eller efter en till samma stafvelse 
hörande hård vokal (a, a, u) eller konsonant (jfr § 63), t. ex. 

kåldur kall 	 fg. kaldr 
ketypa köpa 	 fg. kaupa 
kim korn 	 fg. korn 
ski'g skog 	 fg. skogr 
stuk stock 	 fg. stukkr 
jetukyr sjuk 	 fsv. siuker 
~Ulm mjölka 	 fg. mulka 
tdigk tog 	 fsv. tok 
pålka piga 	 fsv. pika 
ndklan någon 	 fg. naqvar 
bdkur brännvinsglas 	fsv. bikar 
bråka klippbrant 	 fsv. breakka. 

§ 70. k motsv. fg., fsv., isl. g (gh) i några fall: 
uddljudande före n i orden knd ga gnaga, knamta gnista, 

knaka gnägga, knålta gnälla, kngstra gnissla med tänderna, 
knisla gnissla. I några af dessa ord synes kn bero på lån 
från lågtyskan; så i knaka, mit. knagen, ock kngstra, mlt. 
knisteren. (hvaraf troligen ock rsp. knysta). För öfrigt före-
kommer öfvergången gn > kn visserligen äfven i sv. diall., 
men endast sparsamt, hvarom se Freudenthal, Närp. s. 90-1. 

midljudande före t ock s, t. ex. bayb1 böjt (isl. beygt), 
fylkt följt (isl. fylgt), hilksa minnas (isl. hngsa). — Adkla kägla 
synes vara lånadt från mlt. kekel istapp. 

slutljudande i pret. tvagk tvang (fg. tvang), svagk svingade, 
båda beroende på analogibildning efter pret. sprak sprang, 
där skärpningen af det slutljudande k är af gammalt datum; 
jfr isl. sprakk för *sprank, fsv. heenk (Rydq. III, 89), isl. 
hekk m. m. 

§ 71. k motsv. rsp. f i lukt loft, där målets form är lånad 
från mlt. lueht. 
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k motsv. isl. p i gaukn göpen (isl. gaupn), där 
öfvergången p > k är svär att förklara, men har sin fulla mot-
svarighet i den fsv. växlingen mellan formerna vapn ock vakn. 

k (b') utan motsvarighet i det äldre språket visar sig 
i kngstra gnistra, där k (senare i följd af det föregående i 
öfvergånget till b., enl. § 63) inskjutits före s, såsom i fryksd. 
lotstdri historia, pAst61 pistol, ceAsmer estimera, vi1js,9/ hvissla 
(Nu, Fr. lj. § 205), söderm. idikslä, reket (UPMARK, Uplysningar 
om folkspråket i Södertörn, s. 15), hall. bakstant (BONDESON, 
Visor på Atradalens bygdemål, s. 3). 

st4u1c stod, jämte det vanligare stb, beror på analogibild-
ning efter thk (vanligare My, analogibildning efter st) tog, 
på samma sätt som det i många munarter förekommande stQg 
är analogibildning efter tQg (se Nn, Fr. lj. § 211). 

breiktas brottas är väl ej samma ord som rsp. brottas, utan 
som det ungefär likbetydande n. brukta, om byars etymon vi 
ej hafva oss något bekant. 

h4s1cna hisna kan tyckas hafva ett k inskjutet mellan s 
ock n; men vi tro snarare förhållandet vara det, att i rsp. ett 
ursprungligt k bortfallit; jfr rsp. hisk-lig. Den i fryksdalskan 
förekommande formen hiAs'n (söderm. hiksnä) kan därför möj-
ligen bero på metatesis af s ock k, ock icke, såsom vi Fr. lj. 
§ 204 antagit, på att före s i rsp. hisna ett k inskjutits, såsom 
i de ofvan anförda pAstål, ceAsm& m. m. 

k (h) har bortfallit: 
I. uddljudande i trigka Katarina, diminutivbildning på -ka, 
liksom ena/ca Anna, bårika Barbara, marigka Maria, tistigka 
Kerstin; jfr mask. ss. hånsbln Hans, jån*n Jöns, p&rbln Pär, 
nilsbln Nils, 413'm Olof. 

midljudande mellan n ock t, t. ex. sant sankt (lat. sanctus), 
bent Bengt (fsv. Bendikter); dessutom i Vårar byxor, spg?Inur 
spikborr. — I umrigg omkring har det gamla h regelbundet 
bortfallit, som i rsp. bibehållits såsom k (jfr A. KOCK, Om 
några atona, s. 35-6). 

slutljudande i ja jag, mi mig, di dig, sa sig, u ock, tct taga, 
där det väl dock närmast är ett af k uppkommet g som bort-
fallit. Likväl uppgifver ännu TOFT/sT formerna jak, sik, hvadan 
således denna uppmjukning af k ännu i senare hälften af 1700-
talet ej synes hafva inträdt. 
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g• 
g motsv. regelbundet fg., fsv. g, gh, isl. g, så ofta 

detta numera i målet står näst före eller efter en till samma 
stafvelse hörande hård vokal (a, a, u) eller en konsonant (jfr 
§ 64), t. ex. 

gagg gång 	 fg. gang 
gr god 	 fg. gopr 
gul guld 	 fg. gull 
ffilga följa 	 fg. fylgja 
sarg sorg 	 fsv. sorgh 
talg talg 	 fsv. talgher 
bjcerg .bärg 	 fsv. bicergh 
ylga bölja 	 fsv. byighia 
treggyr trång 	 fsv. ranger 
dr4yga dröja 	 fsv. dröghia. 

Särskildt är att märka, att g kvarstår efter g, där det i rsp. 
bortfallit, samt efter r ock 1, där det i rsp. antagit ljudet af y. 

g (g) motsv. äldre v uti åtskilliga ord, af hvilka 
några redan i fg. ock fsv. låta v omväxla med gh (g): 

st4ga (jämte ståva) stuga 	fsv. stuva, stugha 
skakul frukt 	 fg. skall 
sykul sofvel 	 fsv. s-uil, sughl 
r4gt m. rufva, sårskorpa 	isl. hrufa 
14grt hafre 	 fg. hagri, fsv. hafri 
14ga lofva 	 fg. lufa 
dygn litet skämd (t. ex. om  

fisk, kött) 	 fsv. duvin, SV. dufven 
klKtg,c_ern värktyg att klyfva 	jfr fg. part. kluvit 

järn med 
syga haja till, skygga åt sidan isl. skceva 
spisbug spetsbof 	 mlt. bove 
reluga roa 	 mlt. rouwen. 

I sleiygur slö har g inträngt i nominativen från de kasus, där 
v var bevaradt före a, i; jfr isl. slj6van, sljåvir, 046var o. d. 
— ktugla bubbla synes stå närmast för *bovla ock detta (enl. 
§ 23) för *bobla, mlt. bubbeln. 

Sv. landsm. N. B. I. 	 22 
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Om denna både i fsv. ock i yngre sv. ock n. munarter 
rätt vanliga öfvergång från v till g jfr Rydq. IV, 249; Aasen, 
Gramm. s. 110; Nn, Fr. 1j. § 208. 

g motsv. rsp. k i ett par ord, där målets g beror 
på lån från tyskan, nämligen gurk kork (i äldre tyska gurk, 
gork; se Weigand I, 990) ock grdsa krossa (mit. grosen). — 
bitgla buckla är väl ej samma ord som rsp. buckla, utan 
lånadt från mit bogel (sv. bygel) eller ock från d. bugle. 

g har bortfallit: 
nästan alltid efter u (jfr § 22), t. ex. 

ha? hög (subst.) 	 fg. haugr 
håvyr hög (adj.) 	 fg. hau(g)r 
/av, lödder 	 isl. laug 
tyåva tjuga 	 fsv. tiugha 
dåva duga 	 fg. duga 
såva suga 	 fsv. sugha 
trgva truga 	 isl. Jrtga 
åva öga 	 fg. auga 
dråvyr dryg 	 fg. driaugr 
jayn blixt 	 fsv. liugn(elder) 
ktkalayn kakelugn 	 fsv. ughn 
jayr jufver 	 isl. jngr  
fayl fogel 	 fsv. fughl 
båld handled 	 jfr isl. baugr. 

Jfr härmed förhållandet i danskan, där äfvenledes g i regeln 
bortfallit efter u, t. ex. flue, due, kue, bue, lue, fugl (läs 
ful), ugle (läs ule) o. d.; så ock i åtskilliga sv. diall., se L11 
s. 80-81. 

mellan g ock t samt g ock s, t. ex. lagt långt, tragt trångt; 
pinst pingst. 

i adj. på -m (för -igen, se Rydq. II, 428), rsp. -ig, t. ex. 
din dålig, s6ynlat synlig, sdltn salig, lealm lycklig. Jfr 
härmed de fryksd. adj. på -en ock -un (Nn, Fr. 1j. § 105,i, d) 
samt det i danska uttalet vanliga bortfallandet af g i adj. 
på -ig. 

dessutom i ett ock annat enstaka ord, ss. sr  säger (pres. 
af  sega säga), vålbur Valborg, mgrnar morgnar (pl. af metrgun), 
fåsta förstuga, tf] åstur till grannas (se § 62,1), nåbas gnabbas. 
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5. 
§ 79. 5  motsv. regelbundet fg., fsv., isl. si  (sj) före vokal, 

t. ex. 
f 5cqt sju 	 g. siau  

sex 	 fg. siex bs  
50/ själ 	 fg. sial 
Olviy själf 	 fg. sie1fr 
Man sjutton 	 fsv. siutan 
j'dy sjö 	 fsv. sior (fg. siar? 

jfr § 143) 
fåldan sällan 	 isl. sjaldan 
Oh sjätte 	 fsv. 

yetska slaska är lån från d. siaske; feiva träla, arbeta träget 
lån från holl. sjouwen. Sus är tvifvelsutan lånadt från rsp. 
skjuts, som i målet borde heta sbyus, hvilken form också åter-
finnes i det ännu på 1850-talet brukliga skus, där dock y 
gått förloradt. 

Äfven i Oda arbeta långsamt synes 5 stå för äldre sj ock 
detta för ännu äldre s1 (jfr sv. diall. sludda, Rietz s. 628). 
Om öfvergången 1 > j se Nn, Dalb. § 155; jfr särskildt danska 
former sådana som siaske slaska, siuske sluska o. d. — feerga 
motsv. det i sv. diall. förekommande sjarga (Rietz s. 558), 
men hvarifrån har detta fått sitt ja? (fg. har sarga). — 5t?gif,1 
segel synes utgå från en bruten form *siagl (jfr § 140). 

g• 
g motsv. regelbundet 

före g ock k), t. ex. 
l‘iggicr lång 
tigg ting 
tgyr tung 
tråggitr trång 
stigka stinka 
sigka sjunka 

Målet har sålunda i motsats mot 
i förbindelsen gg, fg. ng. 

g motsv. regelbundet fg., 
t. ex. 

fg. langr 
fg. Ding 
fsv. punger 
fsv. ranger 
fg. stin.qva 
fsv. sjunka. 

rsp. bibehållit g efter g 

isl. g, fsv. gh, före n, 

fg., isl. g-ljud (tecknadt n 
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vagn vagn 	 fg. vagn 
rann regn 	 fsv. rtzeghn 
agn agn 	 fsv. aghn 
lygn lögn 	 fsv. lyghn. 

Här har sålunda samma utveckling ägt rum som i rsp., 
där ju g-ljud (tecknadt g) numera inträdt i stället för g före 
n. Att denna öfvergång redan i fsv. tagit sin början, synes af 
sådana fsv. skrifningar som Dicengn, gangn, feengnadhe, angna, 
m. m. (Rydq. IV, 334), där g-ljudet på vanligt sätt betecknas 
med ng. 

§ 82. g har ofta inträdt, där fornspråket hade f före 31, t. ex. 
chigna domna 	 fsv. dufna 
kldna remna _ 	 isl. klofna 
sna somna 	 isl. sofna. 

krig t m. inkrom, soppklimp, jämfördt med isl. krof, visar 
sig stå för äldre *krufni; rsp. (in)krom står sålunda för "-kromn, 
*krofn, liksom stam för fsv. stamn, stämma för fsv. steemna, 
atom för fsv. stumn, ram(svart) för fsv. ramn, (fisk)rom för 
*-romn, i Fårömålet rumn. 

Öfvergången från fsv. f (d. v. s. v) till målets g synes 
hafva försiggått så, att först f (v) blifvit g (gh) enligt en myc-
ket vanlig ljudöfvergång (se § 76 i det föregående), hvarefter 
g (gh) före n öfvergått till g, ss. i de § 81 anförda orden. 
Samma utveckling synes föreligga i fsv. fangn jämte faghn 
ock detta för fafn, som visar sig i forndanskan (se LUND, Det 
ieldste danske Skriftsprogs Ordforråd, s. 29), samt ligger till 
grund för fsv. formerna famn, fampn 1). Formen fafn för 
äldre *falun (isl. faärar, ags. 25m) är påfallande. Förhållan-
det synes oss vara följande. Fornsvenskan hade, som be-
kant, motvilja för slutande m efter dental konsonant ock ut-
bytte därför ra mot den dentala nasalen n, t. ex. fsv. botn 
(så också i isl.) mot ags. botm, fht. bodem; fsv. braxn (Rydq. 
III, 23) mot mht. bråhsem, holl. brasem. Men under det att 
sålunda slutande -tm ock -am icke undergingo någon annan 

1) På samma sätt som fsv. faghn förhåller sig till famn, förhål-
ler sig väl också fsv. ughn, oghn till oran (formen bibehållen i sv. 
diall.), i det att båda formerna äro olika utvecklingar ur fsv. ofn (isl. 
ofn, t. ofen). Fsv. formen ughn får sålunda icke direkt samman-
ställas med got. allhus, såsom jag Fr. 1j. § 119 gjort. 
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förändring, än att m blef n genom assimilation med föregå-
ende dental, så undergick slutande -pm (-am) en mera genom-
gripande förändring. Då -ra öfvergick till -n förlorades den 
labiala klangfärgen icke spårlöst, utan öfverflyttades på p, som 
utbyttes mot f, så att man genom en kvalitetsomkastning hos 
de båda konsonanterna erhöll i stället för dental spirant + labial 
nasal (pm) numera labial spirant + dental nasal (fn). Fapm 
blef sålunda fafn, som sedan i olika dialekter utvecklade sig 
till famn, fampn eller till fagn, fangn. Alldeles samma ut-
veckling föreligger i de andra ord, som älst ändades på -pm. 
Isl. mjgam motsvaras i n. dial. (Aasen, Ordb. s. 502) af miomn 
eller mom (med bortfallet n efter m såsom i sv. stam, stom, 
rom, inkrom m. m.), där mu visar tillbaka på fn. Isi. baömr 
»prop. the branches of a tree» är icke, såsom CLEASBY-VIG-
FUSSON uppger, »alien to all Scandinavian idioms», utan åter-
finnes dels i sv. diall. bamm stam (Rietz s. 22), som står för 
*baran, *bafn, dels i sv. diall. bagn.(e), bang(e) gröfre gren 
(Rietz s. 19), som utgår från *baghn, *barn. Sålunda föreligga 
äfven här de båda sidoordnade utvecklingarne af urspr. -pm, 
-fn. Norska dialekter, till hvilka dalmålet i detta, liksom 
i många andra fall, ansluter sig, förete ännu tvänne andra ut-
vecklingar af am, nämligen antingen till -an, -dn, -nu, t. ex. n. 
rajodn, mjonn, eller ock till -rm, t. ex. n. rajorm, dal. mjorm 1). 
Exempel på öfvergången am > an i midljud kan möjligtvis 
föreligga i fsv. rujimi (isl. roami, d. rodme), yngre rodhne, 
rödhne, ännu yngre rodnad (så redan i SAHLSTEDTS ordbok) 
genom analogibildning efter de talrika substantiven på -nad 
(jfr fsv. lylma, hos IHRE sock SAHLSTEDT lydnad; fsv. skepna, 
hos SAHLSTEDT skepnad; fsv. bruni, hos SAHLSTEDT både bråne 
ock brånad i olika betydelse; fsv. spuni, nu spånad m. m.). 

§ 83. g motsv. fsv. m i sågka samka (fsv. samka, sanka), 
jecgka si åv pallra sig af (fsv. iamka), dykas 9var ömka sig 
öfver (fsv. ömka, önka, Rydq. IV, 317), där redan i fsv. vack- _ 
lan rådde mellan ra ock n (d. v. s. g). Anledningen till ut-
bytet af m mot g ligger i den följande gutturalen k, som 

1) Skulle möjligen det i Vegtamskvida förekommande hrarbarmr, 
som af CLEASEY-VIGFUSSON förklaras vara »bad reading» för hrarbaömr, 
kunna vara en dialektisk form med denna öfvergång från -äni till -rm? 
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före sig gärna har guttural nasal i stället för labial eller den-
tal; jfr lat. tune för *tume, princeps för *primeeps, oetingenti 
för *oetemgenti o. d. 

h. 

h motsv. regelbundet fg., is!. h, t. ex. 
hast häst 	 fg. hestr 
hand hand 	 fg. hand 
hat hatt 	 fg. hattr 
håga hugga 	 fg. hagga 
hPla hölja 	 fg. hylla 
halts hus 	 fg. hus 
z12,42 ihjäl 	 fsv. ihtel. 
h motsv. fg. J  i his'n denne (fg. pissi) ock ha det 

(obetonadt, men betonadt da), i hvilka båda ord många sv. 
diall. antingen låtit f  bortfalla eller utbytt det mot h (se Rietz 
s. 278, 294; Rydq. IV, 299). Redan i fg. har man för öfrigt 
några exempel på denna öfvergång ss. hitta, hina, hisan (se 
Söderberg s. 39). Analog med denna öfvergång > h är den 
från latinets f till spanskans h (nu stumt), t. ex. hijo, lat. 
filtas; hacer, lat. racer() o. d. Ett annat analogt exempel på 
öfvergång från stum spirant till blott h är öfvergången s> h 
i.  zend ock grekiska, ock ännu en tredje analogi erbjudes af 
öfvergången från urgermanskt ch (d. v. s. x) till h, t. ex. fht. 
(H)ludwig, äldre Chlodwig. 

h har blifvit tillagdt i,uddljudet uti håysa ösa, 
heigks'l oxel. Ett dylikt tillagdt h visar sig redan i fg: uti hen 
för en, huerk för verk, kanske ock hetningar för etningar (se 
BUGGE i Tidskrift for Filologi, Ny rxkke III, s. 263). 

h har bortfallit i uddljudet: 
alltid före j, t. ex. Or här (fg. her), japa hjälpa (fg. hielpa), 
3akt1 hjul (fg. Mani); 
dessutom i alp hjälpte (fg. halp), (Up hjälpt (fsv. hulpit), an 
honom (fg. hann), bp hop (jämte Mb, se § 14). Jfr härmed 
fg. -umbla för humbla, afreki för hafreki m. m. (se Söder-
berg s. 36). 
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II. Vokaler. 

i. 

§ 88. i, i motsv. regelbundet fg. i, så ofta detta är kort 
(isl. i, e), dock icke före r (se § 99), t. ex. 

liva lefva 	 fg. lifa  
vid vid 	 fg. vik 
min min 	 fg. minn 
vita veta 	 fg. vita 
bida bedja 	 • 	 fg. bipia 
liga ligga 	 fg. liggia 
sita sitta 	 fg. sitia 
mein  mycken 	 fg. mikil 
tiga tiga 	 fg. pigia 
sigga sjunga 	 fg. pres. singis 
sigka sjunka 	 fg. pres. sinker 
fit fick 	 fg. fikk 
ot gick 	 fg. gikk 
mi mig 	 fg. mik 
vitan hvilken 	 fg. hvilikin 
til till 	 fg. tu 
lid led 	 fg. lir 
drika dricka 	 fg. drikk,a 
sidan sedan 	 fg. siPan 
stip skepp 	 fg. skip 
slipa slippa ' 	 fg. slippa 

hita denne, detta 	fg. pissi, pitta. 
Andra ex., för hvilka man med stöd af fsv. ock is]. former 

kan förutsätta fg. i, äro: vit vett, vin vän, smid smed, gnit 
gnet, ido^ eder, sima simma, kf ii hetta, sib sele, brims bröms 
(fsv. brims), tf gal tegel (fsv. tighl), bitin biten ro. fl. partici-
pier af verb med afijudet bita-bet. — Äfven i några låneord, 
där rsp. har e, ä, ö, visar sig målets i vara af gammalt datum: 
spiskygi spetsbof (t. spitzbube), blit (järn)bläck (mit. blik, 
bleck), fin:sNr (äldre sv. fen.ster, finstb.er, se Rydq. III, 62), 
tisabcpr körsbär (d. kirsebcer, Ink kersebere). 

§ 89. 1 några ord har målet i, där fsv. har bruten vokal: 
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matt m. mjälte 	 fsv. micelti, isl. milli n. 
spilka spjälka 	 fsv. spicelka 
sligga slunga 	 fsv. sliu.nga. 

Utan tvifvel hade äfven fg. (där orden ej i skrift anträffats) 
här i; jfr särskildt med sligga de fg. stinqva, singis, sinker 
(se Söderberg s. 28). 

Målets svaga fem. Ma har obruten vokal, under det att 
det starka fem. fg. gief, fsv. giaf (dock äfven gtef, gif), isl. 
gjg, har brytning. 

i motsv. regelbundet äldre e i °betonade förstaf-
velser, t. ex. basgeidalin beskedlig, bigynigg begynnelse, bag-
nzgg betalning, givdr gevär, rig4ra regera, disåntbyr decem-
ber, fiburvårt februari, trintbalånt munfisk (t. tremulant dar-
rande ton) m. m. Dessutom har t inträdt för e i iggin ingen 
fg. engin. 

t motsv. äldre y i higtgg böckling (t. bficking, mit. 
bucking), tigligg kyckling (mht. kiichlein, kuchelin, jfr § 30); 
troligen också i tinta dynt. 

t har bortfallit mellan 1 eller r ock en följande 
vokal, dock efter 1 endast så ofta före 1 gick en annan kon-
sonant, t. ex. fletva flyga (fg. fliauga), klåva klyfva (fg. kliaufa), 
brast bröst (fg. briau.st), dretvyr dryg (fg. driaugr), Muta 
ryta (fsv. riuta), bretyta bryta (fg. briauta). Jfr däremot jats 
ljus, jåva ljuga. 

Om t såsom senare del af diftongerna at, ab q se §§ 
124-5, 133, 139-41. 

y- 
y, y motsv. regelbundet fg. y, så ofta detta är kort 

(isl. y), dock icke före r (se § 108), t. ex. 
snar söner 	 fg. synir 
h'yla hölja 	 fg. hylla 
fylga följa 	 fg. fylgia 
yvar öfver 	 fg. 3dlr 
dryg dryck 	 fg. drykkr 
nyta nytja 	 fg. nytia 
ryda rödja 	 fg. rypia 
pm% ömse 	 fg. ymoir 
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fg. rygr, rugr (se Sö-
derberg s. 11) 

isl. mygla f. 
fsv. kyt 
fsv. stypia 
fsv. ynska 
fsv. tylpt 
fsv. sykn 
fsv. skylla 
fsv. bylghia 
fsv. bytta 
isl. gymbr 
fryksd. "Ey (Nn, Ordb. s. 

68), jfr isl. mylja krossa. 
Likaså är väl y af gammalt datum i låneorden ty'fla toffel 
(äldre t. ttiffel, It. tuffel, Weigand II, 909), byfyl slyngel, 
»buffel» (mht. haffel), py'nsa tota till (d. ponse). 

I ngt nöt (fsv. nut) har y (liksom i rsp. ö) inkommit i 
sing. från pl. Jfr sv. bryn, stöd för fsv. brun, stu.D. 

Sällan har y bibehållit sig före r, i hvilken ställning a 
regelbundet inträdt (se § 108). Dock förekomma spgra spörja 
(fg. spyria), stora (fisken) stör (fsv. styria), syra (is)sörja (isl. 
syrja), smgr smör (fsv. smior). Åtminstone det sist anförda 
ordet synes dock vara lånadt från rsp., enär fg. har smier 
ock denna form ännu vid midten af 1700-talet brukades jämte 
det då framträdande sm9r, såsom synes af följande yttrande 
hos J. WALLIN i hans Analecta Gothlandensia (se ofvan s. 8): 
»smer säga de gamblaste, eljest heter det smyr». 

§ 94. Sällan motsv. y, y ett i fg. långt y (jfr § 134), ss. 
uti hgna höna (isl. hcena), ngsa späja (isl. n.Ysa,) hyns höns 
(isl. haman), fnysk (isl. fnjåskr). I de två sista orden har 
troligen redan mycket tidigt vokalen förkortats före de båda 
konsonanterna. Detta har väl också varit fallet i nom. 
sing. neutr. af  adj., då denna form skulle i isl. sluta på -tt 
efter lång vokal, ty i målet uppträder här alltid kort y, t. ex. 
nyt nytt (isl. nftt), syt sött (isl. scett) af mask. ny ny (isl. 
n).r), stItytyr söt (isl. scetr). — grgsa rysa är lån från tyskan 
(fht. grftisån, mht, griusen, Weigand L 623), 

Og råg 

mggy,/ mögel 
ht kött 
stycla stödja 
pnska önska 
tylt tolft 
sypn söcken 
skgla skölja 
byka bölja 
Yta bytta 
ggmbyr tacka 
mglet grnrnmel, grums 
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§ 95. I följande ord har y inträdt i stället för äldre x: 
grOmbgr väldig (fsv. grimber, grymber), skrOnda skrinda (fsv. 
skrikande), sprOgga f. springa, snecodryftec snödrifva, krObet 
krubba (mit. kribbe), spya spilla (fsv. spilla), sP/bI silke (fg. 
sllki), sOlvgr silfver (fg. 	/gynna lemna (isl. lifna), 84Om- 
bgl mögel på dricka (mht. sehimel), notan nitton (fsv. nitan), 
knO2» n. knippa. Granska vi dessa ord, finna vi, att y står i 
det omedelbara grannskapet af r, 1, m, n, ock det är tvifvels-
utan dessa konsonanter, som på grund af sin starka labialise-
ring (jfr § 2) framkallat y för det äldre korta i. Att denna 
invärkan af 1 ock r redan i fg. tagit sin början, synes af fg. 
rypta för ripta ock ryst för rist. Att emellertid icke blott i 
fg., utan äfven i fsv., isl. ock öfriga forngermanska språk 
1, r, m, n älst hade en stark u.-klang, är af mänga skäl tro-
ligt, för att icke säga bevisadt (jfr t. ex. Paul s. 342 if. o. 
flerst.), ock vi finna också värkligen uti fornsvenskan en massa 
exempel på öfvergång från i till y före eller efter r, 1, m, n, 
t. ex. grymber, kryskia, brygka, dy'rvas, fryklös, systyr, gryn- 
de, 	kyrkia, eftyr, Byrghir, hyrdhinge, vyrdha, syl- 
vor, yl, skyler at, skyl, kyndylsnuessa, tymber, hymiriki, 
hympnum, tyme, myna, thyna, nyu, wirdnyng, quyn.no, kyn.-
nen.er, ynn.an, ynn.e, cengyn, boyn m. fl. ord, där fsv. har 
vacklan mellan i ock y (se Rydq. IV, 83 if; IV, 98 if; II, 48 
m. fl. ställen); nysv. har dessutom ympa (fsv. impa), skymfa 
(t. sehimpfen), skrympa (isl. skreppa; jfr förhållandet mellan 
sv. klimp ock isl. kleppr, sv. klint ock isi. klettr), krympa 

krimpfen, jfr isl. kreppa), skymmel (t. sehimmel) m. ra.; 
nysv. körtel, vört, körfvel, tröskel, körsbär, fönster förut-
sätta former med y för ännu äldre i (jfr fsv. kirtil, isi. virtr, 
fsv. finsther), af hvilka mellanformer några påträffas i dia-
lekter (t. ex. dal. tryskell, fryksd. yOsbo.r), där för öfrigt 
många andra ex. föreligga på öfvergången i> y i grannskapet 
af likvider ock nasaler; jfr t. ex. Nu, Fr. 1j. § 84, 99. 

Äfven i Fårömålets former stOvla stöfvel (t. stiefel), otur 
efter (fg. eptir, yngre troligen iftir) synes öfvergången i > y 
bero på den följande konsonantens labiala natur; jfr fsv. former 
sådana som gyvee, gyfta, bykkia, bydi. Att i )tur öfver-
gången från i till y redan tidigt inträdt, synes af den på en 
gotländsk runsten tre gånger uppträdande formen ilbtir (se 
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Säve, G. U. s. 40, nr , 17), där ännu den »omljudet» värkande 
labialen kvarstår. 

y, y motsv. äldre u i sy'va sofva (fg. sufa), b•ymbyl 
märke (fsv. kumbi), Atsa putsa (t. putsen), by`p buse (t. 
batze), spyt spott (fsv. sput). Hvarpå här målets y kan bero, 
synes ovist. Möjligtvis är spyt den omljudda formen af en ur-
sprunglig 1-stam, fsv. sput, spot (mask. ock neutr., se Rydq. 
III, 189) den oomljudda; äfven danskan ock sv. diall. hafva 
formen spyt (Rietz s. 662 f.; Rydq. II, 113), isl. spottr m. 
jämte spott n. — Om y i Ofta, bgfgl, nt se § 93. 

Om y såsom senare del af diftongerna ety, ey, fly se §§ 
126-30, 134-5, 142. 

motsv. regelbundet fg. i uti ändelser, t. ex. 
c/Kol dörren 
lan låset 
kåltp4 köpten 
keth kalladen 
dks oxe 
flyhm flugen 
d alm dalen 

fg. durin 
fg. lasit 
fg. kauptin (2 pers. pl.) 
fg. kalken (2 pers. pl.) 
fg. uxi 
fg. ftugin 
fsv. dalin. 

2. har bortfallit i sing. af  svaga A-konjugationens 
preteritum, t. ex. Ula kallade (fg. kailapi). 

Om halfvokalen 	ingående såsom förra delen af förbin- 
delsen yu, se § 145. 

e. 

e motsv. äldre i före r, så ofta vokalen var lång 
eller enligt målets ljudlagar i yngre tid förlängts (jfr däremot 
§ 95); t. ex. 

k eller nk I 	 fg. jr 
Ar ser 	 fg. sir 
ner ner 	 fg. nitr 
vb.cla vörda 	 fsv. vira 
riggra regera 	 t. regieren. 

Orsaken till i:s öfvergång till e är tydligen att söka i det 
följande r, hvilket i målet har en afgjord böjelse för öppna 
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vokaler näst före sig. Så har det ombildat fg. kort y till 0 
(se § 108) ock fg. kort e (d. v. s. a) till ce (se § 106). Jfr 
härmed r:s inflytande i samma riktning i många sv. diall., då 
t. ex. ä öfvergår till a ock ö till öppet o (se Nn, Fr. 1j. §§ 
34, 64). 

I det enda ordet y_lr här (fg. hier) står e för äldre e. 
e har bortfallit uddljudande i råsmus Erasmus 

ock pist'l epistel, naturligtvis i anledning af aksentueringen. 

0 

förekommer endast i diftongen oy, om hvilken se § 142. 

förekommer endast i förbindelsen ut, om hvilken se § 145. 

a. 

a, a motsv. regelbundet fg. e, så ofta detta är 
kort (isl. e, 9), dock icke före r (se § 106) eller mellan i (j) 
ock endast en följande konsonant, i hvilket senare fall e redan 
tidigt blifvit långt ock utvecklats i likhet med det ursprung-
ligen långa e (se § 140). Ex. 

hast häst 	 fg. hestr 
våg väg 	 fg. vegr 
håndyr händer 	fg. hendr 
låggir längre 	fg. lengr 
b4tyr bättre 	 fg. beter 
bast bäst 	 fg. bestr 
mast mest 	 fg. mestr 
da, ha det 	 fg. Det 
lisa läsa 	 fg. lesa 
jålpa hjälpa 	 fg. hielpa 
sågdt sade 	 fg. segDi 
»tjalk mjölk 	 fg. mielk 
ald eld 	 fg. eldr 
aln aln 	 fg. ein 
jalt höll 	 fg. pl. hieldu 
Dal föll 	 fsv. fil, hos NEOGARD fjell 
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84/a sälja 	 fg. selia 
56,1vgr själf 	 fg. sielfr 
ånh intet 	 fg. engti 
Myr råder 	 fsv. feeder 
svamn sömn 	 isl. svefn 
vgidtcr väder 	 fsv. vszeper 
tyalt tält 	 fsv. theld 
vinsAap vänskap, 	jfr fg. hiskepr, 
bents4ap boskap m. fl. 	lekisskepr, raipskepr 

ord på, -.94ap 
sp4gla spegel 	 fsv. spegil 
snåldur snäll 	 fg. sneldr ock snieldr 

(Söderberg s. 30) 
tråskuld tröskel 	fsv. prEeskulli: 
rdblia räkna 	 fsv. nakna. 

Äfven i följande former synes oss a vara att återföra till fg. e: 
stalpa stjälpa, där målet saknar den i fsv. stitelpa uppträ-

dande brytningen 1). 
jag högg motsv. det i runor förekommande hiak. 
naggr njugg har bibehållit det ursprungliga e, som i sv. upp-

träder brutet ock i isl. genom v-omljud öfvergått till fa i 
hnoggr. Jfr fg. stinqva, singis, sinkar utan brytning. 

bråka brygga har på samma sätt bibehållit ett ursprungligt e 
(jfr ags. breovan.). I isl. skulle infinitiven, om den funnes, 
heta med v-omljud bryggva (ss. tyggva af *teuvan) eller 
broggva (ss. hnoggva af *hneuvan). 

fa'mna (om)famna har ss. denominatift verb afledt på -ja regel-
bundet omljud, liksom det isl. fe5ma. Sv. famna däremot 
är liksom isl. fabla ett verb efter svaga A-konjugationen. 

0/ 	köl står väl för äldre by g med förlust af j. Ordet hette 
väl i fg. kiel ock Motsv. fsv. kjol, isl. kj$21r, på samma sätt 
som fg. miel, Brater, raielk motsv. isl. mj21, smj2r, raj21k. 

kvånda tända ljus är att jämföra med fsv. kvindla tända ock 
isl. kynda för *kvinda. 

spOldra spillra motsvarar ej noggrant det sv. spillra, utan är 
att sammanställa med isl. spjald, sv. spjäll, under det att 
spillra (n. spildra) ställer sig vid sidan af isl. spilda. 

i) Om rätta uppfattningen af förhållandet mellan brutna ock obrutna 
former af samma ord se Paul s. 193 ock 187 fl 
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I svåvgl svafvel (mit. svewel) ock baby brännvinsglas 
(mit. beker) synes a vara bibehållet från det språk, hvarifrån 
orden lånats. — al al kan vara lånadt från d. el eller vara 
en ursprunglig form, motsv. isl. elrir, t. eller. 

I några få ord motsv. a ett ursprungligen långt e 
(som annars i målet uppträder såsom q), hvilket dock redan 
i fg. torde hafva förkortats, t. ex. gas gäss, lagyr lägre, sagg 
säng, vag f. vinge. 

I åtskilliga ord motsv. a äldre a: 
draga draga (fg. draga). Här har a inkommit i inf. från de 

former, som i fg. hade e på grund af följande gi, ss. dregit, 
dregi (se Söderberg s. 29). 

/4ta låta, grava gräfva; fg. lata, grafa, men fsv. iwta, grasva 
jämte lata, grava. 

has'l hassel har kanske fått a för a genom inflytande af fsv. 
luzesli neutr. 

gran gran har sitt a tvifvelsutan från pl., som i många sv. 
ock n. diall. heter gräner. 

kramp är lån från t. krampf. Har a inkommit i sing. från pl. 
krämpfe? 

lada lada, lalp (salt)lake, at ett (fg. att); 
dessutom icke sällan i obetonad stafvelse, t. ex. -gams 
åkande, dåras deras, hånas hännes (fsv. hwnnar), samt genom-
gående uti komparativens ändelse, t. ex. &lm flere, tråggara 
trängre, grdvara grofvare, utgående från fg. fiaira o. s. v. 

a motsv. rsp. i uti agybbarg Ingeborg ock stansa 
Stina. 

a motsv. rsp. ö uti stramigg strömming. 
Om a i avar se § 138. 

ca. 	• 

ce, ce motsv. regelbundet fg. kort e före r utom i 
det § 140 nämda fall, t. ex. 

svepra, svära 	 fg. sveria 
sActra skära 	 fg. skiera 
getra göra 	 fg. giera 

rygg arfvinge 	 fg. erfingi 
vctra, vara 	 fg. vera 
gc,frt gärde 	 fg. glo*. 
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vctrcl värld 	 fg. vereld 
hr g herre 	 fg. herra 
yera kärra 	 fg. kerra 
er ärr 	 fg. er  
j&r9,0 hjärna 	 fsv. hkerni 
stychnet stjärna 	 fsv. stimma 
stjcert stjärt 	 fsv. sticerter 
sniera snärja 	 fsv. sneeria 
kv&ryt kvarn 	 fsv. qvtern 
bicerg bärg 	 fsv. bkergh 
jeerta hjärta 	 fsv. hkerta 
tv&r tvär 	 fsv. flveer 
Werka lärka 	 fsv. kerikia 
kvcerk f. (jämte kvark 

n.) strupe 	 isl. kverk 
rctr scrotum 	 isl. hrear 
spcer n. sparre 	 jfr isl. sperra 
spjcer n. fena 	 isl. spjgr n. pl. 

§ 107. I några få ord visar sig ce, där f. eller fsv. hade a: 
I små/Y/ svål, fsv. svarper, isl. svgr5r, fg. suarDsprang utgår ce 

tvifvelsutan från dativen, som en gång måste hafva hetat 
ss. i isl. sver5i, enär ordet är 1j-stam. Jfr d. mer. 

Or kar motsvaras i fg. af  kar (förekommer i Gotlandslagen blott 
i nom.), i isl. af  kor. Vi tro förhållandet mellan dessa 
båda former vara följande: ordet böjdes älst (troligen i 
följd af aksentförhållanden')) kas, kazes, kazö, kas; i de 
former, som hade z, öfvergick detta till r ock värkade på 
vanligt sätt i-omljud på det föregående a 2); man fick då 
böjningen kas, ker(i)s, keri, kas; r utträngde s i de 

Vi hålla det nämligen för högst sannolikt, att äfven hos A-
stammarne aksenten en gång intagit olika plats i olika kasus (liksom 
i litauiskan). Åtskilligt, som antyder ett dylikt förhållande, har numera 
PAUL påpekat (Paul-Braunes Beiträge VI, 545). Till hvad där ock här 
ofvan anförts vilja vi endast lägga, att förhållandet mellan fsv. högher 
(=*haugti-) ock isl. har, fg. haur (= htiuha), mellan isl. hj61 ock 
hvel m. m. på detta sätt vinner sin otvungna förklaring. På åtskilliga 
andra hithörande företeelser är det ej här platsen att ingå. 

Att z- (r-)omljudet äfven är östnordiskt, något som man i 
allmänhet icke synes antaga, anse vi nämligen vara vist på grund af 
sådana former som fsv. heart, fg. oyra, Fårömålets rayr, kr, fjer m. m. 
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former, där detta fans, men i afseende på vokalen har 
enhet i böjningen åstadkommits genom att låta antingen 
a eller e intränga i de kasus, där det ej förut fans. På 
samma sätt tro vi det förhålla sig med växlingen mellan 
a ock e i fsv. glar (ock glas!) ock isl. gler. Är icke t. 
o. m. i glas den gamla nominativformen bevarad? I 

Mr bar, fsv. bar, isl. borr beror väl vokalväxlingen på samma or-
saker, ty äfven här står r för äldre z (indoeuropeiskt s), såsom • 
synes af lit. btisas, el. boett 

Förhållandet mellan vokalerna i yerga ock rsp. sarga är oklart. 

§ 108. a, a motsv. 'regelbundet fg. kort y före r, t. ex. 
far förr 	 fg. fyr 
sOrta skjorta 	 fg. skyrta 

fg. f3rreti ftlirjb förste 
g6trla omgjorda 	 fg. gyrpa 
bk(1 f. 'börda 	 fg. byrp 
sOrci skörd 	 fsv. skyr') 
tåre törne 	 fsv. p3rrnir 
färta fyrtio 	 fsv. fyrtighi. 

Äfven för följande ord måste vi förutsätta fg. y: 
tar (jämte tar) torr. Ordet är ursprungligen en U-stam (got. 

paiirsus) ock bör sålunda ursprungligen hafva haft i-
omljud i de flesta kasus, men i några saknat detsamma 
(se Söderberg s. 12). Den omljudda formen föreligger i 
fsv: förr, pirr ock kan för fg. förutsättas ss. pyrr; den 
oomljudda uppträder i fsv. torr, isl. Dum 

meirgun morgon har i pl. ma'rnar. Denna pl. utgår från en 
fg. pl. *myrgnar af *myrginn, hvilken form förekommer 
i isl. jämte morginn, morgu.nn. Om förhållandet mellan 
formerna myrginn ock morgunn jfr Söderberg s. 9, 
Paul s. 406. 

barn borst. Ordet är 1-stam ock hade således ursprungligen 
omljud i en del kasus. Den omljudda formen visar sig i 
fsv. börst ock måste förutsättas i fg. hafva haft utseendet 
byret; den oomljudda formen är fsv. borst, isl. buret. 
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clorg spänntorn är troligen på samma sätt att förklara. Isl. 
dorg f. har visserligen pl. dorgar; men ändelsen -ar kan 
här vara yngre lån från A-deklinationen ss. hos så många 
andra fem. i I-deklinationen. Äfven andra sv. diall. hafva 
en form dörj, som förutsätter äldre *dyrg. 

I ett par ord beror 	på lån från annat språk, 
nämligen stan större (lån från rsp., fg. storan), måla skvalt-
kvarn (lån från d. molla). 

I några ord motsv. o fg. kort i före r, nämligen: 
1c6rka kyrka 	 fg. kirkia 
ml,- vi 	 fg. vin 
hårcla (ald) öfvertäeka 

(eld) med aska 	 isl. hir5a. 
Här har i först öfvergått till y i anledning af det följande r 
(enl. § 95), samt sedan y på vanligt sätt till o. (enl. § 108). 
Mellanformen vyr anföres af NEOGARD. 

Om t9 ingående i diftongen 6ty se § 134-5. 

a. 
a, a motsv. regelbundet fg. kort a, isl. a, t. ex. 

hat hatt 	 fg. hattr 
lamb får 	 fg. lamb 
ragg spant 	 fg. rang 
g _åmal gammal 	 fg. gamal 
våra (handels)vara 	 fg. vara 
åka åka 	 fg. aka 
åkyr åker 	 fg. akr 
na'sar (pl.) näsa 	 fg. pl. nasar 
håga hugga 	 fg. hagga 
någgl nagel 	 fsv. naghl 
våksa växa 	 fsv. vaxa 
bal håll 	 fsv. baller 
MO hård 	 fsv. haat er 
vamb våm 	 fsv. vamb 
kålar kallar 	 fg. kallar 
kåla kallade 	 fg. kallaPi 
åyga öga 	 fg. auga 
dlesar oxar 	 fg. uxar 

Sv. landsm. N. B. I. 	 23 
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på/pka pigan 	 fsv. pikan 
etrn örn (NEOGARD an) 	fsv. am n jämte öm'). 

grås gräs är i afseende på vokal ursprungligare än fsv. gross; 
jfr isl. gras. Likaså är årund ärende en äldre form än fsv. 
:eran& (jfr fht. arunti, fsax. arundi), där i-omljudet inkommit 
genom en sammanblandning med formen rindi, som utgår 
ur *arindi, under det att årunch ock det fsv. *arandi (af 
hvilket cerandi är en ombildning) utgå ur *arundi; om för-
hållandet mellan de ursprungliga sidoformerna "arundi ock 
*arindi se Paul s. 401 if. 

a, a motsv. regelbundet fg. långt a, isl. å, t. ex. 
f nåt natt 	 g. nat  

md må 	 fg. ma (pres.) 
f måh måtte 	 g. matti  

0. så 	 fg. sa  
fd få 	 fg. fa 
sid slå 	 fg. sia
tråtan tretton 	 fg. pretan 
clår de (fem.) 	 fg. Par 
skål skål 	 fg. skal 
såg såg v. 	 fg. pl. saghum 
gråta gråta 	 fsv. grata 
lågyr låg 	 fsv. lagher 
/dm loge 	 isl. iéfi 
såpa såpa 
hå hon 	 fg. han, haan. 

I några ord beror det långa a på analogibildning efter andra 
ord 1. former med fg. långt a, t. ex. gå gå (fg. ganga, ombil-
dadt efter fg. fa på grund af likheten i pret. ock part.), std 
(fg. standa), gåt gått, sig stått, fåt fått, skit slagit. 

a, a motsv. rsp. ä i skrådart skräddare (isl. skrad-
dari), lakt (tak)läkt. 

a har bortfallit uddljudande i prgzla april; midlju-
dande i åndms Andreas, Anders; samt slutljudande regelbundet i 
infinitiven, så ofta det kommit att stå efter vokal, t. ex. bdIc bo 
(fg. boa), tråg tro (fg. troa), sk, se (fg. sia), gi gifva (fg. 
giefa; jfr rsp. ge), klk, kläda, klä. 

1) Formen ann beror naturligtvis på analogibildning efter genitiven 
arnar, arna; jfr Paul s. 184 if. 
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Om a ingående i diftongerna ab ag se §§ 124-5, 131-2. 

a, a motsv. regelbundet fg. kort o (isl. o eller u 
före r + konsonant, se Söderberg s. 16, 17), t. ex. 

kdrn korn 	 fg. korn 
Mr,/ horn 	 fg. horn 
arm orm 	 fg. ormbr 
tetrka torka v. 	 fg. porka 
meirgun 	 isl. morgunn 
tar torr 	 isl. Purr 
sarg sorg 	 isl. sorg 
tar,s töras 	 isl. Dora 
tdryi torn 	 isl. Dorn 
kart kort 
	 isl. kurtr 

kans kors 	 fsv. kors 
tartst törst 
	

fsv. thorster 
tartsk torsk 
	

isl. porskr 
tdircieyn/ tordyfvel 
	

isl. t6rd5,fil1 
fetrka gaffel 
	

jfr isl. forkr, lat. fu.rea 
ta/v tolf 
	

fg. tolf. 
snetrpa snörpa har väl äfvenledes gammalt o. 

I gdrcl jord (fg. iorp) motsv. a fg. o uppkommet 
genom u-omljud, isl. 2. Dylikt u-omljud är i fg. sällsynt ock 
visar sig (enligt Söderberg s. 28) endast i 5 ord i forngutnisk 
skrift. Emellertid tro vi, att man äfven för nedan anförda 
ord, till hvilka motsvarande former i fg. ej anträffats, måste 
förutsätta äldre former med genom u omljud uppkommet o, 
hvilket återfinnes i Fårömålets nuvarande former: 

gydrcl gjord (fem.) 	fsv. giordh 
tgyikyr tjock 	 fsv. thiokker 
necklan någon 	 fsv. nokor 
ndkagyr naken 	 isl. n2kkviör, nekkvi5r. 

Dock är det naturligtvis också möjligt, att dessa ord äro 
lånade från rsp. i yngre tid, något sem särskildt beträffande 
tgYikyr är troligt. 

a motsv. fg. u: 
1. regelbundet i ändelser, t. ex. 
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pålle& piga 
kil set strumpa 
åggan ögon 
bfta b eto 
tåa ock tii4u tio 

fsv. ack. piku 
fsv. ack. husu 
fsv. pl. ögu.n 
fsv. 3 p. pl. bitu 
fg. tiu; 

2. dessutom i åtskilliga ord utan någon bestämd regel, men 
företrädesvis i grannskapet af 1 (jfr inflytandet af r, se ofvan 
§ 115 ock Söderberg s. 16, 17), t. ex. 

falk folk 	 fg. fulk 
galv golf 	 fg. gul" 
»Alka mjölka 	 fg. mulka 
sam (ännu på 1850-talet 

sum) som 	 fg. sum 
Måka skrocka (om höns) 	sv. klunka. 

I många ord beror förekomsten af a tvifvelsutan 
därpå, att ordet lånats antingen från rsp. eller danskan eller 
ock tyskan, t. ex. dreitnzgg drottning (men fg. drytning), Mir 
svår, sndl snål, tant tomt, tafs tofs, dd_tlm dålig, skrdiblugyr 
skroflig, te.oilm pjollrig (d. tåbelig), hdpec märr (d. hoppe), 
hetvud hufvud (d. hoved), rdita råtta, keih kotte, gnfour grof 
(mit. grov) m. fl. 

a, a har uppkommit genom kontraktion af va uti 
heir hvar adv., kam kom pret. (fg. qvam). 

I rätt många ord är a svårt att etymologiskt för-
klara, t. ex. keclosa käxa, säga emot, na nu, treiska tröska, 
skab skabb, idka si d v pallra sig åstad, eg. jämka sig af, 
treitgr trött, sniir snor, samt slutljudande i personnamn sådana 
som stå& Staffan, tårna Tomas, påla Pälle, jaa Jakob, lira 
Lars. 

u. 

§ 121. ?k motsv. regelbundet 
eller i kort obetonad stafvelse (jfr 

ftildyr full 
gul guld 
stuk stock 
rus häst 
biten botten 
buk bock  

fg. kort u i lång stafvelse 
§§ 145, 147), t. ex. 

fg. fuldr 
fg. gull 
fg. stukkr 
fg. rus, isl. hross 
fg. butn 
fg. bukkr 
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um om 	 fg. um  
up upp 	 fg. up 
såndyr sönder 	 fg. s-undr 
ust ost 	 fg. ustr 
gdmyl f. gammal 	 fg. gamul 
bindin bunden 	 fg. bundin 

m. fl. part. pret. med samma afljud 
tiindyr tunn 	 fsv. pu.nner 
gut neutr. godt 	 isl. gott 
titknugyr töcknig 	 jfr isl. poka. 

Om u i årbuda se § 36, årundi § 111, t -Odund2• § 133, not 1. 
u motsv. fg. kort o i bur t bort (fg. bort), us oss 

(fg. os), ?k ock (fg. ok). 
Ett reduceradt u (y) har regelbundet inträdt mel-

lan r eller 1 ock en omedelbart föregående icke homorgan kon-
sonant. Att denna »hjälpvokal» i målet är y, beror på den 
starka labialisering, som här tillkommer r ock 1 (se § 2). 
Äfven i fsv. användes ju ej sällan tecknet u i denna ställning, 
i synnerhet om föregående stafvelsen innehöll u, t. ex. su.ndur, 
fughul. Jfr ock den nyisl. skrifningen maäur, som nu visser-
ligen uttalas ma5ör, men som väl anger ett äldre uttal ma5ur. 

Ex. recydyr röd, råytyr rötter, ttindyr tunn, fggyi segel. 
§ 1231/2. u har bortfallit i fint tionde, fg. tiunt. 
Om g ingående -i diftongerna ag, ag, qg se §§ 131-2, 

136-8, 143-4. 

Diftonger. 

at. 

aj motsv. regelbundet fg. al, isl. el, t. ex. 
ban ben 	 fg. bain 
stam sten 	 fg. stamn 
gag get 	 fg. galt 
mag mer 	 fg. mair 
/164,ra flere 	 fg. fiairi 
dann dem 	 fg. Daim 
hagn, hem 	 fg. halm 
breqclyr bred 	 fg. braipr 
kneqsta gnista 	 jfr isl. gneisti 
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ditur etter 	 isl. eitr 
beg,sktr besk 	 isl. beiskr 
dag deg 	 isl. deig 
ttgtb. Erik 	 isl. Eirikr 
getgpa gäspa 	 isl. geispa 
sam n sen 	 isl. seinn 
mon, hvem 	 isl. hveim. 

I låneord företräder cq äldre äi (ej, äj), t. ex. spågt 
späja, fe4a aja, kesa välja (d. keise), /eq/i någorlunda (d. 
meqstyr mästare, mäster (t. meister), s6,7cgrhag säkerhet m. fl. 
ord på -hag (t. -keit). — gast m. kall blåst är kanske ej lä-
nadt från t. geist, utan en ursprunglig nordisk form, motsva-
rande den tyska; jfr isl. geisa, geispa af samma rot. 

Om diftongens förkortning till a se § 149. 

ay. 
ay motsv. regelbundet fg. oy, isl. ey, t. ex. 

Myra höra 	 fg. ho3rra 
detY dö 
	

fg. doya 
ayb• m. oxe 	 fg. oykr 
my mö 
	 fg. moy 

&yra öra 	 fg. oyra 
delyva dava 	 isl. deyfa 
gay.  skälla 	 isl. geyja 
kb.  ra köra 	 isl. keyra 
råika röka 	 isl. reykja 
bdtyga böja 	 isl. beygja 
«tyga töja 	 isl. teygja 
myr m. bössa 	 isl. reyrr 
rayn fem. rönn 	 jfr isl. reynir. 

Troligen beror också ety på äldre oy i dcyg/a ögla (jfr fg. 
auga) ock hdyga höja (jfr fg. haur). 

	

§ 	127. irty motsv. fg. långt y, isl. ce , 	i några få ord, 
hvilka enl. § 134 borde i stället hafva diftongen oy, nämligen: 

rays ryss 	 fg. Ryz 
setyva söfva 	 isl. scefa 
netyga st nöja sig 	 isl. gncegja 
drdtyga dröja 	 isl. drgja. 

ay har väl här i yngre tid inträdt i stället för det regelbundna ey. 
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ay motsv. isl. Qu i hdgysa ösa (isl. 2usa), åygka 
ömka (isl. 2umka), trayst tröst (isl. tnust). Troligen föreligga 
här analogibildningar. 

ay motsv. isl. jå, 	fe i snay snö, slygir slö. 
Ensamt stående är ty i båysar byxor (mit. boxe). 

Om diftongens förkortning till a se § 149. 

au. 
au motsv. regelbundet fg. au, såväl då detta är 

isl. 2u, som då det är isl. 	å, t. ex. 
åyga öga 	 fg. auga 
clåttelyr död adj. 	 fg. dauPr 
låypa löpa 	 fg. lau.pa  
day ehuru 	 fg. pau 
åymbyr öm 	 isl. 2umr 
gak gök 	 nukr 
båyla böla 	 nyisl. baula, 

jfr is!. b2ula ko 
måyra myra 	 jfr isl. murr 
blåytyr blöt 
	

ist. bl2utr 
hayst m. höst 
	

is!. 13.2ust 
dayn lukt 
	

is!. d2unn 
måla äta gnagande 	 nnula 
lay m. lödder 	 isl. 12ug? 
diåypyr djup adj. 	 fg. diaupr 
djayr 'djur 	 fsv. diur 
Ona ljuga 	 isl. ljtiga 
fetykyr sjuk 
	

isl. sjiikr 
råyta ryta 	 is!. hrjåta 
layp lopp 	 isl. hljåp 
tyåyta tjuta 	 Nåta 
nOtyn m. njure 	 fsv. niura neutr. 
jagn blixt 	 fsv. liu.ng(elder). 

Troligen är ag ursprungligt äfven i gnåyla jämra sig 
(fryksd. gn03; se Nn, Ordb. s. 34), Mysa skål (fryksd. kels; se 
Nn, Ordb. s. 53), njåysta nystan (fsv. nysta), nya, nåva (se 
§ 22) nära (mit. nouwe noga). 

ag motsv. fg. kort u i Vagt, tyåva (se § 22), 
fg. tiughu, där 11 måste hafva förlängts tidigt, hvarefter det 
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på så sätt uppkomna iii i likhet med gammalt På blifvit iau. 
Jfr för öfrigt Söderberg s. 22, not 2. 

Om diftongens förkortning till a se § 149. 

q. 

§ 133. q motsv. regelbundet fg. långt i, isl. i, t. ex. 
b4ta bita 	 fg. bita 
s se 	 fg. sia q  
svan svin 	 fg. svin 

i 	 fg. i 
tra?, tre 	 fg. prir 
ma4n, fem. min 	 fg. min 
qs is 	 isl. isa 
lqhn liten 	 isl. litill 
kvai, fäfålla 	 isl. kvi 
6."fleare ekorre 	 isl. ikurni 
pka piga 	 isl. pika 
se:92» m. kanttåg på nät 	isl. sima neutr. 
skyn slem 	 isl. slån 
ts7 (vagns)tistel 	 isl. 
stapn (fisk)stim 	 isl. stim 
tåglund 1 ) f. underrättelse 	fsv. til3andi ') 
såylet sida 	 isl. sia 
iåpm kvast 	 isl. limi 2) 
ba4 bi 	 fsv. bi, isl. 135'r 
bq vid 	 mlt. bi, t. bel 
fkunch fiende 	 fsv. flanell 
klq kli 	 mit. kilo, mht.kliwe 3) 

Här likasom i fg. hugunda, sannundum (se § 15, not) samt 
målets druncb (se § 111) har gotländskan i penultima bibehållit det 
äldre u, som i fsv. tipandi, höghiandi, serandi öfvergått till a. 
Om förhållandet mellan det äldre u ock det yngre a samt det med u 
sidoordnade, på »stammabstufung» beroende i uti höghindi, tidhindi, 

sannind m. in. se Paul s. 343 if., 400 if. ock flerst. 
CLEASBY-VIGFUSSON har »limi. pronounced Ural»; men såväl den 

gotländska formen /4129 som andra sv, diall:s lajme (Rietz s. 404) 
angifva otvetydigt, att i ursprungligen måste hafva varit långt. 

Möjligtvis är ordet ej lånadt från tyskan. Det råkas hos PEDER 
Mins« (Konstboken kap. 222) under formen kly. År detta den in- 
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pa'gket piska 	 It. pitske 
vrår& april 	 lat. aprilis. 

Med ledning af ofvan anförda ord kan man antaga ursprung-
ligen långt i äfven hos följande ord: 
agl id (fisk) 
rågh m. vrist; vore i isl. 'risti, jfr rist f. 
sågsec syrsa synes vara uppkommet af "sihriksa, sammansatt 

af si- alltid ock hrika gnissla (jfr nyisl. hrikta, n. riksa),.. 
såsom tyckes framgå af ordets former i de nordiska dialek-
terna: n. sirikse, d. diall. sirridse, sv. diall. sirsa för "sirksa. 

rsp. syrsa tro vi y vara att förklara genom invärkan af 
det följande r; jfr § 95. Jfr Aasen, Ordb. s. 652. 
Öfverraskande är q i Myt tå (fg. ha för ta), Nra fyra. 

(fg. flurir). 
Den genomgående diftongisering af ursprungligen långt 4. 

som sålunda i Fårömålet inträdt, har sina motsvarigheter i 
många nordiska diall. samt i åtskilliga andra språk ss. tyskan 
ock engelskan. jfr norrb. eis is, beit bita; dal. baita bita,. 
draiva drifva; smål. graina grina, skaina skina (Rydq. IV, 
145); n, leiv lif, beita bita (Aasen, Gramm. s. 11); t. els, beissen,. 
mein; engl. ice, bite m. m. Utvecklingsgången vid diftongise-
ringen har varit: t > i (den sammansatta aksenten är kanske-
ursprunglig) > v?, > e (så i äldre engl.; se Sweet s. 60) >q (så 
i Fårömålet, sv. ock n. diall., äldre engl., se Sweet s. 65, ock 
att dömma af skriften äfven i äldre tyska) > at (så numera i. 
engl. ock t.) > a? (så i sv. diall.). — Hvad beträffar tidpunkten 
för diftongiseringens inträdande i målet, så är den svår att 
noggrant bestämma. NEOGARD skrifver kreita krita, leif lif,. 
kneif knif, ock TOFTtN har ej i flere hithörande ord. Men redan 
före NEOGARDS ock TOFTÅNS dagar (början ock midten af 1700--
talet) måste diftongiseringen hafva försiggått; ty annars skulle 
det af fg. kort i före enkel vokal i yngre tid, troligen dock. 
icke under allra sista århundradena, genom förlängning upp--
komna i också hafva deltagit i diftongiseringen, hvilket icke• 
är fallet, t. ex. liva lefva (fg. lifa), vid vid (fg. ve) ra. m.;. 
se § 88. 

hemska nordiska formen med y uppkommet genom v-omljud (jfr mht. 
kliwe) ss. i fsv. bly (mht. bli, gen. bliwes )? 
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ay. 

§ 134. oy motsv. regelbundet fg. långt y, isl. 	03, t. ex. 
clåyna dömma 	 fg. dyma 
boYn bön 	 fg. byn 
dhitrar döttrar 	 fg. dytrir 
n6ty ny 	 fg. flyr 
bt9.y by 	 fg. byr 
tr6;y tre 	 fg. P17 
oyr ur 	 fg. yr 
knyta knyta 	 isl. knyta 
rislyra röra 	 isl. hrcera 
Ulka höta 	 isl. hceta 
gryn grön 	 isl. grcenn 
b6y;tclyr bönder 	 isl. bcendr 
reiy.  tyr rötter 	 isl. rcetr 
klyvur klor 	 isl. klcer 
loyr varm 	 isl. hlyr 
/oi skydd 	 isl. hlY 
shiygyr händig 	 isl. slcegr 
åra pigga upp 	 isl. cesa 
6ystyr yster 	 isl. cestr 
råyga röja 	 isl. rcegja 
le9-0 folk, menighet 	isl. 10r 
c16'y dy 	 fsv. dyi 
sb.6yh neutr. skjul 	 isl. skYli. 

I låneord har målet på samma sätt 6ty för äldre långt y, 
t. ex. bly bly (jämte bla4, som är den inhemska formen), 
Syka dyka, &styv tjuf (d. tyv; den inhemska formen 4-ag före-
kommer också). 

Motsvarigheter till denna diftongisering råkas i sv. ock n. 
diall. (se L11 s. 90, 128, 129; Aasen, Gramm. s. 14) samt i 
tyskan, där ju mht. långt y (tecknadt ju) regelbundet mot-
svaras af öy (tecknadt äu). Gången af diftongiseringen har 
väl varit: y > > yy > oy > 6W. Den bör hafva ägt rum 
samtidigt med den i föregående § omnämda öfvergången i> 
q, ty ett genom förlängning af fg. kort y uppkommet långt 

diftongiseras ej. Dock tyckes det, som om ännu på NEO-
GARDS tid diftongen ej i alla ord stadgat sig, ty han skrifver 
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möyta, söyt, gröin, beröyma (egendomligt nog har den till 
tiden yngre TOFTAN beryma), men däremot byker (men TOFTAN 
b öjk ar), ryter. 

§ 135. I ett enda ord Oyld köld motsv. oy äldre kort 
y; jfr fsv. kyld, isl. kuldi. 

ag. 

långt u, isl. 	t. ex. 
fg. pu 
fg. hus 
fg. ut 
fg. tu 
fg. fiurtan 
isl. tån 
isl. såga 
isl. såpa 
isl. frå 
isl. brinn 
isl. lts 
fsv.. sluka 
isl. skår 
jfr fsv. knula. 

till ag, t. ex. 
mit. sluten 
d. mulig 
d. pludselig 

kallunen 
mht. gnuoe, gulle 

(Weigand I, 656). 
Motsvarigheter till öfvergången u> ag äro sällsynta; jfr 

dock Aasen, Gramm. s. 13, Sweet s. 65 ock WINTELER, Die 
Kerenzer Mundart, s. 122. Vi tänka oss utvecklingen från u 
till ag hafva försiggått på följande sätt: > > uu> og (jfr 
öfvergången från it till ou i ags. fi, engl. thou, nu uttaladt 
thau m.. m., Sweet s. 60; mht. hös, t. haus för äldre *bons) 

§ 136, ag motsv. regelbundet fg. 
dag du 
hays hus 
agt ut 
tag tu 
fidgrtan fjorton 
tagn gärdesgård 
sdgga suga 
sgypa supa 
frag fru 
bragn brun 
lags lus 1) 
sluka sluka 
sAagr skur 
knagl knöl 

Afven i låneord har långt u öfvergått 
sluta sluta 
mgglzAt möjligt 
plågsliy plötsligt 
kaldun neutr. inälfvor 
nagk nog 

11 I pluralformen /atts löss föreligger lån från singularis. Den 
regelbundna pluralen vore lys (se § 149 d.) = isl. lYss. 
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> og (jfr nyl. bröut för isl. br2ut 1) o. d., Freudenthal, Nyl. s. 

	

41) > 	(jfr råg. fiåut för äldre *flöut, isl. fieut o. d., FREU- 
DENTHAL, Upplysningar om Rågö- och Wiehterpalmålet, § 16; 
Kerenzer Mund. baya bo, traya tro; n. heus för isl. hts, Aasen, 
Gramm. s. 13). — Öfvergången u > ag är genomförd på TOP-
TENS tid, hvilken regelbundet har teckningen itu, men i SPE-
GELS Rudera Gothlandica (se s. 8 ofvan) af år 1683 hafva vi funnit 
thun gärdesgård (det enda hit hänförliga exempel, som där 
anföres), af hvilken enda form man kanske icke får sluta, att 
öfvergången då ännu icke inträdt. 

I några få ord motsv. ag äldre kort u, som synes 
tidigt hafva blifvit förlängdt i anledning af följande konsonants 
bortfall: dåva för daya enl. § 22 (fg. duga), fa yl fågel (fg. 
fugl), snåyla snöfla (It. snuffeln, sniiffeln, från hvilken senare 
form rsp. snöfia utgår). — kåAalayn kakelugn är väl lån från 
d. kakelovn 1. mlt. kalkeloven, ty den inhemska formen för 
ugn är ngn. 1 så fall visar detta ord, att äldre ou i målet 
utvecklat sig till ay, ock det utgör sålunda ett starkt stöd för 
den åsikt vi i föregående § framstält, nämligen att det långa 
u utvecklats till ag genom öfvergångsstadiet ou. 

I några ord motsv. ag äldre långt o, hvilket väl 
först öfvergått till långt u ock sedan diftongiserats på vanligt 
sätt: stayr (jämte styr) stor (fg. stor), aula 2) Olof (fg. Olauir), 
6,"y/Atn lille Olof. 

å,var pron. vår (pl. digra) står närmast för åyar (enl. § 22), 
ock detta måste vara genom diftongisering uppkommet af äldre 
uar, oar. Af detta pronomen finna vi i fg., jämte formerna 
or orum oru, äfven vari samt i kod. B. var varom varo. Det 
är möjligt, att i dessa senare former det begynnande v är tecken 
för Vokalen u såsom så ofta i fg. (t. ex. barnvm, eu.nv, tiv, 
vm, vppi, dravm, flvgura m. fl. ex.; se Söderberg s. 5 not), 
ock att vi här hafva det förutsatta tiar med tonvikten på u 
(i isl. ock fsv. genom kvantitetsomflyttning uår-, vår-; jfr iarn > 

Likaså förutsätter väl fsv. ö för äldre 911 (t. ex. öga, döper) 
ett mellanstadium öu (og). 

Kan den å en gotländsk runsten (Säve, G. U. s. 44, nr 82) 
förekommande formen aula åsyfta att återge Olof med redan difton-
giseradt o? I så fall kan åtminstone icke stenen förskrifva sig från 
1000-talet, såsom Säve, G. U. s. XXXVI förmodar. 
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järn), SOni i Fårömålet.gifvit gvar (ännu hos NEOGARD oe, oa, ott). 
Denna gotl. form gåfve således ett starkt stöd åt (len af BUGGE 
ock senare äfven af HOFFORY ock PAUL framstälda förklarin-
gen af isl. vårr, enligt hvilken verr står för äldre "liarr ock 
ännu äldre *e.sarr, där s (enligt Paul s. 425) bortfallit för att 
åstadkomma likhet med de synkoperade formerna ss. örum, 
Nirom (för e.srom) o. d. I fg. skulle således detta pronomen 
älst hafva böjts sålunda: 

m. uar 	f. or 1. ur 	n. uart 
(för ur, uur) 

us,rs 	uarar 	 uars 
orum 	uari 	 oru 
uarn 	ora 	 uart 0. S. V. 

En annan möjlighet gifves dock, nämligen att målets -dvar 
icke är det urgamla 'tiar (hvilket kanske i fg. liksom i fsv. 
ock isl. öfvergått till vår), utan ett *åar, *tiar, som i yngre tid 
skapats genom analogibildning efter de former, som böljade på 
o-, t. ex. orum, ora o. s. Y. 

§ 139. ei motsv. regelbundet fg. långt e, isl. a3, é, t. ex. 
lira lära 	 fg. lera 
nUtur nätter 	 fg. n.etr 
10/6?, kläda 	 isl. kke6a 

isl. nEer n'qr när 
isl. vaegja vUga väja 

Mixa tära 	 isl. tEera 
hm 'häl 	 isl. heell 
ngpgr näfver 	 isl. =cfr 

isl. sseti sOti,  säte 
sOr klar (om ägg) 	isl. skearr 
kvOrnbgr behändig 	 isl. -kvm= 
inffla mäta 	 isl. Inwla 
hOta up upphöra (om regn) 	isl. hEetta 
drOt f. hörda 	 fsv. drEet 
slut ueutr. slag 	 . fg. (hoy)slet 
svefla dröja 	 fg. svela 
tr0 trä 	 isl. tre 



348 	 ~REN, FÅRÖMÅLETS LJUDLÄRA. 	 66 

sl4tyr slät 	 isl. slåttr 
tg?,tty tät 	 isl. påttr 
H?,ti.tr rät 	 isl. rettr 
pe?,r Pär 	 isl. Påtarr, fg. Petr 
bis blåste 	 isl. blås 
len?,k lekte 	 isl. låk 
st4 sett 	 isl. såt 
fle?ta fläta 	 isl. fiåtta 
gr6?t gret 	 isl. gråt 
/4 lä 	 isl. hlå. 

Äfven i låneord har långt e eller ä öfvergått till e?, t. ex. egt 
Elin, te:?k'n tecken, sbt ske (mit. sken), sp.41a spela (mit. spe-
len, b•d/ra gå snedt, slänga (o m en släde; mit. koren), br&?db 
bräde. 

Denna öfvergång från långt e (e) till (gg >) e?, vid fortsatt 
utveckling ab har sina motsvarigheter i många språk. I sv. 
diall. visar sig samma diftongisering t. ex. i nyl. greit gret, 
breiv bref (Freudenthal, Ny!. s. 16, not 6); närp. breiv bref, 
helt hette (Freudenthal, Närp. s. 41); smål. läjte läte, räjter 
rät (LINDER, Om allmogemålet i Södra Möre, s. 6). På samma 
sätt blef lat. å i fornfranskan el, nu et, el (där skriften anger 
det äldre uttalet), t. ex. plenu.s plein., vena veine, rex roi, 
me mol, lex loi. Samma diftongisering har nyligen försig-
gått i engelskan, där det långa e (WALKERS 2t) numera van-
ligen uttalas e?, (se Sweet s. 70). — Tiden för uppkomsten 
af e? i gotländskan är svår att bestämma. NEOGARD skrifver 
era, lera, förtera, TOFTEN har rot, let, lera, brede; men man 
kan ingalunda häraf sluta, att diftongiseringen på deras tid 
ännu icke försiggått, ty ännu i dag äro de fleste gotlänningar 
fullkomligt okunniga om, att de, där rsp. har långt e, i stället 
låta en diftong e? inträda. Skilnaden mellan diftongens båda 
slutljud är för ringa för att utan särskild därpå nedlagd upp-
märksamhet observeras af en inföding, ett förhållande som 
tifven äger rum vid diftongerna gy ock ag. Följden häraf har 
varit, att alla upptecknare af gotländska (t. o. m. C. SÄÅTE) 
hafva förbisett dessa tre diftonger (liksom förbindelsen ”,,t, se 
§ 145) ock tecknat dem såsom enkla ljud. Att emellertid 
uttalet g för e redan på NEOGARDS tid (början af 1700-talet) 
varit gängse, göres troligt af ett yttrande af den med NEOGARD 
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samtidige JöRAN WALLIN, hvilken såsom uppfödd på fastlandet 
ägde skarpare iakttagelseförmåga rörande gotländskans egen-
domliga afvikelser från riksspråket. Han yttrar i sina Ana-
lecta Gothlandensia (se ofvan s. 8): »Pueri in Schola Triviali 
Wisbyepsi adhuc more vulgari: meja mater pro mea mater 
ut plura alia corrigendum monui ...» 

i motsv. äf'ven regelbundet fg. e i den genom 
brytning uppkomna förbindelsen ie, så ofta endast en konso-
nant följde, i hvilket fall det ursprungligen korta e måtte 
hafva tidigt förlängts (jfr § 106), hvarefter det deltagit i samma 
utveckling som ett ursprungligen långt e. T. ex. 

by fra bära 	 fg. biera 
jega äta 	 fg. ieta 
stfOla stjäla 	 fg. stiela 
m301 mjöl 	 fg. miel 
jeg är 	 fsv. ier 
fj02 bräde 	 fg. ficel 
tgtra tjära 	 fsv. timra 
~gr fjäder 	 fsv. iheper 
tatna tjäna 	 fsv. picena 
tgth tjäle 	 fsv. 
yOga jaga 	 fsv. iasgha. 

På samma sätt måste tp utgå från äldre Oye i jOsa jäsa, 
stjOha stapla (n. stjaka; jfr fryksd. s6k9Z d. ä. atjakla, Nu 
Ordb. s. 122), fggyi segel (jfr § 79), Odans ijåns (jfr § 67). 

q synes motsv. fg. långt i (som annars i målet 
uppträder ss. a,'N se § 133) i kn'O, knä (fg. kni) ock Mg hette 
(fg. hit). Rätta förhållandet är väl dock det, att här före-
ligger en tidigt inträdd dialektisk åtskilnad mellan å ena sidan 
språket på Fårön, där isl. å synes utan undantag (således 
äfven i k,n4, isl. kne ock hat, isl. håt) motsvaras af gb ock å 
andra sidan språket i mellersta ock södra delen af Gotland, 
där redan på Gotlandslagens tid det ursprungligen långa e 
(isl. å) oftast öfvergått till långt i (se Söderberg s. 7), något 
som sedermera synes hafva genomförts i alla fall, eftersom 
numera åtminstone i mellersta delen af Gotland diftongen 
(= äldre i), ock icke g, motsvarar isl. å. Detta styrkes för 
öfrigt däraf, att NEOGARD skrifver knei, trei, hvilket måste 
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betyda lozah trar ock icke kne?,, treb som af honom utan tvifvel 
skulle hafva tecknats kne, tre (se ofvan § 139). 

§ 142. fly har uppkommit af äldre långt ö. Som nu 
emellertid fg. icke ägde något ö (utan i dess ställe y, om 
hvars nuvarande representanter se §§ 93, 108, 134), så är det 
klart, att de icke synnerligen talrika ord, som i målet förete 
gy, samt ock synnerligen äro låneord. Detta uttalas också af 
NEOGARD, SOM i anledning af ö yttrar: »Såsom ingen vocal, 
diphtong eller sjelflydning fordrar så små, netta, grannlaga 
och lagstelta leppar som ö, och Gothlenningarna ännu hafva 
sin breda och grofva fla13b i behåll efter sina förfäder Gjö-
therna, så bruka de ock lika såsom Gjötherna intet ö i sitt 
språk, undantagno uti någor få ny antagen ord såsom lök, 
plöga, öl». Denna af NEOGARD påpekade svårighet för gotlän-
ningens »breda ock grofva flabb» att uttala vokalen ö (åtmin-
stone då den är lång) kvarstår ännu i dag, ock icke ens de af 
NEOGARD anförda orden hafva nu (ock troligen ej häller på 
hans tid) ö; ty hvarje försök att uttala rsp. långa ö utfaller 
för en inbiten gotlänning så, att han i stället frambringar dif-
tongen gy. 

Ex. på ord med gy, som redan införlifvats med allmogemålet, 
äro: plbga plöja, ky4 (jämte det inhemska lata) lök, Mysa 
fösa, i)yl öl, spOka spöka, spgy spö, (1.6yd död (subst.), grht 
gröt, ni -Ma (jämte den inhemska formen Tåyta) möta, bry 
bröd (ännu i SPEGELS Rudera Gothlandica, se ofvan s. 8, 
heter det brand), ajdy adjö, elt/fiyg åtlöje, sOmi dam (d. stav), 
t,lyva Vifta, dyka ekstock, eka (fsv. ökia), dryg drög, arbets-
släde, kfras gitta, värdigas (rsp. höfvas), mgyka arbeta med 
gödsel (d. merge), Oylet kölna. (d. kolle). 

Exempel på denna diftongisering af långt g. till ej äro säll-
synta i de nordiska dialekterna, eller, om de finnas, hafva de 
ej blifvit uppmärksammade på grund af den obetydliga diffe-
rensen i kvalitet mellan diftongens båda beståndsdelar (jfr 
livad ofvan § 139 yttrats). Från Strömfors socken i Finland 
anföras former sådana som söip söp, löiser lös, tiöit tjöt (Freu-
denthal, Nyl. s. 42, not); men här kan man tänka sig, antingen 
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att öl (troligen noggrannare öy) uppkommit genom diftongi-
sering af ö, eller att det representerar äldre öu, ock detta 
står för ännu äldre ou, au. 

§ 143. ely motsv. regelbundet fg., fsv. långt o, isl. å, å, t. ex. 
delym dom 	 fg. dombr 
treig tro 	 fg. troa 
si / sol 	 fg. sol 
skhg skog 	 fg. skog 
sh so 	 fsv. so  
sht sjukdom 	 isl. sött  
teiymbyr tom 	 isi. tårar 
skh sko 	 isl. sk-å. 
kelyka koka 	 fsv. koka 
hlia olja 	 fsv. olja 
thrri tordön, åska , 	fsv. Pordyn 
stety/a lita 	 d. stol() 
knht knoge 	 isl. kna 

Trots fg. sia (ack. sing.) har målet 54g sjö, som förut-
sätter fg. nom, sing. sior. Kanske hade fg. liksom isl. både 
formerna siar ock sior. 

Motsvarigheter till denna diftongisering af långt o finna 
vi bland annat i nyl. bouk bok, boul bord m. m. (se Freu-
denthal, Ny!. s. 37 f.); norrb. sowl sol, kow ko, dow dog; 
västg. goum gom, doum dom (Rydq. IV, 112). På alldeles 
samma sätt har i nyisl. ou, ow inträdt i stället för det äldre 
å (WimmER, Fornnordisk formlära, s. 6). I engelskan har för 
icke längesedan det länga 0 (WALKERS (3) diftongiserats till oy 
(se Sweet s. 70). 

Oregelbundet uppträder ag i Mynt rum, reiymbyr 
rymlig (isl. rånar), framfeiysagyr framfusig, slhnet slyna (mit. 
slune gemeines weib). I kr kommer (se § 16) ock jeigka 
Jockum ligger väl långt o närmast till grund för ag. 

u. 

?i,c motsv. regelbundet fg. kort u i kort betonad 
stafvelse (jfr §§ 121, 146), t. ex. 

Sv. landsm. N. B. I. 	 24 



352 	 NOREEN, FÅRÖMILETS LJUDLÄRA. 	 70 

(44 r dörr 	 fg. dur 
g4 d gud 	 fg. gul) 
4iika stänga 	 fg. luka 
ba stam, planka, bål 

på en skjorta 	 fg. bul 
sp".i n son 	 fg. sun 
*get skola (3 p. pl.) 	fg. skura 
W kvinna 	 fg. kuna knet  
AKona komma 	 fg. kuma 

f byånn buren 	 g. burin  
strålni, stulen 	 Eg. stulin 
sApii nn skuren 	 fg. skurin 
shSt skott 	 fg. skut 
kg hål 	 fg. hul 
t49 tåg 	 fg. tugh 
sp'.i mar sommar 	 fg. surnar 
b4gi• båge 	 fg. bugi 
Vd lott 	 fg. lutr 
41a tåla 	 fg. pula 
kVA' mn klufven 	 fg. klufin 
byiÅr borr 	 isl. borr 
ggt.1 gul 	 isl. gulr 
gr gorr 	 fsv. gor 
kika strumpa 	 isl. hosa 
bryt» bråte 	 isl. broti 
svyAnn svuren 	 fsv. svorin 
lyetsa lossa 	 isl. losa 
A4par koppar 	 isl. koparr. 

Oregelbundet står MÅ i hana kunna (fg. kunna), 41tugyr 
kunnig (fg. kunnugur), syåmez summo, sginn summit (om detta 
verb jfr § 147, noten), 10pas hoppas, Khts oss (fg. os). 

Utvecklingen af yt,f, ur fg. u har försiggått på följande sätt. 
Först förlängdes det korta u på grund af sin ställning i kort 
betonad stafvelse (se § 146, a). På så sätt uppkom u, antin-
gen emedan fg. u redan själft var slutet (d. v. s. u), eller 
emedan det i följd af förlängningen ändrade kvalitet, öfvergick 
från öppet till slutet ljud; jfr förhållandet mellan sv. rsp. u i 
hund ock fru, å i fått ock få, a i haft ock hafva. u öfver-
gick sedan i följd af den sammansatta aksent, som i målet 
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tillkommer nästan alla långa vokaler (se § 153,3), till uu, hvil-
ket sedan differentierades, kanske genom mellanstadiet yu, till 
?u. Att öfvergången från iA till p,4 är ganska ung, är tydligt 
däraf, att ännu hos gamla personer halfvokalen är föga märk-
bar. — Återigen erbjuder engelskan, med hvilken Fårömålet 
både i afseende på ljud ock ljudlagar företer en så märkvärdig 
öfverensstämmelse, exempel på samma utveckling som den i 
målet förekommande. Det långa y, som dels var af inhemskt 
ursprung, dels ock i de flesta fall förekom i franska lånord, 
ock med hvilket vårt svenska slutna u vida mer öfverensstäm-
mer än med det allmänt europeiska u (se särskildt SWEET, 
Sounds and forms of spoken Swedish, s. 9), öfvergick i 
engelskan vid slutet af 1600-talet till ju, WALKERS ti (Sweet 
s. 65). Alldeles samma företeelse möter oss i yngre bceotiska 
inskrifter, där i stället för äldre ov skrifves Lov (dock blott 
efter dentaler), t. ex. 0Atovvntog, AtcovInvalog o. d. Något 
analogt med denna öfvergång finna vi i den nyländska för-
vandlingen af ö till yg, t. ex. fyora föra, hyo hö, ryok rök 
(se Freudenthal, Nyl. å. 37), ock i de blekingska öfvergångarna 
u > gu ock y>  gy m. m. (se L11 s. 124-5). Något liknande 
föreligger äfven i den uti några svenska dialekter förekom- 
mande öfvergången e 	t. ex. bien ben, fiierä flera, jem 
hem M. m. (Rydq. IV, 143; L11 s. 124). Jfr för öfrigt it. buono 
för lat. bonus, fr. vient för lat. venit o. d. 

Kvantitet. 

§ 146. Af målets långa Vokaler (i, y, e, 0, u, e,, 	0, 
a, a) förekommer endast i diftongen oy ock u endast i för-
bindelsen 2.«. De öfriga (i, y, e, a, ce, 0, a, a) motsvara: 

a) fg. kort vokal i betonad kort rotstafvelse (d. v. s. om 
efter den korta vokalen i samma rotstafvelse följer blott en kort 
[»enkel»] eller ock ingen konsonant; härvid är att märka, att 
1 ock r efter annan konsonant voro, liksom i det nuvarande 
språket, stafvelsebildande ock således ej hörde till föregående 
stafvelse; jfr § 2). T. ex. 

liva lefva 	 fg. lila 
vid vid 	 fg. vipr 
ti/ till 	 fg. tu 
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livna lemna 	 isl. lifna 
pvar öfver 	 fg. yflr 
nota nytja 	 fg. nytia 
Iver ned 
	

fg. ni.Pr 
låsa läsa 	 fg. lesa 
våg väg 	 fg. vegr 
v&rcl värld 
	

fg. vereld 
svctra svära 	 fg. sveria 
gmal gammal 
	

fg. gamal 
44,cr åker 	 fg. akr 
ngka nagel 
	

fsv. naghl 
tåmbyr tam 	 fsv. tamber. 

Undantag härifrån äro mycket sällsynta, t. ex. 
hOla hölja 	 fg. hylla 
Ayt kött 
	

fg. kyt 
kam kom 	 fg. qvam 
mimar pl. somliga 	 fsv. sumar f. PI. 
såta sätta 	 fg. setia. 

I några af dessa fall beror kanske oregelbundenheten därpå., 
att ordet är lånadt från annat språk (t. ex. hpla möjligen från 
danskan). I såta torde oregelbundenheten vara af gammalt 
datum, enär ordet redan i is!. ock fg. samt (vacklande) äfven 
i fsv. böjes såsom ett verb med lång rotstafvelse: pret. setta, 
part. settr. Dock har det i fornspråket på samma sätt böjda 
sena i målet blifvit sea, hvilket väl beror på en analogi-
bildning efter vgla välja o. d. Ty att äfven sena i fornspråket 
hade lång rotstafvelse (d. v. s. 1-ljudet var långt), framgår icke 
blott af dess böjning i isl. (selda seldr, i afseende på såväl 
omljudet som tempusmärket d öfverensstämmande med felda 
feldr ock skiljande sig från va16i valör) ock fsv. (sEeldi smi-
der jämte saldi salder), utan äfven af formerna sålde såld i 
nysvenskan, där vokalen å endast skenbart är oregelbunden. 
Ty under det att fsv. ä + 1 i lång stafvelse (eller, som man 
brukar uttrycka sig, ä + 11) med följande d ger nysv. åll åld, 
uppstår ur fsv. ä + 1 i kort stafvelse + d nysv. äld; t. ex. fsv. 
halda (= hallda), valda, vald, alder, saldi är nysv. hålla, 
vålla, våld, ålder, sålde, men fsv. valdi (= val + di) valder 
äro nysv. valde vald, alldeles på samma sätt som keenndi blif-
vit kände med kort vokal, men van + di blifvit vande med 
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lång vokal; muld är mull, men duldi är dolde 0. S. v., alt 
beroende på svenska kvantitetslagar, som det här icke är stället 
att närmare utveckla. 

fg. kort vokal i betonad lång rotstafvelse (d. v. s. 
om efter den korta vokalen i samma rotstafvelse följa två 
konsonanter eller ock en lång [»dubbel»] konsonant) blott före 
rp ock ni (nu rcl ock ra), t. ex. 

bgrel börda 	 fg. byrp 
Ml jord 	 fg. ler') 
svctrcl hufvudsvål 	 fsv. svarper 
bin korn 	 fg. korn 
Orv törne 	 isl. pyrnir 
stArna stjärna 	 isl. atiarna. 

Jfr rsp., där icke blott rd ock rn, utan äfven rl ock i de flesta 
fall också rt förorsakat förlängning af en föregående kort vokal. 

fg. lång betonad vokal, så ofta den icke öfvergått till 
diftong, hvilket dock är fallet med alla fg. långa vokaler utom 
a. Altså t. ex. 

nat natt 	 fg. nat, isi. nått 
få få 	 fg. fa, isi. få 
hå hon 	 fg. han, haan 
fr 4n  från 	 fg. fran. 

Blott i ett enda ord hafva vi påträffat en afvikelse från denna 
regel, nämligen åta åtta (isl. åtta); jfr rsp. 

§ 147. Målets korta vokaler (a, y, 2,, a, ce, a, a, a, u) 
motsvara: 

a) fg. kort vokal i betonad lång rotstafvelse, utom före 
rp ock rn (se § 146, b), t. ex. 

e fick 	 fg. fikk 
driAa dricka 	 fg. drikka 
slipa slippa 	 fg. slippa 
fYlga följa 	 fg. fylgja 
tylt tolft 	 fsv. tylpt 
hast häst 	 fg. hestr 
mi alk mjölk 	 fg. mielk 
am n aln 	 fg. eln 
bjcerg bärg 	 fsv. bleergh 
sten' stjärt 	 fsv. sticerter 
for förr 	 fg. fyr, isi. fyrr 
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4-årta skjorta 	 fg. skyrta 
lamb får 	 fg. lamb 
kålar kallar 	 fg. kallar 
arm orm 	 fg. ormbr 
ttirka torka (v.) 	fg. torka 
gul guld 	 fg. gull 
rus häst 	 fg. rus, isl. hross 
tant tomt 	 isl. tomt, topt (se Cleasby- 

Vigfusson s. 636) 
viAan hvilken 	 fg. hvilikin, som väl tidigt 

synkoperats till hvilken.. 
Några få undantag från denna regel förekomma såsom: 

sAiligg skilling, mr märr, sima simma 1),  jakina Johanna, 
ånika Annika, Anna, /Ona kunna. I sttad såll (isl. såld) är 
kanske vokalen ursprungligen lång, ock isl. å beror då icke på 
det följande ld. 

fg. kort obetonad vokal, t. ex. 
gdmyl gammal (fem.) 	 fg. gamul 
biindtn bunden 	 fg. bundin 
l4s1 låset 	 fg. lasit 
håga hugga 	 fg. hagga 
reqds4e,p redskap 	 fg. raitskepr; 

fg. lång obetonad vokal, t. ex. 
tråtan tretton 	fg. pratan, isi. rettån 
fåÅstan sexton 	fsv. siaxtan, isl. sextån; 

fg. lån g betonad vokal (eller diftong; jfr § 149, a) före 
dubbelkonsonant eller två konsonanter i samma stafvelse, 
t. ex. (jfr §§ 94, 102) 

hyns höns 	 isl. hcensn 
fnysk fnöske 	 isl. fnjåskr 
nyt nytt 	 isl. nytt 
syt sött 	 isl. scett 
gas gäss 	 isl. gcess 
sagg säng 	 isl. se3ng 
vagg f. vinge 	 isl. vcengr. 

Denna regel synes vid första påseendet lida åtskilliga un-
dantag, då man i målet finner t. ex nåt natt, dr4t börda (isl. 

1) Jfr dock den i isl. stundom förekommande skrifningen svima, 
samt svaga verbet svima -ada. 
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dråttr, fsv. drset), skut sjukdom (id. sått) m. fl. ord; men här 
har den långa vokalen inträngt från de kasus (gen. sing. ock 
hela pl.), som voro tvåstafviga, hvilket gjorde, att den på den 
långa vokalen följande konsonanten drogs till den senare staf-
velsen. Nåttar, såttir o. s. v. gaf natar, squttr; men nått, 
sått gaf nat, sut (senare ersatt af nat, sht) på samma sätt 
som is!. gcess, iaott gifvit gas, nyt, men hm-tta, fiå-tta gifvit 
h4ta, fk?.ta o. s. v. Att samma regler gjort sig gällande i 
riksspråket — jfr rätt, slätt, hvitt, natt, gäss, lätt o. d. af 
rått, slått o. s. v. med räta (v.), släte (pl. adj.), fläta (v. ock 
subst.), täte (pl. adj.) af råtta (nysv. rätta är yngre denomi-
nativum af subst. rätt), slettir (nysv. sing. slät, tät utgå ur 
de tvåstafviga formerna), fiåtta, patir — hoppas vi snart blifva 
i tillfälle att i annat sammanhang uppvisa. Jfr för öfrigt redan 
isl. gott af 05r, minn men minir o. d. 

Af målets reducerade vokaler (b y, y,) förekom- 
mer ingen isolerad, utan 	y, y blott såsom senare del af åt- 
skilliga diftonger (se §§ 124-144), ?, blott i förbindelsen p„c 
(se § 145). 

Af målets diftonger äro ab ay, ay, a?, tw, au 
korta, e?„ dy, au samt förbindelsen ?m, däremot långa, d. v. s. 
en af de däri ingående vokalerna är lång. Om de förra se §§ 
124-138, om de senare §§ 139-145. Vi hafva här blott att 
redogöra för en, för flere diftonger gemensam, företeelse, hvars 
behandling vi hittils uppskjutit. 

a) Diftongerna cq, ay, ag, e?, förlora sin senare bestånds-
del, så snart den stafvelse de tillhöra, vid böjningen genom 
tilläggandet af en konsonant öfvergår från öppen till sluten. 
Detta är oftast fallet i pret. ock part. af  svaga verb samt i 
neutr. af  adj.; vid sammanträffande af r ock d förlänges en 
föregående kort vokal i pret., men ej i part. T. ex. 

spela spela 
Myra höra 
laiyra köra 

pret. spe», part. spalt 
» h rd » hdrclur, hart 
» ketrcb » keirlur, kart 

blecutur blöt 	neutr. blat 
heqtur het 	» hat 
spret?,da sprida 	pret. språ& 	part. sprad, sprat 
leda leda 	» 	leteh 	» 	lad, lat. 
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Denna företeelse är i gotländskan mycket gammal. Re-
dan fg. har brat af braiPr, datt af daupr, baddus af baipas 
m. in. (se Söderberg s. 32); jfr ock isl. fiestr-fielri, mestr-
meiri, engi-einn o. d. Men liksom i fg. äfven former med 
bibehållna diftonger') ofta förekomma, så står ännu i dag i må-
let belyga-bdlygdi—bayAt o. d. vid sidan af sådana former som 
de ofva.  n anförda; ock det vill synas, som om i många af dessa 
förenklingen först sent inträdt, enär det ännu 1854 lär hafva 
hetat kelyrt i stället för det nuvarande keirt. 

b) Diftongerna ay ock ag förlora sin senare beståndsdel 
före v, t. ex. 

kretva klyfva 	 fg. kliaufa 
ta'vet tufva 	 fg. ufa, isi. Påla 
dåvec dufva 	 is!. dåla 
ldvet lufva 	 isl. Itifa 
gråva ligga framstupa? 	isl. gråta 

Dessutom är g bortfallet i agiish augusti. 
§ 150. Åtskilliga ord kunna uppträda såsom pro cliticse 

eller en cli ti ex, hvarvid de undergå betydande förändringar, 
i händelse de innehålla en diftong eller en lång vokal. Af 
många ord hafva vi sålunda dubbelformer, t. ex. 

dag, 	obetonadt di 	 fg. pair de 
da:tm 	 &om 	fg. paim dem 
dd, t4 (§ 27) 	ha (se § 85) 	 fg. tet det 

'gs 	 fg. os oss 
J61br » 	er 	 fg. ier är 
day, tag (§ 27) » 	du 	 fg. pu du 
am 	 » 	a 	 fg. am n en (fem. sing.) 
at 	 fg. i i 
syr 	» 	r 	 fg. yr ur 

bi 	 mit. bi  vid. 
I mask. ock neutr. sing. heter artikeln an, at ock likaså 

räkneordet; jfr fg. ann, att. 

i) Rätta förhållandet är väl dock det, att så väl i fg. som i (fsv. 
ock) is!. en gång alla diftonger före två konsonanter eller dubbelkonso-
nant förenklats, hvarefter i yngre tid diftongerna åter inkommit i dessa 
former genom analogibildning efter de former, som hade diftongerna 
kvar. Förenklingsprocessen kan sedan i ännu senare tid hafva återupprepats. 
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§ 151. Innan vi lemna vokalerna, gifva vi här en sam-
manfattande öfversikt af förhållandet mellan forngutniskans 
ock Fårömålets vokalism vid regelbunden motsvarighet. 

fg. 	 Fårömål: 
kort a i kort betonad stafvelse: a, i kort obetonad ock 

i lång stafvelse: a 

ce 	» 	ce 
i 	» 	x (i änd. 
e 	» 
a 	» 	a 
yik 	» 	u 
y 	» 	y 

» 	o 
a 1 	 ra 
e 	 a 
e4 	i obetonad stafvelse ock i 
ag i betonad stafvelse med 
ag 	två följande konsonanter : 
61y 	eller dubbelkonsonant t y 

gY 

e 
» före r 
i 
» före r 
0 

y 

» före r 
långt a 

-» 	e 
i betonad stafvelse 
med ingen eller 
blott en följande 

konsonant 
rsp. 

Ö 

III. Metatesis. 

§ 152. Icke synnerligen många exempel härpå förekomma: 
gimun genom 	fg. ginum, fsv. någon gång gemen (Rydq. 

IV, 454) 
kliggra trissa 	isl. kringla 
tMnigg telning 	fsv. tenlu.nger, telnunger (se BUGGE i 

Tidskrift for Filologi, Ny rwkke III, s. 270 f.). Ordet är 
dock troligen lånadt från rsp. 	= äldre e), ock meta- 
tesen har då icke försiggått inom målet. 

Mimar vadmal tro vi icke, att man i likhet med Rydq. IV, 313, 
314 får antaga hafva uppkommit af fsv. vatimal genom öfver 
gång af p till 1 ock 1 till r, öfvergångar till hvilka säkra 
analogier knappast finnas inom sv.; utan tro vi, att man har 
att utgå från en form *vaparmal, som närmast blir varmal, 
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hvilken form igenfinnes i flere sv. ock n. diall. (se Rietz s. 
790; Aasen, Ordb. s. 892). Genom metatesis af r ock 1 
hafva sedan Fårömålet ock åtskilliga andra nordiska dia-
lekter erhållit. formen vålmar valman 

åtras på brås på, eg. artas på. Formerna (t.tas pet ock Mas 
på förekomma äfven. 

fiburvån februari (jfr § 24). 
åtratan aderton (fsv. attartan), grdtylaka ugnsraka för *glop-raka 

(se Säve, G. U. s. XXXI), freiska forska. 
spiltra splittra. 
~yra sörpla hör hit, om ordet, såsom synes troligt, är lånadt 

från mlt. slorpen (t. sohliirfen); likaså 
sAibigkyl neutr. slamsig kvinna, om detta är samma ord som 

det danska skabilken neutr. perukstock, där dock bety-
delserna äro väl mycket skiljaktiga. 

Aistigka (närmast för *tirstigka) Kristina är kanske lånadt 
från rsp. Kerstin, där metatesen redan föreligger. 

IV. Aksent. 

§ 153. Vid en framställning af målets aksentförhållanden 
kunna vi naturligtvis icke anställa en jämförelse med fornsprå-
ket, då man om dess aksentuering icke har sig något annat 
bekant än hvad man kan sluta sig till ur förhållandena i de 
yngre nordiska språken. Vi måste därför i stället jämföra 
målets aksenter med sv. riksspråkets. 

För den exspiratoriska aksenten gälla följande regler: 
1,. Fortis tillkommer alla stafvelser, som i rsp. hafva eller 

skulle (om de funnes) hafva fortis, utom enstafviga ord med 
lång vokal samt antepenultima i trestafviga ord med s. k. grav 
betoning (se nedan 3). T. ex. kåt katt, btvåg bevis, for,stå 
förstå, Asirvihn nyfiken, förveten, bagarkt bageri, kåtal, katten, 
fiddyr full, någyl nagel. 

L enis tillkommer både de stafvelser, som i rsp. hafva 
levis, ock dem, som i rsp. hafva lenis (jfr § 8), t. ex. åget 
äga, ågårl ägare, båtår båtar, bivåg bevis. 

Sammansatt aksent tillkommer: 
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stafvelser, som i rsp. hafva sammansatt aksent (d. v. s. 
penultima uti tvåstafviga 'ord med s. k. grav betoning), t. ex. 
båtar båtar, seirkar pojkar, åga äga, p4ka piga; 

antepenultima i trestafviga ord med s. k. grav betoning, 
t. ex ågan ägare, spar skeppare; 

enstafviga ord med lång vokal, t. ex. båt båt, )(ini jord, 
våg väg, bårl börda, n& ned. 

Någon gång intar den exspiratoriska hufvudaksenten en 
annan plats än i riksspråket: måmsal mamsell, fitrzi vitriol, 
mån Maria, kethåus ladugård, eg. ko-hus. 

§ 154. För den musikaliska aksenten gälla följande 
regler (jfr § 9, slutet): 

1. Ligger den exspiratoriska hufvudaksenten på ultima, 
så har denna 

i enstafviga ord akut, om vokalen är kort; fallande cir-
kumflex, om vokalen är lång; t. ex. kat katt, sark pojke, 
båt båt, gi gifva, H/ till. 
i tvåstafviga ord akut, ock penultima har hög gravis; t. ex. 

invåg bevis, for,stå förstå. 
i trestafviga ord gravis; penultima har akut ock ante-

penultima hög gravis; t. ex. bagardi bageri. 
2. Ligger den exspiratoriska hufvudaksenten på penul-

tima, så har denna 
i tvåstafviga ord stigande cirkumflex, då rsp. har s. k. 

grav betoning, men akut, då rsp. har s. k. akut betoning, 
ock ultima har i båda fallen gravis; t. ex. båtar båtar, secrkar 
gossar, kåtat katten, fåttkly sjuk, någul nagel. 
i trestafviga ord akut; ultima har gravis ock antepenul-

tima hög gravis; t. ex. bitåla betala, forvihn förveten, nyfiken. 
3. Ligger den exspiratoriska hufvudaksenten på antepe-

nultima, så har denna stigande cirkumflex; både ultima ock 
penultima hafva gravis; t. ex. ågar2. ägare, sAipan skeppare, 
fidikaggr naken. 

Altså hafva hvardera af de i målet förekommande aksen-
tema följande omfång: 
1. Gravis tillkommer 

ultima 	af 2-st. ord med beton. penultima, t. ex. båtar,kåtm, 
» 3-st. » 	» 	» 	ultima, t. ex. bagarå,p, 
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ultima 	af 3-st. ord med beton. antepenultima, t. ex. einan; 
penultima » » 	» » 	 t. ex. ågan. 

Hög gravis tillkommer 
penultima 	af 2-st. ord med beton. ultima, t. ex. biay; 
an tep enulti m a » 3-st. » 	» 	» 	» 	t. ex. bagar4, 

» 	» 	» 	»» penultima, t. ex. Måla. 
Akut tillkommer 

ultima 	af 1-st. ord med kort vokal, t. ex. kat, 
» 2-st. » 	» beton. ultima, t. ex. btvåis; 

penultima » » 	» » 	» penultima ock akut beton. 
i rsp., t. ex. hittat, 

» 3-st. » 	» 	 t. ex. bagar4, 
1) 	» » 	» 	» 	 penultima, t. ex. Intåla. 

Stigande cirkumflex tillkommer 
penultima 	af 2-st. ord med beton. penultima ock grav 

beton. i rsp., t. ex. betar; 
antepenultima » 3-st. » t. ex. ettgari. 

Fallande cirkumflex tillkommet: 
enstafviga ord med lång vokal, t. ex. b4t. 

V. Folkgymologi. 

155. Folketymologiska ombildningar äro i målet ganska 
vanliga. Hit höra följande former: 
pinknag (vore i rsp. ett *pinn-knif) pennknif. 
shtbayk (rsp. 'skörbuk) skörbjugg, isl. skyrbpigr. 
bismid (rsp. *besmed) besman, fsv. bismari. 
rdmbcer (rsp. *linbär) lingon, sv. diall. lingbär ock linnbär 

(hvilkendera af dessa former är den ursprungliga, är något 
osäkert; jfr LEFFLER, Om v-omljudet af i, i ock ej, s. 80 f.). 

Mysharar (rsp. 'hus-harar) husarer. 
gzstribl (rsp. *gestrikt) distrikt. 
beAklandm (rsp. 'bak-ländes) baklänges. 
sgyraks-st9vlar (rsp. Syraks-stöllar) Suvarows-stöflar. 
trå,Vaytablad (rsp. *trefotablad) I. tr4f4grdumblad klöfver, eg. 

trifolium-blad. 
håndskag (rsp. *handske) handske; kanske dock ordet är direkt 

lånadt från tyskan. 
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for,sdeun (rsp. *förson) fason, ombildadt efter ord börjande på 
fur- för-. 

(iglafsad'l (rsp. *Olofs-sedel) orlofssedel. 
tvtnt kvint (på en fiol), ombildadt efter tvina tvinna. 
~lagt (rsp. *åkerläja) blåklint, eg. aquilegia. 
fj4durhaldt (rsp. *fjäderhålle) fjäril, isl. fifrildi, fiärildi. 
riggarm (rsp. *ring-orm) reform. 
karbits karbas har ombildats efter bita, bihn beto, biten. 
recynfana (rsp. *rönnfana) renfana. 
biAniggaval (rsp. *konungaval) konvalje. 
setimunabcer (rsp.*Salomon-bär) jämte sålmbcar (rsp. 'psalmbär?) 

rubus cfflsius. 
skrgskag skridsko, troligen påvärkadt af skråka halka. 
fa'nikakal (rsp. *fäniko-kål) fenkål, lat. fcenieulum. 
duvanartugur vanartig ock iftuftstreskra,Alm förskräcklig, ombil- 

dade efter de talrika förklenande ord som börja på ifac- o-. 
lim,burstuk levisticum, ombildadt efter stuk stock. 

§ 156. I sammanhang med dessa Fårömålets folketymo- 
logiska bildningar anföra vi här hvad af folketymologi iakt- 
tagits inom Gotlands öfriga dialekter: 
p&ramutar (rsp. *päron-mutter) bergamotter. 
bagkt byl (rsp. 'beskt öl) bäjerskt öl. 
milumkaulisk (rsp. *mellan-kolisk) melankolis k. 
sakacUra storgräla, eg. väl ackordera, ombildadt genom sam- 

manställning med sak (jfr »hafva sak med någon»); möjligt 
är ock, att svordomen saere dieu ligger till grund för 
eller bidragit till ordets bildning. 

åpart på (rsp. *ampert på) å propos. 
Nys& (rsp. *tofsår) officer, ombildadt efter tups tofs. 
madrcis (rsp. *madrass) mätress. 
inhyr (rsp. *om-hör) humör. 
ålahant (rsp. 'alle-kant) en blandning af allehanda spirituosa 

(vin, brännvin, öl), eg. Alicante(vin). 
praystila (rsp. *prostilla) postilla. 
lindbcer lingon. 
åvkad (rsp. *af-kord) ackord (vid en cession). 
sub•an&a (rsp. *suekenera) chikanera. 
ambaråd embarras, ombildadt efter råd rad. 



364 	 NOREEN, FÅRÖMÅLETS LJUDLÄRA. 	 82 

pinsvapt (rsp. "pinn-svin) piggsvin; dock troligen direkt låna dt 
från d. pindsvin. 

invanMra invänta, ombildadt efter verben på -era. 
bådsagg (rsp. *badsäng)  bassin. 
kamkfis (rsp. 'konakurs) konkurs. 
ah•sbråy (rsp. *exbref) express. 
avfcbd (rsp. "affärd) affär. 
sga,nsint (rsp. 'ögonsint) .hyacint. 
kascir (rsp. *kassör) Chasseur (nom. propr.). 
rågak (rsp. *fis-sack) Vegesack. 
sil u skar (rsp. *sill ock skyr [sur mjölk], is!. skyr) Psilan- 

dersKöld. 
van ma måyr (rsp. 'vän med mor) Vennemo (nom. propr.). 
kdiyanhaiyan (rsp. *koenhusen) Hobenbausen. 
dyfosum/ig (rsp. *oförsumlig) försumlig. 
flåhfsyra si (rsp. *fläckföra sig) gifva sig till underhållstagare 

hos annan person; eg. = fsv. a litet fara, fiatföras, n. flat- 
fora seg. 

skamföra (hos NEOGARD) misshandla, lån från mlt. schamferen. 
Möjligtvis bero också de förvridna formerna atulrist ar- 

tillerist, labcins balans, bagangt bajonett, dibjcergar De Berg 
(nom. propr.) på folketymologi, ehuru vi ej lyckats upptäcka 
de speciella anledningarne. 

På folketymologi beror ock den förändrade betydelsen hos 
taldgg munart, dialekt. 



Spraprof 
(Ur C. SÄVES samlingar). 

vapturIvan skayt pa harfrain, ne_g ha sat pa brigtin 
bi vemur-trask u tambdi sit lagga har. man ha bcera leta pa 
han u sag si um, u sa glagl ha. han hadi sylvyr z rayri; 
alas kundi ha ha blixt stytt far han. 

Ö fv ers.: Vinor-Sven sköt på hårfrun, när hon satt på 
brinken vid Vinor-träsk ock kammade sitt långa hår. Men 
hon bara lättade (lyftade) på håret ock såg sig om, ock så 
gled hon (bort). Han hade silfver i röret (bössan); eljest 
kunde det hafva blifvit stygt för honom. 

dan tagdin ne?,r alt kundi tala, sa lanh hata jaylagroyn 
ba stega, u sa mag ha pa da groynin, man di blaya aldn 
fcerclug. u darfyri jer da sum stega bistanclut jer sa arg u 
gali, .neg ha far saz a hata, u skvitrar u rasar. 

öfvers.: Den tiden när alt kunde tala, så lånte kattan jul-
gryn hos skatan, ock så mol hon på de grynen, men de blifva 
aldrig färdiga. Ock därföre är det som skatan beständigt är 
så arg ock galen, när hon får se en katta, ock skvattrar ock 
rasar. 

snayin u toyldi vaga: fsinst at gain pa bandats lukt — 
da kunda di bagi; sa i bandins brgykarga — da kunda di bagi; 
man .ga in i broy u i oyltuna — da kundi bra toylA 

Ofv ers.: Snön ock kölden höllo vad (eg. vågade): först 
att gå in på bondens loft — det kunde de bägge; så i bondens 
brödkorg — det kunde de bägge; men gå in i bröd ock öltunna 
— det kunde bara kölden. 

ayteyyr bat u agivey taligg, 
di jera da vcer,sta tigg pa jarcb. 

Otät båt ock envis käring, 
de äro, de värsta ting på jorden. 

1) Vi utsätta här inga aksenter, emedan ordens ursprungliga aksen-
tuering i sammanhängande tal undergår många förändringar, hvilka vi 
ej varit i tillfälle att närmare undersöka. I de talrika fall, där ursprung-
ligen lång vokal i följd af satsaksenten förkortas, skrifva vi naturligtvis 
kort vokal, t. ex. pa, ha, bi m m. 
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5. bi stadum sum at havichar, 
bi stadum sum at hapular. 

På (sina) ställen som ett hufvudhår, 
på (sina) ställen som ett märrlår. 
(Säges om ojämt spunnen tråd). 

dan netO gut sAjaytyr, 
han tiaAa gut njaytyr. 

Den något godt (till)skjuter, 
han något godt njuter. 

frna jer fra?,, 
u nai u jay star darbat. 

Frågan är fri, 
ock nej ock ja står därvid (d. v. s. kan man svara 

därpå). 
aldri yr ma i 	fagyr may, 
at ha inti kan gi, luma ful.  ma snay. 

Aldrig är maj så fager mö, 
att hon inte kan ge (en) ficka full med snö. 

ma i vatyr u kal 
fyldyr bandins hays u ladar al. 

Maj våt ock kall 
fyller bondens hus ock lador all. 

an kaldyr ma i gir gay groyda. 
En kall maj ger god gröda. 

skaygin jer fatig mans traya. 
Skogen är fattig mans tröja. 

smyr jer an munsmak u an bartshaidyr. 
Smör är en munsmak ock en bordsheder 
(d. v. s. hedrar bordet, men mättar ej). 

ha smakar sum kag b•ysti nayt. 
Det smakar som (om) ko kyste (annat) nöt. 

tcerliggi skudi spyta yvar Orka, man ha fastna pa 
ka.pct. 
Käringen skulle spotta öfver kyrkan, men det fast-
nade på hakan. 

aga nayd rista brayla re"ar av raras haydar. 
Ingen nöd (svårighet) skära breda remmar af andras 

hudar. 
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ner gras bley sa lagt, at ha nar an tarcitstyval tul 
betysalal,ntgg. 
När gräset blir så långt, att det når en tordyfvel till 

byxlinningen. 
na raglyr vata hetpa pa gryna hastm. 
Nu rider hvita stoet p,å, gröna hästen. 
(Säges då aftondimma lägger sig öfver ängar). 

na jer da hum snay; na fa vt3r inb ga pa gambla 
mayr man% 
Nu har det kommit (eg. är det kommet) snö; nu 

få vi-inte gå på gamla mor (d. v. s. jorden) mer. 
ya sr ytyr sagd u javyr ytyr lygn. 
Jag säger efter sägen (d. v. s. efter hvad man sagt 
för mig) ock ljuger efter lögn (d. v. s. efter hvad 
man ljugit för mig). 

ffiugald gar påu bart far naka ana md'l an vadalds-
1 u sundaksgrada, sam raras hagp tu l a etyl» 

alar u ma lasnigg. 
»Flogeld» (en hastigt påkommande utslagssjukdom) 
går inte bort för något annat medel än vådeldskol 
ock söndagsgrädda, som röras hop till en olja, 
eller ock med läsning. 

Sy. landsm. IV. R. I. 	 25 
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Tillägg. 
§ 47,2 bör hafva en allmännare formulering. Jag har näm-

ligen vid närmare undersökning funnit, att målet förlorat hvarj e 
slutljudande n (ej nu) efter obetonad vokal. Till de i § 47,2 an-
förda exemplen kan man lägga åtskilliga andra ss. pg'?,ka pigan, 
kåta kattan, d.241 n dörren, fråvi,  frun m. m.; men jfr däremot dan 
o. d. (jfr isl. dalrinn). De få undantagen bero på analogi-
bildning. — ha hon är så att förklara, att man ursprungligen 
hade dubbelformer: hån betonadt (förekommer ännu hos äldre 
personer) ock han proklitiskt. Denna senare form blef genom 
regelbundet bortfall af n ha (så nu obetonadt), ock ha (så nu 
betonadt) har uppkommit genom blandning af de båda formerna 
han ock ha med hvarandra. 

§ 125. Denna öfvergång äi > 6:e, ger starkt stöd åt SÖDER-
BERGS antagande (s. 23, not 1), att fg. ai  utvecklat sig ur äldre 
ej (för ännu äldre al). LEFFLER anser (se Sv. landsm. I. 7, s. 274, 
not 4) en sådan utveckling osannolik, emedan i fg. en ljud-
skridning ägt rum från öppna till slutna ljud. Detta är visser-
ligen sant hvad beträffar de isolerade vokalerna, ock äger i 
detta fall sin tillämpning äfven på det yngre språket; icke så 
i afseende på diftongerna. I dessa har från älsta tider de båda 
ingående vokalerna alt mer skilt sig från hvarandra; ock redan 
i fg. har öfvergången ei > ai sin fullkomliga motsvarighet i 
den från öy 	ey) till oy. 

Upsala i december 1879. 
ADOLF NOREEN. 
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Denna uppsats var ursprungligen afsedd att omfatta endast 
härjedalska ock ångermanländska husdjursnamn. Då det emeller-
tid vid utarbetandet syntes oss önskligt att i undersökningen få 
indraga äfven de i andra norrländska landskap brukliga namnen, 
så togo vi oss friheten anhålla om upplysningar härutinnan af 
personer i skilda trakter af Norrland. Vi hade också den 
lyckan att få de önskade upplysningarne .af de allra fleste. 
Särskildt nämna vi de rikhaltiga namnlistor, som hafva med-
delats oss af fröken ELIN LINDH ock stud. 0. G. VIKLUND 
för Norrbotten, af bokhållaren GEORG LUNDQVIST' samt skol-
lärarne E. LINDSTRÖM ock 0. LöFGREN för Västerbotten, af 
Stud. ER. JULIN, handlanden ABR. NYBERG, fru KARIN LöWEN 
BORG ock stud. 0. HÖGBERG för Ångermanland, af kyrkoherden 
FR. SÖDERBLOM ock kapten VILH. ENGELKE för Ilelsingland; 
hvarjämte ock böra ihogkommas de fullständiga namnlängder, 
som tillsändts oss af fru doktorinnan JENNY NORDENSON för Väst-
manland, af metallarbetaren GUSTAF ERIKSSON för Söderman-
land, af landtbrukaren P. 0. LUNDELL ock bokhållaren E. 
ANDERSSON för Småland. Genom tillmötesgående af stude-
rande vid läroanstalterna härstädes ha vi äfven varit i stånd 
att skaffa oss någon kännedom om husdjursnamnen i åtskilliga 
andra landskap, särskildt Dalarne. Alla dessa personer, nämde 
så väl som onämde, hembära vi härmed vår tacksägelse. 

Vår uppsats ger sig ej ut för att vara i någon mån full-
ständig, huru rik på namn han än må synas vara. Vårt syfte 
har ej häller varit att vinna någon fullständighet, utan endast 
att visa, hurusom vårt, såsom man kunde tycka, likgiltiga ämne 
från språklig ock kulturhistorisk synpunkt kan bjuda på mycket 
af intresse ock väl är värdt en större uppmärksamhet,'än som 
hitintils kommit det till del. Som vi äro sinnade att fort-
sätta samlandet af dessa namn, vända vi oss till härför in-
tresserade personer icke blott i Norrland ock det öfriga 
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Sverige, utan äfven i Norge ock Pinnland med vördsam an-
hållan, att de ville vara oss härutinnan behjälplige genom att 
till oss (adr.: Norrl. Nation, Uppsala) insända namnlistor. Väl 
vetande, att 

många bäckar små 
göra en stor å, 

stanna vi i stor tacksamhet äfven för de obetydligaste bidrag. 
Vid uppställningen ha vi så vidt möjligt sökt ordna nam-

nen i flockar efter betydelsen. Emedan de särskilda grupperna 
ofta gå in i hvarandra, har det varit oss omöjligt att här 
vinna någon sträng följdriktighet. För att underlätta upp-
sökandet af ett namn under sin afdelning ha vi längst till 
vänster utsatt det svenska ord, hvaraf namnet är bildadt, ock 
då detta ord saknas i högsvenskan, den form det borde hafva, 
i fall det funnes. Efter hvarje namn ha vi tillkännagifvit det 
eller de landskap, hvarifrån det förskrifver sig, ock stundom 
äfven socknen. Härvid utmärker förkortningen Nbott. Norr-
botten, Vbott. Västerbotten, Ängm. Ångermanland, Medp. Medel-
pad, Jämtl. Jämtland, Häri. Härjedalen, Hela. Helsingland, 
Dal. Dalarne, Uppl. Uppland, Västin. Västmanland, Södm. 
Södermanland, värml. Värmland, vgötl. Västergötland, ögötl. 
Östergötland, smål. Småland. Samma förkortningar med liten 
begynnelsebokstaf utmärka landskapets folkspråk. 

De med upprätta stilar trykta namnen gifvas, med undan-
tag af smärre jämkningar i stafsättet, i den form, som vi fått 
dem. När i de oss tillsända listorna några särskilda tecken 
utom det vanliga alfabetet förekommit, ha vi sökt, så godt sig 
göra låtit, ersätta dem med landsmålsalfabetets motsvarande 
beteckning (kursiv). Då namnen tillhöra många olika mål, 
torde nog en del smärre misstag i den strängare beteckningen 
kunna finnas. 

Till upplysning om det här brukade sättet att utmärka 
tonvikten i tvåstafviga ord må nämnas, att ord med samma 
betoning som sv. ugnen utmärkas med ", ock ord med samma 
betoning som sv. ungen med ". Uti tre- ock flerstafviga ord 
är den ljudstarkaste stafvelsen utmärkt med '. 

Uppsala i november 1879. 



Namn på kor. 

1. Så snart en kalf är född ock bestämd att födas upp, 
får han vanligen sitt namn; ock finnes det då barn i gården, 
är det ofta de, som få bestämma det samma. Då man nu vet, 
med hvilken kärlek barn omfatta husdjuren, i synnerhet medan 
de äro små, är det helt naturligt, att en stor del af namnen 
äro smekord. Härtill gifves det säkerligen ock en annan, 
djupare i folkmedvetandet liggande orsak, i ty att man med 
ett smekande ock smickrande, »vackert», namn vill uppkalla 
ett husdjur, som framför alla andra bidrager till lifvets uppe-
hälle. Bland hithörande namn utmärka somliga någon fram-
stående yttre egenskap såsom skön het, eller någon inre såsom 
dygdighet; andra åter sakna någon viss bestämd betydelse. 
Behändig: behc'endig Ångm. behändig. 
Brud: brudinna Hels. 

brud-linn Vbott.; 	se nedan. 
Bättre: bättra Hels. den bättre. 
Böna: böna Nbott. Hels. Västra., böne Medp. Ångra. 
Dadel: dddelin Jämtl. dadel-lin. 
Dam: dam Vbott., damma Hels., dcimå Jämt!. 

dcimlin Jämt!., dcimehn Ångm., dånaind Dal., dämme- 
hon Härj., dam-1.bn Hels. 

dcimrös Ångm., dam-ros Hels., damm-ros Vbott. 
dammen-stjärna Medp. 
Målarn Ångm,, ankar-dam Vbott. 
fic'eldåm Ångm. fjäll-dam. 
gtildåm Ångra. Jämtl. guld-dam. 
lundam Vbott. ,-- lund-dam? 
nätter-dam Ångra. 
vaoker-dam Vbott. 
vcildåm Jämtl. vall-dam. 

Docka: dbokå Härj., deikå Medp., dåkå 1. deikå Ångra., (pikå 
Dal., docka Hels. Uppl. Västm. Södm. 

dåkelin Ångm. Jfr dukke-lis, DYBECK Sv. folkmelodier, 
nr 62. 
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Docka: fröken-docka Södm. 
guldedka Härj., ggideik Ångm. guld-docka. 
jungfru-docka Södm. 
silkes-dooka Södm. 
silver-docka Södra. 
skäll-dooka Södm. 

*Dros: droske Ångra. Jfr no. dros dam, rik eller mycket an- 
sedd kvinna Aasen 1) s. 115; isi. drös. 

Dufva: dåv Vbott. (Norsjö), diyA Ångra., duva Västm. 
Duktig: oltikti Ångm. duktig. 
Dygd: dygda Hels. 

dygde-linn Angm. 
Däja: däja Hels. af d ä j a tjänsteflicka; jfr ladugårds- d äj a , 

red- d ä j a. 
&velin Härj. Ångm. Jämtl., däje-linn Hels., 	Västm. 
guldceja Ångm. guld-däja. 

Fager: fager-Nom Vbott. Jämt!. 
fager-lann Vbott. 
fcigeltn Ångm., fager-linn Medp. Vbott., fager-linda Södm.; 

namnet kan i Ångra. förkortas till fci0. 
anfrker Ångm. fagrare än andra. 
grann-fager Vbott. 
säll-fag Jämtl.; första leden torde vara subst. silfv er. 

Fin: ffnå Ångm., fina Härj. Hels. Upp!. 
Fikon: fika Hels. (Delsbo), fikon Nbott. (Kalix). 

fikanros Medp. fikon-ros. 
Friherre: friherrinna Nbott. 
From: fr62A Ångm., fromma Södm. Vbott. 
Fru: frålin Nbott. (Degerfors, Norsjö, Säfvar) fru-lin. 

fruttan Smål. dim. 
fru-fager Anm. 

Främst: frdmsté Ångra. den främsta yppersta. 
Fröken: fröken Södm. Hels. Medp. 'Ångra. Vbott., frgni Dal. 
'Fänta*: fänta Ångm.; fänta = flicka, Rz 2) s. 177. 
För mer: för-mer Ångm. 

Med Aasen utmärka vi Norsk Ordbog af IVAR AASEN. Christia-
nia 1873. 

Med Rz utmärka vi Ordbok öfver svenska allmogespräket af 
JOHAN ERNST RIETZ. Lund 1867. 
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Först: WO Ångra. 
namnet den 

Grann: grånå Härj., 
grånM Ångra. 
grann-bom Vb 
gråygits 
grålin Hätj., 

linn  Hels. V 

den första, bästa; 1. möjligen utmärker 
första ko, som bonden haft. 
grånet Hels. den granna. 
granta dim. 

ott. 
grann-gås Ångm. Dal. 
grånlin Jämtl., granne-linn Hels., grann- 

bott. 
gråyluv Härj. grann-löf. 
griglett Härj., gråa& Ångm. Jämtl., grann-låt Medp. 

Vbott. 
grånrös Ångm., grann-ros Hels. Vbott. 

Grefve: grevina Medp. Dal. grefvinna. 
Herde: herdinna Nbott. 
Hjärta: j6i3O Ångin., jett Nbott., hjärta Södm. 

yårtgeis Dal., bjärt-gås Hels. 
Otrös Ångm., hjärt-ros Värml. Södm. Västm. Uppl. 
guliate Ångm. guld-hjärta. 

Juvel: juvaa Ångm., juvela Härj. Vbott. 
Ko: 1c6A Härj. Ångm. kossa dim. 

kosfna Medp. kosina dim. 
Komma: keinthbm Ångm. kom-hem! 

körnelin Härj. komme-lin. 
hAmkani Ångm. hem-kom. 
snc'etköm Ångm. snäll-kom. 
vcklketm Ångm., väl-kommen Nbott., väl-komma Västni. 
Dessa namn utmärka, att kon kommer snält hem till 

ladugården under den tid boskapen går på bete, hvilket 
naturligtvis är en stor dygd. 

Lima: lilja allmänt öfver hela riket; ångna. formen är lilje. 
liljen-krona Ångm. 
lilje-ros Nbott. Hels. Västm. 
liljen-skön Jämt!. 

Liten: k/tå Härj., 4gtiO Dal., lilla Nbott., lillan Västm. 
Msk Ångm. Formell skulle namnet kunna vara dimin. 

af kvinnonamnet Lisa; men då sådana namn ej gärna 
brukas i Ångm., torde det vara att förklara såsom en 
dimin.-bildning af adj. liten; jfr lockordet liss k o, eg. 
lill-ko. 

KONAMN. 	 377 
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Liten: 1111-ros Ångm. 
Lull; /WC Härj. Ångm.; jfr interj. lull (lull så grant!) ock lull- 

lull, leksak 1. dyl. 
Lycka: lgaU Härj., 14U Ångm., 1,åk Vbott., 45kå Dal., lycka Hels. 

lyoke-linn Vbott. (Degerfors, Säfvar). 
lokeros Härj., lhkrös 1. lgkeros Angm., likrös 1. igkrås 

Jämtl., lyok-ros Hels. 
lyok-stjärna Ångin. 

Mamsell: mamsc'ela Ångm. mamsellen. 
'Nutta: nutta Uppl.; eg. liten flicka, Rz s. 473. 
Nytta: nytta Hels. 

nyttle Västm. dim. af  föreg.? 
Nätt: nätta 1. netta Vbott. 

nett-ros Vbott. 
Prins: pri'nté Ångm. printa dim. 

prinsa Härj., prinsessa Medp. Vbott., sessa Vbott. 
Pärla: p4M Ångm., pärla Vbott. 

pärl-bom Vbott. pärl-blomma. 
pärl-krona Jämtl. 
pgrös Jämtl. pärl-ros. 
pgstrån Ångm. Jämtl. pärl-strand. 

Reell: reic'el Ångm. reell. 
Runa: runa Nbott. (Kalix) väninna. 
Russin: russin Ångm. 
Skön:Oneligna.,Mfnå Medp., nVbott., sköna Hels. Uppl. Södni. 

skänks Ångm. dim. 
skön-gås Ångni. Medp. 
skön-linn Hels. 
csoncbta Ångm.; möjl. skön-hätta, jfr hätta mössa Rz s. 286. 
tsfyirös Jämtl., skön-ros Hels. Medp. 
sköna-rova Ångm. 
adel-skön Jämtl. 
tås'n,sona 1. tås,sona Angm., tusen-sköna Vbott. 

'Snottra: snötrå Jämtl., enl. Rz s. 645 liten vacker flicka. 
Snygg: snåge Ångm., snygga Hels. Vbott. 

snygg-ros Vbott. 
Snäll: sndlå Härj. Dal., sndM Ångm., snel Vbott., snälla Hels. 

Västm. 
snde.M Ångm. snälta dim. 
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Snäll: sndlrås Ångm. snäll-ros. 
Stolt: stolsa Medp. Uppl.; jfr stols i t. ex. folkvisan. 
Sultan: sultaninna Nbott. 
Söt: söt-ros Vbott. 
Trygg: tr90 Ångm. trygga. 
Tulpan: tulpana Angm. 
Tärna: tärna Vbott. Ångm. Medp. 

7.4,9'ntanct Ångm. rosen-tärna. 
Vacker: vacker Hels. 

dlvaker Ångm. all-vacker, vacker hel ock hållen. 
vacker-gås Medp. Härj. 
vakeltn, Ångm., vacker-linn Medp. Vbott. 
vacker-ros Angm. Nbott. 
vacker-strann Vbott. vacker-strand. 

Vän: vdnrös Ångm., vän-ros Vbott. 
Ädel: ädla Hels. 

Bland smeknamnen vore ock plats för de många namn, 
som äro bildade af blomma, ros, guld ock flera dylika ord; 
men då de ursprungligen äro bildade med afseende på rosig 
(fläckig) eller gul färg, så falla de under följande klass. 

2. Det allra största antalet namn utmärker kornas färg. 
Af de namn, som höra hit, äro somliga bildade med afseende å 
kons färg i sin helhet, andra med afseende å färgen på någon 
enskild del. Vi lemna först en förteckning på namnen af det 
förra slaget: 
Blad: bZ0 Ångm. blada = med bladformiga fläckar. 
Blank: bZdtgM Ångm., Nanka Nbott. Uppl. 
Blek: bleka Västm. Smål.; utmärker gulblek färg. 

blek-torne Hels. 
Blomma: Meint Vbott., bZ6nA Ångm. Härj., blomma, blemma 

Hels., lgeoma Dal., blomma Uppl. Västm. Södm., lgömå 
Härj. den blommiga. 

bZom&a Härj. blommera. 
bZ4mgja Hälj. blomgås. 
N6mrås 'Ångra., blom-ros Medp. Vbott. Norge. 
bZ6mstrån Angm. blom-strand. 
dyr-blom Jä,mtl. 
ek-blom Vbott 
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Blomma: gran-blom Vbott. Ångm. 
lingon-blomma Nbott. 
lycko-blomma Nbott. 
åker-blom Vbott. 
ädel-blom Jämtl. 
äppel-blom Jä,mtl 

Blomster: bZ4mstr 1. b45mstr Härj., bgnist& Jämti., bZ4mstr 
Ångm., blomstre Hels., blomstra Nbott. Södm. 

blomster-dam Vbott. 
blomster-docka Södm. 
blomster-linn Hels. 

Blända: bZdnelci Ångm., blända Vbott. Västm. hvit? — Hit hör 
troligen ock plända Ångm. 

'Brok: broka Västm. Södm. Brok fläck. 
Brun: bruna Vbott. Hels. Uppl. Södra. 

br2nté Härj. brunta din]. 
brunella Södm. 
brunätta Vbott., Hels. Upp]. Västm. Södm. 
brun-fager Uppl. 
brånlin Jämtl. brun-linn. 
brun-gås Vbott. Uppl. 
brun-ros Medp. 

Droppe: dr(Tå Härj., drépé 1. drhpZ Ångm., dröppel Vbott. 
namn på en spräcklig ko. 

Fana: fdpirös Jämt], fan-ros. Jfr getnamnen under Blöja, 
Flagg, Sjal. 

gull-fana Ånga). 
Fläck: fZ(tedU Härj., ficW Ångm., fläcka Västm. 
Glans: gkinA Ångm. glansa. 
Grå: greilå Härj., greili Dal., grea Ångm., grålla Västm. 

grå-gås Södm. 
grå-sjas Södm. — senare leden =? 

Grön: greiZtnd Dal. grön-lind. 
Guld: gdl Härj., gtlå Dal., gikl Ångm., gulla Vbott. Hels. 

Ångm. gullta dim. 
gilik Ångm. gullik dim. 
gtilbZå Ångm., guld-blad Jämt]. 
gtilb4öm Ångm., gull-blom Jämt]. Vbott. 
gull-bk Jämt]. 
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Guld: p:tlberi Jämtl. guld-bä rg. 

gull-däja Ångm. 
gull-gås Ångni. Medp. 
gull-ren Hels. 
gtlrk Jämtl. guld-rik. 
pilrös Ångm. guld-ros, synes vara brukligt i hela Sverige. 
gulrteg Nbott., gull-ring Vbott. guld-ring. 
p:tistran Ångm., pilstron Jämt!. (Offerdal) guld-strand. 
guld-viva Nbott. Västm. Ögötl. 

}lyft: wftå Nbott. Härj., wit Nbott., vda 1. vzte Ångm., gylta 
Hels.

'
hyttan Upp!. 

ci/vit Ångm., ölwit Vbott. all hvit, hvit hel ock hållen. 
vitika Hels. livitika dim. 
vftgjts Ångm., kvit-gäs Nbott. 
vithn 1. vitehn Ångm., vithn Jämtl., wtlin Nbott., hvitte- 

lina Vbott. Formelt skulle den sista formen äfven 
kunna härledas från subst. vätt. 

snovzt Härj., snkvit Jämtl., snö-hvit Vbott. Nbott. 
Kattun: katuna Vbott. Jfr Fana. 
Krans: krdnA Åiigm. Medp. ko med »krans» omkring halsen. 

kritnslin Härj., kran,,shnd Dal., krans-linn Jämtl. Hels. 
krånsrös Härj. krans-ros 

Krita: krett 1. Mätt Nbott., Nitti Ångm. krita. 
Krus: kriM Ångm., krusa Hels. Västm. Södm., krusen Upp!. 

namn på en småfläckig ko. 
krus-linn Jämtl. Härj. Hels., 1cr4silin Ångm., kruse-linn Medp. 

Lind: linå Ångm. Härj., linna, linda Vbott. Medp. Hels. o. 
flerstädes; 4inc/å Dal. — lä'n Vbott. = lind? 

linbZöm Vbott. Ångm. lind-blom. 
lindrbp Härj., se under 2 Droppe. 

Härj. Dal. lind-gås. 
linrös Ångm., lina-ros Hels. Jämtl. Nbott. 
bwjlin Ångm., bärge-linn Härj. 
fjöjin Härj. fjäll-lin. 
mcAnd Dal., mo-linn Hels.; någon dimin. betydelse fästes, 

åt minstone i Dal., ej vid namnet. 
näslinn  Vbott. näs-lind. 
skOglin Härj. Ångm.; i Härj. äfven skoge7linn; i Dal. 

enligt DYBECK anf. st. nr 43 skogilinn. I Ångm. kallas 
en ko ofta skket i st. f. det fulla namnet. 
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Lind: säter-lin Härj. af säter fäbodar. 
å-linn Vbott. 
4kerZtnd Dal., åker-linn. Ångm. Vbott. 

slin Hänj. af ås bärgås. 
cbg/in Jämtl., &gam Ångm. Jämtl. äng-lind. 

Ljus: dqgjus Ångm. dag-ljus. 
Löf: kv0' Härj., /d2A Ångm., löva Hels. Uppl. L ö f spridda fläckar. 

10.vgits 1. 16vgas Härj., löf-gås Medp. 
kvelin Jimt., löve-linn.a Värm]. 
14vrös Ångrn., löf-ros Jämtl. Hels. Dal. 
144mster1ov Härj., nimsterlov Jämtl. blomster-löf. 
dchelk Jämtl. dag-löf. 
gtifiv Härj. guld-löf. 
sommar-löva Värml. 
vitelov Ångm., wit/ov Härj. hvit-löf. 
clv Jämtl. äng-löf. 

Neger: negrinna Ångm. 
Näjlika: &Olik  Ångm., nällka Smål. Möjligen snarare smekord. 
Prick: priU Ångm., priok Vbott. 

prioke-linn Vbott. 
prioke-ros Vbott. 

Ring: ringa Uppl. 
ring-dufva Södm. 
riggits Härj., ring-gås Jämtl. ko med ringformiga fläckar. 

Ripa: rilA 1. OJA Ånga'. namn på hvit ko. 
Ros: raos Nbott., rOA Ångm. njså Härj., rosa allmänt. 

rdsigo4 Vbott., rO.siged!.ingm., r(jszgal Medp. ros-i-gård. 
rosengård Vbott. torde ursprungligen vara samma namn 

som det föregående. 
rosetta Vbott. Smål. 
rosina Ångm. Upp!. Södm. 
rosen-duva Ångm. 
ros-lann Vbott. 
r4sehn Ångm., r&lin Jämtl., rosse-linn Vbott., rosa- 

linn  Hels. 
rosen-krans Jämtl. 
r4s'nstran Ångm. rosen-strand. 
4belros Ångm. apel-ros; jfr åbelgra apelgrå, apelkastad. 
all-ros Ångm.; trol. rosig hel ock håll en, jfr all-hvit s. 381. 
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Ros: back-ros Ångm. 
björn-ros Vbott. 
blom-ros Ångra. 
br&nrös Vbott. bränn-ros, af bränna svedjeland, Rz s. 52. 

Namnet plägar afkortas till brie' n. 
&krös Jämtl., dag-ros Hels. 
ditte-ros Vbott., af ditt liten fläck, prick, Rz s. 87. 
ek-ros Södm. 
ggras Ångm., am-ros Vbott., af en juniperus. 
Nyas Hälj., fyelrås Jämtl., fjällros Ångm. Vbott. 
g4/rös Häri., giXlrs Hels. Medp. Ångm. o. s. v. guld- 

ros. I Vbott. brukas jämte gillrås den kortare formen 
OU. Namnet är i Dal. förbehållet riktigt vackra kor. 

Iktvrös Härj., haf-ros Vbott. 
haver-rosa Vbott. hafre-rosen. 
hgclrås Ångm. hed-ros. 
holm-ros Angm. af h o Im e. 
&krös Ånga). hägg-ros; förkortas till h&O. 
hcKgrös Jämtl. helg-ros. 
häll-ros Ångm. 
hög-ros Ångm. 
kcihrös Jämtl. kalf-ros. 
kanel-ros Vbott. 
kling-ros Värm]. af Eigre kringlig, rund. 
kwhisr.ös Hänj. kvälls-ros. 
ladperos Häri.; enligt allmogens förklaring: en ko som 

liknar ett hvitt tyg med svarta lappar på. 
lejon-ros Medp. Ångm. 
lönn-ros Ångm. 
mjölk-ros Södm. 
mrs Ångm. mo-ros. 
ncitrös Angm. natt-ros. 
näs-ros Illgul. 
ring-ros Jämtl. Upp!. Södm o. flerstädes. 
scinreds Ångm. sand-ros. 
siden-ros Ångm. 
sol-ros Uppl. 
Orås Ångm., sjö-ros Medp. Vbott. 
snujrös Ångm. små-rosig ko. 
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Ros: stock-rosa Nbott. 

strcinrös Angm. strand-ros. 
törn-ros Uppl. 
vd/rås Härj., vall-ros Ångra. Medp. Hela. Västm. I Ångm. 

kan namnet förkortas till vd/e. 
c'egrös Jämtl. äng-ros, af äng. 

Röd: rål Vbott., rélé Ångra., rölla Vbott. 
åtrå Medp. all-röd, röd öfver hela kroppen. 
rödina Hela. 
rddåm Ångm. röd-dam. 
rö-docka Södna. röd-docka. 
rdgets Vbott. röd-gås. 
rö-lann Vbott. röd-land. 
rfjlin Ångm., rålin Härj., rö-linn Hela., rö-linna Västm. 

UppI:  ock flerstädes; röZind Dal. 
rg:rös Ångra., röd-ros Medp. Vbott. 
rdstrån Ångm., rö-strann Vbott. röd-strand. 

Rönn: n490 Ångm., rönna Västm., af trädet rönn; röd ko? 
rönnta Hels. dim. 

Sadel: s4M Ångm., sele Medp., sd,/ Vbott., sala Hels. Västm. 
Så kallas en ko med »rosor», fläckar på ryggen ock 
sidorna, så att en sadelformig figur uppstår. 

Okets Dal., sal-gås Jämtl. Hels. 
sdarös Härj., sal-ros Vbott. 

Silfver: save Ångm., sav Vbott., silvra Hela. 
silver-docka Södm. 
saverltn Härj., Ångm. 
selros Nbott., selv-ros Vbott., sell-ros Södm. silfver-ros. 

Silke: si.lice Ångm. namn på en svart ko. 
Skymlig: skymla Hela. den spräckliga. 
Slant: 3,1cinM Ångm. namn på en småfläckig ko. 
Snö: snö-flinga Ångni. 

snhgets Härj., snjdgets Dal. snö-gås. 
snio-kuna Dal. snö-kona enl. DYBECK anf. st. 
snjdZind Dal. snö-lind. 

Spräcklig: spräokel Nbott., spr&Idå Dal. 
Sten: stb0 Ångm. stena; ko med grå färg. 

stdnras Ångm. sten-ros. 
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Strimma: strinA Angm., strimå Dal., strima Västm., strimma Uppl. 
strimla Hels. 

Svan: svgn Jämtl.; sv4y0 Ångm., tswa'n Vbott., svans Medp., 
svalla Hels. 

svanella Angm. dim. 
sv4nb46m Jämtl. svan-blomma. 
svan-gås Hels. Härj. 
svan-hvit Västm. 
svcin/in Jämtl. svan-lin. 
svcinras Jämtl, svan-ros. 
rös'nsvan Jämtl. rosen-svan. 

Svart: svarta Vbott. Västm. Värml. 
svart-linn. Angm. 
svärta Vbott.; troligen närmast lånadt från fogeln med 

detta namn. 
Säf: säva Dal. en ko med större fläckar öfver ryggen. 
Älg: Mae Ångm., älga Hels.; i Ångm. ko med grå färg. 

(fagras Jämtl. älg-ros. 
Äpple: c'epM 1. dpg Angm., äppla Hels., 'digå Dal.; åt minstone 

stundom namn på rödfläckiga kor. 
dpceklyr Jämtl.; senare leden tro!. norsk form för djur. 
&pekas Ångm. Härj. Dal., appel-gås Medp. 
cpcelin Jämtl. äppel-lin. 
c'epeZros Jämtl., appel-ros Medp. äppel-ros. 
dp,TZstran Jämtl. äppel-strand. 
gull-äppla Ångni. 

3. Följande namn äro bildade med hänsyn till någon viss 
kroppsdel: 
Fot: vit-fot Vbott. hvit-fot. 

ring-fot Små!. hvit om fötterna. 
Hals: giilhåls Ångm., gull-hals Vbott. guld-hals. 
Hufvud: ktivdå 1. hhvdei Upp!. 

gulhuve Ångra. guld-hufvud. 
vithtv Angm., vgtecvda Dal., mthovda Västm. hvit-hufvud. 

Kind: j§inå Hels. Häd. kinden. 
tjinn-fager Nbott., ijsinfåg Jämtl. kind-fager. 
j,siggås Jämtl., kind-gås Hels. 
kinan Jämtl. kind-lin. 
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Kind: j§inrös Jämt!. Medp. Ångm., kind-ros Hels. Nbott. 
kind-röd Nbott. 
kind-svart Nbott. 
brjJin Ångm., brun-kinn Vbott. brun-kind. 
Nc_5mkin Ångm. blom-kind. 
fager-kind Jämtl. 
gtUjin Ångm. Jämtl. gull-kind. 
neger-kind Vbott. 
rös'n,f,sin Jämtl. rosen-kind. 
ribin Ångm., 	Vbott. röd-kind. 
svcikin Ångm. Medp., svart-kind Vbott. 
«bin Ångm., hvit-kind Vbott. 

Krona: gulkrena Ångm. guld-krona. 
rö-krona Jämtl. röd-krona. 

Kull: brun-kull Jämtl. 
dyr-kull Järna 
rö-kull Jämtl. röd-kull. 
sni-kull Nbott. snö-kull, hvit i hufvudet. 
stjärn-kull Ångm. 
vftkul Ångm. hvit-kull. 
c'epceZkul Jämtl. äpple-kull. 

Kved: kvain Jämt!. betyder möjl. den under huken hvita. 
Kvärk: kvårrk Ångra., af k v ärk hals, strupe. 
Look: brun-look Ångm. 

hvit-look Ångm. Vbott. 
krus-look Ångm. 
svart-look Äng:Lm. 

Mule: mtde Ångm. mula, af mule mun. 
Mun: månrös Ångra. mun-ros. 

mtinM Ångra. munta dim. 
Nos: n6A Ångm. nosa. 

grimnös Medp. ko hvars färgteckning på nosen ock 
främre delen af pannan liknar en grimma. 

röd-nos Vbott. 
Näbb: näbbs Ångm. 
Panna: gidpån Ångm. guld-panna. 
Sida: greisi, grdA, greisi, grt.4,0 Ångm., gråss-sid, grässy Vbott. 

grå-sida. 
Jämtl., gldsi Ångm. guld-sida. 
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Sida: reisi Medp., rosezd Nbott., rhsi, rössia Vbott. röd-sida., 
Snyte: ,s9OM Ångm. snyta, af snyte nos, mun. 
Tinning: tcbgbZöm Ångm. tinning-blomma. 

tintbZå. Ångm. torde vara: tinning-blad. 
tigehn I. Welin Ångm. tinning-lin. 
tiyrös Härj., tigeros 1. tcbgrös Angin. tinning-ros. 
Mönitiy Härj. blom-tinning. 

Öga: 61,7Nöm Jämt!. ögon-blomma. 
Stirös Jämt!. ögon-ros. 
guld-öga Ångm. 
ring-öga Södm. 
ros-öga Västm. Södm. 
scAskj Jämtl. sol-öga, eg. en gul blomma på myrar. 
svcinaj Jämt!. svan-öga. 

Öra: öre-bom, ör-bom Jämtl. öron-blomma. 
drgusl Ångm., kan förkortas till 4rg;tirgill Jämtl. öron-guld. 
tirelov Jämt!. öron-löf. 
drös Ångm., ör-ros Vbott. Nbott. 
ör-röd Nbott. 
grrsvåt Ångm., 61,9214 Jämt!., aartswot Vbott. öron-svart. 
guld-öra Norge (Gudbrandsdalen). 
svan-öra Västm. 
svart-öra Nbott., svart-ör Ångm. 

Bläs: blåsa Hela. Västm. Södm. ko med bläs i pannan. 
Stjärna: jké Ångm., f4rné Härj., stjärna allmänt. 

,scigke Ångm. stjärnka dim. 
stjärnte Ögötl. stjärnta dim. 
stjärn-docka Ångm. 
stjärn-gås Angm. Vbott. 
ts(t.grös Ångm. Jämtl., stjärn-ros Vbott. 
björn-stjärna Medp. 
falken-stjärna Jämt!. 
gul,scina Ångm., guld-stjärn Hels. guld-stjärna. 
hgvf,sgrna Härj. haf-stjärna. 
palra-ma Ångm. palm-stjärna. 

4. Med afseende å kons växt äro följande namn bildade: 
Sv. landsm. N. B. 1. 	 27 
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Hög: heg-linn Hels., af Ing hög. 
Knopp: 1cn6.23Zet Ångm., kndpV4 Dal. ko med korta knubbiga horn. 
Knöl: knul-gås Vbott., af k n ul knöl. 
Krake: haka Hels.; jfr krake mager, usel häst. 
Krona: krOge Ångm., kreM, krånet Jämtl., krona allmänt. 

kron-borg Jämtl. 
kron-dooka Södm. 
1cr4nstrån Jämtl. kron-strand. 

Kull: 1ct2M Ångm., kulla allmänt, ko som saknar horn. 
ktitå Dal., kulta Västm., dim. af  kull? 

Lejon: Wejån, Ångm. 
lejon-dyr Jämtl.; om -dyr se under Äpple s. 385. 

Ren: rene Ångni., af djuret ren. 
r4nlin Jämtl. ren-lin. 

Skalle: shit 1. skallat Nbott. hornlös ko. 
*Snuf: sn4vå Medp. Ångm.; jfr snuv att, Aasen s. 723. 

snubba Vbott. 
Stor: stc_Srlgtt Ångm. stor-låt; jfr grann-låt under Grann s. 377. 
Ståt: strite Ångm., stdAtdi Medp., ståta Hels. 

steftelan Ångm., ståte-linn Hels. Medp. 
Trind: treinn-ros Vbott. trind-ros. 
Trissa: trissa Södm. en bukig ko; jfr trissa, Rz s. 752. 
Öfvervåld: över-våll Vbott. synnerligen stor ko; jfr Rz s. 789. 

5. 	Liflighet, kvickhet ligger till grund för sådana namn som: 
*Borg: bhrj Hänj. Ångm. I båda landskapen härledes namnet 

af verbet börja, ock nästan hvarje nyblifven bonde 
har i öfverensstämmelse med denna tydning en • ko 
med detta namn. Månne dock ej af adj. bor, yster, 
rasfull (bor) a bo Ångra.), b o rg er stark, rask, Rz s.46? 

Dans: dcinA Ångm., mycket vanligt. 
&inåk Ångm. dim., ganska vanligt. 

Extra: c'eksir Ångm. den yra, rasfulla. 
Flink: pigU Ångm., af adj. fligk rask, hurtig. 
Frank: frcigU Ångm., af adj. frank hurtig. 

frcigkelin Ångm. frank-lin. 
Fröjd: fr4gdå Härj., frifgd Ångm., fröjda Hels. Västm. Metall-

arbetaren ERIKSSON uppgifver för Södm. fröjda ock för 
modar, att det möjligen hänger samman med fredag. 
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Fröjd: fr4gdelin Ångm. fröjde-lin. 
Glad: &dam Ångra. Jämtl. glade-lin. 
Hej: hejsan Ångm.; eg. interj. 
Hopp: hoppsan Ångm.; eg. interj. 
Kvick: kvicka Upp!. 

kvick-finn Vbott. 
kvikrös Augur., kwarös Vbott. kvick-ros. 

Käck: j0k Vbott. käcka. 
Lif: lv Härj., liv Vbott., liva Hels. Vi hafva hört.  allmogen 

förklara detta namn däraf, att man ej slaktat den 
ko, som bär det, utan låtit hänne behålla lifv et; 
månne dock ej = den lifliga? 

livgets Härj. lif-gås. 
livrös Härj., liveros 1. livrös Ångm., lif-ros Medp. Uppl. 

Lust: histi Ångm. lustig. 
Pigg: pi3O Ångm. pigga, af adj. pigg liflig, rask. 
Rapp: Tappa Västra., af adj. rapp. 
*Riska: risM Ångm. af verbet risk a leka (om kreatur); jfr Rz s. 536. 
Sittra: sitré Ångra.; jfr nedan Spel. 
*Snätta: sndte Ångm., af verbet snätta ila; se Rz s. 560. 

snätte-linn. Dal., enligt DYBECK anf. st. 
Spel: sp4le Ångm., spela Härj. 

spaföt Vbott. Namnet tilldelas en kalf, som vid födseln 
visar sig synnerligen liflig ock kvick. 

spaaros Ångm., spcilaros Jämtl. spela-ros. 
Springa: springa Hels. 

sprigelin Ångm., springe-linn Vbott. 
sprdgeros Ångin. springe-ros. 
stjärn-spring Jämtl. 

*stritta: stritta Västm.; jfr verbet stritta fara af snabt, Rz s. 686. 
*Toster: töstr 	'Jämn., af toster yrhätta, Rz s. 736. 
Trippa: trippa Västm. 
Vippa: vippa Västm. 

vpin Ångm. vipp-land. 
viprös Ångm.; jfr vippa hoppa af glädje, Rz s. 812. 

Yster: stré Ångra.. ystra. 

6. Namnen utmärka vidare tiden, då kon är född, hvarvid 
de af veckodagarne bildade namnen äro •synnerligen märkliga: 
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Sön(dag): s6Iggits Härj., sjggtis Ångm., 	ATOs Jämtl., 
sångs. Dal. Hela., sön-gås Medp. 

sönta Hela. dini. af  sön (= sol) i sön-dag. 
simdergets Ångm., af s ö n -dag. 
sön-da Västm. Smål. 

Mån(dag): mcinå Jämtl., måna Upp!. 
meiggics Härj. Ångm., meiggets 1. ~Os Jämtl. 

mån-gås Hela. Medp. 
Ti(sdag): tiNå Ångm. ti-blad. 

tigits Ångm. (kan där förkortas till tfge Jämtl. Medp., 
tirgiis 1. tigh Dal., ti-ggås Hela. 

tis fln Jämtl. tis-lin. 
tirös Ångm., äfven tigrös, hvars g-ljud möjl. härrör från 

ti-gås ock tiggs, ti-ros. 
On(sdag): öngets Jämtl. on-gås 5. 
Tor(sdag): tOZå Dal. 

todina Härj. todina. 
tdrgits Jämtl. Angm., kan på senare stället förkortas 

till WO, tor-gås. 
tor-linna Västm. torde höra hit; äfvenså 
tor-ros Norge (Gudbrandsdalen). 

Fre(dag): fri0 Angm., frigå Medp. Jämtl. Uppl. frigga. 
fr4då 1. frigdå Härj. frigda; freda Srnål. torde höra hit. 
fredina Härj. fredina. 
frigid Ångm., eg. fri-Ord; jfr ros-i-gård under ROS s. 382. 
fGjgs Medp., frkics Angm. Jämtl. Medp. Hels. Norge 

fri-gås. 
frig fln Ångm. frigg-lin. 
frigrosa Ångm. frigg-rosen. 
froddla Ångm. frödella. 
fr4gets Dal., fr4rgies Uppl. frö-gås. 

Lö(rdag): lär-docka Södm. 
lkits Ångm. (kan här förkortas till 160) Jämtl., kgits 

1. Z6igics Dal. Hit torde ock medp. löjd-gås höra, samt 
löjd-ros Medp. ock 
löjda Västm. 

1) Besynnerligt nog tyckes man ej haft samma böjelse för att upp-
kalla kor efter onsdagen 'som efter andra veckodagars namn. 
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Allmogen sätter själf de här ofvan upptagna namnen i 
samband med veckodagarne, så att kalfven uppkallas efter 
dagen, på hvilken han är född, ock betydelsen af ett sådant 
namn är för en hvar fult medveten. Namnen äro mycket 
vanliga. 
April: aprilla Södm.; prilC Ångm., prilla Västm. höra möjligen hit. 
Jul: jula Hela. Uppl. 

julina Uppl. 
jul-anka Västm. 
jul-docka Södm. 
Mdts Ångm. Medp. Jämtl., pik6is 1. 39:Zgas Dal. jul-gås. 
julinn Vbott. troligen = jul-lin. 
ithoi&sa Ångm. julnessa. 

Maj: mciiC Ångm. maja. 
mciybZöm Ångm., maybletm Vbott. maj-blomma. 
mciilin Jämtl. maj-lin. 
mcijrös Ångm., maj-ros Hels. Medp. Jämtl. Nbott. Svea- 

land. 
mciistrån Jämt!. maj-strand. 

Mars: maj Ångm., marsa Västm. Uppl. Södm. 
mars-docka Södm. 

Ny: ngiis Ångm., ny-gås Jämtl. Vbott. Västm. 
90rös Angm., ny-ros Vbott. Namnet betyder stundom, 

att kon är född vid nymåne I. omkring nyåret, ock 
stundom, att kon • är nyss förvärfvad. 

ny-docka Södm. torde ock höra hit. 
Påsk: pdsh Angm. påska. 
Sommar: sommar-docka Södm. 

~teros Härj., sommar-gås Vbott. 
stmoKand Dal., sommar-linn Hela. 
sommar-löva Värml. 
semaros Ångm., sommar-ros Härj. Vbott. 

Vinter: vinter-gås Vbott. 
Vår: vOrgås Vbott. vår-gås. 

7. Det sätt, hvarpå man förvärfvat sig en ko, ligger till 
grund för namnen: 
Byta: bté Ångm. byta. 

4teltn. Angm. byte-lin. 
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~va: gåva Vbott. Jämtl. Hels. 
Köp: j,sdpe Ang,m. köpa. 
Mun.d: munda Anm., möjl. af  munder gåfva. 
Skänk: ,sc'egke Ångm. Jämtl. skänka: 

Om en kö på ett eller annat vis kommit från en gård, by, 
socken o. s. v. till en annan, kan detta ge anledning att upp- 
kalla hänne med ett namn, som påminner härom: 
Para: far-gås Hels. 
Flytta: flytt-ros Hels. 
Färd: fci,Zg&s Härj., fårdgås Dal. färd-gås. 

r6sfa'4 Angm. res-färd. 
Hem: himå Angm. hemma ock hemifrån Vbott. tillkomma 

troligen en ko, som man fått ifrån hemmet. 
Resa: rbå Härj., Hse Ångm., resa Hels. Allmogen härleder 

detta namn från verbet resa. 
dslån Härj., rgselin Ångm. Medp., rese-linn Vbott. res-lin. 
rajs-lonn Vbott. res-land. 

Vandra: vcindre Härj., vcinre Ångm. Medp., vandra Västm. I 
Ångm. plägar man tilldela detta namn åt en ko, som 
man köpt ur en fädrift. 

8. Till grund för namn plägar ock ligga stället eller 
landet, där kon är född ock hvarifrån hon är kommen. Exem- 
pel härpå äro följande namn: 
Amsterdam: cimsterdam Ångm. Jänotl. 1 ). 
Britanien: britanin, Jämtl. 
Danmark: dcinmårk Nbott. — Hit höra trol. ock namnen 

dana Ångm. ock 
dcinehn Ångm. 

Deger(fors): deger-linn Vbott. (Degerfors). 
England: dgelan Ångra. Vbott. Kanske höra ock hit 

c'eglå Vbott. den engelska ock 
engelinn Jämtl. 

1) En oss meddelad namnlista från Ångnu. upptager ett namn 
alsterdam, hvilken form, så framt han ej är uppkommen genom skriffel, 
torde vara framgången ur en folketymologi. För allmogen ligger det 
nära till hands att fatta -dam i bet. dame förnäm kvinna, ock då har 
man också ombildat första leden, så att man däri fått en rimlig be-
tydelse. 
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Finnland: finskå Medp. finska. 
finlån Vbott. finnland. 
finn-gås Vbott. 

Frankrike: frågkrik Ånga'. Jämtl. frankrike. 
Holland: heilån Angm., hoRann Vbott. 

Maråns Ångm. holl-krans. 
Irland: rlån Ångm. irland. 
Island: islån Jämtl. Ångm. Vbott. island. 
Kro(bärga): kro-linda Södm. 
Norrland: neilan Nbott. Angm. norrland. 

norde-linn Härj. 
Ryssland: röslann Vbott. 
Strinne: strinrös Angm., af en by Strinne; namnet plägar 

förkortas till striglA. 
Ström: strimgets Ångm., uppges vara bildadt af socken- 

namnet Ström. 
Söder: Orgels Ångm., söder-gås Vbott. en söderifrån kommen ko. 

söder-lin Angm., söder-ljum Vbott. 
Tyskland: tyska Hels. 
Ulgsborg): ulva Smål. 
Uppland: iip/eas Angm. uppland. 
Västerland: väster-larm Vbott. 
Åland: alarm Vbott., af de Åländska öarne? 

Det är ganska sannolikt, att flera i föregående flockar 
upptagna namn rätteligen höra hit. Så skulle t. ex. fjäll-ros 
ock vall-ros kunna betyda, att kon är född i fjället, på fäbod- 
vallen o. s. v.; men till någon visshet härutinnan kan man 
ej på teoretisk väg komma. Att vi i denna klassen finna 
sådana namn som amsterdam, holland ock england är helt 
naturligt, då kor af ädlare slag införas därifrån. Mellertid 
brukas dessa namn äfven för kor, som icke äro komna utifrån, 
sedan de en gång blifvit konamn. 

9. Grundbetydelsen i några namn är den att gifva ljud' 
ifrån sig. Sådana namn äro: 
*Blistra: bfstré Ångm., b4ist& Vbott., af blistr a hvissla. 
Brumma: brumma Hels. 
*Dröna: drtné Ångm. dröna; jfr dryna, Rz s. 100. 

niRjei Dal, ko som vrålar: 
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Fnysa: fnQs Härj. fnos. 
Stöna: stöne Ångm. 

Äfven fel ock vanarter hos kor kunna gifva anledning 
till namnen, ehuru sådana namn ej kunna vara synnerligen 
talrika, då kalfven får sitt namn, innan man ännu kan hafva 
märkt några oarter hos honom, ock mestadels får behålla det 
en gång bestämda namnet. 
Efteråt: citonaT Dal, är namnet på en ko, som går ock drumlar 

bakefter de andra (ätonaä prep. bakefter, jfr Rz s. 15 
under at t). 

Etter: etter-nilla Smål. ungefär = arg-bigga. 
"Pimmel: fim1 Ångm., af firn g små odygder. 
Häftig: hcbfti Ångm. häftig. 
*Kupp: Nattkupen Dal., af Natt trasor ock kup väska, ko som, 

när tillfälle gifves, går ock tuggar på trasor. 
*Lanka: lanka Smål.; jfr verbet lanka, Rz s. 392. 
Lat: latra Hels. enligt allmogens förklaring. 
*Madda: madde 'Ångm., madda Upp].; jfr ma d da vara långsam, 

senfärdig, madder sölare, Rz s. 423. 
raltn Vbott. ko sam tycker om att rål ralla, springa 
till andra hjordar, gårdar o. dyl. 

Rymma: römm-ros Vbott. 
Ränna: rc'enå Dal., af verbet ränna löpa omkring. 

ränn-fännika Södm. med samma bet. 
Skuta: skauta Dal. ko som löper omkring. 
*Skvimpa: skvim.0 -  Ångni. ko som vid mjölkningen slår om- 

kull stäfvan. 
Tok: t4kix Ångm. toka. 

Kvinnonamn tilldelas stundom kor, ehuru högst sällan i det 
egentliga folkspråket, dit denna osed ännu ej hunnit nedtränga 
från ståndspersonernas ladugårdar. Det enda kvinnonamn, som 
emellanåt förekommer, är ådelin Ångm. Jämtl., c'tclehnd Dal„ 
adelinn  Hels. Vbott. (jfr dock -lin s. 404). Bland andra kvinno-
namn, som en eller annan gång råkas, äro de lånade namnen ko-
rinna, sabina ock sibilla. I motsats härtill synes det i mellersta 
Sverige vara rätt vanligt att gifva kor kvinnonamn, då på endast 
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ett par listor från Västm. ock •Uppl. följande hit hörande namn 
funnits upptagna: 

ada 	 lotta 	sara 
albertina 	 lydia 	selma 
amanda 	 maja 	stina 
arma 	 malin 	tekla 
annett 	 nora 	tora 
beda 	 olga 	torborg 
borta 	 ottilia 	tyra 
brita 	 rebecka 	ulla. 

Till de namn, som utmärka födelsedagen, vore måhända 
namnen tora, torborg ock tyra att hänföra. Oanmärkt bör ej 
lemnas, att man bland namn på kor finner sådana mytologiska 
namn som flora, hebe, juno, minerva, pallas, venus; freja, urda 
ock verdandi, ock sådana låneord som alba, prima, vacca m. fl. 

12. Åtskilliga svårtydda ock enstaka stående namn, som vi 
ej kunnat inordna under de föregående klasserna, upptaga vi 
här, ordnade i bokstafsföljd efter deras form i de särskilda 
målen: 

emma 	 safira 

erika 
eva 
hedvig 
hilda 
hilma 
inga 
kerstin 
lena 
lisa 

cikA Angm. axa, sannolikt af 
(sädes)ax. 

d1cré Ångm., af ankar; jfr 
cigkaolani under 1. Dam. 

askiljana Ångra. 
dspehn Angm. aspe-lin, af trä-

det asp. 
cistena Dal. — DYBECK anf. 

st. uppger för Skattunge 
socken i Dal. namnet astan. 

boka fiols., troligen af backe; 
jfr back-ros under Ros s. 383. 

bie,90 Ångm., björna Vbott. 
Medp., af björn. Det före-
faller egendomligt, att man 
uppkallat kon efter hännes 
värsta fiende. Jfr ofvan 
björn-stjärna ock björn-ros. 

bolla Västm. = fyllig, rund? jfr 
trissa s. 388. 

buva Vbott.; jfr buffa stöta, 
stångas? Rz s. 63. 

divzhn Angm. 
drdici Medp. 
dyra Ångm., sannolikt af adj. 

dyr. Jfr dock namnet äppel-
dyr under Äpple s. 385. 

dyr-bara Ångm. 
dfirgets Härj. Jämtl. dyr-gås. 

c14,12 Ångm. dörja, af dörj ris? 
ella Hels. 
fajja Härj.; jfr faj e dim. af  far, 

Rz s. 124. 
fcikh Dal. fal-gås, af Falun? 
fjällma Vbott. 
féndré Härj. flundra. 
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frioka eppl., af F rigg? Jfr 
under Fre(dag) s. 390. 

frissa Ångm. 
fr&melin Ångm. Medp. främ- 

me-lin; af främmande? 
fc'egehn Jämtl.,fängerlinn Angm. 
f&g9A Ångm. fägna, enligt all- 

mogen namn på en vänlig, 
tam ko. 

fdsté Ångm. fästa.  i 
gissa Vbott.; jfr nedan hund-

namnen. 
gOrös Ångm. gry-ros. 
grädde Ångm.; jfr namnet 

mjölk-ros under Ros s. 388. 
gåsa Vbott. (Sävar), gås (Nor- 

sjö). 
all-gås Gotl. 
ann-gås Södm., trol. af  fogeln 
and. Samma ann ingår äfven 
i ann-dooka ock ann-ros Södm. 

björ-gås Vbott. 
brdngås Härj.; jfr brdnrös 

under Roa s. 383. 
bågiAs Härj., Inigh Dal. bod-
gås; säges hafva afseende 
därpå, att kalfven är född i 
fäbodarne. 

egits Härj. fjäll-gås. 
ktvga's Nbott., Umgås Härj. 
haf-gås; jfr nedan hava. 

hem-gås Ångm., af hem. 
Inc_50s Angm. mo-gås, af 
subst. mo. 

,,Orgets Ångm. myr-gås, af 
subst. myr; jfr nedan yrOr. 

norr-gås Vbott. 
r4ggits Ångm. ren-gås, af 
djuret ren. 

sjö-gås Vbott. 
sm§trgas Härj. smör-gås. Ordet 
smör är för öfrigt främmande 
för härj. ock ersättes af gas 
fem. 

stQr-gås Dal. 
va(d)-gås Södm., enligt ERIKS-
SON: en ko med vaggande 
gång. 

vall-gås Ångm., torde hafva af-
seende på fäbodvallen. 

vill-gås Vbott. trol. = vild-gås. 
hava Dal:, håv Vbott., af haf; 

jfr nedan ,940 af sjö. 
avlinn  Dal. enl. DYBECK ag st. 
hh-rejk Nbott. ordagrant: hat-
rik. 

havstran Vbott. haf-strand. 
hindur Vbott. 
kité Angm. hitta. Allmogen gifver 

detta namn åt en kalf, som 
är född ock upphittad i 
skogen. Jfr 7. Byta. 

hjälma Nbott. Smål. I Uppl. namn 
på ett sto, liksom hjälm är 
namnet på en häst; i Smål. 
ko med hvit fläck eller hjälm 
i pannan. 1 Smål. finnes ett 
adj. hjälmig. 

hägg-kvist Angm. 
hdlci Ångm. hälla, af sten: häll? 
händel-bruna Medp. 
hön-ros Angm., af höna? 
hb:ritt Angm. hör-åt, eg. en im-

perativ. 
iklin Vbott. Jämtl. 
juvel  inn  Angm. 
Asrås Angm. Kan första leden 

vara pl. af gås? 
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kånakul Jämtl. 
kantiljebruas bru-krona Södm. 

San detta vara ett värkligt 
konamn? Det finnes som så-
dant på ERIKSSONS lista. 

lanveig Nbott.; ordagrant: land-
vig (senare leden adj. vig). 

16va0 1. levavildu Ångm., leva-
vill Hes. Nbott. är namnet 
på en mager, klen kalf; bru-
kas i Medp. om märtniskor i 
bet. stackare: ha (6_911 evavill), 
ha ce,nt just na myk e ma,n 
han är en skral karl, det är 
just ej mycket med honom. 

lissala Dal. enl. DYBECK anf. st. 
krugas Dal.; en ko med detta 

namn är enligt allmogens upp-
gift »ej riktigt bra». Jfr lera 
sv. f. dam på hästar, bölder 
i huden på hästar, Rz s. 398. 

14rgeis Angm. lur-gås har möjl: 
afseende å den näfverl ur , 
hvarpå vallbjonen tuta. 

minne Nbott. 
minne-ros Medp. 

~stigar Vbott. minst-i-gården. 
Den nyfödda kalfven är natur-
ligtvis minst i ladugården. 

mc_51ik Ångm. Jämtl. Härj. Medp., 
molika Uppl. Södm. Rz anför 
s. 442 detta namn under 
formen mo-lika för Dal. ock 
uppgifver i likhet med all-
mogen i Norrland ock Svea-
land, att härmed utmärkes 

en ko, som till färgen liknar 
sin moder; jfr namnet morlig 
från Gudbrandsdalen i Norge. 
Denna härledning af mor 
(moder) ock adj. lik har dock 
utseendet af att vara en 
folketymologi, ock nekas kan 
ej, att en dylik sammansätt-
ning vore egendomlig, äfven 
om egendomliga samman-
sättningar för öfrigt inom när-
varande afdelning ofta före-
komma. Då emellertid bety-
delsen af likhet med modern 
är så allmän, synes man ej 
kunna lemna denna å sido 
ock förklara namnet såsom 
sammansatt af den förstär-
kande partikeln m o 1 (för 
mor) + dimin.-ändelsen -i k , 
då namnet skulle betyda den 
mol-lilla, den mycket lilla 
(jfr lisU 1. Liten ock get-
namnet kikia), utan snarare 
af detta mor, m012) med fast-
hållande af bet. m.o der + di-
min.-änd. -i k , då namnet 
skulle betyda lill-modren, 
en kalf som mycket liknar 
sin moder. Jfr härvid sådana 
talesätt som: han är pappa 
själf, hon är mamma själf 
om barn, som i hög grad 
likna sina föräldrar. — Jämte 
~Slik brukas i Ångm. formen 
9n60, som af allmogen fattas 

1) Betoningen här sådan. 
Ljudöfvergången r> 1 är i Ångm. mycket vanlig, i synner-

het i barnspråket, t. ex. mor-mo/ mormoder, ä/ är, /åk e råka o. s. V. 
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såsom samma namn, så att 
den senare formen för lättare 
uttals skull kan brukas i st. 
f. den förra. Formelt torde 
namnet vara att förklara ur 
samma mor (moder). Genom 
en sådan förklaring blir nam-
net till sin bildning ock be-
tydelse jämförligt med for-
men målik. Jfr fajja här 
ofvan. — Dessutom fins ett 
namn 

m6,s/ik Ångm., mors-lik Vbott., 
som torde vara att fatta så-
som mors like. 

m6A Ångm., måsa'Järntl. (Kall), 
kan ej vara af subst. mosse, 
som i Ångm. uttalas mosa. 

mr 	Ångm., troligen af subst. 
myr, enär djuret myra i 
Ångm. heter more. Däremot 
fins i Smål. 

myra, hvilket där af allmogen 
fattas som identiskt med 
djuret myra. 

najje Ångra. 
nollan Västm. 
ngkårn Ångm. ny-kam. 
näbba Västm.; jfr näbba prat- 

sam flicka, Rz s. 473. 
nc'eirös Jämtl. 
oxa Hels. Jfr finska oksa nedan? 
olla Hels. 
örnn Ångm. möjl. af  om ugn. 

I hvardagsrummet finnes van-
ligen mellan väggen ock 
spiseln ett smalt rum, som är 
afsedt till förvaringsrum för 
ved, ock kallas bad .61)An 

bakom ugnen. Här har man 
grisar, medan de äro små, 
ock möjligen kan förhållan-
det hafva varit det samma 
med kalfvar, så att namnet 
uppkommit däraf. 

p4r6s Ångm. 
pela Hels. 
pimpa Västm.; jfr pi mp a dricka 

ofta ock mycket, Rz s. 500. 
pira Åligm.; möjl. af  adj. pirig 

späd, klen, Rz s. 502. 
pisanta Medp. 
pdnté Ångm. planta. 
p6m0 Ångm. 
prippa Ångm.; jfr primpa 1. 

pripp a äta eller dricka o-
måttligt, Rz s. 510. 

pul Vbott. 
puttre Angm., släkt med verbet 

puttra? 
påbb Vbott. 
reeipa Dal. 
rienlinn Dal. enl. DYBECK anf. 

st., af djuret ren? Jfr Ren 
s. 388. 

rinke Angm. 
roma Hels., latinskt låneord? 
rå-lann Vbott. 
räja Ångm. Hels. 
rUinn  Dal. enl. DYBECK anf. 

st., rö-lin? 
debelia Ångra.; jfr härmed nam-

net sibilia påkonung Östens ko. 
sdelin Angm., af sedel 1. ceder? 
skdO, af skog. 
skäva Västm. 
slända Vbott., trol. af  spinnred-

skapet slända. 
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snilla Angm.; jfr verbet snilla 

spall-ros Ångm. 
vara rask, Rz s. 642. 

spelen Norge (Gudbrandsdalen). 
spn,M Ångra., jfr spelta 

springa hastigt, Rz s. 655; 
möjl. ock dim., jfr 5. Spel. 

spette Vbott. 
spiM Ångm. 
spänta Ångm., af verb. spänta 

(mot)? 
strån Ångm., af strand. 
vilstrån Jämtl., af adj. vild? 
4strån Ångm. åstrand. 
dgstrån Jämtl. äng-strand. 

stini Härj. 
sPO Ångm. 

gé Ångm., tro]. af sjö. 
gira Hels. 
tilerina Ångm. 
tomte-liten Ångm. 

gosse; tulta Hels.; jfr tu It liten 
Rz s. 762. 

tune Ångm., af tun gård? 
tvivle Ångm. 
tgZna Dal. 
veku'i Jämtl., af h val r rund? 
våros Ångm. vang-ros =? 
vara-lös Hels. 

MN. 	 399 

vargjgm Vbott. 
venner-bom Vbott. 
vira Ångm. Hels. Västm.; brukas 

äfven som namn på tikar 
ock ston. 

vissa Västm. Södm. Uppl. 
v4delan Härj. namn på ko, som 

är född om våren. 
våffelin Vbott., af subst. våffla? 
våga Hels. (hafs)vågen. 
vdjcego Ångm. var-så-god. 
ytter-blom Vbott.; jfr hundnam-

net ytter. 
eLhn Vbott., möjligen samma 

namn som å-linn, se s. 382. 
åstre Ångm. 
åtelinn Ångm. Allmogen här-

leder detta namn af adv. åt e, 
eg. där uppe, med hvilket 
ord de vanligen mer afsides 
boende torparne pläga ut-
märka själfva hufvudtrakten 
i byn, ock en ko, som är 
koramen åt ifrån, får detta 
namn. 

öken-dam Ångm: 
6yoU Ångm. önska. 
ota Dal. örten? 
örtja Ånga'. 

vår plan att sysselsätta oss med 
vi dock ej neka oss nöjet att 
några konamn, som brukas af 

ning: 
hertinna herdinna 
huhtingi den åsryggiga 
joukhainen svan 
jordani jordan 
kameli kamel 

13. Ehuru det ej ingått i 
andra än svenska namn, kunna 
för jämförefiens skull meddela 
Norrlands fin s kt al ande befolk 
dokkapia 
morna 
flkona fikon 
heltninki den pärlrika 
hertta hjärta 
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karjankukka hjordens blomma, 
af k a rj a hjord 

kauniskukka vackerblomma 
kasuma 
kesu den tama 
kirjo brokig 
kirkko kyrka 
kliitu krita 
korea grannlåt 
koreapää grannhufvud 
kukku gök 
kullankukka gyllenros 
kultakaula guldhals 
laukku läderväska 
lehingi den löfviga 
liinapää lärftshufvud, linskalle 
lintu fogel 
lurninki, af lumi snö 
marsi mars 
merenemää hafsmoder, hafs- 

frun 
mustikka blåbär 
mustingi svartingen, den svarta 
oksasdokka kvistdocka 
omena päron 
ominki  

onnenkukka lyckans blomma 
osto-jonas senare leden = Jonas, 

den förra = ? 
pluma blomma 
pommeransi pomerans 
pulmoukainen snösparf 
punakorva rödöra 
punaruusa rödrosa 
pääskynen svala 
rusina russin 
ruusendokka rosdocka 
sakasti sakristia 
saksa tyskan 

isö-saksa stortyskan 
pikku-saksa lilltyskan 

satula sadel 
taramenoksa ekkvist 
tapuli stapel 
taulingi 
tuoko 
tuominki, af tuomi hägg 
tähinki 
tähti stjärna 
vilja frukt, ymnighet 
virili 
äpyli, apuli äpple. 

14. Emedan oxar i Norrland ej brukas som dragare, ock 
det därför i hvarje ladugård ock ofta i hvarje by .finnes blott 
en enda oxe, så är något namn på honom ej af nöden. I 
Ångm. finnas oss veterligen blott namnen burman (i Dal. 
bursten), kangrik, kronstedt„ pilen ock rosander (en oxe med ros i 
pannan). I vissa trakter af Jämtl. kallar man oxar med nam-
net konstantinopel. Bland upptecknade konamn från Härj. finna 
vi sådana namn som 14sUn, pZ6st'n' ock stålAn (äfven skrifvet 
s/iye, hvilka att dömma af formen torde tillhöra oxar. 
Namnet 16sUn är tydligen norskans losken (med öppet o), 
Aasen s. 459, isl. löskr lättjefull, en egenskap som folket 
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mer än väl skulle kunna tillägga oxen, emedan han ej direkt 
ökar ladugårdsafkastningen. 

I det öfriga Sverige äro oxnamnen vida vanligare. Ifrån 
Västm. (Munktorp) ock Södm. (Härad) äro vi i tillfälle att 

, meddela följande namnlängd: 
bleken äppelband eneström mune 
blåsan Glader ' gullman murre 

hjärtan broken kurre prinsen 
brunte munter hjärtman pungen 
hvithatt David nyman PYril 
hvitlin(d) jonas ringman pys 
kron jakob rosenkvist Kuli 
kronman rolf sjölun(d) labbe 
kronstedt vale urbanus toffil. 
krusen alexandersson våmlin(d) 
rö (d)man bellman vämlun(d) 

Lappen stjärn bö Nian 

Den föregående framställningen har mer än väl farit till-
räcklig att fästa uppmärksamheten på åtskilliga egendomlig-
heter hos de nu genomgångna namnen. Bristande tid — för 
att ej tala om insikter — hindrar oss att här inlåta oss på 
någon allmän redogörelse för namnens formella bildning m. 
m., hvarför vi inskränka oss till att närmare betrakta de ofta 
återkommande ändelserna -gås ock -lin samt dimin.-ändelserna 
-ik, -ka, -la ock -ta. 

Namnen på -gås. Till lättnad för öfversikten sammanföra 
vi här i bokstafsföljd de namn, hvari -gås ingår, med angifvande 
af den sida, där de på grund af sin betydelse finnas upptagna: 

gås s. 396. 	far-gås s. 392. 	hem-gås s. 396. 
finn-gås s. 393. 	hjärt-gås s. 377. all-gås s. 396. 

ann-gås s. 396. 
björ-gås s. 396. 
blom-gås s. 379. 
bod-gås s. 396. 
brun-gås s. 380. 
bränn-gås s. 396. 
dyr-gås s. 395. 
fal-gås s. 395. 

fjäll-gås s. 396. 
fri-gås s. 390. 
frö-gås s. 390. 
färd-gås s. 392. 
grann-gås 377. 
grå-gås s. 380. 
guld-gås s. 381. 
haf-gås s. 396. 

hvit-gås s. 381. 
jul-gås s. 391. 
kind-gås s. 385. 
knöl-gås s. 388. 
leru-gås s. 397. 
iii-gås s. 389. 
lind-gås s. 381. 
lur-gås s. 397. 
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löf-gås s. 382. 	sadel-gås s. 384. 	sön-gås s. 390. 
lög-gås s. 390. 	sjö-gås s. 396. 	ti-gås s. 390. 
mo-gås s. 396. 	skön-gås s. 378. 	tor-gås s. 390. 
myr-gås s. 396. 	smör-gås s. 396. 	vacker-gås s. 379. 
mån-gås s. 390. 	snö-gås s. 384. 	vad-gås s. 396. 
norr-gås s. 396. 	sommar-gås s. 391. 	vall-gås s. 396. 
ny-gås s. 391. 	stjärn-gås s. 387. 	vild-gås s. 396. 
on-gås s. 390. 	stor-gås s. 396. 	vinter-gås s. 391. 
ren-gås s. 396. 	ström-gås s. 393. 	vår-gås s. 391. 
ring-gås s. 382. 	svan-gås s. 385. 	äppel-gås s. 385. 
röd-gås s. 384. 	söder-gås s. 393. 	gäss-ros s. 396. 
Rörande det område, inom hvilket namnen på -gås före-

komma, må anmärkas, att gås osammansatt brukas såsom 
namn endast i Vbott. - nämligen för så vidt vi hafva oss 
bekant - ock att ordet för öfrigt såsom andra leden i samman-
sättningar förekommer i talrika namn i hela Norrland ock 
Dal., men annars sparsamt, så att vi från Uppland ha 
endast namnen brun-gås ock frö-gås, från Västm. namnet ny-gås 
ock från Gotland namnet all-gås. I Södm. ha enligt upplys-
ning af G. EitISISSON för en mansålder sedan funnits åtskilliga 
namn på gås såsom ann-gås, grå-gås, ti-gås ock lög:gås. För 
öfrigt ha vi ej funnit namn på gås i Sverige, men väl i det 
nordliga Norge, hvars konamn ha stor likhet med de svenska. 

Återstår nu att söka någon förklaringsgrund till denna 
egendomliga sammansättningsled, hvarvid till en början må 
anmärkas, att gåsafveln 	- ock med all sannolikhet väl 
också varit - främmande för Norrland, hvaremot vildgäss 
förekomma ganska allmänt. RIETZ anför s. 187 konamnet mån-
gås ock ger en förklaring däraf, byars riktighet dock torde 
kunna sättas i fråga. Han håller före, att ordet gås fått be: 
tydelsen af smör däraf, att bordssmöret i vissa trakter pressas 
i former, hvari fogelfjädrar äro utskurna 1), ock att det anförda 
namnet är bildadt af gås i denna betydelse. Fattar man nu 
hans ord så, att gås i denna sammansättning betyder smör, 
så är en sådan lösning afgjordt oriktig; ty mån-gås betyder ej 
smör, som är frambragt på måndagen, ej häller ring-gås en 
smörklimp med ringformiga fläckar o. s. v.; men väl ko, som 

1) Om en annan uppfattning häraf se RICIIERT, Kulturhistoriska 
bilder, i Sv. Tidskr. utg. af  Hjärne, 1876, s. 119. 
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är född på måndag, ock ko mectrunda fläckar. Är åter hans 
mening den, att gås i betydelsen af smör intager en med-
lande plats mellan gås fogeln ock det i konamnen ingående 
gås, så att gången af betydelseförändringen varit ungefär 
denna: gås = fogeln 	gås = gåsfett, sofvel, smör --> kreatur 
som ger sofvel, ko; så synes en sådan förklaring antagligare. 
Helt naturligt är det nämligen, att ett ting får namn af det, 
som det aflar af sig, af den frukt, som det gifver. På så sätt 
mena vi namnen grädde ock mjölkros vara uppkomna, ock 
namnet smör-gås betyder då en gås som ger smör, det vill 
nu för tiden säga: en ko. För ett sammanhang mellan gås 
smör ock konamnens gås talar också den omständigheten, att 
namnen på -gås talrikast förekomma i Norrland, där gås fler-
städes har denna betydelse. 

Emellertid hafva vi kommit att tänka på en annan enklare 
förklaring, som vi här meddela, till den kraft ock värkan den 
kan hafva. Gåsen har i den indisk-europeiska mytologien 
spelat en framstående roll altifrån den aflägsnaste tid intill den 
närvarande, ock vi kunna härom hänvisa till arbetet Die 
thiere in der indogermanisehen mythologie von A. DE GUBER-
NATIS, sidd. 564-584, men vilja dock fästa särskild uppmärk-
samhet på några förhållanden i de nordiska länderna ock sär-
skildt på gåsens bruk på runstafven ock de efter hänne upp-
kallade orterna. Runstafvens tecken för den 11 november är 
en gås, ock ännu kallas ju dagen Mårtens-gås. Uti en gam-
mal förklaring öfver runstafven lemuas med anledning häraf 
den upplysningen, att gås en betyder vintrens ankomst ock 
att de gamle då offrat en gås, hvarvid de af bröstbenen spådde, 
huru vintren sig skulle skicka. Den första delen af bröstbenet 
betyder vintrens. begynnelse, men bakdelen vintrens slut. Det 
hvita på bröstbenet betyder snö ock blidt väder, det mörka 
frost. Äfven af ännu lefvande folksägner visar sig gåsens 
mytologiska betydelse; vi inskränka oss här till att nämna, det 
Sibylla på sitt ena ben hade en gås-fot. 

Talrika orter äro ock uppkallade efter gåsen. Om man 
mot namnen Gaasekyl, Gaasewadh (nu Gåsevadsholm) i Hal-

l) Kort och tydelig undervisning, hur man skall bruka runstafven. 
Upsala 1743. 

Sv. land" N. B. 1. 	 28 
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land ock Gaashögh (1451) i Småland 1) samt Gåsebäck ock 
Gåshuset i Skåne 2) anmärker, att dessa kunna vara uppkomna 
med hänsyn' till den ta m a gåsen, så kan någon sådan an• 
märkning ej riktas mot de i Norrland ofta förekommande 
namnen Gasabäck, Gåsnäs, Gåssjö, Gässjö, Gåstjärn ock Gås-
vik, af hvilka namnet Gåsnäs förekommer på icke mindre än 
fem ställen i Ängm., ock troligen ej häller mot det i södra delen 
af Helgeland vanliga önamnet Gjoesscia, som af K. RYOR 3) 
hänföres till gås. Detta tyckes ostridigt visa, att gåsen varit 
en mera uppmärksammad fogel, ock hvad hindrar då, att kor 
direkte uppkallats efter hänne lika bra som efter dufvan ock 
svanen? Men äfven ytterligare skäl kunna uppsökas för 
den åsikt, som vi här angifva. Är det så, att man, innan 
boskapsskötseln blef allmän ock medan jakten var ett af 
våra förfäders hufvudsakligaste näringsfång, fick sitt sofvel i 
synnerhet från gåsen, så ligger det väl ej något otänkbart 
däri, att vid boskapsskötselns införande korna fått behålla 
det gamla namnet på det sofvelgifvande djuret. Namnet 
skulle härvid stå kvar, ehuru saken förändrats. — Märkas bör 
för öfrigt, att i den indiska litteraturen vid beskrifning På sköna 
kvinnor talas om deras vaggande gång ock jämförelse göres med 
gåsens (jfr konamnet va(d)gås), ock att gås i den finska folkdikten 
Kalevala är en smickrande benämning på flickor, hvilken öfver-
sättaren på svenska återgifvit med dufva. . 

För öfrigt, om man ännu är tvifvelaktig, synes ju namnet 
vill-gås, som väl ej kan vara något annat än vild-gås, vara 
ett godt stöd för den mening vi här framstält. 

Namnen på - 
tagas här de namn, 

linna I. linda s. 381 
adelimi s. 394. 
aspe-lin s. 395. 
blomster-linn s. 380 
brud-lina s. 375. 

lin. I likhet med 
hvari lin, linn eller 
. brun-linn s. 380. 

byte-lin s. 391. 
bärge-linn s. 381. 
dadel-lin s. 375. 
dam-lina s. 375. 

namnen på gås, upp-
lind ingår: 

danne lin s. 392. 
degerlinn s. 392. 
divi-lin s. 395. 
dooke-lin s. 375. 
dygde-linn s. 376. 

STYFFE, Skandinavien under unionstiden, Stockholm 1867, s. 
85, 86, 148. 

FALKMAN, Ortnamnen i Skåne, Lund 1877, s. 203. 
Bemerkninger om Stedsnavnene, Kristiania 1870, s. 78. 
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däje-linn s. 376. 	krus-linn s. 381. 	snätte-linn s. 389. 
enge-linn s. 392. 	kvick-linn s. 389. 	snö-lind - s. 384. 
fager-linn s. 376. 	kvelin s. 386. 	sommar-linn s. 391. 
fjäll-lin s. 381. 	linn-blom s. 381. 	springe-linn s. 389. 
frank-lin s. 388. 	linn-dropp s. 381. 	ståte-Hm s. 388. 
frigg-lin s. 390. 	lind-gås s. 381. 	svan-lin s. 385. 
fru-lin s. 376. 	linn-ros s. 381. 	svart-lim s. 385. 
främme-linn s. 396. lycke-linn s. 378. 	säter-lin s. 382. 
fröjde-lin s. 389. 	löfve4inna s. 382. 	söder-linn s. 393. 
fänger-linn s. 396. 	maj-lin s. 391. 	tinning-lin s. 387. 
glade-lin s. 389. 	mo-linn  si 381. 	tis-lin s. 390. 
grann-lim s. 377. 	norde-linn s. 393. 	tor-linna s. 390. 
grön-lind s. 380. 	näs-lifin  s. 381. 	vacker-linn s. 379. 
hd-lim s. 396. 	prioke-linn s. 382. 	vådelin s. 399. 
hvit-lin s. 381. 	rallinn  s. 394. 	våffelin s. 399. 
hög-linn s. 388. 	ren-lin s. 388, 398. åker-linn s. 382. 
ick-linn s. 396. 	res-lin s. 392. 	å-linn s. 382. 
jul-lin s. 391. 	ros-lin s. 382. 	ållinn s 399. 
juvelinc s. 396. 	rö(d)-linn s. 384, 398. ås-lifin  s. 382. 

s. 385. 	sedelin s. 398. 	äng-lind s. 382. 
komme-lin s. 377. 	silfver-lin s. 384. 	äppel-lin s. 385. 
krans-linn s. 381. 	skog-lin s. 381. 
kro-linda s. 393. 	skön-lirm s. 378. 

°sammansatta brukas både formen linna ock linda. De norr- 
ländska namnen gå alltid ut på -lin(n), hvaremot Svealandskapens 
namn hafva ändelsen -Unna eller -linda. Uti dal. hafva vi hört 
tydligt -lind i Mora ock närliggande socknars folkspråk, i strid 
hvaremot DYBECK, Sv. vallvisor, uppger ändelsen -linn i samma 
namn från samma socknar ock äfven från andra. Vokalen är 
i regelh kort, så väl då ordet är första som då det är sista sam-
mansättningsleden, ock på ett ställe i Angm. har han ett obestämdt 
ljud 	sväfvande mellan i- ock e-ljud; men undantag äger rum' 
i Kalls ock Offerdals socknar i Jämtl., där vokalen är lång 
ock orden ha följande betoning: vitlin hvit-lin, Min röd-
lin o. s. v. 

Hvad ordets härledning vidkommer, anför Aasen s. 447 
ett dunkelt ord lin, som förekommer i kvinnunamn i gamla 
visor, Såsom Lyselin, Östelin, Sylverlin (= vårt konamn silfver-
lin), ock i konamn, t.. ex. frölin. Hit hör väl ock valkyrie- 
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namnet sigrlinn1). Uppenbarligen är denna norska ändelse den 
samma, som så ofta visar sig i konamnen, ock med tanken på det 
af RYDQV. Sv. språkets lagar, V: 218 anförda subst. dwerghelin 
liten dvärg m. fl. ord, i hvilka han anser den tyska dimin.-
ändelsen -lin (sedan -lein) vara öfverförd, ligger det nära till 
hands att sammanställa dessa ändelser, i all synnerhet då man 
har sådana namn som aspe-lin liten asp, fru-lin liten fru (all-
deles samma bildning som det tyska frän-lein), dam-lin liten 
dam, dooke-lin liten docka o. s. v. 'Då man vid sidan af byar-
andra finner sådana namn som fröjda ock fröjde-lin, franka ock 
franke-lin, rena ock ren-lin, svanri ock svan-lin, så kunna de senare 
formerna, synes det oss, ej lämpligare förklaras än såsom 
dirninutivbildningar af de förra. Med afseende på betydelsen 
stämmer en sådan uppfattning mycket väl öfver ens med böjel-
sen för namn af förminskande betydelse. De dalska formerna 
på -lind synas visserligen tala häremot; men är vår nedanför 
gifna förmodan, att under -lin(n) döljer sig äfven trädet lind, 
riktig, så torde sådana dalska namn som dan/År/da (jämte ddme- 
lm 	vara att anse såsom analogibildningar med dem, 
hvari linden värkligen ingår. Olöst återstår dock den frågan, 
huru en tysk diminutivändelse kunnat så nedtränga till allmogen, 
under det han är så godt som främmande för högsvenskan. 
Visserligen finnas i svenskan sådana mansnamn som Aspelin, 
Bäcklin, Ekelin, Hagelin, Hoflin (af ortnamnet Hof), Sundelin 
(af ett ortnamn sund) o. s. v.; men själfva betoningen vittnar 
här om det främmande ursprunget. Kan det möjligen förhålla 
sig med denna ändelse på samma sätt som med prefixet ga-, ge-? 

För det °sammansatta namnet linna eller linda ock för 
första leden i sådana namn som linn-blom, linn-gås, finn-ros m. 
fl. måste man emellertid söka någon annan förklaring, ock vi 
tillgripa då trädet lind. Då andra trädslag såsom asp, ek, 
en ock rönn ingå i namn, hvarför skulle då ej samma för- 
hållande kunna äga rum med afseende på linden, då hon ju 
är långt ädlare än någonsin aspen ock enen? Äfven lindens 
plats i folkvisan talar härför. Uti afhandlingen om omkvädet 
i folkvisorna yttrar nämligen GEIJER: »Det finnes andra en-
skilda föremål [än vår ock sommar, liljor ock rosor], som i 

1) Jfr dock P. A. Mutter', Samlede Afhandlinger, udgivne af G. STORM, 
Christiania 1876, IV, s. 136. 
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folkets fantasi en gång fått en poetisk betydelse ock därför 
användas i samma mening. En sådan allmän poetisk betydelse 
har i synnerhet lindträdet. Det förekommer i omkvädet i en 
mängd visor, utan att man därtill kan inse någon annan orsak, 
t. ex. under linden — men linden gror väl — linden darrar 
uti lunden — linden gror ute å fager ö o. s. y. Äfven har 
AFZELIUS anmärkt, att linden, som ej blott i omkväden, utan 
äfven i visorna om förtrollningar så ofta förekommer, ännu af 
allmogen anses med ett slags helgd ock för ett träd af sär-
deles betydelse, under hvilket älfvor, tomtar ock lindormar 
älska att vistas». Då nu vackra, smickrande namn.  äro så 
omtykta, att det af ros finnes bildade ej mindre än femtio, 
är det naturligt, att man ej underlåtit att nyttja ett så poetiskt 
ord, som linden härigenom visas vara. Utan tvifvel är det 
ock denna poetiska betydelse, som är grunden till den talrika 
förekomsten af tillnamn bildade af lindträdet, t. ex. Lind, 
Linde, Lind-blad, -blom, -bäck, -gren, -strand, Fager-lind, 
Hammar-lind o. s. v. Uti en katalog öfver studerande vid 
Uppsala högskola ha vi funnit öfver ett femtibtal sådana af 
lind bildade namn, under det tjugofyra voro bildade af ek, 
sjutton af björk, sju af alm ock hägg o. S. v. 

Det isl. adj. lind-hvitr white as baste (Cleasby-Vigfusson 
s. 389) visar, att linden brukats för att utmärka hvit färg, ock 
namnet hvit-lin(n) skulle måhända i öfverensstämmelse härmed 
kunna betyda den lin d-h vi ta kon. Att vi möta sådana namn 
som rö(d)-linn ock svart-linn, är ej något talande skäl mot en 
sådan tolkning, ty betydelsen af lind kan ha gått förlorad för 
medvetandet, så att lin slutligen blifvit afiedningsändelse; 
likaså ej häller den omständigheten, att linden saknas i Norr-
land, ty väl känd ur sång ock saga har hon varit så mycket 
mer passande till smickrande namn. Ock vidare, då boskaps-
skötseln utbredt sig från sydligare trakter mot norden, så 
kunna de namn, hvari lindträdet ingår, lätteligen så småningom 
hafva fortplantat sig till de nordligaste trakter i Norrland. 

Namn på -ik ock -ka: 
-ik: dansik s. 388. -ika:? frioka s. 396. 	rosika getnamn (se 

giillik  s. 380. 	hvitika s. 381, 	under 18. Ros). 
mgik s. 397. 	samt 
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-ka: droska s. 376. 	skänka s. 378. 	strinka s. 393. 
liska s. 377. 	stjärnka s. 387. 	(Jfr 21. kikia). 

Namnen på -la äro svårare att särskilja; såsom tydliga 
diminutiv anföra vi 

getn. (se 	grålla s. 380. 	rölla s. 384. 
under 18. Blå). 	n3rttla s. 378. 

Namn på -ta: 
brunta s. 380. 	munta s. 386. 
grånta s. 377. 	printa s. 378. 	• 
gullta, galt s. 	ränta s. 384. 

380. 	 mälta s. 378. 

spalta s. 399. 
stjärnta s. 387. 
sönta s. 390. 

Namn på getter. 

Getnamnen röja i afseende på betydelsen en betecknande 
olikhet med namnen på kor. Under det nämligen de senare 
äro smeknamn, betecknande någon utmärkt egenskap eller råg-
ång, ock äro bildade af guld ock blomster, finner man däremot 
på vissa ställen, t. ex. i Härjedalen, knappast ett enda getnamn 
med sådan bildning ock betydelse, men väl många, som äro 
riktiga skällsord. Orsaken härtill har man naturligtvis att söka 
uti getens tjufaktiga ock öfver hufvud odygdiga natur, hvari-
genom hon vållar sin ägare ock vallare förargelse ock besvär. 

15. Denna hännes illfundighet ligger till grund för följande 
namn: 
Loppa: ladiA Härj., loppa Järatl. Hels. Medp., Znpå Dal.; nam-

net utmärker äfven svart färg. 
Lus: lusa Hels. 

pine-lus Härj.; första leden =? 
*Nalla: nalla Vbott. Jfr nalla tjufaktig kvinna, Hz s. 460. 
Ohyra: Qhyra Jämtl. ohyran. 
'Pul: pula Hels., släkt med subst. pul möda, besvär: den be-

svärliga. 
Särk: Pårisajk Härj., af fht.ru  lurfvig. 
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Uggla: tigZå Angm. ugglan. 
Åsna: dsnå Angm. åsnan. 

16. Dock har man äfven smeknamn, såsom: 
Docka: &kil Angm. dockan. 

grandetka Ångm. grann-dockan. 
kransdoka Jämt!. krans-dockan. 
papper-docka Ångm. 
sokerdoka Angm. socker-dockan. 
sten-docka Jämtl., stheluka Dal. torde ha afseende på 

getens benägenhet att klättra på stenar. 
vcikerdok Jämtl. vacker-docka. 

Fröken: fröken Ångm. 
Grann: granästa Angm. grannesta. 

grann-fina Jämtl. 
grann-nyttja Hels., enl. Rz s. 210 behagsjuk kvimra. 

Grefve: grevina Hels. grefvinnan. 
Guld: guld-tippa Hels. nyckelpiga. 
Käjsare: kejsarinna Hels. 
Mamsell: mamsella Hels. 
Nipper: nzpertipa Ångm. Medp. nipper-tippa, fruntimmer 

som altför mycket fjäskar med sin klädsel eller vill 
synas förnäm, Hz s. 469. 

Nätt: metet Angm. nättan. 
Prins: prinsci Vbott., prinsessa Hels. 
Pärla: palefina An gm. pärle-finan. 
Sipp: sippa Angm. sippan. 
Skön: Ond Ångm. skönan. 
Socker: s4kret Ångm. sockran. 

sokerbit Angm. socker-bit. 
Stass: stussera Hels., af stuss, stass prål ock stussu g.  prålig, 

som vill vara grann; ,i Västm. fins konamnet stassa. 
Vacker: vdkerjet Jämtl. vacker-get. 

Ej utan fog tillägga några af dessa namn geten egenskapen 
att vare prålsjuk, ty om man t. ex. sätter en bjällra eller klocka 
på en get, som ej är van att bära någon, så lägger hon på 
allehanda sätt sin stolthet i dagen. 

17. Getens Inga natur ligger till grund för följande namn: 



410 	NORDLANDER, NORRLANDSKA HUSDJURSNAMN. 	 40 

*Barka: båtske Härj. barka, enl. allmogens förklaring af verbet 
bökske gå fort, »barka af». 

Dans: dansdoka Jämtl., dans-docka Ångm. 
danstmope Härj. dans-tuppa [tuope fem. till tupp]. 
tdopedans Härj. tuppe-dans. Jfr 5. Dans. 

Hare: hara Hels. 
hgraogen Jämtl. har-ungen. 

Hopp: hoppe-gilla Jämtl. den »hopp-yra»; jfr Rz s. 189 under Gel. 
Masurka: masurka Medp. 
Skata: skåte Härj. skata. Jfr »skatan hoppar». 
lfspr: sprida Ångm. 

sprile Ångm. sprila. 
springa Hels. 
sprätta Hels. Ångm., spritå Dal. 

*Tpster: töst& Härj., tostra Angm. yrhätta. 
Trippa: trippa Ångm. 

tripedansa Ångm. trippe-dansa. 
trtpdortdcinsa Ångra. tripp-dori-dansa; andra leden =? 
tripp-lina Ångm. 
giAltrip 1. gultrip'n Angm. guld-tripp, -en. 
trcipe Angm. trappa. 
tråpe Ångm. truppa. Jfr i afseende på vokalserien tripp 

trapp trull. 

18. Följande namn äro bildade med hänsyn till färgen: 
Black: Macka Hels. 

Nakc'eja Ångm. blackejan. 
bkiokeros Härj., bkikeros Ångra., black-rosa Ångm. Jämtl. 
Uciokerand Härj. black-rand. 

Blå: Neg Angm. blåan. 
bhijec Ångm. blåjan. 
Målla Hels. 
bkMita Vbott. blå-geten. 
bktduv, Nå-duva Jämtl. 
14daka Jämtl., blå-docka Hels. 
Kgda'ns Jämtl. blå-dans. 
bkftna Angm. den blå-fina. 
bkkula Jämtl., lgakula Dal. blå-kulla, get med blått 

hufvud. 
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Blå: Nå-lus Härj. 
NetrQsa Ångm. blå-rosen. 
bletskeda Jämtl. den blå-skalliga. 
bksnuka Jämtl., se nedan under 19. Snut'. 

*Blöja: Nivå Ångm. eg. ett rosigt, färgadt tyg; jfr konamnet 
b4cbjå i Dal. 

Flagg: Ragga Hels., fldgå Dal. Namnet ges åt hvita 1. röda 
getter. 

Fläck: ficbokå Härj. fläckig. 
fdakeros Härj. fläck-ros. 

Grimma: grinA Härj., grima' Jämtl., grimci Angm., grimma 
Hels. get med fläckar 1. streck utefter ansiktet; jfr 
Rz s. 212. 

grimrQsa Ångm. grim-rosen. 
Grå: gr då Angm. gråan. 

grålla Hels. 
grOsaita Vbott. grå-geten. 
grdkula Dal. grå-kullan. 

Hvit: vita 1. gvitå Ångm. hvitan. 
wItjgatta Vbott. hvit-geten. - 
wi.teinge Härj. hvit-piga. 
intskeda Jämtl. hvit-skallan. 
intsnuka Jämtl. hvit-snuckan; om snuka se under 19. Snuf. 
vItspiya Jämtl. hvit-spiran. 
tritesatsk Härj. hvit-särk. 
snovIta Jämtl. den snö-hvita. 

Krita: Nitet Ångm., Nitå Dal., krita' Jämtl., krita Hels. namn 
på en hvit get. 

krgtogen Jämtl. krit-ungen. 
Krus: kri:jsd Angm. krusan; jfr krusig brokig, Rz s. 358. 

krusera Hels. 
krusdzete Dal. krus-geten. 
krustuape Härj., krtjtupa Dal. krus-tuppan. 

Ripa: lipet Ångm., ripa' 1. r4pa' Jämtl., af fogeln ripa; ges åt 
hvita getter. 

Ros: 9-0.så Ångm. Dal. rosen. Ges åt rosiga = fläckiga getter. 
rO.szka Ångm. Dal. rosika, dim. af  ros. 
rosdla Ångm. rosella. 
bce.2,teros Härj., af bälte. Jfr bältug brokig, Rz s. 74. 



412 	NORDLANDER, NORRLÄNDSKA HUS DJURSNAMN. 	 42 

Sadel: Må Ängm. sadlan. 
sal-docka Hels. Angm. 
salrQsa Ångm. sadel-rosen. 
sg/ttope Härj. sadel-tuppa. 

Sjal: ts4M Ångm. ala. 
Stjärna: csejn,c/oka Ångm., stjärn-dooka Hels. 
Stöfvel: st4vié Ångra. get med svarta fötter, såsom om hon 

hade stöflar på sig. 
Svart: swotd5aita Vbott. svart-geten. 

svatlopa Jämt!. svart-loppan. 
svärta Vbott. 

*Ä.1: 	doka Jämtl., af g mörk rand efter ryggen; jfr aal, 
Aasen s. 30. 

nar horn: 
Bjällra: bAlrå Ångm. get med sådana pungar. 

bjäller-doeka 1. bjäll-dooka Ångm. 
bid/å Dal. get med pungar (= byelrå); se Rz s. 36, Aasen 

s. 59. 
Fjun: finå Härj, get med mjukt hår. 
Horn: krQkhole Jämtl., k,r4kwaned Dal. get med sammanvuxna 

horn. 
Hätta: treaketa Angm. troll-hättan, af hätta mössa, hornlös 

get; emedan sådana äro sällsynta, har- första leden 
tillkommit. 

Klack: kkikdzete Dal. namn på hornlös get. Jfr klack ock 
klakk-kyr horn-lös ko, Rz s. 324. 

Klocka: kleikd ingna. klockan, get med utväxter. 
Neike,ska Ångm. klockerskan betydelsen hos alla klakrQsa ingru. klock-rosen 
gulNaka Ångm. guld-klockan 	= Netka. 

Knapp: knapperdina Angm. get med knapplika »klockor». 
"Knopa: kn,01%:t Dal. get med »klockor»; jfr knep a knapp, Rz 

-s. 336. 
ICnopp: knoppla Ångm., kneipU Dal. get med synnerligen korta 

Oek trubbiga horn. 

19. När namn äro bildade efter getens skapnad ock ut-
seende, har man rätt ofta tagit hänsyn till getens utväxter på 
ömse sidor om halsen ock, till den omständigheten, att hon sak- 
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Kull: bye 1. kqe Härj., k2 Angm., 	Jämtl. kulla, horn- 
lös get. 

*Lurf: 105rva lurfvan Jämtl. 
*Nucka: ptlnuka Jämtl.; jfr n ukk en, Aasen s. 542, »forknyttet 

i vsexten, liden, vantreven» ock nökk a, Rz s. 470, 
gammal gumma. 

Slufs: 326fult Ångm. get med ymnigt hår; jfr sl uffs a , Rz s. 628. 
snäva' Jämtl., snuva Ångm. Vbott. get utan horn. 

sn4pci Ångm. 
sn4bci Vbott. 	till betydelsen lika med snuva, 
sn94ka' Jämtl. 

Spira: spire Häd. Ångm., spira' Jämtl., spirå Dal. Jfr spira 
»et fast med horn», Aasen s. 735. 

spir-i-naek Vbott. get med spira i nacken. 
"Teppel: _tebpZi Häri.,  täppla Hels., af twpceZ »klocka». 

tepeZdoka 1. hpe4detka Jämtl., teppel-deeka Hels. 
tipceffina Jämtl., af fin. 
tzpoZnceta Jämtl., af nätt. 
tepcatuape Härj., af tuppa höna. 

Öga: vinn-öge Vbott. 

Egendomliga bildningar 
alstanscbra Jämtl. allestädes-

är-hon. 
Ångm. blir fuller, blir väl. 

bralien Ångm. bra-liten, gan-
ska liten. 

geting-rädd Ångm. 
granvcera Jämtl., af grdn-ve'r 

vackert väder. 
ha-du-sitt-a Hels. har-du-sett-

hänne. 

Svårtydda eller enstaka 
bisbein Angm. hyndan. Jfr 26. 

"Byeka; här möjl. skällsord. 
beelinta Ångm. 
böla Vbott., trol. af  verb, böja, 

äro: 
komfoldte Jämtl. kommer-full-

efter. 
på-rappe Hels. adverbielt tale-

sätt = strax. 
ra-väg till bet. lika med före-

gående. 
rQpina Jämtl. ropa-in-hänne. 
vill-du-si-a Hels. vill-du-se-

hänne. 

stående namn: 
diA. vd Ångm. Järna dufvan, möjl, 

smeknamn. 
dgvgre Nledp. duf-öra, 

Tilk,j. evig, 
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fra' Jämtl. flora. 
gkt.vgra Jämtl. 
grannith Jämtl.; nnh brukas 

ensamt såsom smekord till 
en katt. 

giva' Jämtl. gåfvan. 
hökinna Hels. 

Ångm. för ill-ka, dim. af  ill? 
Apel Ångm.; se gipa, Rz s. 193, 

Aasen s. 216; jfr lafp. 
jordinna Ångm., sannolikt af 

hjord. 
kikia Angm.; jfr ofvan s. 408. 
klkiA Härj. ock 
lafperos Härj. sägas utmärka 
en get med hopknipna horn. 
EfiA har ges i Härj. bet. 
cunnus; jfr iipet. 

lore Härj.; jfr bra 3, Rz s. 
412, mjuk träck efter horn-
boskap ute på marken; här 
då såsom skällsord. 

mana Ångm. 
maska Vbott., af mask? 

mäckra Vbott., af verbet mä c k r 
bräka (om getter). 

mätta Hels.; jfr mätta får, Rz 
s. 456. 

pfgé Ångm. piga. 
nykeZplge Medp. nyckel-piga. 

pripp Medp., prippa Ångm. släkt 
med prippa, primpa äta I. 
dricka omåttligt, Rz s. 510? 

restuppe Härj. res-tuppa, brukas 
som namn på en köpt get, 
med hvilken man rest något 
stycke väg.  4  

snire Härj. 
snultre Härj. snylta? 
sende Härj. 
sveda Ångm. 
sande Härj. sandig? 
c'egkce Jämtl. skänka, af skänk. 
skänk-docka Jämtl. 
skänk-ogenJämtl. skänk-ungen. 

ttia2A Härj., se 17. Dans. 
treeptatuape Härj. enl. allmo- 
'gen: en get som är född 
trettondag jul. 

'22. Bookarne sakna af samma orsak som oxarne vanligen 
namn; de enda vi antecknat äro: 
greven Hels. 	 brörhasns bror hans., 
gren?, 1. grhnens Ångm. grym. hiirtig Ångm. hurtig. 
heipedans Jämtl. hoppe-dans. I höken Hels. 

en ladugård, där en bock kajen Ångm. 
fans med detta namn, kallades mdkö Ångm. 
en annan på rim 	 rcip'n' Ångm., af rapp. 

Jämföra vi de nu genomgångna getnamnen med namnen på 
kor i afseende på deras börd, så finna vi de förra i allmänhet 
vara af rent svenskt ursprung, under det att bland konamnen 
funnos flere låneord. Det är också helt naturligt, att så skall 
vara förhållandet, då getkulturen ej varit utsatt för något inflytande 
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från utlandet eller de bildade klasserna. I motsats härtill 
visar listan å häst- ock hundnamn en stor mängd namn af 
främmande ursprung. 

Namn på hästar ock ston. 

23. Bland hithörande namn äro de, som utmärka färgen 
de vanligaste ock hafva både mask. ock fem. former: 
Black: m. b4dapån Härj., bZciUn Ångm., bZa,Un Vbott., bleiMn 

Dal., blacken Hels. Södm. 
f. Mdakci Härj., Mciket Ångm., Maka 1. Måk Vbott. Mciket 

Dal., blacka Hels. 
Blank: m. bZcigU Ångm. För så vidt vi hafva oss bekant, brukas 

namnet. blott i versen 
rie rck 	 rida, rida ranka 

hdsens hté McigU o. s. v. hästen heter blanke o. s. v. 
f. Mcigket Angm. blankan. Jfr s. 379. 

Blända: f. Mc'endå Ångm. Jfr s. 380. 
Bläs: m. 	Ångm. bläsen 1. blesen Hels., Näsen Södm. 

f. N6sit 1. Uckså 
Ångm., 

bläsan 1. blesa Hels., Näsa Södm. 
m. br«On Vbott., brotjen Hels. broken. 

f. bråk Vbott. brokan. Jfr s. 380. 
Brun: m. brån'ns Härj., brun Hels., brio/ Vbott. brunen. 

brtnté Vbott., brån,0 Ångm., brunte Hels. Södm.. 
bruno Ångm. 

f. br4nå Härj., bruna H,els., brzna Vbott. 
brunta Hels. Södm. Jfr s. 380. 

Grå: m. grdn'n• Härj., grån Hels. 
grålle Ångm. Hels. Västm. Södm. 
gr4.s'ns Dal. 

f. grå Härj. gråan. 
grålla 1. grållan Hels., grålla Västm. Södm. 
gr4så Dal. 

Gul: m. gj Vbott. gulen. 
rivit: m. wten 1. gvgf n Ångra., 	Härj. Vbott., wcidns Dal. 

hviten. 
f. wftå Härj., wchtå Dal. hvitan. 
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Krus: m. krusa Vbott. Jfr Krus s. 381. 
Röd: in. r6n'ns Hälj., rn Vbott., rön Hels. röden. 

rlé Ångm., rölle Hels. Södm. 
f. röllan 1. rölla Hels., rölla Södra. 

Snö-sock: f. snjösuka Dal., af sock strumplik benklädnad: häst 
med hvita ben. 

Sot: m. ugns Ångm. Medp., soten Hels.} sotfärgad. f. so.ta Ångm., sotan Hels. 
Svart: ni. smet' Ångra., jiatot'n,' Härj., ,swarn Vbott. svarten 

Hels. Södm. 
f. smita Ångm., svartan 1. svarta Hels. Södm. 

Andra namn utmärka snabbhet, hastighet, hurtighet, t. ex. 
Blixt: ni. blixt Hels. 

f. bZikstå Ångm. blixtan. 
Blink: m. blinken  Vbott., af blink ögonblick. 
Eld: m. elden Vbott. 
Flink: n:. fhnk Ångm., af flink rask. 
Frank: ni. frank Ångm. Hels. 
Hurtig: m. hurtig Vbott. 
Kvick: m., kviUn Ångm. kvicken. 
Munter: m. munter Ångm. Hels. 
Pil: DI. pil Ångm., pilen Vbott. 
Polka: f. polka Vbott., af dansen polka; jfr 5. Dans. 
*Slompa: ni. slompen Vbott., af verbet slomp a springa, gå 

tungt; jfr slumpa »buse fram», Aasen s. 707. 
Springa: ni springan Angm. 

Man skulle vänta att finna namn, som utmärkte styrka, 
men sådana tyckas ej vara allmänna. Exempel härpå äro 
namnen styrbjörn Vbott., lånadt ifrån jomsvikingahöfdingen 
Styrbjörn Starke, ock herkules Västm. 

Personnamn gifvas äfven åt hästar, ehuru ej så ofta 
bland den egentliga allmogen som bland så kallade stånds- 
personer: 
Apollonia: lona Vbott. 
Måns: meinU Ångm. dirn. 
Pål: pålle Vbott. Angm. Hels. Uppl. Västni. Södm. 
Per: pclé Vbott. palla. 
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Stefanus: stefalus 1/bott. Utan tvifvel är namnet lånadt från 
Norrlands apostel Stefan, hvilken som bekant var en 
stor hästvän. Rörande konsonantväxlingen skulle man 
vilja jämföra lat. asinus med gotiska asilus, tyska 
esel. På någon själfständig afledning1)-kan man här ej 
gärna tänka, då namnet är ett låneord, hvarför man väl 
måste antaga, att en öfvergång från n- till 1-ljud ägt 
rum. Jfr i ångm. kanol för kanon, GudmuL för Gud-
mun i ortnamn; vidare Christial = Christian 2) m. fl 

Tobias: töb Ångra. 
Uti en lista A, nyligen prisbelönta hästar i Västernorrlands 

län ha vi funnit följande namn, som dels höra hit, dels äro 
hämtade från annat håll, men utan undantag förråda en yngre 
ålder: 

balder 	 aurora 	pontus (äfven i Södm.) 
frej (äfven i Södm.) 	diana 	Diamanten 
freja (äfven i Västm.) flora 	felix 
°dell 	 pallas 	madera. 
tor 	 Maria 
Ajax 	 per, petrus 

Från Västm. ock Södm. anteckna vi ytterligare: 
dante Västm. =Daniel, Rz s. 84. juno Västm. 
dina Västm. = Bernhardina. 	kastor Västm. 
frigge mask. Södm. = Fredrik. svante Södm. 
fregga fem. Södm., frigga, frioka tora Västra. 

Västm. 

26. Öfriga namn, som ej låta ordna sig klassvis, samman-
föra vi här; dock så, att de namn, till hvilka vi ej kunna 
uppställa någon svensk form, intagas efteråt i bokstafsordning 
efter deras form i folkspråket: 
Bastant: bastant Angm. 
Bock: book Vbott. 
*Bycka: bioka 1/bott., eg. hynda; jfr hundnamn s. 423. 

Se RICHERT, De konsonantiska ljudlagarna, Uppsala 1866, s. 129. 
Enl. HifrunEas, Saml. t. en beskrifn. öfver Norrland, 4 saml., s. 

256. Åt minstone det första ofvan anförda exemplet beror synbarligen 
på dissimilation liksom nyckel för fsv. lykil (jfr NOREEN, Fårömålets 
ljudlära. Sv. landsm I. 8. Sthtn 1879. § 45). 
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Docka: c14Icet Ångra., docka Vbott. Nbott. Hels. Dal. Södm. 
Donna: donna Vbott., eg. spanska .= fru; jfr hundn. s. 421. 
Dovre: &vér Jämtl. Ångm. brukar tilldelas stora, duktiga 

hästar, oaf Dovre i Norge; jfr konamnen under 8. 
Galant: galant Angm. 
Gubbe: g4Un Ånga:. gubben. 
Kamp?: kc'empet Angm. 
*Knatte: knatten Hels.; jfr Rz s. 335 knatte mask. något litet 

i allmänhet, litet djur. 
Knif: kniven Vbott. 
Krans: krcins'ns Ångm. kransen. 
Kurre: kéré Ångm., kurre Vbott.; jfr Rz s. 366. 
Lind: lina Ångm., i tryck återgifvet under formen linda; jfr kon. 

2. Lind. 
Loppa: loppa Ångm. 
Lycka: lgUn Jämtl. lycken. 
Lydig: lydiga Ångm. 
Maj: mdiet Medp., af månaden maj. 
'Mickel: mickla Vbott. den stora eller af mick el rät'. 
Nätt: ncbte: Ångm. nätta. 
Piller: piller Ångm. 
Pojke: pojken Ångm. 
Putte: putte Ångm. Medp. Uppl. Västra.; jfr Rz s. 515: liten 

gosse litet kreatur, häst. 
Pärla: påla Ångm., pärla Hels. Uppl. Västm. Södm. 
Snopp: snaipn Ångm. häst som är försedd hvit fläck. 
Spader: spader; ordet betyder enl. Rz äfven illistig person. 
Sporre: spéré Angm. sporre. 
Stolt: stet.2,t Angm. stolt. 
Tipp: tippen Hels. 

bkisUn Vbott. namn på en stjärn-kopp Ångm. Västm., stjärn- 
. ljusröd häst. 	 kopf Södm.; senare leden är 
bZc'enrå Ångm. 	 sv. kopp fat, ty. ko pf hufvud: 
bigen Ångm. 	 häst med stjärn i pannan. 
prosa Ångm. 	 vira Ångm. 

På namnlistor från Västm. ock Södm. kvarstå följande 
namn: 
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durra f. 
lång-boll m. 
lång-buk m. 
pegge, af adj. pigg rask. 
pinga f. 
rappen, af adj. rapp rask. 
skraggen; jfr skr a gge, Ri s. 596. 

skärven m. 
skärva f.; jfr s k äfvig skymlig, 

Rz s. 616. 
stjärn med stjärn i pannan. 
trumf m. 
vojvod, eg. namn på en ståthål-

lare i vissa slaviska länder. 

Namn på. hundar. 

27. Bland dessa namn märka vi först sådana, som äro 
bildade med afseende på hundens snabbhet, raskhet, hurtighet: 
*Barka: f. barka Södm., af verbet barka springa med fart, Rz 

s. 23; jfr ofvan s. 410. 
'Dick: m. dde Angm., best. f. diOn; jfr dikk a löpa efter, följa 

med (om småhundar ock barn) ock dik k barn som 
springer fram ock till baka, Rz s. 870 f. 

terni: m. farm Vbott. ferm. 
Flink: m. fk Ångm., mycket vanligt. 
Frank: m. fragk Ångm. frank, mycket vanligt. 
Fröjd: m. fröjd Södm; jfr ofvan s. 388. 
Färdig: m. färdig Ångm. Vbott. 

rn. hurtig Nbott. 
Kusk: m. kusk Ångm.;  jfr verbet kuska springa, skynda, Rz 

s. 367. 
Kåt: m. kåtor Vbott., af adj. kåt 1. k åter glad, yster, Rz s.382. 
Munter: m. want& Ångra. Härj., munter Södm. 

f. mtintå Ångm. munta. 
Pigg: f. pegga Södm. 
Pil: m. p2,1 Ångm. Nbott. pil. 

pilo Södm. 
f. pila Ångm. pilona. 

Rapp: m. rapp Ångm. Hela. 
rappo Ångm. 

Sv. landsm. N. B. I. 	 29 



420 	NORDLANDER, NORRIÄNDSKA HUSDJURSNAMN. 	 50 

Rask: m. rask Hänj. Angm. Vbott. 
Snabb: m. snab Ångm. snabb. 

f. snabba Vbott. 
Snurra: f. snård Angm. snurra. 
Snäll: f. snc'elå Ångm., snOci Nbott., snälla Hels. Södm. 
*Snätta: f. snc'etå Ångm., af verbet snätta springa raskt, Rz 

s. 650. 
Springa: m. springer Vbott., spring Härj. 

f. springa Vbott. Ångm. 
m. språng' Södm. Samma namn är kanske sparång Södm. 

Trippa: tripp Ångm. Hels. Södm.; jfr ofvan s. 389, 410. 

Modighet ock styrka ligga till grund för följande namn: 
*Badda: m. badde Hels.; jfr verb. badda gifva stryk, Rz s. 18. 
Bister: m. bisMr Härj. bister. 
Björn: m: björn Vbott. Ångm. Hels. Södm. 
Djärf: m. arv Ångm. djärf. 
Kämpe: m. kämpe Hels. 
Lejon: m. klå,/ Ångm. 
Morra: rn. mure 1. mere Angm. murre, morre. 

murris Hels. 
Nalle: m. nalle Angm. Vbott. Nalle = björn. 
Stursk: ro.- stu,sk Härj. stursk. 
Tiger: in. tig6' Härj. tiger. 

Några namn hafva afseende på jakt. Exempel härpå 
äro: 
Jakt: m. jakt Ångm. Medp. 

m. jcbgCr Angm. Medp., jäger Hels. Södm. 
Krut: m. krut Södm. 
Ladda: f. lcicbj Ångm. ladda. 
Prick: m. prao Ångm. Jämtl. prick. 
Skytt: m. Msyt Härj. skytt. 

skytte Hels. 

Hundens uppgift att vara vaktare ligger till grund 
för några få namn, t. ex. 
Fylax: m. 	Härj. Ångm., fylax Södm.; i Uppl. förekommer 

filax som namn på tjurar — af gr. T/52.ag väktare. 
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Polis: m. p0.1is Ångm. polis. 
Vakt: m. vakt Ångra. vakt. 

pavcikt Nbott. på vakt. 
vd/dör Ångm., väkter Hels. 
Äfven finnas några smeknamn, såsom: 

Baron: m. baron Ångm. Jämtl. 
Don: in. dan Nbott., af spanska don herre. 

f. donny Södm. torde stå för donna. 
Fin: f. fina Ångm. 

finc'eta Ångm. dim. af  fin. 
Galant: m.. galant Ångm. 
Käjsare: in. kejser Angm. 
Lady: f. leddy Ångm. Södm. 
Lord: in. milj Hels. eng. mylord: 
Nätt: f. tubtet 1. nOci Ångm., netta Hels., nätta Södra. 
Precis: m. presis Vbott. 
Pärla: f. pärla Vbott. 
Rar: f. rara Ångm. 	 • 
Trogen: m. trogen Häd. Medp. Hels. Vbott. Nbott. 

Åtskilliga namn äro af skäfntsam art, i det att de 
genom sin egendomliga bildning ock betydelse afse att sätta 
den i förlägenhet, som frågar efter namnet. Sådana namn äro: 
Fråga: m. freigbt Jämtl. Medp. Ångrsa., fråga-n Södm. fråga 

honom! 
f. frkii Jäpatl. Medp. Ångm. fråga hänne! 

Gissa: m. zs Jämtl. Ångm., iis Vbott. gissa! 
t'. jisd Ångm., gissa Nbott. Jämt!. Hels. Södm. 

Hvad: vad4 Hels. Nbott., kaki Vbott. hvad då? 
hva-fålls Södm. hvad befalles? 
hva-så' Södm. hvad sade (du, Ni)? 

Hur: hade/ Medp. Hels. hur då? 
huru Vbott. 

Som: setndi.j. Ångm., som-du Medp. Jämtl. Hels. 
Af liknande art äro namnen 

napp-i-n Södm. nappa i honom, se-hit Vbott. ock ta-fäst Nbott. 
Här kan man jämföra följande bland barn vanliga gåta, 

som tyckes vara ganska allmänt spridd: 
, Det stod en hund på Blonkombärg 
ock skälde uti hafvet. 
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Sagdt är hans namn; 
giss, hvad ban hette! (Ångm.) 

Flere läsarter förekomma, t. ex. 	• 
Det stod en hund på skallande bärg 

ock skälde uti hafvet. 
Snart är hans namn sagdt; 
hvad hette hunn? (Ångra.) — eller: 

Det stod en hund uppå ett bärg; 
han skälde öfver alla haf. 
Han hette som du, som jag, som folk, som få, 
som alla de djur på jorden ä'. 
Sagdt är hans namn. 
Hvad hette han? (Angm.) 

Från Uppl. ha vi antecknat en annan dylik gåta af föl- 
jande lydelse: 

Min hund ock din hund 
gick genom ekelund. 
Hvad hette min hund? 

33. Personnamn, dels omedelbart lånade från latin ock 
grekiska dels inhemska-  eller åt minstone i svenskan brukade, 
förekomma rätt ofta som namn på hundar, t. ex. 
Diana: f. &dna Ångra., diana Vbott. Södm. 
Flora: f. fkrå Ångm., flora Vbott. Södm. 
Rektor: m. &bistår Angm., hektor Nbott. Hels.; 1Wektb Ångm. 

torde höra hit. 
Kamilla: kamilla Södm. 
Karo: in. lcdrå Ångm., karo Nbott. = Char on? 
Kastor: m. bistår Ångm., kastor Vbott. 
Milo: m. milo Medp. Vbott., efter den romerske atleten med 

detta namn? 
Pallas: f. pallas Hels. 
Pan: m. pan Hels. 
Sabina: f. sabba Hels. 

Apollonia: f. 1 d Angm., lona Nbott. Södm. 
Eleonora: nelly Ängm. 

1) I en dylik i Hels. förekommande gåta kallas bårget Brunkebärg 
ock i Uppl. Brunkombärg. Sista versraden lyder i Nbott.: 

huru hette hunn? 
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Erik: m. »rio Ångin., närmast framgånget tir formen Jär.  k e r. 
Fredrik: m. fi0 Nbott., figge Södm. 
Frigg: m. frigge Södm.; eller kanske snarare = Fredrik. 

f. frigga Södm. 
Helga: f. olga Vbott. 
Jon: m. j6nié Vbott. jonte dim. 
Jäppe: m. ycke Ångm. Vbott., jäppe Hels. Södm. 
Lily: f. lilly Angm. 
Nils: m. nisse Vbott. 
Pavo: m. pavo Vbott. 
Tomas: m. tån. Vbott., tom Angm. 
Torgils: m. truls Hels. 

Bland hundnamn, som egentligen äro personnamn, äro sär-
skildt att märka sådana, som äro lånade från hatade politiska 
eller andra illakända personligheter. Exempel härpå erbjuder 
det i Norrland ganska vanliga hundnamnet bismark; jfr nedan 
bis. På en namnlista från Vbott. upptages ett namn under 
formen morrå; kan detta vara namnet på den franske gene-
ralen Moreau? Man kan märka hans förhållande till Napoleon 
1.1) Det strax ofvan anförda namnet sabina, som äfven före-
kommer som namn på kor (se s. 394), är möjligen hämtadt från 
Neros bekanta frilla Poppa Sabina. Visserligen finnes namnet 
i den svenska almanackan ock kunde vara taget därifrån; men 
då det förekommer oftare än andra latinska kvinnonamn, måste 
någon särskild anledning förefinnas, ock otroligt synes det ej 
oss, att namnet af prester tilldelats husdjur med tanken på 
denna kvinna. Jfr namnet korin.na  s. 426. 

34. De återstående namnen upptagas här i bokstafsföljd; 
dock så, att de, till hvilka vi känna den svenska formen, 
nämnas först, ock sedan de öfriga, hvaraf några tydligen, andra 
troligen äro af lapskt eller finskt ursprung: 
Barfot: ra. beirfol Härj., bar-fot Medp. 
*Byoka: f. biket Härj. hyfida; jfr getnamnet bij§ån s. 413. 

1) Härmed kan jämföras kvad GEIJER i sina Minnen skrifver från 
Heidelberg. »Vilddjuret generalen Malas», säger han, »lät här då (1689) 
nedhugga tjugufem unga flickor, som hvitklädda med blommor i hän-
derna utsändes att knäfallande bedja om sina fäders lif. Heidelbergs 
borgare tvungos att själfva antända sina hus. 31619.8 är nu ett kund-
namn i Pfalz,» 



424 	NORDLANDER, NORRLÄNDSKA HUSDJURSNAMN. 	 54 

Båtsman: ni. bdcsmån Hels. 
Dufva: f. dr'yet Ångm. 
Dunder: m. dunder Vbott. 
Fält: m. frit Nbott. 
Grå: m. gråle Ångni. Jfr ofvan s. 380. 
Hallo: hallö Södm., eg. interj. 
Kanis: m. kekis Ångni., kanis allmänt (lat. canis hund). 

f. klinga Hels. 
m. Mag Ångm., Nagg Vbott., klang Hels. 

Krans: m. krans Härj., krans Vbott. Ångm. 
Kurre: ni. kure 1. kore Ångra., kurre Vbott. lids. Jfr Rz 

366 ock ofvan s. 418. 
Labb: m. labbe Hels., af labb tass. 
Lycka: f. lycka Vbott. 
Mops: f. ouipsci Vbott. 
Pajas: m. pajas Ångm. 

f. paja Hels. 
Passa: m. passe Hels., pass Jämtl. 

pcisöp Ångm., pasUp Dal., pass-opp Vbott. Hels. Södrn. 
f. pasta Ångm. 

Pipa: f. pipa Ångm. 
Present: f. prescinta Ångm., premnta Jämtl. 
Ring: ni. ring Hels., synnerl. vanligt. 
Ros: f. rosta Ångra. dim. af  ros. 
Sitta: f. sitta Ångm. 

m. sitt-opp Ångm., eg. imperativ. Båda namnen torde 
hafva afseenden å hundkonsten att sitta på stussen 
utan att stödja på framfötterna. 

Skänk: m. tstegk Ångm., skänk Hels. 
Spel: f. spela Nbott. 
Spång: m. spag Angm. 
Storm: m. storm Ångm. 
Stubb: m. stubb Ångm., af stu-b b kort svans. 
Ställa: f. ställa Södm. 
Tax: ra. taks Ångm. 
Vandra: m. vandre Härj. 



55 HUND NAMN. 425 

m. Dal. 
bs m. Ångm. Nbott., brukas i 

Ångm. som förkortning af 
hundnamnen bismark ock bijon. 

borra m. Vbott. 
bt'ksår in. Jämtl. (Kall), af verbet 

bils hetsa (hundar). 
dame in. Hels. 
Pina f. Vbott.; jfr dilla svänga 

svansen (om hundar), Rz 
s. 88. 

fanell in. Ångm. 
flo in. Ångm. = lat. namnet 

Philo? 	• 
filla f. Vbott. = gr. cpt2ii? 
finn m. Ångm.= finnen? 
fira f. Nbott. möjl.= den snabba; 

jfr fir (i väg) ila å stad, fir- 
spränk fyrsprång. 

fyr-öga in. Södm. 
grim in. Medp. Angm. 
hall m. Nbott. (Muonioniska); 

jfr finska subst. h alli något 
gråbrunt, gråbrun hund. 

hej m. Jämtl. Nbott. 
hur in. Ångm. 
hyva f. Ångm. Vbott. 
»kas m. Vbott. (Lycksele). 
kajana f. Ångm. 
kanig m. Ångm. 
knäpp m. Ångm. 
krabb m. Ångm. 
kugge m. Ångm. 
kukuli m. Södm. 
kulon m. Södm. 
kåjra f. Vbott. 
ledjö Vbott., af le dieu? 
lippa f. Vbott., af läpp? 
sib-lippa f. Ångm.  

lura f. Hels. 
malino in. Södm. 
mante in. Hels. dim. af  man? 

Jfr inante liten pojke, Rz 
s. 428. 

mine m. Angm. Vbott. 
mula f. Hels. 

moolibla f. 
monc'eta f. Ångm. 
musti m. Nbott. (Muonioniska); 

jfr finska adj. musta svart. 
mit m. Ångm. Jfr mutta 

litet sto, Rz s. 449. 
narri in. Nbott. (Muonioniska); 

finskt = narr. 
nippe m. Ångm., af adj. nipper 

fin, Rz s. 469? 
paroll, pann; paroll m. Hels. = 

fr. parole. 
peni Nbott. (Muonioniska) finskt 

hvalp. 
p&es in. Vbott. (Lycksele). 
pilki in. Nbott. (Muonioniska) 

mycket vanligt. 
poj in. Ångm. • 
praoke in. Hela. 
prisse m.. Södm. Hela. Nbott. 

(Muonioniska), af prins? 
prima f. Södm. 

peöp in. Ångra. 
plåks Vbott. (Lycksele). 
ressu Nbott. (Muonioniska); jfr 

finska subst. ressu lurf, lurf- 
vig klump. 

rigo m. Vbott. 
rulle m., för Rudolf? 
Duni  Nbott. (Muonioniska). 
rusk in. Jämtl. 
saukko Nbott, finskt = utter. 
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seraira Södm. för semiramis? 
skrel m. Härj., eg. invånare i 

Särna i Dalarne. Som dessa 
i Härj. ej åtnjuta det bästa 
anseende, så har namnet 
öfverflyttats till hundar. 

sluna f. Medp.; jfr 'slu n a slyna, 
Rz s. 629. . 

spjtikg m. Ångm. spjufver, 
gyckelmakare; se Ordbok 
öfver allmogeord i Helsing-
land, s. 70. 

ställona f. Södm. 
sväng m. Ångm. 
tasse m. Hels. 
tello m. Ångm. Hels. 
timpe m. Hels. 
tobb m. Ångm. 
topp m. Ångm. Nbott. 
trulle m. Hels. 
tröj m. Hels. 
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tulle m. Ångm.; jfr till e lustig 
sälle, Rz s. 762. 

tur m. Angm. 
tusse m. Hels. 
tyras m. Ångm. 
jotb m. Ångm.; appellatift 

brukas det i bet. liten gosse. 
/ask m. Angm., sannolikt af 

verbet j,saske gå i smuts ock 
smörja; jfr tjäsk, Rz s. 738. 

4op m. Ångm.; ensamt ock i 
sammansättn. 121-j§op brukas 
ordet såsom smekord till en 
liten gosse. 

j,sc_512r m. Ångm. 
»Svits m. Ångra. 
vira f. Hels. Vbott. Nbott. 
vy,st m. Jämt!., af verbet On 

hvina. 
ytter m. Nbott. 

Katten 

får vanligen ej något namn, hvarför våra exempel här inskränka 
sig till endast följande: 
korinna f. Hels. lånadt från 

latinet, där ordet är namn 
på en diktad älskarinna till 
Ovidius. 

Sedan vi härmed redogjort för de husdjursnamn, som 
kommit till vår kännedom, tillfoga vi några anmärkningar 
rörande frågor, som stå i sammanhang med dem. 

pik'ns m. Medp. penis. 
pigå f. Ångm. pärla. 

snilja, f. Hels. 
snitjen m. Hels. 	. sniken. 
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Konamnen behandlas i afseende på bestämningsord, artikel», 
i Norrland på alldeles samma sätt som kvinnonamn, framför 
hvilka man sätter pronominet hon eller någon böjd form 
däraf. Så säger man ställvis i Nbott. ho skål, ho livrös; men 
i det öfriga Norrland har den nyssnämda artikeln formen a (eg. 
ack, sing. fem.), ock fullständigt lyda då namnen sålunda: a sal, 
a ckpce'4 (Vbott.), a m60, a frkets (Angm.) o. s. v. I Härj. 
ock Jämtl. samt möjligen flerstädes har denna artikel i dat. 
sing. formen 'n (motsvarande mask. form är a), så att dativen 
då kommer att heta 'n grågås o. s. v. 

De få konamn, som gå ut på best. änd. -a (för högsvenskans 
-an), äro att anse såsom påvärkade af riksspråket, ock fram-
för sådana utsättes ej någon form af hon. 

Getnamnen förete äfven i detta afseende en olikhet med 
namn på kor, i ty att de i Medp., Jämtl., Ångin. ock möjligen 
äfven flerstädes ändas på den best. ändelsen -a 1. -a, alt efter 
olika mål, så att man säger spira = spiran, docka = dockan o. 
s. v.; ej a spire, a boke o. s. v. Undantag härifrån äger dock 
rum i Härj. ock tyckes där Vara regel. 

För hästnamn gäller i Ångm. den regeln, att mask. namn 
på -en 1. 'n ock fem. på -a ej få någon ytterligare artikel, men 
framför de mask., som hafva ändelsen -e, sättes regelbundet 
art. 'n (han), t. ex. 'n grålle, 'n pålle o. s. v. 

De maskulina hundnamnen hafva någon gång art. 'n, t. 
ex. 'n kis canis, 'n frank frank; men oss veterligen hafva 
de fem. namnen ej någon motsvarighet härtill. 

En förteckning på alla smek- ock lockord till boskapen skulle 
säkerligen ej sakna sitt intresse. Vi lemna här några exempel 
på de olika sätt, hvarpå man lockaf de vanligaste husdjuren. 

Till kor heter det: 
ko-0 söta, ko livi keim 1. ko-0 livi köm ko-0 (Nbott. Kalix). 
ko liva, ko söta, liva dej (Nbott. Råneå). 
kömå kös 	da, kor4sen, komma') kosserna ock då, ko-roserna. 

Lockar man en enskild, som t. ex. heter kr4n,e, säger man: 
kömå kr(ne,sd, a del eg. komma') krona så ock då (Ångm.). 

5 Formelt kunde koma vara infin., om ej aksentueringen vore i 
vägen; men icke imperat,, hvars sing. ock plur. i målet blott hafva den 
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korsan dan a, koman ny, de där ko-roserna, kommen nu (Jämtl. 
Ström). Smekande säger man till kor: las Onorn eg. är det 
korna? (Jämtl. Kall). 

kosina, kosina, kam em kosina, kosina, kom hem (Dal.). 
Till oxen har man ej något särskildt lockord; men man 

smeker honom med ordet 6A 1. ldöse (Ångm.) ock ldösken 
(Jämtl. Offerdal), hvilken form väl är diminutiv af oxe ock 
närmast af formen ose. 

Getter lockar man på följande sätt: 
kite, k. k. iceitran 1., om det är blott en: inte yrat (Jämtl. Kall). 
kil?, k. k. k. o. s. v., så länge man behagar (Ångm.). 
kypa geita Vbott. 

Till fåren ropas: 
tdke, t. t. t. fer tacka, t. t. t. fåren (Ångm.). 
dasa, dasa 1. tika dasa (Nbott.); jfr das får, Rz s. 85. 

När man i skogen lockar korna genom att keke »koka», 
jodla, 'har man »låtar» eller melodier, hvartill ord endast undan-
tagsvis finnas. Den första ock andra af de följande vallvisorna 
äro exempel härpå. Den första är för öfrigt märkelig därför, 
att man skall hafva lärt hänne af vättarne, som med hänne 
lockat sina kor i Oviksfjällen i Jämtl. Orden lynne, kynne, lång-
spena-stjäxna, häla-bo ock käla-bo äro namn på vättkor; de tvänne 
sista skola vara bildade af byanamnen Häla ock Käla i Oviken. 
Vi känna ej, om några sådana finnas. — På sina lockhorn eller 
långlurar pläga vallhjon i skogarne blåsa (tuta) den tredje 
melodien. Ord finnas visserligen, men de framsägas aldrig på 
folkmål utan på svenska, äro sålunda antagligen en främmande 
tillsats, ock lämpa sig äfven för öfrigt ej att anföra här. 

enda formen kom. Vid sing. korna krorte kund man tänka sig upp-
lösningen kom a krone. 



Från Resele i Ångermanland. Upptecknad af N. P. E—D. 
Andante. 

i 
• 	. 1-PsZ -r`  	  •• 	 

J. 	1 Obs. Andhämtning får ej ske under utförandet. 

Lurn, lurn, lefver'n än? Jo män, gör han 
er, 

4 	  • 

, 		 
Mjölka kona, slå i horne, 
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Upptecknad af 0. E. D—N. 
rit. Allegro. 

t4 	r 	 

 

 

--R--PN 	 d  •! 
Ko lvu - ne, 
Ko håla- bo, 

ko kyn-ne! k 
ko käla- bo f Ko lång - spe-na-stjärna! !  

3. Från södra Ångermanland. Upptecknad af H. P. H—.T. 

5 	 

    

1 

 

4 41. -"K 
	• 	 

  

   

    

     

4. Frän Västmanland. Upptecknad af J. N—N. 

ge den lilla dricka. 

Upptecknad af J. N—N. 

• .5 	g 5  4  

Sick trala - - la - la-la 

la - la - la, 	Sic - ka-la- la-la -la, 	Sic - ka - la - la 	la-la-la-la. 

5. 	Getvisa från Väst manland. 

b4-1 5-5 	5• 	 
Get-tra - - la - la-la la - la- - la - lala - la, 



korna, korna, 	korna, korna lilla kom! 
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6. Från Västmanlands bärgslag. trpptecknad af J. N—N. 

-8-9  	1 
	 

›-
Get-tra-la ral - la-le - ral-la, Gettia - la - ral-la-le-rall a, Kona ä di inte så grant om. 

De tre getvisorna, nr 4-6, återgifvas här i den form vi 
fått dem oss meddelade. 

Med hänsyn till förhållandet mellan de här anförda lock-
orden ock vallvisorna ock hvad som annorstädes förekommer, 
hänvisa vi på,  den uppsats om locklåtar, som med författarens 
välvilliga medgifvande härefter följer. 

Locklåtar, 
upptecknade af VILHELM CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD. 

Det är af vikt för en undersökning om musikens uppkomst 
att studera tonsinnet i dess allra lägsta uppenbarelser. Till 
dessa höra utom annat de locklåtar på boskap, som allmänt 
brukas på landsbygden. De nio följande låtarne får man höra 
i Norra Vedbo härad af Småland. De vanligaste i Vireda soc-
ken äro n:o 1, 4, 6. 

Koa, koa, koa, koa, koa, koa, kos! 

Mi 	ko lill, 	ko lilla, ko lilla, ko lilla, 	ko kom! 



'7. 
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ko ko lille, ko hl--le! Ro - - ly - la! 

	

Kyt kyt kyt 	ky - te - ra! 	Ko - - syt syt syt syt 	sy - te- ra! 

accel. 

  

	

Kobarna, 	kobarna, 	kobarna, 	kobar - - - - na! 	Hå--å, krrr! 

e:N 

4 

a temp t:,  
--å 

Ko - - barnena, barnena, barnena, kom! 

A A 

 

  

Broka liii, Stjärna lill, 	Röl-la liii, 	Krona lilla! 

d 	d 	•• 	•d 	•• 
Kom Nätta, kom Blomma, kom Skölda, kom Krona, kom! 

I jämbredd med dessa finnas eller hafva funnits mera utveck-
lade locklåtar, hornlåtar ock vallvisor. Karaktären af sådana 
är bekant genom DYBECKS samlingar från de norra landskapen 
ock LINDEMANS från Norge. Men dessa allra enklaste lock-
låtar ha blott tillfälligtvis blifvit upptecknade. Så finner man 
i en låt från Dalarne') följande slut: 

Ku - - miä, ko - - miä, 	ku. - - miä, kura! 

Ock det finnes en svensk polska, som skildrar, hur flickan 
går i skogen ock lockar på en förkommen tjur, hur tjuren 

DYBE011, Folkmelodier, 4 häften, nr 45. 
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svarar hänne, ock hur hon då blir så glad, att hon sjunger 
ock dansar. Första vändningen, som innehåller locklåten ock 
tjurens svar, spelas i Värmland') på följande sätt: 

Ko 	lilla, ko 	lilla, ko 	lilla, ko 	lilla, min kol 

ock i Halland 2) så här: 

 

A 

	 
I 	I 

• 
I 	I 

24 	 

 

   

Ko sekse, 	ko sekse, 	ko sekse! 	Mu—u. 

Äfven från Norge finnas liknande uppteckningar som in-
ledning till Valdersvisen 3) : 

Ku 	saata, 	ko 	saata, 	kil 	gasta, ko saata, ko saa - ta! 

eller som afslutning till samma visa 4): 

itgl ar"  - 	LUE~ 
Knal 	Kua! aa Stakkar! 

Då således de uppteckningar man har att tillgå äro ytter-
ligt få, vore det af stort intresse att mera samlades. 

Olsens Femtio polskor från Vermland och Dal. Sthm. Abr. Lund-
qvist. 1340. Nr 15. 

Med. stud. AUGUST BONDESON. 
BERGGREEN, Folke-sange og melodier. Kbhavn 1855. 4:de bind. 

Anmterkinger, s. 5. 
AsunkuNsEN, Norske huldre-eventyr og folkesagn. Tredje udgave. 

Christiania 1870. S. 135. 
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NYARB BIDRAG TILL RÅNNBD0111 OM 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIL L 10, 

Folkmusik från ÖfiT Sverige 

upptecknad af G. BN. 

Efterföljande melodier äro alla utom nr 20 af mig upp-
tecknade dels efter fiol (16, 25-27), ylels efter sång eller hviss-
ling eller ur minnet i godtyckligt vald tonart; något mer än 
halfva antalet (4-7, 10-12, 14, 15, 17, 21-27)- inom det 
område, hvarest de äro gängse, de öfriga dels efter personer, 
som varit uppfödda inom det område, för hvilket melodien upp-
gifvits, men flyttat därifrån eller varit på resande fot, dels (3, 
9, 19) efter sådana, som själfva på för mig okändt sätt kom-
mit öfver dem, men dock bestämdt angifvit melodiens hemort. 
Det är altför sannolikt, att somliga af de här återgifna melo-
dierna förut finnas trykta, ehuru det är för mig okändt. Sådant 
är, som hvar man vet, utan ett stort musikaliskt bibliotek ock 
mycket sökande omöjligt att afgöra, då ingen för utredning 
af sådana frågor användbar förteckning i ämnet finnes. Utan 
tvifvel förekomma många icke blott i angränsande socknar, 
utan t. o. m. långt utanför landskapets gräns. Sålunda äro 

- enligt välvilligt meddelad uppgift af Studenten A. SANDBERG 
nr 5, 10, 15, 17 allmänna i mellersta ock södra Sverige, den 
sista t. ex. i Småland ock Västergötland. Af nr 16 spelas en-
ligt samme sagesman i Närike första reprisen såsom den af 
mig är upptecknad, andra åter sålunda: 
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Ty värr tänkte jag vid samlandet af melodierna icke på 
att till lika uppteckna orden, ock har först senare sökt hjälpa 
denna försummelse, så vidt sig göra låtit. Till nr 2, 3, 8, 9, 
11, 13-18, 20 samt 23-27 finnas förmodligen inga ord, utan 
spelas de blott på fiol. Orden till nr 5 ock 6, samt till nr 10, 
utom den här anförda versen, lämpa sig icke för tryck. 

De tämligen meningslösa ord, som jag hört till nr 12, äro: 
Brännvin, brännvin, bara ideligen brännvin, bara ideligen, bara 
ideligen, bara ideligen brännvin. 

För en del läsare torde den upplysning vara nödig, att 
»gånglåt» är det samma som marsch, samt att »skänk»-marschen 
spelas, då bruden »skänker» d. v. s. går ut på gården med 
brudpigorna i följe ock bjuder vin (eller öl) åt folket, hvarför 
i betalning brukar gifvas 10 till 25 öre för glas. 
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1. Beväringsvisa från Burträsk i Västerbotten (en vers 
anförd som prof). 

41- 	' 

Ock 	när vi kom i 	patrons köke, 	fadrade - d fade - - - - rallallej! feck 
	 vi en titt i 	biblio - teke, 	» » » 	» » » 
2 	1 

N  d«. 
rallal-lej ! 	Förr än vi bad 	lässe ut, 	fadrade - ri fade- - -rallal-lej! hur- 

	.7-1:5rffil4 	
--.J~  	  

ollaiffielja: 	iffie. 

2. Beväringsmarseh från Burträsk i Västerbotten. 

- 

Jr LA4 	rJ--1 -1 	 -•  • 

	 /* 

    

    

    

    

    

    

-• 
ra, så 	feck vi lår oss 	ve-ta hut, 	fadrade - ri fade - - - - rallallej 	, 

• 

Sv. landsm. N. B. I. 	 30 
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Polska från Jämtland. 

Visa från Högs socken i norra Helsingland1). 

Nu 	vill jag börja sjunga en visa här i år Om dessa små förtjänster,som 

_.-0—dp • 	rt 
	 # t 

träffat oss så svår. De 	pressar oss ar-beta för en 	liten ringa ting, Båd 

hugga - re å körning, det tror jag väl ni mins. 

1) Rättstafningen i texten är tidskriftens vanliga, utan hänsyn till 
den ursprunglige författarens (eller «afskrifvarens). Jag har också sökt 
sätta skiljetecken efter vanligt skrifbruk ; men det är understundom svårt. 

_ 

• 
CM. ' 
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Vi äro på förtjänster, ja nästan en ock hvar 
en skilling att förtjäna ock något till bespar; 
men då så blef vi narrad, ty det är redan spardt 
till fläsk å gryn ock ärter, Samt äfven till tobak. 

Ja uti januari då börja vi vår marsch, 
med »maran» uppå ryggen det skedde med stor hast. 
Vi reste -långa trakter ock äfven många mil, 
tils vi kom till Bjuråker 1), där blefvo vi dock still. 

Vi fingo straxt arbete vid Hedvigsfors bolag, 
ock det var timmerkörning, som vi ock ville ha; 
ja uti bärg ock stenar, där vi knapt kunde gå, 
sen mera till att köra, det kan ni väl förstå. 

Men ödet oss ej träffar just riktigt värst ändå 
att ligga uti kojor i köld ock rök också. 
Ty hvad angår kvarteret, har vi det ganska bra, 
ett trefligt sällskap äfven; vi som här bo i lag. 

Det värsta, som har varit på denna vintertid, 
är att vi lidit minskning på dricksvaror hit. 
Ock när sådant här har varit, så har det skett så fort; 
ock sedan upphålt tiden på ett slags spel med kort. 

Här bo vi nu till sammans en helan mängd i lag, 
ja ifrån värk ock stränder af allehanda slag. 
Men sämjan har ej trutit just riktigt värst ändå; 
blott endast några gånger, men de är endast få. 

Vi böra intet glömma i visan sätta in 
om detta här befälet, som skogen hörer till. 
Dom far här ock dom svänger, en åker ock en går, 
en något litet ökar, en annan vill slå af. 

Men vi bör intet sörja för tiderna är svår; 
för vi är unga pojkar ock går nog år från år. 
Fast intet detta bolag betalar något als, 
så går det an att resa, vi träffas nog min sann. 

Ja, här uppi skogen är trefligt vintren om, 
för tio till antalet vi bo i samma rum. 
Men värst är bort i, spiseln, när allihop skall dit 
med alla sina pannor, de steka vill sin bit. 

1) Bjuråker är en socken belägen på 3 mils afstånd rätt västerut 
från Hudiksvall omkring Dellarne. 
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Ock sedan gå till skogen, sitt arbet börja må 
ock hugga för en krona ock kanske höjd af två. 
Om man skall hugga mera, då får man vildt gå på, 
om man så skulle önska den tredje kronan nå. 

Ock sedan gå mot hemmet att hylla lite grann, 
ock dessa matbekymmer i spiseln, de går an. 
När detta då blir färdigt, så blifver det till gist' 
att ligga uti kojor på lafvar i) ock på brisk. 

Tag noga akt på visan, ty snart så är hon all. 
Man borde väl förtjäna en sup i alla fall. 
Men det är ej begärligt, när man det ej kan få; 
jag får väl ändå sjunga en vers ock kanske två. 

Om någon nu vill veta, hvem visan hafver gjort, 
s,å, går det an att finna hans namn inunder fort; 
i skogen har han varit i trenne månars tid, 
på landbostället Geho1m 2), där bodde han i frid. 

Nu kommer denne versen ni veta får hans namn; 
ock om ni sen vill träffa'n, han fins i Helsingland. 
Ock namnet det är Magnus, ni känner'n kanske förr; 
för resten är han kommen från länet Skaraborg3). 

5. »Rullan går.» Beväringsvisa från Helsingland. 

11--• 

6. Visa från Högs socken i Helsingland. 

lafve = fållbänk. 
Geholm är ett fäbodställe ock nyodling i Bjuråker. 
Sista ordet i visan tyckes angifva melodiens egentliga hemort. 

För öfrigt skall hon vara diktad vintern 1877-78 af timmerkörare på 
Bjuråkerpskogarne. 
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Långsamt. 
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Visa från Högs socken i Helsingland (»Gumman Vinter»). 

Gånglåt från Hassela i Flelsingland. 

»Skänk»-Marsch från Gästrikland. 
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Bevaringsmarsch från Helsingland. 
Raskt. 

	

i3,5-e--17:--L—r.  • 	 	 4 	1 	 • 	4.  
Känner du Svarta Maja ock 	Svarta Majas bror? Till färgen var hon svart, till 

_Å • • 

växten var hon stor, var hon stor som tralle-ralla - la, tra - rallal-la, tra-rallala. Till 

1  
P* • 

färgen var hon avarter ock till växten var hon stor. 

Polska från Högs socken i Helsingland. 

Polska från Högs socken i Helsingland. 

Polska från Gnarp i Helsingland. 

  

i_th_d•• 
" • 
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Polska från Flögs socken i Helsingland. 

<Y1-111-1-41 

I 	I 2 	1 

Polska från norra Helsingland. 

27-1 	 
IA 	 441-11-4F1  --4-4 

	 - • 

• 

Nig-Polska från Ofvanåker i Helsingland (på fiol i 
f-dur). 

4---d-0  

i  
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	 n- 	 I 	2 	

	 41# 	-1-1  

Gammal vals från Högs socken i Helsingland. 

Vals från Hassela socken i Helsingland. 

• • 	i  	I 	 d•  ;-1— 
# 

Polska från Dalarne (möjligen Leksand). 

: P  L 	 j.--1-- 
Nr-d 

. 
Leksands brudemarsehen gå-år på-å nittan toner, pling, plång, plang! Dittan duian dej, 

d- 1._-• —Tjj d-- 

dillan dullan dåan., 	dittan d ulan de-ej. 	tie - litta - rej ti - rule 

ti-e-lit-ta - rej. 

.1-L1 1--• 

MIMI =E II 

i 

(1W 	 
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Polska från Värmland (efter handskr.). 

con ottava 	i 

Visa från Ålands socken i Uppland (»Vid vassen vid 
stranden»). 

i  
D. C. al Fine. 

Visa (om en kråka) från Järlåsa i Uppland. 

b-;.Påll 



25. Polska från Ålands socken i Uppland. 

1 H2  
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23. Gammal vals från Ålands socken i Uppland. 
g , 	 •1.... a  

b-
e
-it-3

f
— 
	
1I 

 
	r el-0 . --
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# 	  
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24: Polska från Ålands socken i Uppland. 
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Fine. 

I  

i 	z,-7,_;_1--;  	-n-7-1  4,-. - D. c. fr. * till Fine. 

27. Polska från Ålands socken i Uppland. 

_ 

• 
• 
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26. Polska från Ålands socken i Uppland. 





NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

iE SVENSKA ,LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIF 1, 11. 

LANDSMÅLSFÖRENINGARNES 

TREDJE ALLMÄNNA FEST 

I UPPSALA 

DEN 7 NOVEMBER 1879. 

STOCKHOLM, 1880. 
KONGL. BOKTRYCKERIET, 

P. 	NORSTEDT & SÖNER. 



Landsmålsföreningarnes fest 

i Uppsala fredagen den 7 november 1879. 

Kl. 7.15-7.45 eau. Inledande föredrag af J. A. 'LUNDELL Om 
De senaste årtiondenas värksamhetför känne-
dom om folkmål ock folklif i Sverige ock 
andra länder. 

7.45-8.15 	Föredrag af friherre G. DJURKLOU Om 
svenska ortnamn stälda i samband med hi-
storiska ock kamerala forskningar. 

8. 1 5 —9. 5 	Sexa i lilla gillesalen. 
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pl Hälsning till de närvarande af K. A. VICTORIN. 
En storleksstuga i Medelpad af L. P. DAHLGREN [2]. 

5' Träsko-Lars' hemkomst från byn — på Fårömål af T. FE- 
GRUS [1 a]. 

Om räfven, bonden ock draken — från Skåne, föredragen 
af friherre G. DJURKLOU [12]. 

»Det var en söndagsmorgon» — visa från Halland af A. 
BONDESON [11 

Om 011es mo — från Sefvedes härad i Småland af P. Tu- 
NELL [8]. 

Det första språket — frän Aspelands härad i Småland af 
- E. SVENStN [9]. 

De sju småländingarne — från Halland af A. BONDESON [11 d]. 
Om påskkärringen 1 från Sörbygden i Bohuslän af N. F. 
Vallvisa 	J NILÅN [10]. 
»Lärdom är bra, men lagom är likst» — från Närike af 

frih. G. DJURICLOU [7]. 
Polskor ock annan folkmusik — från Halland, föredragna 

på fiol af A. BONDESON. 
Geftaslusta, Skräddern å skvnakern') — från Värmland, 

föredragna af J. R. ALSTERLUND. 
Ett julkalas 2) — från Skåne, föredraget af J. A. LUNDELL. 
Vid Kornhamnstorg— bild från Stockholm, framstäld af F. 

KJERRMAN, G. Roos, V. BERGH, G. HEGARDT [6]. 
Yon i Slätkults frieri 	 1, från Halland af A. 
Ett vittnesmål vid Årstads häradsrättl BONDESON [11 b, c]: 
Upplandshistorier af V. VENNSTRÖM [5 a, b]. 
Lillbärgskarlen I på Moramål föredragna af A. BÄRSELL 

1." 7ätten af TEGNERJ [4 a, b]. 
Karlen som skulle sköta hushållet — från Jämtland af J. 

JONSSON [3]. 
Siffrorna inom hakar angifva föredragens nummer i redogörelsen (»Före-

drag på landsmål»). 

3) Speller nye viser på varmlanske tongmåle deckta åtta Fredrek 
på Eannskitt [F. A. DAHLGREN]. Stoekh. 1876. S. 12, 35. 

2) Sv. landsm. L 4. 



Den tredje i ordningen af de fester, som Landsmålsföreningarne i 
Uppsala under sin tillvaro gemensamt firat, anordnades, liksom de 
bägge föregående, af Samfälda utskottet för att väcka ock underhålla 
intresset för dessa föreningars sträfvanden. Innan vi gå till redo-
görelsen för denna tredje fest, skola vi inledningsvis i största kort-
het nämna några ord om de tvänne föregående. 

Den första 1) firades den 21 oktober 1874 å Smålands nationssal 
ock ordnades på uppdrag af Samfälda utskottet af dettas d. v. ord-
förande GUNNAR NORLANDER smål., samt K. A. ARLSTEDT kalm. ock F. 
W. LOVALL hets. Liksom den andra festen, var denna första egentligen 
afsedd för Landsmålsföreningarnes egna medlemmar, men bevistades 
äfven af åtskilliga utanför dem stående studenter. Till hedersgäster voro 
den norske skalden KRISTOFER JANSON, hvilken samma dag å större 
gustavianska lärosalen hållit ett föredrag öfver det norska »maalstraavet», 
samt professorn i nordiska språken, den varme vännen af våra dialekter, 
CARL SÄVE, af utskottet inbjudna. De många föredragen på olika 
landsmål föregingos af några skålar. Den första utbragtes af utskot-
tets ordförande, som skildrade landsmålsföreningarnes unga historia 
ock deras fosterländska syften, samt föreslog en skål för deras framtid. 
Skålen efterföljdes af »Vårt land». Herr 0. E. NORÉN västg. talade 
för den första hedersgästen, uttrykte sin vördnad för det gamla, äro-
rika ock sina sympatier för det unga Norge, sin glädje öfver de vän-
liga västanvindar, som på sista tiden hitfört så framstående represen-
tanter fråå det liffulla broderlandet, ock hoppades, att hedersgästen 
skulle här kvarlemna något af den blomstrande vår, han medfört från 
Norges fjällar. Sångarne uppstämde därefter »Norges bedste». Härpå 
svarade den norske skalden med ett sakrikt ock originelt anförande ock 
slutade med att uppmana vännerna af svenskt landsmål att hos ock bland 
folket uppväcka ett sant nationelt lif, så att gammal fosterländsk sång 
ock saga åter måtte komma till heders ock höras i allmogens hem, 
samt föreslog till sist en skål för Sverige ock dess akademiska ungdom, 
hvilken skål efterföljdes af studentsångarnes gripande »Hör oss, Svea». 
Herr JANSON talade på norskt »landsmål», ock hans af skaldeingifvelsen 
färgade skildring i ord ock ton från Norges land ock folk tog åhöraren 
med makt ock flyttade honom frigjord från tid ock rum till Norges fjäll, 
lider ock dalar. Det var en stämning, som sent lemnar ens minne. 
Herr F. W. LOVALL föreslog en vördnadens ock tacksamhetens skål för 
professor CARL SÄVE. De egentliga föredragen bestodo omväxlande af 
sagor, ordspråk ock visor. De landskap ock landskapsdelar, hvilkas 

1) Jfr Upsala-poeten för den 23 okt. 1874. 
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mål efter hvarandra, om också icke i den här gifna ordningen, läto höra 
sig, voro, så vidt man nu kunnat finna: Småland (teol. stud. J. A. SAND-
STRÖM), Dalarne, Skåne (fil. stud. CHR. BROCK), Värmland (teol. stud. 

A. FamimAN), Gotland (fil. stud. W. Moiln), Medelpad (teol. stud. 
P. DAHLGREN), Västerbotten (fil. stud. 0. PETTERSSON), Västergöt-

land (fil. stud. 0. E. NontN), Ostergötland (med. stud. F. P. LIND-
inom), Bohuslän (fil. stud. N. F. NiLtN), Halland, Möre (teol. stud. 
A. ARVIDSSON), Öland (fil. stud. B. G. X. LARSSON) ock Jämtland 
(fil. stud. M. NORDSTRÖM). Enär mellertid inga anteckningar från 
själfva festen stått oss till buds ock ^ utskottets protokoll ej i detta 
afseende lemna någon upplysning, är det möjligt, att dessa uppgifter 
kunna tarfva rättelser. Det var i alla händelser första gången man 
kunde på detta sätt få höra ock jämföra den svenska allmogens tungo-
mål ock lynne, sådana de lefva ock växa på bärg ock i dal öfver alt 
Sveriges land. Festen var besökt af mellan 200 ock 300 deltagare, 
så många som lokalen utan alt för stora olägenheter kunde rymma, 
fortgick till efter midnatt ock torde hos alla, som i den samma del-
togo, hafva efterlemnat ett mycket angenämt minne. 

Den andra festen firades, likaledes på Smålands nationssal, tors-
dagen den 6 april 1876. Det samfälda utskottet hade till festbe-
styrelse utsett fil. kand. S. BOIJE AF GENNÄS söderm., samt hrr F. W. 
LOVALL hels. ock K. A. AHLSTEDT kalm., med fil. kand. N. F. MUN 
göteb. ock An. NOREEN värml. till suppleanter. Som hedersgäster 
hade inbjudits friherre G. DJunimou, doktor A. HAzEmus, samt 
lärarne i nordiska språk vid universitetet: professor C. SÄTE, adjunkten 

B. RICHERT, docenterna L. F. LEFFLER, M. F. LUNDGREN ock E. 
SCHWARTZ. s Men dagen före festen hade vi den sorgliga plikten att 
följa vår vördade lärare, professor SÄVE, till hans sista hvilorum. 
Festen öppnades af samfälda utskottets d. v. ordförande, kand. BOIJE, 
SOM i sitt tal redogjorde rör landsmålsföreningarnes värksamhet ock 
dåvarande ståndpunkt. Herr LOVALL frambar föreningarnes vördnad 
ock tacksamhet till friherre DJURKLOU, som länge med framgång ock 
hängifvenhet varit värksam för svensk folkkunskap, hvarpå frih. DJUR-
KLOU svarade med en varm maning till svenskhet i sinne ock håg, 
till kärlek för fosterland ock folk. 	För universitetets lärare talade 
kand. NILEN. Rektor, professor SAHLIN svarade med vänliga ock upp-
muntrande ord, betonande bl. a. språkvetenskapens nära samband med 
filosofien. För CARL SÄVE, »den främste forskaren i Sveriges landsmål», 
tömdes minnets bägare. Bland de många föredragen på olika lands-
mål, som under aftonens lopp höllos, påminner man sig ännu dem från 
Närike (frih. DJURKLOU), Uppland (lärovärksadjunkten K. A. HELLSTEN), 
Delsbo (teol. stud. 0. GRUNDIN), Västergötland (fil. stud. H. ODHNER), 
Östergötland (fil. stud. G. F. SuNDHAmmAR), Bohuslän (fil. kand. N. 
F. NufiN), Jämtland (teol. stud. J. JONSSON). Till festens glanspunkter 
hörde frih. DJURKLOUS med värkligt mästerskap föredragna sagor från 

Sr. landam. N. B. 1. 	 31 
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Närike 1), samt adj. 1.1ELLsTtNs oefterhärmligt lustiga uppländska all-
mogehistorier, som upplöste hela sällskapet, akademiska fäder ock 
studenter, i ett outsläckligt löje. De närvarandes antal uppgick till 
omkring 150 personer, bland hvilka märktes utom rektor, prof. SAHLIN, 
jämväl professorerna NYBLOM, LANDTMANSON, HÄGGSTRöM Bl. fl. Festen 
var således visserligen icke alldeles lika talrikt besökt som den före-
gående. Vid den ena som vid den andra kunde man dock haft rätt 
att beklaga sig en smula öfver trängseln. Men sämja ger rum ock 
gjorde så äfven här. 

Efter två ock ett halft år, då man påminde sig, hvilket nöje de 
båda föregående festerna beredt deltagarne ock huru de för visso 
värkat väckande ock lifvande på föreningarne, föreslogs redan i början 
af vårterminen 1879 inom samfälda utskottet, att man borde under 
terminens lopp åstadkomma en för samtliga föreningarne gemensam 
tillställning, närmast efter föredömmet af de båda föregående, ock upp-
drogs åt ordföranden att senare under terminen, när tiden funnes 
lämplig, sammankalla utskottet för vidtagande af nödiga åtgärder. ,P 
grund häraf utsågs att anordna festen i början af april en komitö af 
tre personer med rätt att efter eget val med sig förena flere. Tiden 
bestämdes till omkring den 20 april. Då mellertid just vid denna 
tid åtskilliga andra festligheter, bl. a. de som stodo i sammanhang 
med grundläggningen af nya universitetsbyggnaden, hopade sig, samt 
utskottets ordförande af enskilda angelägenheter hindrades att närvara, 
uppsköts festen till följande hösttermin, då man hoppades att i 
förening med denna fest kunna framlägga första häftet af förenin-
garnes länge väntade tidskrift. 

Vid samfälda utskottets första stämma i september 1879 utsågos 
till ledamöter i den komitö, som hade att anordna festen ock i alla 
frågor, dem utskottet lemnat öppna, om den besluta, utskottets ord-
förande, fil. kand. J. A. LUNDELL kalm., med. kand. C. A. B. HAFFNER 
smål. ock fil. stud. A. APPELLÖF gotl., hvilka med sig förenade herrar 
T. FEGRIEUS gotl. ock K. A. VICTORIN stockh. Tiden bestämdes till 
förra hälften af november. 

De båda föregående festerna hade egentligen varit afsedda för 
landsmålsföreningarnes medlemmar, hvarför de, som ville i dem del-
taga, hade antecknat sig på listor hos föreningarnes ordförande, 
hvilka också hade uppbörden om hand hvar inom sin förening eller 
nation. Nu hade naellertid blifvit bestämdt, att tillträde skulle vara 
öppet äfven för studenter utom föreningarne ock för studentkåren icke 
tillhörande personer. Man hoppades, att insikten om vikten ock bety-
delsen af de ämnen, för hvilka landsmålsföreningarne arbetade, på detta 
sätt skulle vinna vidare utbredning ock att äfven utanför den akademiska 
ungdomens krets understöd skulle vinnas för detta arbete. Med stöd 

') Trykta i tidskriften Nu utg. af  J. Grönstedt, 1, II. 1874-76. 
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af erfarenheten från de båda föregående festerna trodde man sig 
kunna vänta, att deltagare icke skulle komma att fattas, ock man för-
hyrde därför för en afton Gillets hela öfre våning, stadens största 
festlokal, bestående af två större salar ock åtskilliga smärre rum. För 
att lätta tillträde till festen, med särskild hänsyn till den omständig-
heten, att landsmålsföreningarnes kunnigaste ock flitigaste arbetare till 
stor del äro just de mindre bemedlade studenterna, beslöts, att alt 
skulle göras så billigt som möjligt. Biljetter, särskilda till sexan ock 
särskilda till festen i öfrigt, såldes under närmast föregående dagar i 
Akademiska bokhandeln. För dem, som icke deltogo i sexan, fans af 
lokalens ägare i ett af smårummen en buffet med smörgåsar ock öl 
anordnad. Skulle möjligen någon behållning af festen uppkomma — 
då ju kostnaderna icke kunde så noga på förhand beräknas, ock man 
alltid måste bestämma priset så, att ingen brist vore att befara — så 
skulle denna behållning enligt samfälda utskottets beslut tillfalla lands-
målsföreningarnes tidskrift. 

Som landsmålsföreningarnes gäster voro till festen inbjudna perso-
ner, till hvilka föreningarne på ett eller annat sätt ansågo sig stå 
i särskilda förbindelser, samt representanter för åtskilliga samfund 
med besläktadt syfte, nämligen från Stockholm: sekreteraren i Letter-
stedtska föreningens styrelse, statsrådet ock chefen för kongl. finans-
departementet dr H. FORSSELL, utgifvaren af vår medeltidsliteratur, 
öfverbibliotekarien dr G. E. KLEMMING, sekreteraren i Svenska säll-
skapet för antropologi ock geografi, förste amanuensen vid Statens 
historiska museum dr Il. HILDEBRAND, Svenska fornminnesföreningens 
sekreterare, andre amanuensen vid Statens historiska museum dr 0. 
MONTELIUS, grundläggaren af skandinavisk-etnografiska samlingen dr 
A. HAZELIUS ock direktören i aktiebolaget P. A. Norstedt dt söner, 
v. häradshöfdingen, jur. kand. G. B. A. Holm; från Örebro: stiftaren 
af den första svenska Fornminnesföreningen, f. d. tjänstgörande kammar-
herren hos H. Maj:t enkedrottningen, friherre G. DJURKLOU ; frän Uppsala: 
universitetets rektor, professorn dr C. Y. SAHLIN, lärarne i nordiska 
språken: professor M. B. RICHERT, docenterna L. F. LEFFLER, F. A. 
TAMM, M. F. LUNDGREN ock 0. KLOCKHOFF, samt professor J. A. 
JOSEPHSON ock sekreteraren i Upplands fornminnesförening, ryttmä-
staren C. A. KLINGSPOR ; slutligen redaktören för Landsmålsföreningarnes 
tidskrift, fil. kand. J. A. LUNDELL. Ty värr voro flere af desse af 
olika anledningar hindrade att efterkomma föreningarnes inbjudning 
ock måste inskränka sig till att muntligen eller skriftligen gifva sitt 
deltagande för föreningarnes sträfvau till känna. 

I fråga om festens karaktär ock anordning ägde i förhållande till 
de föregående äfven den olikhet rum, att före sexan tvänne föredrag 
höllos öfver ämnen, som med föreningarnes arbeten stodo i samman-
hang.• Ett vid ingången utdeladt trykt program lemnade deltagarne i 
festen nödiga upplysningar. Uniler aftonens lopp blef det i några 
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mindre delar ändradt, som man kan finna vid jämförelse med det 
framför denna berättelse stälda. 

Den större gillesalen, där den egentliga festen skulle firas, var 
för tillfället i smakfull enkelhet prydd ock företedde en särdeles vacker 
anblick. Midt på ena långs äggen var talarestolen uppstäld, omgifven 
på ömse sidor af dekorationer, bildade af studentkårens bägge standar, 
de tretton landskapsföreningarnes fanor, samt skandinaviska flaggor ock 
vapen. I salens ena ända stod den vanliga sångarestraden, af hvilken 
under aftonens lopp flere af de uppträdande begagnade sig. Fyra 
stora bord på olika ställen i salen bjödo förfriskningar. Vid 7-tiden 
började deltagarne infinna sig, ock vid festens början voro omkring 
400 personer, däraf nära ett hundratal damer, samlade. Utom de in-
bjudna märktes ett stort antal akademiska lärare ock andra framstående 
personer, såsom bibliotekarien STYFFE, professorerna SVEDELIUS, Ny-
BLOM, LANDTMANSON, HÄGGSTRöM, LUNDQVIST, HILDEBRANDSSON, HAG-
STRÖMER ock WALDENSTRÖM, amanuensen HÖGMAN, vidare öfverste-
löjtnant Anszmus, dr F. UNANDER från Stockholm o. s. v. Såsom 
marskalkar tjänstgjorde ordförandena i de numera tretton landsmåls-
föreningarne jämte de personer, som fått uppdrag att anordna festen. 
Först tämligen sent hade ett förslag väkts, att de uppträdande borde 
vara iklädda sina hemorters folkdräkter, något som visserligen skulle 
i hög grad bidragit att gifva lif ock intresse åt det hela. Detta för-
slag torde en annan gång komma till fullständigare utförande'. Meller-
tid representerades Dalarne (Mora socken), Småland ock Halland med 
för delar af dessa landskap utmärkande folkdräkter. Äfven de allom 
bekanta stockholmska »sjåare»- ock »gamin»-typerna hade erhållit lyckliga 
ock roande återgifvare. Talarestolen beträddes kl. något efter 7 af 
ordföranden i landsmålsföreningarnes samfälda utskott, fil. kand. J. A. 
LUNDELL, som öppnade festen med ett föredrag, hvari han redogjorde 
för landsmålsstudiets uppkomst ock utveckling i vårt land, de senare 
årens vidt utgrenade rörelser i detta hänseende, den rika litteratur, som 
i ämnet på kort tid uppstått. Talaren uppvisade äfven i sitt an-
förande likartade företeelser i de flesta öfriga europeiska länder. Öfver 
alt i Europa märkes i vårt århundrade en sträfvan att stärka själf-
känslan, nationalitetsmedvetandet, genom själfkännedom, genom studiet 
af folkmål, folklitteratur, folktro ock folkseder. Friherre DJURKLOU 
uppträdde därefter med ett med stor uppmärksamhet afhördt föredrag 
om ortnamnens uppkomst ock förklaring. Båda dessa föredrag åter-
finnas längre fram i denna redogörelse. 

Efter dessa bägge föredrag, hvilka till samman upptogo ungefär 
en timme, serverades sexa i lilla gillesalen, hvarefter festens andra af-
delning vidtog. Denna inleddes med en versifierad hälsning af stud. 
ALFRED VicToRIN stockh., hvarpå ordföranden föreslog en skål för 
Uppsala universitet, under Inrars hägn vi arbeta. Skålen besvarades med 
uppmuntrande ock vänliga ord af rektor, professor SAIILIN. Föredragen, 
hvilka, såsom programmet visar, gåfvo prof på de flesta svenska lands- 
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mål, togo härefter sin början. Somliga — särskildt må Uotlands-
ock Dalamålen samt jämtskan nämnas — voro hardt när obegripliga 
icke blott för den, som ej hört eller studerat annat än riksspråket, utan 
äfven för dem, som eljes icke voro främmande för allmogen ock dess 
språk. Nästan alla de uppträdande talade mål; med hvilka de från 
barndomen varit förtrogna, sina modersmål i allra egentligaste mening. 
Teol. stud. DAHLGREN norrl. uppträdde sålunda först med en liflig ock 
utmärkt folktrogen skildring af en medelpadsk storleksstuga. Från 
detta nordliga landskap förflyttades åhöraren långt till söder, då han 
dels fick, kanske förgäfves, anstränga sin uppfattningsförmåga under herr 
FEGRIEI berättelse om Träska-Lars' haimkomst fran böin på gotländskt 
Fårörnål, dels göra eller förnya bekantskapen med en i DYBECKS Runa 
införd saga från Skåne om riifven, bonden ock draken, — »bvad skall 
godt lönas med» — som af frih. DJuramou föredrogs, dels ock lyssna 
till en för mången bekant visa, nu sjungen af herr BONDESON på 
halländska: De va am n söndasnzaern, hvilken väkte sådan munterhet, 
att sångaren måste ännu en gång föredraga hänne. Man hade med 
flit sammanstält några mål från vidt skilda .trakter;  för att gifva 
åhöraren en föreställning om olikheten mellan olika svenska bygde-
mål. Mellan dessa föredrag, efter hvilka en halftimmes uppehåll 
gjordes, föreslogs  os af föreningarnes ordförande åtskilliga skålar, utan 
att åtföljas af några tal, som den strängt anlitade tiden icke medgaf. 
Så höjdes studenternas vanliga fyrfaldiga lefve för statsrådet FORSSELL 
(föreslaget- af docenten Åberg), för minnet af professor SÄVE (efter 
föredraget på Fårömål, af stud. A. Appellöf gotl.), för professor 
RICHERT (af stud. R. Arpi västm.), för stiftaren af den första svenska 
fornminnesföreningen, friherre DJURKLOU (af stud. J. A. Drysön södnrm.), 
samt för Svenska fornminnesföreningen ock dess närvarande sekreterare, 
dr MONTELIUS (af kand. N. F. Nilön göteb.). Enligt föredragnings-
listan följde sedan Småland med tre olika härad, hvilket i hög grad 
bidrog att höja intresset. Sefvedes ock Aspelands härad höra, som 
man lätt kunde finna, i språkligt afseende till Östergötlands område, 
hvaremot Västbo härad hade ett utprägladt sydsvenskt tycke ock ej 
mycket skilde .sig från halländskan. Den spekulative, f. d. Uppsala-
studentens försök att få reda på det första språket ock människans rätta 
hjärtelag föredrogs på ett synnerligen lyckligt sätt af herr SVENStN östg. 

	

De 	sju små ländingarne, som simmade öfver kornfältet ock räknade 
hålen efter näsorna, återgåfvo en vida utbredd ock såväl inom som 
utom Sverige mångenstädes lokaliserad saga, här berättad af hr 
BONDESON. Kand. N. F. NILfiN göteb. föredrog därefter en saga om 

skkärringen ock sjöng en vallvisa på bohuslänska. På Närikes-
mål uppträdde sedan friherre DJURKLOU, Väl känd för sin ovanliga för-
måga att uppfatta ock återgifva folklifvet, med en rolig berättelse om 
huru lärdom är bra, men lagom är likst. Från en viå i den stora 
salen, eller rättare frän sångarestraden i salens västra ända, stördes 
den andäktiga tystnad, som herskat under ock efter det nyss nämda 
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föredraget, af tonerna från en fiol, den herr BONDESON som en riktig 
bondspelman till sina åhörares nöje ock gamman flitigt trakterade. 
Den ena polskan ock valsen aflöste den andra. Stundom tyktes 
sömnen tynga spelmannens hufvud, ock stråken höll på att stanna sin 
tröga dans; så vaknade han åter, rätade upp sig ock stampade efter-
tryckligt takten. Sedan jublet efter detta lyckade mellanspel gifvit 
sig, uppläste stud. J. R. ALSTERLUND värml. på äkta värmländska 
några af F. A. DAHLGRENS omtykta viser på varmlanske tongmåle, 
hvarefter kand. LUNDELL på skånska återgaf den af en lärjunge vid 
folkhögskolan på Hvilan uppsatta berättelse om ett skånskt julkalas, 
som fans upptagen i det framlagda första häftet af »De svenska 
landsmålen». • 

Efter julkalaset gjordes åter en halftimmes uppehåll, ock uppma-
nades de närvarande att i lilla gillesalen hämta svalka ock frisk luft. 
Då mellertid förberedelserna till stockholmarnes uppträde vid Korn-
hamnstorg genast började på sångarestraden, föredrogo många att 
genast försäkra sig om god plats för dess seende ock hörande, ock 
sutto eller stodo där, tätt packade, mer eller mindre otåligt afvaktande 
livad som komma skulle. Mellertid tågade andra med sångare i spetsen, 
företrädda af universitetets rektor ock friherre DJURKLOU in i den 
mindre salen, där ett lefve höjdes för de inbjudna gästerna ock de 
svar upplästes, som ingått från åtskilliga af dem, hvilka icke varit i 
tillfälle att infinna sig. Statsrådet FORSSELL hade uppdragit åt in-
bjudaren att framföra ett förbindligt tack för den visade uppmärk-
samheten, men tillika bedt honom säga, att det i följd af hans trägna 
göromål knappast vore troligt, att han kunde komma till Uppsala.. Öfver-
bibliotekarien KLEMMING hade svarat, att han, »ehuru angenämt öfver-
raskad af den vänliga ock smickrande inbjudningen, dock var urstånd-
satt att antaga den samma». »Jag lefver», fortsätter han, »i följd af 
ett bröstlidande som ett slags lifstidsfånge i det nya biblioteket; 
ett särdeles angenämt fängelse, det medger jag gärna». Han hade 
därför åt ordföranden uppdragit att »till föreningarne framföra hans 
tacksägelse ock välgångsönskan, samt tolka hans lifliga medkänsla 
för deras sträfvan». Dr HAZELIUS uttrykte »sitt deltagande för 
våra fosterländska sträfvanden», men hindrades af en resa till Göte-
borg från att komma. Häradshöfding HOLM åter nödgades af bolags-
stämma »försaka», säger han, »det stora nöje antagandet af inbjud-
ningen skulle beredt mig». Äfven föredrogs ett under aftonens lopp 
ingånget telegran från skånska landsmålsföreningen i Lund, så lydande: 

Kand. Lundell 
Gillet, Uppsala. 

Tacksamt ihågkommande Uppsala Landsmålsförenin-
gars förtjänster om svenska allmogemålens studium, skickar 
Skånska föreningen sin lyckönskan. 

01sUi. 
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hvarefter höjdes ett samfäldt lefve för de svenska landsmålsföreningarne 
i Lund ock Helsingfors. Den öfriga tiden upptogs af tal (frih. DJUR-
KLOU), sång ock samspråk. 

Mellertid hade i stora salen uppträdet vid Kornhamnstorg-, på-
skyndadt af åskådarnes ock åhörarnes otålighet, redan börjat. En 
kaffemadam med sitt stånd, kaffepanna ock öfriga utensilier hade pla-
cerat sig på estraden. En sjåare, ej så litet »hög», intog ena hörnet 
af bordet ock svängde sig med en hop lätt igenkännliga Stockholms-
kvickheter. Småningom utspinner sig ett »stilla gräl» mellan en 
»kalle» ock en tillkommande skomakarepojke, slutligen afbrutet genom 
polisens mellankomst. De uppträdande voro iklädda valda, för situa-
tionen passande kostymer, ock alt gick med en. fulländad, nästan 
dyster realism. Från civilisationens motsatta pol lemnade herr BON-
DESON en ej mindre sann ock folktrogen skildring af Jon i Slätkults 
frieri. Folket saknar vist icke romantik; men här är halländingen 
absolut förståndig prosa: han skall ovillkorligen ha kvigan med i 
hemgiften, om han skall bry sig om flickan. Vittnesmålet vid År-
stads hiiradsrätt, när far blifvit hittad död i bäcken, var till den 
grad klipskt, att man omöjligen kunde afgöra, om det berodde på 
enfald eller illmarighet, att vittnet aldrig hann »till saken». Herr 
VENNSTRÖM framstälde i ord ock åtbörder på ett mästerligt sätt upp-
ländingens humoristiska lynne. Skada att man vid uppteckningen af 
dylika »hikstorier» icke kan få herr VENNSTRöMS mimik med. Mora-
karlen i sin hembygds dräkt ock med sin klangrika stämma återgaf folk-
lifvet från en allvarligare sida. Han bar prägeln af den sträfva natur, 
som fostrar dalamännen. När han talade om Lillbärg-skarlen, var det väl 
icke många, som förstodo honom. Men det kraftiga, fulltoniga språket 
värkade som musik på åhöraren; de delvis mycket forntrogna formerna 
intresserade fornvännen. När han sedan föredrog TEGNÉRS Jätten på 
Moramål från Utmelaud, så kunde man bättre följa det förut kända 
innehållet i en dräkt, som med det samma tyktes så väl öfverens-
stämma. Man måste höra Jätten ännu en gång. Sist upptog program-
met ett prof på jämtländskt folkmål, meddeladt af herr J. JONSSON. 
Mellan detta ock närmast föregående stycke utbragtes af kand. 0. 
P. Behm en skål för de yngre lärarne i nordiska språk vid universi-
tetet. Till sist höjdes på förslag af docenten L. H. Åberg ett lefve 
för samfälda utskottets ordförande, fil. kand. LUNDELL. 

Härmed var nu det på förhand uppgjorda programmet utfördt 
ock den så att säga mera officiella delen af festen afslutad omkring 
kl. 1 på natten. En eller annan deltagare aflägsnade sig, i synnerhet 
damer, hvaraf dock ända till denna sena timme de flesta stannat 
kvar. Mellertid var man nu så inne i stämningen, att det ännu icke 
kunde finnas någon tanke på att afbryta samkvämet. Talare anmälde 
sig alt jämt för att på olika tungomål lemna bilder ur sina hem-
bygders folklif. Med stort nöje hörde man å nyo några af dem, som 
förut under aftonens lopp varit lyckligast i att fängsla de närvaran- 
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des uppmärksamhet, herrar DAHLGREN (en marknad) FEGRZEUS [I b], 
DJURKLOU, VENNSTRÖM [5 c, d]. Herr BONDESON föredrog, dels i samman-
hang med sina på programmet upptagna stycken, dels nu efteråt, i 
toner ock ord flere af sina halländska visor: Dai ujefta dä gan, 
Bängta Stina, Husförh»ert, De bästa :lillen. Dr UNANDER, som man 
har att tacka för en skildring af allmogemålet i södra delen af Väster-
botten ock som alt jämt med flit ock insikt arbetar i samma ämne, 
talade på västerbottniska om »huken». Äfven flere andra läto höra sig 
på småländska, Fjärdhundramål o. s. v. Omväxlande samlades man 
kring borden, där tal höllos ock skålar föreslogos för dr UNANDER, 
för den akademiska »ungdomen», för »studenten» DJURKLOU — »må 
han länge lefva, ,alltid ung» — m. fl. Två gånger gjorde friherre 
DJURKLOU, uppburen af starka skuldror, rund i salen. 

Mellertid hade damerna aflägsnat sig, röken ock dammet började 
blifva mindre behagliga; den skara, som ifrigt lyssnande under hela 
aftonen trängts kring talarestolen, förminskades. Bålarne äro i det 
närmaste tomma, gaskronorna släcka först ena hälften af sina lågor, 
sedan småningom äfven den andra hälften. Församlingen upplöser 
sig så småningom, ock kring kl. 3 på morgonen är alt slut. 

Nu återstår blott att hoppas, att nästa fest må ej mindre lyckas! 

Landsmålsföreningarnes fest 
Inkomster: 

A. V—n. 

Uppsala den 7 nov. 1879. 
Utgifter: 

För 324 herrar å 2,00 	 646,00 Tryekningskostuader 	41,85  
» 83 damer å 1,50 	 124,50 Hyra för lokalen samt gas 	60,00  
» 75 deltagare i sexan å 2,00 150,00 Salen»dekorering 	24,50 

Sexan för 88 personer 	 154,o o 
Dricksvaror 	  499,o o 
Vaktmästare m. m 	22,20 
Behållning, enligt samfälda ut-

skottets beslut öfverlemnad till 
Tidskriftens 	utgifvare, 	kand. 
J. A. Lundell 	  118,05  

Summa kronor 920,50. Summa kronor 920,50. 

T. FEGE2Bus 
festens skattmästare. 

I) BONDESON>  Visor på Atradalens bygdemål. Uppsala 1878. S. 19, 38, 53, 8. 



Öfversikt af de senaste årtiondenas värk- 
samhet för kännedom om folkmål ock folklif 

i Sverige ock andra länder. 
Inledande föredrag 

af 

J. A. LUNDELL. 
Samfalda Utskottets ordförande. 



Vid festen måste föredraget, då det befans, att det fullständigt ut-
fördt skulle tagit altför lång tid, i vissa delar förkortas, framför alt i 
den del, som rör de främmande länderna. Åfven i sin här gifna form 
är det blott en flyktig öfversikt utan anspråk på någon fullständighet, 
som i alla händelser med här tillgängliga hjälpmedel vore omöjlig att 
åstadkomma. I öfverensstämmelse med de svenska landsmålsföreningar-
nes uppgift redogör jag endast för sådana arbeten, som för kännedom 
om folklifvet ösa ur f olktr a d iti on en s lefvande källa, men förbigår 
hvad som kan vara gjordt eller hålla på att göras för att bringa till 
allmännare kännedom arkivens ock bibliotekens skatter af likartadt inne-
håll. Särskildt fäster jag mig vid sådant samf äldt arbete, som åstad-
kommes af föreningar ock tidskrifter. Uppsatser i tidskrifter anför jag 
i allmänhet icke, hvarken i text eller noter, emedan de skulle inkräkta 
alt för mycket på mitt utrymme. 

Man kunde finna anmärkningsvärdt, att namn sådana som BENFEY, 
R. KULEN F. LIEBRECHT, A. DE GIIBERNATIS ock andra ej förekomma i 
min öfversikt. Detta beror naturligtvis icke på att deras viktiga arbeten 
äro för mig okända; utan de stå så att säga öfver den synkrets, som 
jag här gjort till min: deras jämförande forskningar omfatta samtidigt 
alla folk ock litteraturer, under det jag här inskränker mig till de sär-
skilda folken i Europa. KÖHLERS ock LIEBRECHTS uppsatser finnas spridda 
i tidskrifter, särdeles BENFEYS Orient u. occident, PFEIFFERS ock 
BARTSCHS Germania, EuEaTs ock LEmcxEs Jahrb. f. roman u. eng].. 
litt., JAeics Arch. f. slav. philol.; LIEBRECHTS nu samlade i Zur 
volkskunde. Heilbr. 1879. (XVI + 522 s.). BENFEYS studier äro hufvud-
sakligen nedlagda dels i hans nyss nämda tidskrift, dels i hans öfver-
sättning af Pantschatantra. 

När jag, såsom ofta varit fallet, nödgats dömma om böckers inne-
håll blott efter titlame, lär jag ej hafva kunnat undgå misstag. Så vidt - 
det var möjligt, har jag sökt att få se böckerna själfva eller anmälningar 
af dem. Den ledning man kunde hafva i fackbibliografiernas fördelning 
af litteraturen, är icke alltid pålitlig, emedan äfven deras författare ofta 
varit hänvisade till blotta titlarne. Mina litteraturförteckningar i noterna 
äro naturligtvis icke fullständiga, men torde likväl för mången vara väl-
komna. Jag har nämligen gifvit sådana blott i de fall, då litteraturen, 
så vidt jag hade mig bekant, icke på något annat ställe finnes samlad. 
Att vid den svenska afdelningen hänvisningarne äro sparsamma, beror 
dels på att noggranna litteraturförteckningar äro under utarbetning, dels 
på att svenska arbeten kunna antagas vara lätt åtkomliga ock allmänt 
kända. 



M. II. ock D. 

Vid ett tillfälle som detta, då vi första gången kunnat 
kring oss ock vår sak samla ett större antal personer utom 
vår krets, ock då vi äfven i vårt arbete hunnit en märklig 
punkt, betecknad af vår tidskrift, tyckes det icke olämpligt, 
att vi en stund samla oss för att se bakåt, omkring oss, kan-
ske äfven framåt; taga en öfverblick af hvad som för känne-
domen om vårt folklif ock i synnerhet våra folkmål hittils är 
gjordt, hvad som är i görning ock hvad som vidare behöfver 
göras. Det sjudande lif, hvilket sedan en tid råder på vårt 
arbetsfält, har redan i inledningen till vår tidskrift' blifvit satt 
i förbindelse med det nyvaknade svenska språkstudiet vid uni-
versiteten ock fornminnesföreningarne i landsorten som omedel-
bart värkande krafter. Den första fornminnesföreningen, För-
eningen för Närikes folkspråk ock fornminnen, stiftades 1856 
på föranledning af friherre G. DJURKLOU ock följdes sedan 
af fjorton andra, Svenska fornminnesföreningen, den sista, 
då äfven inräknad'. Svenska språkets lagar började af RYD-
QVIST utgifvas 1850; 1859 blef CARL SÄVE efter en tioårig 
docentur den förste professorn i nordiska språk vid denna 
akademi, ock hans medsökande ANDERS UPPSTRÖM utnämdes 
samma år till e. o. professor i gotiska. Året förut fick Lunds 
universitet sin förste professor i nordiska språken i CARL 
AUGUST HAGBERG, Shaksperetolken. Går man ännu längre 
till baka i kedjan af orsaker ock värkningar, så träffar man 
å, ena sidan bland de stora kulturströmningarne, som tillhöra 
värdshistorien, den folkens återgång från gallicismen till sig 
själfva ock egen forntid, som brukar kallas nationalitets-
medvetandets uppvaknande, som inom Sverige gaf sig uttryck 
bland annat i götiska förbundet, som öfver hufvud i litteratur-
historien betecknas som romantiken; å andra sidan inom studer-
kamrarne den nyburna språkvetenskapen, som brukar räkna 
sin tillvaro från FRIEDRICH SCHLEGELs bok om indernas språk 
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ock vishet 1808 eller FRANZ Bos sanskritiska konjugations-
system ,1816 3. Den franska smaken hyllade den klassiska forn-
tiden ock såg med förakt ned på egna räders råhet ock obild-
ning. När en professor MYLLER till FREDRIK II af Preussen 
öfverlemnade första bandet af en samling äldre tyska dikter, i 
hvilket band bland annat innehölls Ni b e lung en li e d , svarade 
den på höjdpunkten af sin tids bildning stående konungen, att 
efter hans mening sådana saker, som professorn där befordrat 
till trycket ock ansett så brukbara till riktande af tyska språ-
ket, icke vore värda ett skott krut ock ej förtjänade att dragas 
fram ur glömskans dam. »I min boksamling», fortsätter han, 
»skulle jag åt minstone icke tåla sådant uselt skräp, utan smita 
ut det. Det mig däraf tillsända exemplaret må därför i stora 
biblioteket afvakta sitt öde. Men mycken efterfrågan lofvar 
icke åt det Er eljes nådige konung Fredrik. Potsdam den 
22 februari l784.»4  Man kan trygt antaga, att tidens stormän 
öfver hufvud delade Fredrik II:s mening om »skräpet». I Sve-
rige var det slut med det lifliga intresse ock arbete för forn-
kunskap ock svenskt språk, som pågått sedan Karl XI:s för-
myndare ock som har att uppvisa namnen VERELIUS, STIERN-
HIELM, HADORPH ock PERINGSKIÖLD; OLOF BUDBECK, far ock 
son, minst att -  förglömma.. På det språkliga området hade 
dessutom arbetat TäLLMANN, SPEGEL, SVEDBERG ock andra. 
Det var mellertid egentligen antingen litteraturspråket eller 
fornspråket, »den gamla götiskan», som intresserade dem. Redan 
TIÄLLMANN hade dock fäst uppmärksamheten på våra »bonde-
synonyma»5; men den som först värkade för dialekternas sam-
lande, var, så vidt jag vet, ERIK BENZELIUS d. y., slutligen 
ärkebiskop, vetenskapssocietetens stiftare 6. Som biskop i Lin-
köping ålade han Sina prester att inkomma med ordlistor från 
församlingarne ock föreslog i presteståndet, att presterna skulle 
på lediga stunder uppteckna dialekternas ordförråd 7. Intresset 
var naturligtvis alt jämt ett språkligt-arkeologiskt: man hop-
pades i sådana samlingar »finna en myckenhet af den gamla 
ock, så mycket tid ock mänsklig ostadighet tillåta, oförblandade 
götiskas, sådan som den med Odens följe hit in i landet inkom»5; 
medan vi nu studera folkmålen icke blott för att finna gamla, 
i skriftspråket icke upptagna rötter, utan minst lika mycket 
för att lära den moderna språkutvecklingens lagar i ljudbild- 
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ning, ordböjning o. s. v. som upplysande för språkets lif öfver 
hufvud. Benzeliska samlingen är den ursprungliga stommen 
till IHRES dialektlexikon g. Hvad som utom detta lexikon ock 
utom några mer eller mindre betydande ordlistor i topografiska 
arbeten är om svenska dialekter utgifvet under 1700-talet, in-
skränker sig till NÄSMANS disputation om dalmåletl° ock SVEN 
HOFs dialectus vestrogothica, det senares  arbetet dock både i 
omfattning ock noggrannhet uppvägande mer än ett af senare 
tillkomna. Vi hafva mellertid, trots forn- ock språkkunskapens 
blomstring under envålds- .ock delvis äfven frihetstiden, blott tre 
arbeten om våra landsmål att egentligen räkna från 1700-talet. 
Under förra hälften af 1800-talet hinna vi icke häller synner-
ligen långt: vi hafva ARBOREL1US' lexikon ock grammatik för 
dalmålet, HYLTÅN-CAVALLIUS' började ordlista från Värend, 
ordlistorna i tredje upplagan af ALMQVISTS språklära", KLING-
HAMMARS skånska dialektlexikon, C. SÄVEs redogörelser för 
gotländskan ock dalmålet i Molbechs tidskrift (1843, 1847), 
HIPPINGs afhandling om svenska språkdialekten i Nyland, vidare 
det af LtNSTRöM utgifna supplementet'  till IHREs lexikon från 
Helsingland, KALÅNS disputation om östgötadialekten, WAHL-
STRÖMS öfver Upplandsdialekten med en ordlista, som stannar 
på b, till sammans älfv a arbeten, af hvilka de åtta sist anförda 
tillhöra 1840-talet. På 50-talet utkommo SIVEs uppsats om 
dalmålet, omarbetad i. två upplagor, samt hans starka verb, 
RUSSWURMs om estsvenskan, UNANDERs om västerbottniskan, 
MÖLLERS Hallandsmål, IMFs Ydremål , samt CIMMERDAHLs 
ock WIBERGs disputationer om blekingska ock skånska — till 
sammans nio; på 60-talet akademiska afhandlingar af WER-
SÄNDER, WIDMARK, två af LINDER, af SIDENBLADH, COLLIAN-
DER ock UPMARK, samt dessutom AUGUSTINs började ord-
lista ock första upplagan af LANDGRENS Delsbogrammatik, hvar-
jämte närkiskan på tre olika ställen blifvit utförligare afhandlad 
af DJURKLOU ock HOFBERG, slutligen RIETZ' stora ordbok — 
till sammans tretton; på 1870-talet äro hittils utgifna eller 
under tryckning: afhandlingar af BELFRAGE om västgötamålet, 
BLOMBERG om ångermanländskan, BODORFF om öländskan, FA-
GERLUND om Korpo- ock Houtskärsmålet 12, af FREUDENTHAL 
om nyländska, österbottniska ock estsvenska, GADD om Östra 
härads, JESSEN om Härjedalens ock Yämtlands mål, andra upp]. 
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af Delsbog-rammatiken, LEFFLERS anteckningar om västmanländ-
skan, NOREENS afhandlingar om Fryksdals-, Dalby- ock Fårö-
målen, ordböcker öfver särskilda mål af FREUDENTHAL, NILEN, 
NOREEN ock WENNBERG, DAHLGRENS båda samlingar af visor 
på värmländska, BONDESONS halländska visor, samt några 
uppteckningar på Medelpadsmål, slutligen de mera samman-
fattande af LEFFLE/R om konsonantljuden, af mig om lands-
målsalfabetet ock om •  landsmålens frändskaper — till sammans 
tjugofem. Under de trettionio första åren af detta århun-
drade hafva vi altså tre, under de närmast följande fyrtio 
åter femtiofem i det efter årtionden växande förhållandet: 
8, 9, 13, 25. Jag har då tagit i räkning blott särskildt ut-
gifna skrifter samt utförligare afhandlingar öfver mål i topo-
grafiska arbeten ock tidskrifter, men letnnat ur sikte alla smärre 
bidrag, som icke utkommit särskildt. LEFFLERS bibliografi 
för hela tiden intill 1872 upptager 73 titlar, hvilken siffra dock 
säkerligen kan höjas med ett tiotal; min litteraturförteckning 
för de sju åren 1872-78 upptager 37 titlar. Man finner, att 
tillväxten är påfallande stor. 

Från ock med 1872 börja också landsmålsföreningarne sin 
värksamhet, tretton i Uppsala, en i Helsingfors, tre i Lund13. 
Deras arbete går långsamt. Först i dagarne har deras länge 
närda plan att bringa till stånd en tidskrift för dialektforsk-
ning ock etnologi kommit så långt, att nu ett häfte, det första, 
om 270 sidor, af Nyare bidrag till kännedom om de svenska 
landsmålen ock svenskt folklif föreligger, ock på ett andra 
redan 5 ark äro satta. Inom föreningarne finnas ej obetydliga 
samlingar af hvarjehanda slag, material till ordböcker ock 
grammatikor, sagor, visor o. d. Redogörelser för landsmåls-
föreningarnes värksamhet under den hittils förflutna tiden äro 
nu under utarbetning för att i föreningarnes tidskrift intagas. 
Kanske lika mycket som genom det inom dem åstadkomna 
arbetet hafva föreningarne värkat genom att väcka ock under-
hålla intresset för saken inom kretsen af sina medlemmar ock 
därutanför. Vi hafva fått talrika anbud om bidrag för vår 
tidskrift från olika landsändar af utom föreningarne stående 
personer. Åtskilligt är också sedan lång tid samladt, som 
blott väntar att få komma ut ur offentliga ock enskilda sam-
lingars gömmor för att gagna vetenskap ock fosterländsk od- 
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ung. Sedan förra århundradet finnas ännu otrykta afhand-
ängar om dalmålet af EENBERG 14, OM östg-ötskan af NvR1N'5, 
om gotländskan af NEOGARD ock TOFTfiN 16. I Vitterhets-
akademiens förvar finnas LAGERGRENS stora ordsamling från 
Småland, samt anteckningar om bohuslänskan af ÅBERG, OM 
sörmländskan af W2ETTER ock ERICSSON. Bröderna SÄVES 
stora samlingar för gotländskan komma kanske att tämligen 
snart blifva tillgängliga, äfvenså C. SÄVES andra samlingar om 
dalmålet ock helsingskan. Svenska akademien har åt docenten 
NOREEN lemnat ett anslag af 1500 kronor för en bearbetning 
af dalmålets grammatik. För närkiskan finnas mycket stora 
samlingar i Närikes fornminnesförenings ägo 17. SYPITA,NDER 
har för Kalmar län samlingar, som han förklarat sig skola 
öfverlemna till Östra Smålands ock Ölands landsmålsförening 
härstädes". Bland svenska mål äro få så litet kända som de 
skånska. Mellertid har KLINGHAMMAR efterlemnat i handskrift 
en ordbok för Skåne, hvilken tillnärmelsevis beräknadt upp-
tager 8 till 10,000 ord. Från noidvästra Skåne har vår tidskrift 
för nästa band att påräkna bidrag af kand. OLSÅNI. För ble-
kingskan finnes en vacker stomme till ordbok 19. För Möre-
målet har lektor LINDER ämne till en ny upplaga af dubbelt 
så stort omfång som den första, ock han äger äfven för öländ-
skan ett betydligt material. Ordböcker öfver ångermanländsk« 
ock härjedalskan, båda nästan tryckfärdiga, äro utarbetade; för 
jämtländskan äro samlingar började". Estsvenskans ordförråd 
är under samling ock bearbetning af FREUDENTHAL ock VEN-
DELL. De hafva bröderna SÄVES samlingar från 1850•talet, 
samt VENDELLS från somrarne 1877-792'. Den förre, hvilken 
vi hafva att tacka för det mesta af hvad vi veta om Finnlands 
svenska mål, skall i tidskriften lemna redogörelser för ytter-
ligare ett par österbottniska mål. Om våra finska bröders 
arbeten är jag i tillfälle att meddela flere upplysningar 22. 
Stud. G. A. ÅBERG har under sommaren för dialektstudier 
vistats bland Finnlands längst österut bosatta svenska allmoge 
på Kymmeneälfs stränder i Pyttis socken; stud. G. E. LIND-
STRÖM i mellersta Nyland (llelsinge, Esbo, Tusby) — både 
ÅBERG ock LINDSTRÖM, liksom VENDELL, med understöd af 
Nyländska studentafdelningen. Med anslag af universitetet åter 
har kand. J. E. VEFVAR sedan början af juni månad sysselsatt 
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sig med uppteckning af dialektord, sagor, folkvisor m. m. i 
Åbo läns svenska skärgårdssocknar (Kimeito, Pargas, Nagu), 
ock har under hösten vistats på Åland för samma ändamål. 

Alt detta måste för hvarje vän af vårt folk ock vårt språk 
vara i hög grad glädjande företeelser, Ty värr är icke alt 
färdigt därmed, att samlingar äro gjorda ock finnas till, om 
dessa ock äro aldrig så rikhaltiga, aldrig så omsorgsfull gjorda. 
Innan de kunna göra det gagn, som med dem åsyftas, går 
vägen genom sättarens hand ock under boktryckarens press, 
ock den vägen är dyr att gå. Ställa sig blott icke ekonomiska 
hinder i vägen för vårt arbete, så skall alt gå bra. 

Med. hänsyn till ändamålet med uppteckningar af folk-
målen har jag redan anmärkt skillnaden mellan förr ock nu — 
ock detta förr är icke så aflägset, då man med ringaktning såg 
ned på uttalet, »böndernas sätt att vränga till svenska», ock 
egentligen sökte efter gamla ord. För den nyaste tidens språk-
vetenskap har fonetiken, läran om språkljudens bildning ock 
deras öfvergångar, med rätta fått en stor betydelse som grund-
val för hela grammatiken, som i högsta grad viktig för upp-
fattningen af det moderna språklifvet ock för rätta förståndet 
af äldre företeelser. Studiet af det lefvande språket förhåller 
sig till studiet af äldre, mer eller mindre ofullkomligt bevarade 
språkformer som inom zoologi ock botanik studiet af de nu 
lefvande djuren ock växterna till paleontologien. För en till-
fredsställande behandling af ljudläran fordras nu, att man 
skall kunna på något öfverskådligt ock bekvämt sätt beteckna 
språkljuden. Det vanliga alfabetet räcker härvid icke på långt 
när till. För att vinna ett för ändamålet behöfligt tecken-
system kan man gå till väga på många olika sätt: samman-
ställa två eller flere bokstäfver för att beteckna ett ljud (sj, 
stj, ng); eller bruka bokstäfver ur olika stilsorter, vända upp 
ock ned på dem o. s. v., så att t. ex. t, t ock T beteckna olika 
t-ljud, u ett annat ljud än a; eller man kan sätta punkter, 
streck, vinklar, cirklar o. d. (diakritiska tecken) öfver ock 
under de vanliga bokstäfverna; eller slutligen bilda nya tecken 
genom systematiska förändringar af de vanliga bokstäfverna. 
Mig förekommer det, som om det sista sättet vore det enda 
riktiga ock jämväl det enda praktiska 23. Mellertid kan ett 
alfabet bildadt på hvilket sätt som hälst i nödfall vara bruk- 
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bart. Men när en hvar, som med ämnet sysslar, har ett 
eget beteckningssätt — då först är det rätt illa. Den som 
för allmänna öfversikter ock jämförelser skall använda hvad 
som är skrifvet om svenska mål, måste först sätta sig in i ock 
ständigt behålla i minnet femtio författares mer eller mindre 
olika beteckningssätt ock måste•dessutoin i alla händelser, då 
han icke kan fordra samma arbete af sina läsai.e, på sitt eget 
vis omskrifva alt hvad han i sin behandling upptager 
Kunna vi nu — såsom vår afsikt är ock som vi hoppas kunna 
genom det inflytande föreningarne öfva på sina medlemmar 
ock genom vår tidskrift — i ock med det af föreningarne 
antagna landsmålsalfabetet genomdrifva en fast, gemensam, 
tillräckligt omfattande ock noggrann, därjämte för skrift ock 
tryck bekväm ljudbeteckning, så skall därmed förmodligen för 
skärpa ock öfverskådlighet inom studiet af våra mål en ej 
obetydlig fördel vara vunnen ock i alt rikare mått vinnas; 
ock Sverige blir det första land, där något sådant kunnat 
åstadkommas. 

Men vårt arbete omfattar icke blott folkmålen, utan folkets 
hela andliga lif. Vill man lära känna folkets sätt att uttrycka 
sina känslor ock föreställningar, så kan man naturligtvis icke 
vara likgiltig för det innehåll, som *rymmes i de funna formerna. 
Hvad som för kännedomen om svensk folkpsykologi utom det 
språkliga området under de senaste åren är gjordt, är jäm-
förelsevis mindre. Jag kan icke i detta afseende påvisa en 
lika slående tillväxt i litteratur som i fråga om dialektstudiet. 
Intresset för svensk topografi ock etnografi, som vanligen följts 
åt, var äfven under 1700-talet ock förra hälften af 1800-talet 
stort, ock vår äldre litteratur i denna riktning är ganska be-
tydande. Med tidernas allmänna olikhet märker man naturligt-
vis äfven här skillnader i fråga om behandlingen. Från de 
senaste fyrtio åren hafva vi utförliga, utmärkta landskaps- ock 
folkbeskrifningar af LIGNELL, RUSSWURM, RUE, FIYLTEN-
CAVALLIUS, HOLMBERG (2:a uppl.) ock HoFBERG; vidare 
DJURKLOUS innehållsrika anteckningar ur Nä rikes folkspråk ock 
folklif ock LJUNGSTRÖMS häradsbeskrifningar. Från vårt eget 
årtionde förskrifva sig dessutom SNöBOHMS bok om Gotlands 
land ock folk, samfärdseln på Gotland, strandens, åkerns, sko- 
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gens sagor af P. A. SÄVE, LUNDGRENS beskritning öfver V. 
Vingåker, DJURKLOUS skildring af Unnarsboarnes seder ock 
lif, BRUZELIUS' af allmogelifvet i Ingelstads härad, FAGER-
LUNDS anteckningar om Korpo ock Houtskärs socknar. Våra 
folksagor äro samlade af STEPHENS ock HYLTÅN-CAVALLIUS, 
folkböckerna af BÄCKSTRÖM;. men deras samlingar omfatta 
säkerligen blott en ringa del af hvad som finnes. I DYBECKS 
Runa, hvars första häfte utkom 1842, det sista 1876, inne-
hållas rika bidrag till svensk etnologi. Sådana finnas också 
icke blott i Vitterhetsakademiens publikationer ock forn-
minnesföreningarnes tidskrifter, utan jämväl andra tidskrifter 
med lättare innehåll, synnerligen Land ock folk samt Förr 
ock nu med sin bilaga Sverige, hafva åt vårt ämne egnat 
mycken uppmärksamhet. Lektor HANCKEN har efter MANN-
HARDTS program behandlat några åkerbruksplägseder bland 
svenska me i Finnland. Samme man har i handskrift stora 
samlingar af folksånger, melodier, sagor ock äfventyr från det 
svenska Österbotten 25. Bibliotekarien BROBERG har i folk-
medicinens vidskepelser upptagit ett hos oss föga odladt fält. 
I dagarne vänta vi af bibliotekarien BERGSTRÖM början till 
en länge behöflig ny upplaga af folkvisorna. För att rädda 
vår folkmusik har näst ARVID AUGUST AFZELIUS ingen gjort 
så, mycket som DYBECK. Jämväl af andra äro betydande 
samlingar gjorda, fastän de hittils stannat i samlarnes göm-
mor". I hvilken grad våra folkmelodier äro i åtnjutande af 
den musikaliska allmänhetens kärlek ock omvårdnad, finner 
man lätt af den mängd större ock mindre samlingar af musik 
för människorösten eller olika instrument, i hvilka de åter-
gifvas ock varieras. Slutligen bör jag från områden, som ligga 
vårt mycket nära, påminna MB professor VON DeBENS stora 
etnografiska värk öfver lapparne; om Skandinavisk-etnografiska 
samlingen, byars grundläggare ock styresman vi väntat att i 
dag få se som vår gäst; slutligen om antropologisk-arkeologi-
ska kongressen i Stockholm 1874, där den svenska vetenska-
pen var på ett så utmärkt sätt representerad. 

Dessa nationella rörelser i vårt land stå naturligtvis icke 
enstaka. Likartade orsaker hafva öfver alt i Europa fram- 
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kallat likartade värkningar. Väster om oss träffa vi först 
det norska »målstrxvet» med veteranen AASEN 27  i spetsen. 
Hans grammatik ock ordbok, båda storvärk af en man, hafva 
fått två upplagor hvardera, ock ehuru, åt minstone i de se-
nare, icke i främsta rummet afsedda för vetenskapens behof, 
utan för grundläggningen af ett särskildt nytt norskt språk, 
äro de dock äfven för kännedomen om de norska bygdemålen 
af den största betydelse. På monografier öfver enskilda mål, 
hvarpå vårt land är så rikt, är Norge åter mycket fattigt. 
AASENs sendmorska grammatik är den enda nyare jag känner. 
Norge har flere skalder, som skrifva på »landsmålet», de för-
nämste AASEN, VINJE ock JANSON. Sedan 1868 finnes ett 
sällskap, Det norske samlag, med uppgift att »hjälpa till att 
utgifva böcker på norska, antingen i landsmål eller i bygde-
mål» 28. Sällskapet har bland annat utgifvit flere samlingar 
segner fraa bygdom på olika mål. De norska folkvisorna 
äro samlade af LANDSTAD 29. Inom sagolitteraturen stå As-
B.JORNSEN ock MOE: det är nog att nämna deras namn. BJORN-
SONS forteellinger, med ett undantag skrifna på det dansk-
norska litteraturspråket, hafva gifvit mästerliga skildringar ur 
det norska folklifvet. AASEN har också lemnat en sainling 
ordspråk. Islands folksagor äro samlade af ÅRNASON ock 
MAuRER 30. Af Danmarks dialekter är det egentligen blott den 
jutska halföns mål, som genom MÖRK-HANSEN, HAGERUP, 
LYNGBY, VARMING ock KOK äro närmare kända, medan 
ödanskan hittils icke blifvit föremål för någon vetenskaplig 
behandling31, hvilket i synnerhet för oss är så mycket mera 
kännbart, som just öarnes mål vore de, med hvilka våra syd-
liga dialekter skulle jämföras. Före 1841 fans om danska 
dialekter utgifvet ytterst litet, som man finner af inledningen 
till MOLBECHS dialektlexikon. En ordbok öfver Kobenhavns 
g-atspråk är utgiften af palikännaren FAussoLL32. De danska 
ordspråken  utgiftas i en rik samling af MAU 33, SOM i sin sam-
ling upptager de äldre. Danmarks folksagor äro upptecknade 
af THIELE, SVEN GRUNDTVIG ock KRISTENSEN 34 ; Danmarks 
folkvisor samlade, utgifna ock kommenterade af samme 
GRUNDTVIG i ett jättevärk, som söker sin like 34. 

I Tyskland, den nya språkvetenskapens vagga ock hem, 
råder naturligtvis den lifligaste värksamhet. Tyskland har 
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en mycket stor, delvis mycket värdefull vitter litteratur i dia-
lekt: jag behöfver blott påminna om KLAUS GROTH, FRITZ 
REUTER, FRANZ VON KOBELL, J. P. HEBEL, K. VON HoLTEI36. 
Redan 1854 börjades af PANGROFER en tidskrift, Die deut-
schen mundarten, från ock med andra häftet fortsatt af G. K. 
FROMMANN. Tidskriften fortgick under sex år, men då afsätt-
ningen icke steg till mer än 157 ex.36, måste utgifvandet af-
brytas 1859. Under åren 1875-77 utkom ett sjunde band, 
men utgifningen måste ty värr å nyo afbrytas. Sedan en 
från germanistisk-romanistiska sektionen af de tyska filolo-
gernas ock skolmännens trettiondeandra möte i Wiesbaden 
1877 utgången begäran om understöd af tyska riksregeringen 
för tidskriftens fortsättning blifvit afslagen, emedan rikskan-
slersämbetet icke ansåg detta slags publikationer leda till 
målet, en vetenskaplig insikt i dialekterna, så beslöt sek-
tionen vid det följande filologmötet i Gera att tillsätta en 
kommission under ordförandeskap af SIEVERS med PAUL, 
BRAUNE, WINTELER ock WEGENER till ledamöter, med upp-
gift att till följande möte framlägga plan till en serie veten-
skapliga dialektgrammatikor, för hvilka man sedan skulle för-
orda" understöd hos riksregeringen 37. Till de märkligaste ar-
betena hör SCHMELLERS berömda, af GRIMM så högt värderade, 
bajerska ordbok, byars andra upplaga, utgifven af FROMMANN, 
i fjor afslutades 38. För närvarande pågår utgifvande af en 
ordbok W:ver ostfrisiska språket af J. TEN DOORNKAAT KOOL-
MAN, beräknad på tre stora band 38•1 sammanhang med 
tyska mål fäster jag mig äfven vid öfriga tysktalande län-
ders, Hollands ock Belgiens, Schweiz', Österrikes ock Öster-
sjöprovinsernas munarter. WINKLER har på 186 lågtyska 
mål låtit återgifvå liknelsen om den förlorade sonen"; en in-
tressant samling, om också den kunskap man genom den 
samma kan vinna, blifver tämligen ytlig. Öfver enskilda tyska 
mål äro ett stort antal, delvis mycket förtjänstfulla, monogra-
fier, grammatikor ock ordlistor utgifna. Jag känner utom de 
nyss nämda öfver ett femtiotal sådana från 1860- ock 1870-talen, 
om från 50 till 1000 sidor 38. Äfven de mera betydande äro 
mellertid för många för att här ens kunna nämnas. Bland alla 
utmärker sig WINTELERS afhandling om Kerenzerdialekten i 
kanton Glams för sin mönstergilla noggrannhet ock skärpa i 
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analysen. ANDRESEN har af foIketymologiska bildningar gjort 
den rikaste framställning, som något språks litteratur äger, 
hufvudvärket för denna art af folklig språkbildning39. Åtskilliga 
tidskrifter, i synnerhet KUHNS Zeitsehrift for vergleichende 
sprachforsehung, PFEIFFERs ock BARTSCHs Germania ock 
den i Holland utgifna Taalgids innehålla ofta uppsatser såväl 
om tyska dialekter, som om sagor, vidskepelse o. d." Sedan 
1874 finnes en Verein fiir niederdeutsche sprachforschung, 
hvars uppgift är undersökning af lågtyskan, dels som tidigare 
skriftspråk, dels i dess nuvarande dialekter. Föreningen utgifver 
en serie äldre litteratur, ett korrespondensblad ock en årsbok, 
innehållande bidrag till kännedom om dialekter, sagor, folkseder 
o. s. v., till planen sålunda synbarligen ense med vår tidskrift. 
Årsboken utgifves af doktorerna WALTHER, LliBBEN ock NER-
GER 41. En annan förening arbetar i Schweiz på en tidsenlig 
schweizisk ordbok. På förslag af dr F. STAUB utfärdade Anti-
kvariska sällskapet i Zfirich 1862 inbjudning till bildande al' en 
Verein fiir sehweizerisches idiotikon. Föreningen räknar 200 
medarbetare. År 1868 utgafs en redogörelse för de dittils in-
samlade bidragen, ock sedan /874 lemnas årliga sådana redo-
görelser. Första delen af ordboken, i anordningen slutande sig 
till SCHMELLERS ofvan omtalade, väntades kunna utkomma un-
der innevarande år, men har ännu ej varit synlig. ' Företaget 
understödes både af förbunds- ock kantonalregeringarne 42. — 
Äfven i Tyskland har man, såsom var att vänta, känt de olä-
genheter, som vållas kf bristen på en gemensam ljudbeteck-
ning. Frågan om åstadkommande af en sådan har varit före-
mål för öfverläggningar ock åtgärder vid fiere filologmöten 
inom den germanisk-romaniska sektionen. Vid trettionde 
mötet i Rostock 1875 höll dr THEOBALD ett föredrag om »en-
het i fråga om ett fonetiskt skrifsätt för dialektforskning». 
En kommission tillsattes: SACHS, THEOBALD, NERGER ock 
BEGEMANN, till hvilka följande året i Tfibingen lades FROM-
MANN ock v. KELLER, för att framställa förslag till ljudbe-
teckning med inskränkning till germaniska ock romaniska 
språk. Till mötet i Wiesbaden framstäldes förslag af KRÄUTER, 
SACHS, MICHAELIS ock THEOBALD. Man var ense om den 
allmänna grundsatsen: ett tecken för h varj e ljud (hvadan 
nya tecken för oh, soh o. s. v.), ock om att det vanliga 
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europeiska (latinska) alfabetet måste läggas till grund.- För 
de flesta ljud, som i det Vanliga alfabetet sakna tecken, bildas 
sådana genom systematiska bitecken öfver eller bredvid de 
vanliga, antydande framskjuten eller tillbakaflyttad artikula-
tionspunkt. Längd betecknas med vanligt kvantitetstecken 
öfver vokalerna. Något beslut i ämnet fattades emellertid ej 
af sektionen, ock vid följande möte i Gera förekom ingen 
ting 43. Det bör i förbigående anmärkas, att för kännedomen 
om de tyska dialekterna icke blott i förra hälften af detta 
århundrade, utan också under förra många förträffliga arbeten 
utgifvits. Redan LEIBNIZ ifrade ock värkade för saken ock åbe-
ropas ofta i äldre skrifter. 

På mytologiens ock sagans område stå främst JAKOB 
GRIMMS tyska mytologi samt de af honom ock hans broder 
WILHELM samlade kinder- und hausmärchen, hvars stora upp-
laga i år för sextonde gången gått ut bland allmänheten, alla 
mindre upplagor oräknade. Som lärjunge af bröderna GRIMM 
anger sig själf W. MANNHARDT, som »gjort sig undersökningen 
af det europeiska folklifvet till lefnadsuppgift ock under en följd 
af år genom utgifvande af vetenskapliga skrifter varit värksam 
för en metodisk förklaring af folkets tro ock seder, särdeles 
hvad vidkommer de germaniska, det är tyska ock skandinavi-
ska folkslagen» 44. MANNHARDT utgaf under någon tid efter 
J. W. WOLF en Zeitsehrift fiir deutsehe mythologie und sitten-
kunde ". SIMROCKS handbok i tyska mytologien upptager också 
det folkliga elementet. På samlingar af folksagor, uppteck-
ningar af seder ock bruk, vidskepelse o. d. är Tyskland för 
öfrigt lika rikt som på litteratur i alla andra riktningar 45. 
Sydvästra Tyskland har haft eller har tvänne åt våra ämnen 
egnade tidskrifter, STOEBERS Alsatia (1851-67) 46  samt BIR-
LINGERS Aleinannia 47, som redan upplefvat sex årgångar. 
BIRLINGER har också riktat Vetenskapen med två stora sam-
lingar från Schwaben 48. En annan större samling, som sär-
skildt förtjänar att nämnas, är HENNE AM-RHYNS, som redan 
fått två upplagor 49. Folkvisorna äro utgifna af V. ARN1M ock 
BRENTANO (Des knaben wunderhorn), af UHLAND, V. EFIRLACH, 
V. LILIENCRON, ERK, SIMROCK ock andra; folkböckerna bearbe-
tade af SIMROCK 50, som ä,fven för sina landsmän sammanstält 
en stor g-åtbok". Den tyska ordspråkslitteraturen bildar ensam 
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ett helt litet bibliotek. Framför andra arbeten är att märka 
WANDERs stora deutsches sprichwörterlexikon på åt minstone 
fem band 52. 

England stå språkstudierna öfv'er hufvud ännu på samma 
ståndpunkt som i Sverige ock Tyskland i början af vårt år-
hundrade: latin ock grekiska är hufvudsak i all högre bild-
ning; att engelska kan vara ett lämpligt föremål för engels-
mäns studier, är i detta land synbarligen ännu en nyhet för 
mången. Engelska språkstudier hafva snarare sitt hem i Tysk-
land än i England 53. Därmed. är naturligtvis icke nekadt, att 
inom vissa kretsar finnes mycken lifaktighet ock stora in-
sikter. Man har dock hittils — ock det icke blott i England — 
varit mera mån om att i tryck föreviga hvarje skrifven rad 
från medeltiden, än om att från glömska rädda hvad som nu 
finnes i lifvet. Nu synes mellertid ställningen arta sig bättre. 
Det tidigaste arbetet om engelska dialekter är en ordbok 
från 1674 af LINNEs föregångare som botanikens ock zoolo-
giens reformator, artbegreppets skapare, JOHN RAy ". Där-
näst komma GROSEs och FIALLIWEELs glossarier. Det egent-
liga, planmässigt bedrifna arbetet förskrifver sig från stiftan-
det 1873 af English dialect society genom sedermera professor 
W. W. SKEAT, efter det W. A. WRIGHT ock A. J. Eldas några 
år förut framkastat planen: till en sådan. IVIedlemmarnes antal 
uppgick redan den 1 september 1873 till 149, i januari 1876 
till 309, men har sedan dess icke ökats. Sällskapets uppgift 
är att »föra till sammans alla dem, som studerat något af Eng-
lands provinsmål eller äro intresserade för frågan om lands-
bygdens engelska; att bilda en föreningspunkt för samlingar af 
landsbygdens engelska, dit de kunna sändas för att sedan ingå i 
en gemensam samling; att utgifva (lämpligen öfversedda) sådana 
samlingar af landsbygdens engelska, som finnas blott i handskrift 
eller svårtillgängliga upplagor; samt att lemna anvisningar på 
källor för upplysningar, som kunna vara till materiell hjälp för 
ordsamlare, lärde ock alla som i allmänhet eller från någon 
särskild synpunkt intressera sig för saken». Årsafgiften är från 
ock med 1877 höjd till ett pund sterling, ock sällskapets årsin-
komster stego för 1878 till 350 pund; för de sex åren 1873-78 
till sammans uppgingo inkomsterna till omkring 25,000 kronor. 
För engelska förhållanden är likvist denna summa icke all- 
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deles så stor, som hon kan låta för våra öron. 1876, då SKEAT 
lemnade ledningen af sällskapet, flyttades dess hufvudsäte till 
Manchester, där åtskilliga för saken intresserade personer 
bildade en styrelse med G. MILNER som skattmästare ock J. 
H. NODAL som »hederssekreterare». Sällskapets boksamling är 
grundvalen för ett Engelskt dittlektbibliotek, som utgör en sär-
skild afdelning af Manchesters stadsbibliotek 55. Af sällskapets 
publikationer har jag haft tillfälle att se tjugofyra häften, ut-
gifna 1873-79 56. Det allra mesta hittils utgifna är ord-
böcker. För 11 af Englands 40.grefskap äro nya sådana redan 
utgifna, för 13 andra under arbete57; äfvenså för Skottland ock 
Irland. Af sällskapets årsberättelser finner man, att det för 
sitt arbete har att förfoga öfver talrika krafter; Men då man 
hoppas inom tio år få se den viktigaste delen af arbetet 
gjord ock sällskapets uppgift fyld, så misstager man sig utan 
tvifvel betydligt — eller man har icke rätt insett, hvarom frå-
gan är. Manchester literary club sysselsätter sig med Lan-
cashires dialekt, har utgifvit en bibliografi ock början af en 
ordbok 58. För Devonshiremålets insamling arbetar en sär-
skild komitC af ett inom grefskapet befintligt sällskap för 
vetenskap, literatur ock konst". ELWORTHYs afhandlingar om 
Somersetdialekten innehålla en omsorgsfull behandling af ljud-
ock formlära. Det är eljes anmärkningsvärdt, att ljudläran i 
det hela är försummad, fastän England i BELL, ELLIS ock 
SWEET äger fonetiker af första rangen ock i detta ämne står 
mer än jämbördigt med Tyskland, om också inom detta senare 
land kunskapen otvifvelaktigt äger vidare utbredning. Hufvud-
arbetet, ett arbete som värdigt ställer sig bredvid WINTELERs 
i Tyskland, är MURRAYs arbete om målet i de södra grej-. 
skapen af Skottland", innehållande en utförlig historisk in-
ledning, ljudlära, ordböjning ock språkprof. Femte delen af 
ELLIS' stora värk om det äldre engelska uttalet" skall be-
handla dialekterna *k kommer utan tvifvel att blifva af ut-
omordentligt intresse genom rikedom på upplysningar ock 
grundlighet i behandlingen. Från ELLIS förskrifva sig de olika 
sätt att beteckna språkljuden, som vanligen brukas af engelska 
författare i fonetik 62. Det för dessa utmärkande är, att de 
skaffa sig erforderliga nya beteckningar för språkljud genom 
användning af olika stilsorter eller genom sammanställande af 
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två eller tre bokstäfver. Ett stycke med sådan beteckning 
förefaller oss svårläst ock oredigt, ock ett dylikt system skall 
troligen aldrig få insteg i Tyskland eller Sverige. En lingvist 
som mycket sysselsatt sig med engelska, liksom med alla 
möjliga andra dialekter, är prins Louis LUCIEN BONAPARTE, 
ehuru hans arbeten i allmänhet icke äro tillgängliga för mer 
än ett fåtal personer. Genom hans försorg ock på hans be-
kostnad finnes Höga visan återgifven ock trykt på 25 olika 
mål 63. Ett viktigt bidrag till kännedom om språkbildningen 
är HALDEMANS redogörelse för pennsylvanish deitsh 64, en 
angliserad högtysk dialekt i Förenta staterna, till sin upp-
komst jämförlig med engelskan eller rumäniskan. Någon ting 
i samma stil är pidgin-engelskan, engelska med kinesiskt ut-
tal ock kinesisk syntax, använd af engelsmän ock amerikaner 
vid beröring med kineserna. LELAND har gifvit prof på detta 
egendomliga språk med ett vokabular". laven negerengel-
skan har blifvit grammatiskt behandlad". För en annan 
form af modern språkbildning, gat- ock tjufspråk o. d., är redo-
gj ordt i åtskilliga slangdictionaries. 

England är icke häller i saknad af litteratur på folkmål, 
ehuru det lika litet i detta som i andra afseenden, om hvilka 
här är fråga, kan jämföras med- Tyskland eller Italien eller 
ens med Frankrike. Skotska dialekten har dock att uppvisa 
sådana skalder som RAMSAY, FERGUSSON ock BURNS. Inom 
England tyckes Läncashire vara rikast 65. En del andra vittra 
författare hafva för vissa ändamål, för att gifva lokalfärg ock 
individualitet åt sina skildringar, upptagit folkmål i sina alster; 
så W. SCOTT, Så GEORGE ELLIOT 66  ock DICKENS. På andra 
sidan Atlanten gör BRET HARTE det samma. I fråga om upp-
teckningen af folklitteraturen har man visat mera nit än i 
fråga om munarterna. Knapt något år förflyter, utan att några 
balladsanilingar se dagen. Den mest omfattande samlingen är 
mellertid CHILDs i Amerika utgifna engelska ock skotska bal-
lader67. Andra nyare finnas af HAZLITT, BRODRICK, ROBERTS, 
CHAPPELL, af GILPIN, AXON, HARLAND 0. s. v. för större eller 
mindre delar af England; af AYTOUN, MACKAY, CHAMBERS, 
WHITELAW, MAIDMENT för Skottland, den första ock sista de 
viktigaste; af DUNCATHAIL ock HAYES för Irland 67. Äfven 
s. k. garlands ock broadsides, mellanting mellan rent folklig ock 
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konstdiktning (skillingstryck), äro omsorgsfult tillvaratagna 
ock omtrykta, Bland tidigare samlingar äro de mest bekanta 
biskop PERCYS från förra århundradet, W. SCOTTS från början 
af detta, samt MOTIJERWELLS något senare — de båda sista 
skotska. Percy society utgaf 1840-52 genom olika personer 
ej mindre än trettio volymer dels efter handskrifna, dels efter 
muntliga källor. Bland Englands alla sällskap finnes äfven 
nu en Ballad society, som bl. a. å nyo låtit trycka de s. k. 
Roxburghe-balladerna 68. Trots alt detta har någon tillfreds-
ställande vetenskaplig bearbetning ännu ej kommit den engel-
ska folkvisan till del. Att dömma af samlingarne är Skott-
land äfven i fråga om folkvisor rikast, ock därnäst kanske 
Lancashire. »Folklore», hvarunder innefattas alla andra sidor 
af folklif eller traditionell literatur: sagor, vidskepelse, seder 
ock bruk, har att glädja sig åt samma deltagande som visorna, 
såsom man kan se af hvad som i ämnet är offentliggjordt i 
ett vackert antal större ock mindre arbeten från olika delar 
af landet 69. För ordspråken har man slutligen att tillgå BOHN, 
STIRLING, HISLOP, HAZLITT, MUIR OCIK andra". 

För de keltiska folken har saga ock sång alltid betydt 
mera än den reala värden. »Keltern är väsentligen en lyrisk 
varelse» 77. De skotska högländerna äro Ossians hem. Af 
deras sagor har CAMPBELL gifvit en omfångsrik samling 72. 
Medelpunkten för de keltiska studierna är en i Frankrike af 
H. GAIDOZ sedan 1870 utgifven Revue celtique, som inne-
håller åtskilliga bidrag till kännedom om keltiska folkmål ock 
folklitteratur. Bretagnes folksagor ock folkvisor äro samlade 
af VILLEMARQUÅ, SOUVESTRE, BRUEYRE ock LuzEL 73, en 
bretagnisk dialekt behandlad af abbe HINGANT 74. 

Inom Frankrike" har man sedan gammalt två stora grup-
per af betydligt skilda dialekter: i norr — gränslinjen går 
mellan Rochelle ock Grenoble — la langue 	i söder la 
1 angu e d'o e; å ena sidan Normandie, Picardie, Bourgogne ock 
Isle de France, å andra Gascogne, Languedoe ock Provence. 
Proverwalskan 76, trubadurernas tungomål, hade sin högsta blom-
string i 12:te århundradet. Men i ock med det att hertigarne 
af Isle de France, kapetingerna, utbredde sitt välde först öfver 
norra, så äfven öfver södra Frankrike, ock Paris blef hela 
landets hufvudstad, blef också franska det herskande målet, 
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om ock ej ännu det officiella. Södra Frankrikes själfständig-
het bröts genom albigenserkrigen, ock under mer än fem-
hundra år tiger den sångmö, som förut tjusade Europa. Genom 
den stora franska revolutionen förlorade provinserna sina rättig-
heter ock den partiella själfständighet, som de förut ägt i arf 
från ett äldre samhällsskick. Välfärdsutskottet ville äfven ut-
rota dialekterna, »feodalspråken», som stodo i vägen för en-
heten. Frankrike skulle blifva en koloss utan lemmar. Vårt 
århundrade har varit vittne till den provengalska vitterhetens 
återuppståndelse. jACQtES JASMIN, perukmakaren från Agen, 
som 1852 af Fragska akademien erhöll ett pris af 5000 francs 
jämte en öfver honom slagen medalj, är den främste i raden; 
ock han är framför alt en folkskald i ordets bästa mening, 
han skildrar på Toulousemålet företrädesvis den ofördärfvade 
landsbygdens lif ock enkla vanor, dess pröfningar ock oskyl-
diga nöjenn. Förtrollningen är löst. Den moderne provinsia-
len sätter sitt böjliga, färgrika språk framför franskan, »den 
stackars mamsellen i styfkjortel», ock han är böjd att för det 
lilla fäderneslandet glömma det stora. Samtidigt med ock 
efter JASMIN uppträder en hel skara mer eller mindre fram-
stående diktare på folkmål ock med folklifvet som hufvud-
tema, de mest framstående DE LA FARE-ALAIS på Sevennermålet, 
ROUMANILLE, MISTRAL, AUBA NEL, CROUSILLAT, MATHIEU, 
»kyssarnes skald», ock en mängd andra på Ronemålet. ROU-
MANILLE, son af en trädgårdsmästare, senare bokhandlare 
till yrket, vänder sig mot februarirevolutionens upplösande 
yra ock skildrar för öfrigt, liksom JASMIN, folklifvet. Han har 
omkring sig bildat en sångarskola, som är medelpunkt för den 
nyprovengalska diktningen. 1854 stiftades Felibreförbundet, 
med uppgift att »länge åt Provence — hvarmed då menas 
hela södra Frankrike — söka bevara dess språk, dess seder 
ock fria utveckling, dess nationella ära ock dess höga ställning 
inom andens område». Förbundet består enligt de nya statu-
terna (från 1876) af tre klasser,: feli bre m aj o uran till ett antal 
af 50, som bilda en AcacUmi de la lengo d'o; vidare mante-
n öir e (upprätthållare) till obestämdt antal, fördelade i sek-
tioner efter de särskilda målen; slutligen so ci, sådana som in-
tressera sig för provengalskan, utan att hafva den till sitt språk. 
Ordförande är alt jämt MISTRAL, författaren till Mirio ock 
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Calendau, af hvilka den förra, skildringen af korgfiätaresonen 
VincMs ock den femtonåriga landtfiickans kärlek, äfven vid 
vårt universitet torde vara något känd", bisittare ROUMA-
NILLE, katalanen BALAGUER ock AZAYS. Förbundet utgifver 
sedan 1855 en kalender, Armana provengau, som anses hafva 
en läsarekrets af 30,000 personer, ock sammanträder årligen 
till »bl o m st er l e k ar» (jeux floraux), vid hvilka stundom pris 
utdelas". Hur ifrigt man nu sysslar med de sydfranska dia-
lekterna, kan man finna däraf, att icke mindre än tre stora 
ordböcker för dem äro under utgifning af L. BOUCOIRAN, 
GABR. AZAYS ock FREDER. MISTRAL 86. Den-andra i ordningen 
utgifves af en Soci(StES pour l'aude des langues romanes i Mont-
pellier, hvilket sällskap (sedan 1869) har till hufvudsyfte att 
undersöka dialekterna af langue d'oc i deras gamla ock nya 
form ock i sin tidskrift bl. a. upptagit CHABANEAUS limousinska 
grammatik, det bästa större arbete som hittils utgifvits om 
något franskt mål. Utom de förut nämda kalendrarne finnes 
en hel del tidningar ock tidskrifter, som utgifvas på proven-
galska eller i provengalskt intresse. Den nyprovengalska littera-
turen är redan ganska aktningsbjudande både till värde ock 
omfång. Då denna rörelse omfattar ock till samfäldt arbete 
vill förena hela Sydfrankrike, är det naturligt nog, att man 
skall söka på grundvalen af de många olika målen uppbygga 
ett sydfranskt normalmål. Hvilka utsikter som kunna finnas 
för ett sådant företag, därom kan man ej på värt afstånd med 
någon säkerhet dömma. Den fransk-akademiska kritiken ser 
icke med blida ögon denna provinspoesi ock dessa separa-
tistiska sträfvanden. En förtjänst är det däremot obestrid-
ligen, att förbundet i ortografien återgått tili medeltidens 
enklare skrifsätt ock låtit den nyfranska rättstafningen fara, 
som för provengalska passar ännu mindre än för franskas°. 
Denna nyprovengalska rörelse i Frankrike står för .öfrigt icke 
enstaka. På andra sidan om Pyreneerna röjer sig samtidigt, 
om ock själfständigt, en liknande. sträfvan att frigöra sig från 
helstatens alt utjämnande enhet, återupplifva gamla traditioner 
ock lefva ett eget lif. Katalanskan si, som följer kusten ned till 
Alicante, höt: i motsats till kastiliskan till samma stora grupp 
af mål som de sydfranska ock ägde under medeltiden en rik 
litteratur. Sedan mellertid konungariket Arragonien, hvartill 
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äfven Katalonien hörde, genom Ferdinands ock Isabellas gifter-
mål blifvit förenadt med Kastilien, halföns medelpunkt för-
flyttats till Madrid ock landet slutligen förlorat äfven sin egen 
författning, blef katalanskan småningom sällsynt i skrift. Det 
var »säckpiparen från Llobregat», JOAQuiN RUBIO Y OBS, 
senare professor i Barcelona, som i slutet af 1830-talet gaf 
ett nytt uppslag åt den katalanska vitterheten. Dels samtidigt 
med RUBIO, dels senare uppträdde den framstående historie-
skrifvaren, skalden ock statsmannen VICTOR BALAGuER, en 
af de märkligaste skriftställare, Som någon tid haft att upp-
visa, den förste mästaren i »den glada vetenskapen»82; vidare 
BRiz, utgifvaren af Lo ealendari oatalti, ett motstycke till 
ROUMANILLEs provencalska kalender, DE BOFARULL, MILA ock 
andra. Sedan 1859 äga, liksom på de gamle trubadurernas 
tid, årligen i Barcelona vittra täflingar rum — j o c hs flor als, 
emedan prisen utgöras af naturliga ock konstgjorda blommor 

täflingar som äro folkfester i ordets bästa ock ädlaste me-
ning för hela det riordöstra Spanien. Utom kalendern ock 
redogörelserna för de årliga täflingarne utgifvas flere tidskrif-
ter, bl. a. La renabrensa ock Lo gay saber. BALAGUER ock 
BRIZ hafva äfven som dramatiska författare gjort stor lycka. 
Genom hela den nykatalanska rörelsen går en folklig sträfvan. 
Härmed öfverensstämmer också, att man har BRIZ att tacka för 
en utmärkt samling af landets folkvisor, som förskaffade honom 
pris vid värdsutställningen i Wien 83.•MASPONS har utgifvit 
katalanska folksagor, sägner ock barnlekar83; GAYETA VIDAL 
skildrat folksederna; DE BOFARULL skrifvit katalanskans gram-
matik ock historia". Kataloniens ock södra Frankrikes skal-
der underhålla gästvänskapliga förbindelser med hvarandra. 

Den franska språkvetenskapen är knapt mer än tjuge år 
gammal 85. Den som först fäste uppmärksamheten på vikten 
af att undersöka de franska dialekterna, var den bekante ny-
romantikern CHARLES NODIER, ehuru hans synpunkt var en 
annan än vår — företrädesvis antikvarisk. För trettio år sedan 
var mellertid ännu kännedomen om dialekterna mycket brist-
fällig. Sedan den tiden har mycket blifvit gjordt i detta ock 
i andra afseenden, ock Frankrike kan snart anses i fråga om 
kännedom af franska förhållanden stå främst, som sig bör, 
äfven om arbetarnes antal ännu icke motsvarar områdets vidd, 
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Att vikten af dialektstudiet småningom börjar inses, finner man 
äfven ,däraf, att AcaUmie des inscriptions utsatt pris för de Osta 
arbeten i ämnet; sådana pris hafva tidigare tilldelats MARY-
LAFON ock grefve JAUBERT. Hvad som offentliggjorts om franska 
dialekter i Belgien, Frankrike ock Schweiz, är ännu till en stor 
del ordböcker, liksom i England; några af betydligt omfång, 
såsom de redan nämda sydfranska samt JAUBERTs öfver cen-
tralfranskan, ock Säkerligen ej utan förtjänst; GRANDGAGNAGEs 
arbeten om vallonkan anses mycket goda- 88. Dock finnes 
äfven ett ej obetydligt antal grammatikor". 1866 påpekade 
PAUL MEYER i Revue eritique87  bristerna i de arbeten, som 
då funnos utgifna om franska munarter, ock antydde, huru man 
borde förfara. Det vore ej nog med mer eller mindre skick-
ligt uppgjorda glossarier. Man måste i grammatikor redogöra 
för målens byggnad ock framför alt gifva ljudläran en bättre 
behandling, än som brukade komma denna sida af språkläran 
till del, när den affärdades med några torftiga anmärkningar om 
uttalet. Granskarens ståndpunkt innebar då ett betydligt fram-
steg, ehuru den nu redan är antikverad. I fråga om fonetiken 
hafva fransmännen mycket att lära af tyskar ock engelsmän. 
En annan anmärkning af MEYER, som icke kan för ofta upp-
repas, är att man i dessa ordsamlingar bör underlåta att befatta 
sig med etymologi. Det är en klippa, på hvilken upptecknare 
af dialekter ofta stranda, frestelsen att utan nödiga insikter 
ock vetenskaplig underbyggnad spekulera öfver hvarifrån orden 
komma, utan aning om att denna uppgift vida öfverstiger 
deras krafter, ock utan att kunna annat än undantagsvis åstad-
komma något af värde, medan de däremot kunna göra något, 
som ingen annan kan värkställa, ock göra vetenskapen ut-
märkta tjänster genom att omsorgsfult uppteckna det talade 
målet i dess ljud ock former, ordförråd ock ordfogning. I ett 
annat fall åter äro vi oense med MEYER: han finner det för 
de nordfranska målen öfverfiödigt att anmärka sådant, som 
öfverensstämmer med det franska litteraturspråket, under det 
vi anse det önskligt ock nödigt att få se målet behandladt i 
sin helhet, som en i sig afslutad organism, altså i ordböcker 
vilja hafva upptaget hela ordförrådet 'utan inskränkning. Det ur 
vetenskaplig synpunkt mera betydande finner man i tidskrif-
terna, särdeles i den af P. MEYER ock GASTON PARIS utgifna 
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Romania, Samt i BöHMERS Romanische studien, som utkomma 
i Strassburg ock flitigt syssla med franska ock öfver hufvud ro-
manska mål ock folklitteratur. CHABANEAUS grammarie limou-
sine" är ett framstående arbete, men befinner sig dock i fone-
tiskt afseende — ock vid dialektstudier är ljudläran, om möj-
ligt, ännu viktigare än annars — knappast på vetenskapens 
höjdpunkt. Ett annat godt arbete, i nyssnämda afseende 
bättre, är en i år utkommen afhandling om folkmålen i kan-
ton Freiburg af HAEFELIN 86, som gjort sina studier i Tyskland. 
För öfrigt berömmas också CORNUS uppsatser om schweiziska 
dialekter. Om prins BoNAPARTå öfversättningar af Matthei 
evangelium på åtskilliga franska mål gäller det samma som 
om de flesta af hans öfriga arbeten: de äro utgifna i så små 
upplagor, att man gärna kan anse dem som otrykta 88. De 
båda förnämsta af de sällskap, som gjort sig studiet af folk-
målen ock folklifvet till uppgift, tillhöra södra Frankrike ock 
äro redan nämda i sammanhang med' de nyprovencalska 
sträfvandena. Största lifligheten visar sig därnäst i Belgien, 
där för kännedom om vallonskan flere rikhaltiga ordböcker 
sett dagen, af GRANDGAGNAGE, F0R1R o. 8. v. I Li4e bil-
dades också 1856 en SociAtES liågeoise de littörature wanonne" 
i syfte »att uppmuntra skrifter på Li4es vallonmål; fortplanta 
de goda folkvisorna; bevara åt språket dess gamla renhet, så 
vidt möjligt fixera dess rättstafning ock grammatik, ock visa 
dess samband med öfriga grenar af romanskt språk». Säll-
skapets bulletin innehåller både äldre ock nyare dialekt-
litteratur, ock det värkade med mycken framgång för sin upp-
gift. Om sällskapet ännu finnes till, är mig okändt. Äfven 
finnas i åtskilliga delar af Frankrike fornminnesföreningar, 
hushållningssällskap o. d., som i sina publikationer meddela 
redogörelser för folkmål ock besläktade ämnen. — Den lägre 
hufvudstadsbefolkningens mål känner man åt minstone täm-
ligen genom NISARDs arbeten, samt MICHELs, LARCHEYs ock 
DELVAUs m. fl. ordböcker". ZOLA, det lägre Parislifvets talang-
fulle patolog, lägger äfven i fråga om språket sin utpräglade 
realism i dagen, ock hans cykel Les Rougon-Macquart är nä-
stan af lika mycket filologiskt som psykologiskt intresse; han 
gifver mycket,. som icke finnes hvarken hos MICHEL eller 
LARCHEY 91. Afven GEORGE SAND, SOUVESTRE ock ALPH. 
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DAUDET hafva ofta ett språk, som icke återfinnes i Franska 
akademiens ordbok. Negerfranskan på Martinique, en ny-
bildning för psykologien intressant liksom hufvndstadsspråket, 
men under inflytande af andra faktorer, är föremål för en 
monografi af TURIAULT 92. 

Hvad litteraturen på folkmål vidkommer, så är redan 
förut anmärkt, att de sydfranska, riktigare provencalska, ~-
arterna hafva en rik vitter sådan af till en del mycket högt 
ästetiskt värde. De nordfranska ock schweiziska dialekterna, 
liksom vallonskan i Belgien, äro icke häller utan litteratur, 
ehuru denna hvarKen till omfång eller värde kan jämföras 
med den nyprovencalska. För kännedom om folklitteraturens 
olika grenar är ganska mycket gjordt ock gjordt på ett för-
träffligt sätt. Folkvisorna äro samlade först ock främst af 
CHAMPFLEURY, hvars arbete på detta område åt minstone för 
Frankrike anses epokgörande; vidare Normandies af BEAURE-
PAIRE, östra Frankrikes af BOUCHON, TARBE ock PUYMAIGRE, 
de västra landskapens af BUJEAUD, Languedoes ock Provences 
af BERAT ock ARBAUD 93, till en stor del i de särskilda lands-
ändarnes munarter. För öfrigt har NISARD, författaren till den 
mest betydande franska litteraturhistoria, egnat ett af sina ar-
beten åt en framställning af folkvisan i äldre ock nyare tid 93, 
liksom han i ett annat arbete behandlat folkböckerna". Sa-
gorna 95  — Frankrike synes vara tämligen fattigt på sådana 
— känner man genom BLADE, CENAC-MONCAUT, CHAPELOT, 
COSQUIN m, fl., af hvilka den andre i ordningen dessutom gifvit 
en samling folklitteratur af mera omväxlande innehåll från Ga-
scogne". Uteslutande åt ordspråken äro flere volymer eg-
nade". För gåtorna är hufvuclvärket en samling af Ror,-
LAND 99, som dessutom sammanställ alt hvad som rör de vilda 
däggdjuren: namn, sagor ock vidskepelse". Till kännedomen 
af de lokala öknamnen, en särskild yttring af folkhumorn — 
vi hafva sådana i Sverige också, fastän man hiftils knapt eg-
nat någon uppmärksamhet åt dem — hafva CANEL, VASCHALDE, 
FOURTIER ock CLEMENT-JANIN, från olika håll lemnat bi-
drag wo.  Andra sysselsätta sig med folkmedicin eller vidskepelse 
öfver hufvud 1". Flere skildra folkseder eller hafva gifvit etno-
grafiska samlingar af mera mångsidigt innehåll, bland hvilka 
särskildt förtjäna framhållas en af LAISNEL DE LA SALLE från 
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mellersta Frankrike, samt FIocKs ock baron REINSBERG-DCRINGS-
FELDS om Belgien101. Till dessa mera mångsidiga arbeten hör 
också den tidskrift, Möluaine 1°2, som af GAIDOZ ock ROLLAND 
började utgifvas 1877. Hon upptog mytologi, folkvisor, sagor — 
de flesta från Bretagne af LUZEL — seder ock bruk m. m. ock 
inskränkte sig icke blott till franska förhållanden. Ty värr 
upplefde tidskriften icke mer än en årgång. De redan nämda 
tidskrifterna Revue des langues romanes, Romania oa Roma-
nische studien innehålla talrika uppsatser äfven om folk-
litteratur. — Man finner af alt, att Frankrikes lärde ock 
fosterlandsvänner icke varit utan sinne för folkets mål ock 
lif i allmänhet. Om man uti Tyskland ock Italien hunnit 
längre, så beror detta på att i Frankrike dessa sträfvanden 
jämförelsevis äro af yngre datum. 

Det nya Spanien erbjuder intet hem för vetenskapliga 
sträfvanden. Den inre politiken tager allas uppmärksamhet 
ock arbete till den grad i anspråk, att ingen har tid eller lust 
för mera fredliga sysselsättningar. Sedan jag redan nämt den 
nykatalanska rörelsen, ett bland de få tecknen till litterärt lif 

ock ett ganska godt tecken —, återstår ej mycket att säga, 
åt Minstone hvad angår studiet af dialekterna. En grammatik 
ock en ordbok för galiciskan, som i språkligt hänseende egent-
ligen hör till det portugisiska området; vidare ett par ordlistor 
för arragoniskan, en sådan från Valencia, ett par språkläror 
ock en läsebok för de baleariska öarnes mål, alla dessa sist 
anförda arbeten mellertid hörande till katalanska dialekter 10' 

se där alt. För kännedomen om Spaniens folkvisor eller 
romanser är mera gjordt. Inom Spanien äro utgifna samlingar 
af DURAN, LAFUENTE, OLORIZ, RAMIRES DE ARELLANO ock 
andra 104. För den viktigaste har man dock att tacka två ty-
skar, den om romanska språk ock litteraturer i hög grad för-
tjänte FERDINAND WOLF ock C. HOFMAN. Mellertid har, så-
som redan är antydt, den berömda författarinna, som döljer 
sig under märket FERNAN CABALLERO, den nyare spanska 
vitterhetens mest lysande stjärna, • icke blott i många af sina 
noveller skildrat folklifvet i Andalusien, utan ock, lockad af 
bröderna GRImms arbete, utgifvit en samling andalusiska sagor 
ock visor I". Andalusiens etnografi är äfven föremål för ett 
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kollektivarbete på vers ock prosa under redaktion af GUITERREZ 
DE ALBA I". Ett par samlingar af barnlekar finnas af en VILLA- 
BRILLE 	som förmodligen är spanjor. Den enda vetenskap, 
som i Spanien synes blomstra, är historien, särskildt litteratur-
historien. Också har MILA Y FONTANALS, redan förut närnd 
i sammanhang med den nykatalanska rörelsen, äfven sysselsatt 
sig med kastiliskan ock utgifvit ett arbete om den kastiliska 
folkliga hjältevisan'" Ordspråk, refranes, äro samlade af 
SRARRil". Portugal, har en framstående språkforskare, COELHO, 
som jämte några arbeten om det portugisiska litteraturspråket, 
utgifvit en samling folkvisor. Folkpoesiens skatter blefvo i 
Portugal först sent tillvaratagna,'" Under det Spanien redan 
1511 äger en cancioneiro af HERNANDO DE CASTILLO, var det 
i Portugal först skalden ALMEIDA-GARRETT, som efter lång-
variga förarbeten ock växlande öden 1842 började utgifva sin 
romanceiro, af hvilken dock före hans död blott två delar 
hunno utkomma, hvilka till stor del upptagas af konstdikter i 
romansform. I fråga om textbehandlingen går han till väga 
på samma sätt, som man ännu vanligen gör i England: han 
»kollationerar», d. v. s. samlar de olika dragen ur alla till-
gängliga varianter — en onaturlig metod som otta skapar 
riktiga vidunder till »folkvisor» — ock fyller därjämte ur egen 
fatabur traditionens luckor. I helt annan anda arbetar den 
kände litteraturhistorikern THEOPHILO BRAGA, som i flere om-
sorgsfulla samlingar gjort den portugisiska folkdikten tillgäng-
lig för vetenskapen, samt i anmärkningar till dessa samlingar 
ock i en historia da poesia popular portugueza framstält resul-
taten af sina omfattande undersökningar. Hans samlingar 
hafva för oss så till vida ett särskildt intresse, som han fått 
en del af materialet till de samma genom studenter vid univer-
sitetet i Coimbra. BRAGA har också utgifvit TEIXEIRA SOARES' 
rikhaltiga samlingar från Azoriska öarne. Senare har ESTACIO 
DA VEIGA lemnat en efterskörd från Algarve. Två tidskrifter, 
A harpa ock Bevista occidental innehålla åtskilliga uppsatser 
om folklitteratur, särskildt af COELHO ock BRAGA. Dialekterna 
åter äro terra incognita. Portugal visar öfver hufvud icke 
många tecken till lif. — Baskiskan tillhör icke kretsen af de 
språk ock folk, med hvilka min korta redogörelse befattar 
sig. Jag bör dock i förbigående anmärka, att en engelsman, 
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WEBSTER, utgifvit en samling omedelbart ur folkets mun häm-
tade baskiska sagor, som lära vara af betydligt intresse ra.. 
En spansk samling af DE GOIZUETA är något äldre. I San 
Sebastian utgifver eller utgaf MONTEROLA sedan 1876 månads-
vis under titeln caneionero vaseo baskiska folkvisor med 
spansk öfversättning 110.  Dialekterna äro undersökta af prins 
BONAPARTE. 

Uti Italien'" intaga dialekterna en egendomlig ställning. Det 
italienska litteraturspråket är mera än något annat ett arti-
ficielt språk utan rätt samband med det lefvande lifvet, grun-
dadt visserligen på toskanskan, men utbildadt under infly-
tande af latin ock äfven franska (provencalska); det hvarken 
är eller har någonsin varit talspråk. Många mycket olik-
artade förslag till förändring af detta förhållande hafva fram-
stälts ock i alla tider vållat mycket split, språstrider till hvilka 
intet annat land ägt något motstycke. MANZONI, författaren 
till /promessi sposi, formulerade (1868) det förslag, redan förut 
af honom ock andra antydt, att man skulle vända sig till den 
lefvande toskanskan för att få ett lefvande italienskt språk. 
I sammanhang med förslaget står en under utgifning varande 
ny ordbok för italienskan I", ock som en yttring af samma 
sträfvan har man att anse FANFANIS ock RIGUTINIS ordböcker 
för talspråket112. En stor del af de yngre författarne sluter sig 
till denna riktning, ehuru hon naturligtvis blott småningom kan 
vinna mark. Svalget mellan litteratur ock tal har, som man 
kunde vänta, haft till följd, att något gemensamt italienskt tal-
språk icke egentligen funnits, utan äfven de bildade tala i de 
olika landsändarne den lokala dialekten. Det turinska hofvet 
talade vid ett besök i Venedjg Piemonts dialekt ock fick svar 
på venetianska. Landet har därjämte intill senaste tid varit 
splittradt i en mängd småstater, hvilkas förbindelser ej alltid 
varit af vänskaplig art. Det blir därigenom delvis förklarligt, 
att de olika målen äro mycket skilda, att den veka södern med 
sin rikedom på vokaler icke förstår den sträfvare norden, som 
hopar konsonanterna. De centrala dialekterna, som stå litte-
raturens språk närmast, äro vidt skilda från de periferiska: 
de södra ock västra i Kampanien, Apulien ock Kalabrien, på 
Sicilien, Sardinien, Korsika; de galliska i Piemont, Lombardiet 
ock Emilien; , Venedigs längst i nordost. Den litterära ita- 



486 	LANDSMÅL SFÖRENINGARNES FEST I UPPSALA NOV. 1 8 7 9. 	40 

lienskan måste af en stor del italienare studeras som ett 
främmande språk med tillhjälp af grammatik ock ordbok. Häri 
har man att söka förklaringen till det förhållande, att Italien är 
mycket rikt på ordböcker öfver de olika landsmålen, rikare än 
något annat land, ock att intresset för språkstudier i Italien i 
alla tider varit mycket lifligt. Förteckningen öfver ROMAGNOLIS 
samling af sådana ordböcker "3  innehåller 216 nummer. Bland 
dem träffar man så gamla som SCOBARS för siciliskan i två 
delar från början af 1500-talet, DEL BONOS ock PASQUALINOS 
från medlet ock senare hälften af förra århundradet, bägge i 
flere band. Största delen förskrifver sig dock från det tid-
skifte, med hvilket vi nu närmast sysselsätta oss. De fördela 
sig på de olika årtiondena efter 1800 i förhållandet: 3, 5, 12, 
13, 18, 36, 38, P; således på 1850-talet dubbelt så många 
som på det närmast föregående. Flere af dem hafva upp-
lefvat många upplagor. Högsta siffran, 41, kommer på Sici-
liens räkning; därnäst finnas 29 för Neapels, 16 för Venedigs, 
14 för Toskanas, en mindre för Bolognas, 12 för Pienionts 
mål o. s. v. Att de i första rummet eller uteslutande afse det 
praktiska behofvet, finner man af titlarne, som ofta bestämma 
dem till ungdomens eller skolornas bruk eller beteckna dem 
som gillade af skolråd eller som husordböcker o. s. v. De 
inledas ofta af några grammatiska iakttagelser eller filologiska 
notiser, men sakna i allmänhet vetenskaplig hållning ock äro i 
synnerhet ofta i fråga om ordens härledning, som dylika ar-
beten pläga vara, mycket betänkliga. De förnämsta anses vara 
SPANOS för sardinskan, MORTILLAROS för siciliskan, PUOTIS 
för neapolitanskan, CORONEDI-BERTIS för Bologna, TIRABOSCHIS 
för Bergamo, BOERIOS för Vtnedigs dialekt, för att icke 
nämna FANFANIS toskanska ordbok'. Det första veten-
skapliga arbete, ock ett mycket betydande sådant, som skulle 
göra heder åt hvilken litteratur som hälst, är BIONDELLIS 
undersökning af de gallo-italiska målen 114. Han betonar dialek-
ternas vetenskapliga, historiska ock etnologiska betydelse, 
grundar sina indelningar i väsentlig mån på ljudbildningen, 
sysselsätter sig äfven med ordfogningen, meddelar ordlistor, 
språkprof från äldre ock yngre tid, redogörelser för littera-
turen. Författarens afsikt att på samma sätt behandla flere 
grupper, fullföljdes icke. Några få andra dialekter hafva också 
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blifvit gjorda till föremål för grammatiska undersökningar. 
Jag . känner ett par sådana från 1840-talet från Sardinien, en 
från 1854114. Nämner jag ytterligare NERUCCIS studie öfver 
Toskanas vålm, så torde intet annat af vikt vara utkommet 
före vårt årtionde. Under senaste tid har den italienska dia-
lektologien frambragt värk af det yppersta värde, ock Italien 
intager öfver hufvud i fråga om vetenskapliga språkstudier ett 
mycket framstående rum. I fråga om landsmålen ha vi att 
påminna oss namnen ASCOLI, MUSSAFIA, FLECHIA, CAIX, kända 
äfven å andra områden, framför alt den först nämde. Denne be-
römde lärde utgifver sedan 1873 en språkvetenskaplig tidskrift, 
Archivio glottologico italiano, som börjar med utgifvarens epok-
görande ladinska undersökningar, ock för öfrigt har »till hufvud-
ändamål att främja den vetenskapliga undersökningen af Italiens 
ännu öfverlefvande dialekter dels genom insamling af äkta 
ock nytt material, dels genom att bidraga till deras förkla-
ring» 115. Första delen inledes med en ljudbeteckning af ut-
gifvaren, i hvilken de nya tecknen bildas genom att öfver ock 
under de vanliga bokstäfverna tillsätta diakritiska bitecken; , 
en ' utväg som äfven BOEHMER ock HAEFELIN tillgripit för 
romanska dialekter. ASCOLI upptager 32 konsonanter ock 23 
vokaler, nasala oräknade, för de italienska målen. Om en So-
cietå dialettologica italiana känner jag ingenting utom nam-
net". Italien täflar mellertid nu i språkstudier med Tyskland. 

Motsvarande FIRMENICHs, WINKLERS ock andras förut 
nämda samlingar har man af ZUCCAGNI-ORLANDINI en samling 
af italienska dialekter, en annan dylik af CORAZZINI, ock den 
kände litteratören ...PAPANTI samlade ock utgaf till Boccaccio-
festen 1875 nionde novellen från första dagen öfversatt på 700 
mål117. Med den ställning Italiens dialekter i allmänhet hafva, 
kan man vara viss på att 'finna en rik provinsiell litteratur, 
dels rent folklig, i norra Italien företrädesvis med historiskt, 
i mellersta ock södra med lyriskt innehåll", dels konst-
mässig af enskilda författare, särdeles af satiriskt innehåll. 
BIONDELLIS bibliografl119  upptager ensamt för de galliska 
dialekterna (Piemont, Lombardiet, Emilien) öfver 700 titlar 
från olika tider. På landsmål skref BROFFERIO (1- 1866), 
Piemonts B&anger, ock på samma sätt flere andra norditaliska 
humorister (ROSA, RALBERTI, PORTA); på folkmål äro FUCLNIS 
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pisanska ock BELLIS romerska sonetterna likaså F anfull as 
följetonger af FERRIGNI 121. Äfven mindre tidningar utgifvas 
på dialekt; 1877 utgåfvos åt minstone tre på venetianska '22. 
Det är naturligt, att det akademiska språket icke är någon 
passande dräkt för den lättare litteraturens alster, allra minst 
när afståndet mellan tal ock skriftspråk är så stort som i Italien. 
Af stor vikt för kännedomen om folkspråk ock folklif i all-
mänhet är den utomordentliga rikedom på folkpoesi af alla 
slag på vers ock prosa, visor, sagor ock sägner, som både 
fastlandet ock öarne äga. Stora samlingar af sådant äro sär-
deles under de tio sista årtiondena med berömvärdt nit gjorda 
ock utgifna. De mest omfattande äro skalden ock läkaren GIU-
SEPPE PITRES för Sicilien 123, omfattande hela den traditionella 
litteraturen på vers ock prosa ock beräknade på femton band. 
Den liguriska folkpoesien är samlad ock utgifven af MARCO-
ALDI, Piemonts af MARCOALDI Ock NIGRA, Lombardiets af Ri-
CORDI Ock BOLZA, Venetiens af ALVERA, DAL MEDICO, PASQUA-
LIGO, RIGHI ock BERNONI, Friuls af LEICHT, ARBOIT ock 
GORTANI, Istriens af IvE, Emiliens af FERRARO, Toskanas af 
TOMMASEO ock TIGRI, Latiums af MARCOALDI ock VISCONTI, 
Markernas af MARCOALDI, BIANCHI Ock GIANANDREA, Umbri-
ens af MARZOCCHI Ock DE NINO, Abruzzos af DEL CHIARO, 
Syditaliens af CASETT1 ock IMBRIANI, Siciliens utom af PLTRE 
jämväl af VIGO, BRUNO, SALOMONE-MARINO, AVOLIO ock GUA-
STELLA, de Eoliska öarnes af BRUNO, Sardiniens af SPANO ock 
andra 124. Några af dessa ingå i COMPARETTIS ock D'ANCONAS 
under utgifning varande kollektivvärk: Canti e raeconti del 
popolo italiano 125, af hvilket åt minstone sju delar äro ut-
komna. PITRE ock SALOMONE-MARINO hafva granskat den 
siciliska folkvisans samband med historiska tilldragelser126; 
D'ANCONA ock RUBIERI också i särskilda arbeten teoretiskt 
behandlat folkvisan 126. Den förre har äfven lemnat intressanta 
upplysningar om de bland landfolket i Toskana öfliga drama-
tiska föreställningarne med profant, hufvudsakligen från medel-
tiden härntadt, innehåll (»maggi») 126.  Sagor o. d. äro samlade 
af BERNONI, BRUNDO, COMPARETTI, GIANANDREA, IMBRIANI, 
PAPANTI, PITRE, VIZENTINI 131. 1127  Som skildrare af italien-
ska folkseder hafva under de senare åren uppträdt den förut 
nämde D'ANCONA, samt AMAB1LE-GUASTELLA, TIRABOSCHI, 
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VIGO, DE NINO '28. Af ordspråk finnes en mängd samlingar 
från olika landsändar '29. Med hvilken ifver folklitteraturens 
olika arter, äfvensom folkmålen, uti Italien studeras, kan man 
sluta till af de talrika uppsatser i hithörande ämnen, som in-
rymmas i landets vetenskapliga ock litterära tidskrifter, sådana 
som Giornale di filologia romanza, Rivista europea, Nuova 
antologin, Il propughatore, Nu.ove effemeridi sieiliane, 0. 8. 
V. För två år sedan grundlade slutligen G. PITRE, byars namn 
jag ofta haft anledning nämna, samt F. SABATINI, som lofvat 
oss en samling af romerska folkets traditioner, en tidskrift 
med titel Rivista di letteratura popolare 130, som sysselsätter 
sig med alla former af folklitteratur ock folkseder. Hon in-
skränkar sig mellertid icke blott till Italien, utan upptager i 
sin ram hela den romaniska värden ock mottager bidrag äfven 
längre ifrån; till sin plan är hon altså jämförlig med den fran-
ska, förut nämda, MMus i n e. 

Norr om Italien sträcker sig i en båge, tre gånger afbruten, 
längs Alperna från Rens källor till Adriatiska hafvet, i Gran-
biinden, södra Tyrolen ock Friul en rad af folk ock tungomål, 
som vanligen gå under namnet ladinska eller retoromanska 131. 
ASCOLI har gjort de ladinska dialekterna till ämne för ett 
stort arbete, sag-gi ladini, af hvilka ännu blott första kapitlet, 
som på något mer än 500 sidor afhandlar ljudläran, utkommit; 
hufvudsakligen en frukt af värksamheten inom det under As-
COLIS ledning stående romanska seminariet vid akademien i 
Milano under läsåret 1868-69. Någon litteratur i vanlig me-
ning äga dessa mål icke, om man ej som sådan vill anse bi-
bel, katekes ock några andaktsböcker; något gemensamt reto-
romanskt skriftspråk finnes icke, ehuru gruppen för öfrigt är 
likstäld med t. ex. italienska eller franska. Utom AscoLis 
sammanfattande arbete finnas från senare årtionden monografier 
öfver enskilda mål af ALTON, GARTNER, PARINI, MITTERRUTZ-
NER, PALLIOPPI m. fl.132  Den sistnämde har jämte ett par an-
dra särskildt sysslat med ortografien ock i handskrift efterlem-
nat en ordbok. Som framstående kännare af dessa mål äro 
för öfrigt bekanta tyskarne SCKUCHARDT ock STENGEL 132. 
Engadins folkvisor äro samlade af v. FLuoil13, ock skalderna 
CARATSCH ock CADERAS134  skrifva på öfre Inndalens mål. 
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Längst i öåter, omgifna af tyskar ock ungrare, ryssar, 
bulgarer ock serber, greker ock albaner, tala rumänerna'35  i Vala-
kiet ock Moldau, Bessarabien ock Bukovina, Ungarn ock Sie-
benbfirgen ett språk, som visserligen både i grammatik ock 
ordförråd vittnar om rumänernas beroende af kringliggande 
folk, men dock alltid väsentligen hänvisar på vulgärlatinskt 
ursprung, liksom de öfriga romanska språken. Äfven på högra 
Donaustranden i Makedonien ock på istriska halfön träffas 
rumäniskt språk. Det råder inom dessa länder mycken lif-
aktighet på det litterära området. De rumäniska lärde strida 
mellertid om rättstafningen, mönstra sitt ordförråd för att göra 
detta riktigt latinskt, för att komma till ett språk, som rumä-
nerna själfva icke förstå utan att först lära sig latin; men syssel-
sätta sig mindre med det värkliga språket, som talas af det 
obildade folket. MAIORESCUS ordbok för rumänskan i Isfri en står 
tämligen enstaka jämte en afhandling af fransmannen PICOT 
om Banatets språk 136. Det påpekas som i hög grad an- 
märkningsvärdt, att de rumäniska målen, fastän utbredda öfver 
en så stor yta, äro hvarandra så lika, att de samtliga äro 
ömsesidigt begripliga, ock en rumänier från trakten af Teiss 
känner sig fullkomligt hemmastadd i Jassi. Språket söder 
om Donau (makedoromanskan) ock de i Istrien bosatta rumä-
nernas mål skilja sig dock tämligen mycket från den egent-
liga s. k. dakoromanskan. För kännedomen om folkvisorna 
år vida mer gjordt. Deras samlande kräfver mindre veten-
skaplig underbyggnad, ock de kunna alltid påräkna ett mera 
allmänt intresse. Man har flere inhemska samlingar, först af 
skalden ALECSANDRI, vidare en i sju upplagor utkommen med 
titeln Amorul (kärleken), en annan med titeln Dorul (längtan), 
en af POMPILIU, den för vetenskapligt ändamål mest använd-
bara, ock andra'37. Ett mindre antal rumäniska folkdikter fin-
nes i svensk öfversättning af STRANDBERG 138. Af folksagor, 
gåtor ock ordspråk äro ett par samlingar på folkmål utgifna 
af boktryckaren 1SPIRESCU i Bucarest, ännu andra, mer eller 
mindre mångsidiga af ARSENIE, GORJEAN M. IL, en annan af 
FuNDEscu 139. Ordspråken äro på ett förträffligt sätt samlade 
af HINTESCU, vetenskapligt bearbetade af en framstående yngre 
forskare THEODORESCU 14°. Den senare utgaf också för några 
år sedan en serie intressanta undersökningar rörande folksed 
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ock vidskepelse 141. Rumänisk folkpsykologi i allmänhet in-
gick i uppgiften för Columna lul TraIan (Trajanstoden), en 
tidskrift som utgafs af den som språkforskare ock historiker 
kände HASDEU ock bl. a. innehåller upplysningar om folkmål, 
folksagor, visor ock annan traditionell litteratur samt jämfö-
rande behandlingar af de samma 142. Tidskriften utgafs i 
Bukarest ock upplefde åtta årgångar. Så vidt jag vet, fortgå 
alt jämt Convorbiri iiterare ock Siedietårea, de förra sedan 1867 
utgifna i Jassi af NEGRUZZI, den senare i Budapest af VUL-
CANU, båda delvis eller uteslutande egnade åt folklitteraturens 
studium. I samma mån turkarnes fördärfliga välde småningom 
faller sönder, kunna de olyckliga folken på halfön mellan 
Adriatiska ock Svarta bafven åter andas ock lefva. 

Ej ens det mest blodiga förtryck har dock hunnit kväfva 
folklifvets rötter. I saga ock sång ha rumäner, greker ock 
slaver gömt sina minnen ock sitt hopp, gifvit luft åt människo-
hjärtats glädje ock sorg, eller åt sitt hat mot våldet. Sam-
tidigt med början af de rörelser, hvilka i detta århundrade 
gifvit Grekland en ny tillvaro, ock i ett vist samband med 
dessa rörelser utgåfvos de serbiska folkvisorna af VUK STE-
FANOVIC KARADJIC *), de grekiska af fransmannen FAURIEL. 
Sedan grekernaln genom eget hjältemod ock understöd af 
de lyckligare folk, som ej glömt sin skuld till 'Hellas, åter-
vunnit friheten, ha de senare själfva tagit om hand studiet af 
sitt folk ock sitt språk. EVLABIOS, MANUSOS ock ZABELIOS, 
XASI0T1S ock JEANNARAKIS hafva gjort den nygrekiska folk-
dikten tillgänglig för forskaren ock folkvännen; genom öfver-
sättningar på flere språk, på svenska af SANDER144, hafva 
en del af dess skatter blifvit tillgängliga äfven för den mindre 
språkkunnige. I Sydeuropa spelade ock spelar alt jämt röfvar-
lifvet, som bekant, en stor roll. Liksom röt varromanerna öfver 
alt varit ock äro en omtykt folkläsning, så sysselsätta bekanta 

='-‘) Grekiska, ryska, bulgariska ock serbiska namn äro, så vidt de 
varit mig i sin ursprungliga skrift tillgängliga, omskrifna efter uttalet, 
så godt sig göra låtit med användande af de vanliga bokstäfverna. 
Därvid är bufvudsakligen att märka, att C i det närmaste är = sv. tj, 
x på samma sätt tyskt Ch. I fråga om rumäniska, västslaviska ock 
äfven andra namn ock boktitlar har jag ofta nödgats utelemna diakritiska 
bitecken vid bokstäfverna. 
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röfvare mycket folkets diktargåfva. Det är ett psykologiskt 
faktum, som lätt finner sin förklaring i detta folks politiska 
ock sociala läge ock dess förhållande till den samhällsmakt, med 
hvilken röfvarlifvet först kommer i kollision. Om någonstädes, 
så var det på Balkanhalfön naturligt, att under turkiskt välde 
blott kleften eller hajduken kunde känna sig som en fri, en 
växling man, ock hans bedrifter blefvo föremål för folkets be-
undran ock kärlek: deras värste fiende var gemensam. Den 
grekiska folkvisan utgöres därföre till ej ringa del af kleft-
sånger. Af sagor känner jag blott VON HAHNS ock SCHMIDT S 
utom Grekland utgifna samlingar 145. Grekland äger nu mera 
äfven inom språkvetenskapen namn med godt rykte. Ty 
värr visa de grekiska lärde ofta en betänklig sträfvan att 
göra sitt språk så antikt klassiskt som möjligt, ock utsätta sig 
därigenom för faran att blifva främmande för folket. Icke 
nog med att de för det nya ljudsystemet alt jämt behålla forn-
grekiskans ortografi, hvarigenom t. ex. 1-ljudet kommer att 
tecknas på sex olika sätt, ock att denna ortografi är ett vä-
sentligt hinder för en säker ock fördomsfri uppfattning af dia-
lekterna: äfven gamla böjningsformer frambesvärjas ock spöka 
i deras skrifter. Mellertid äro af inhemska lärde åtskilliga 
dialekter på ett ofta mycket förtjänstfult sätt undersökta ock 
belysta, tsakoniskan af IKONOMOS, ön Thiras af ...PETALAS, 
Kretas, Cyperns, Trapesunts o. s. v. af andra 146. Ett filo-
logiskt sällskap i Atén med namnet Parnassos sysselsätter sig 
ifrigt med samlande af folkmålets ock folklifvets egenheter 147. 
Ett annat dylikt sällskap i Konstantinopel utgifver en tidskrift, 
som äfven berör vårt ämne. — De med grekerna i någon mon 
besläktade, ehuru till islam öfvergångna ock mot grekerna 
ofta fientliga albanernas folkdiktning är samlad ock utgifven 
af DE RADA "8. Albanerna sakna för öfrigt odling ock litte-
ratur i vanlig mening. 

Äfven de slaviska folkenm deltaga i den allmänna rörel-
sen, ehuru deras lit för västra Europa är tämligen okändt. Det 
främmande ock, som man förmodar, svärlärda språket, de främ-
mande bokstäfverna, splittringen i flere olika skriftspråk: 
ryska, ruteniska, bulgariska, serbiska, kroatiskam, sloveniska, 
slovakiska, bömiska, vendiska, polska; bristfälliga bokhandels-
förbindelser ock andra yttre hinder; slutligen den omständig- 
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beten, att åt minstone hälften af den vetenskapliga litteraturen, 
i alla händelser af den litteratur, som berör vårt ämne, finnes 
i tidskrifter ock andra samlingar: alt detta gör, att slavernas 
vetenskapliga ock öfver hufvud litterära värksamliet icke in-
går i den allmänna samfärdseln på samma sätt som de öfriga 
bildade folkens. Här i Sverige har kännedomen om ryskt språk 
ock litteratur varit ännu sällsyntare än i Tyskland, England eller 
Frankrike, fastän det blott är några timmars väg från Stock-
holm till Rysslands hufvudstad. Ryssland intager mellertid i 
vissa afseenden, särskildt i fråga om språkvetenskap, etnografi 
ock geografi en ståndpunkt, som ställer det fult ut i jämbredd 
med andra kulturländer. Ryssland är ett kändt hem för språk-
studier, ock det ej sedan gårdagen, ock sådana studier i strängt 
vetenskaplig anda drifvas med framgång jämväl i Bömen ock 
Polen, i Kroatien ock Serbien. Kroatien är sedan nära femtio 
år hem för ett rörligt litterärt lit'. Om man kan säga att 
panslavismens vagga är Bömen, så är Kroatien ock högskolan i 
Agram medelpunkt för sydslavernas andliga, politiska ock litte-
rära lif. Först under senare åren har man likvist börjat egna 
uppmärksamhet åt dialekterna 151. Dock kunna sådana arbeten 
SOM KOLOSOFS om Storrysslands, POTEVNJAS om Lillryss-
lands, BAUDOUINS om slaviskan i Resiadalen täfia med hvil-
ket tyskt arbete som hälst; så ock Nosovies ordbok öfvei 
hvitryskan. Två band af en storrysk dialektordbok äro ut-
gifna af vetenskapsakademien i Petersburg. Då lill- eller 
rödryskan i Galizien är skriftspråk, falla dess talrika, när-
mast i praktiskt-litterärt, icke i vetenskapligt-folkligt intresse 
skrifna grammatikor ock ordböcker utanför vårt ämne; så 
äfven slovakiska språkläror, sedan detta mål fått en, om ock 
tämligen torftig, konstnärlig odling. Jämväl på ryskt om-
råde har lillryskan fått en konstnärlig utbildning genom 
skalden SJEVCENKO ock fru MARKOVICS (pseud. Marko Vovcok) 
noveller. Lillryskan intager mot storryskan en ställning i 
vissa afseenden jämförlig med provengalskaus till franskan 
eller katalanskans till kastiliskan. Äfven Porens ock Bömens 
dialekter äro föremål för undersökningar. MALINOWSKI har 
i en akademisk afhandling behandlat ett schlesiskt-polskt 
mål. Om den polska dialektologien har dessutom Veten-
skapsakademien i Krakau inlagt vackra förtjänster, så till 
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vida som hon genom sin antropologiska kommission låtit utgifva 
en samling etnologiskt material 52, hvilket till största delen 
utgöres af uppsatser om folkmål, en afhandling om storpolskan 
af KOLBERG, ordlistor från olika delar af det gamla Polen, 
en samling bröllopstermer, gåtor o. s. v. Öfver hufvud egnas 
i etnografiska arbeten oftast mycken uppmärksamhet åt folk-
målen. Särskildt af mycken vikt för deras kännedom å,ro de 
talrika upplagorna af folkvisor ock i ännu högre grad sagorna, 
så vidt de äro i folkmål återgifna — ock de slaviska länderna 
äro på folkdiktningens område, såsom man torde hafva sig 
bekant, rikare än några andra. 

»Slaverna äro ett sångälskande folk», heter det redan i 
6:te århundradet hos Procopius '53. Från bärget ock öfver 
slätten, i huset ock på logen, där herden vaktar sin hjord, 
där ungdomen dansar vid de allmänna högtiderna, vid bröllop, 
på krogen — öfver alt ock vid hvarje tillfälle hör man, i 
synnerhet i Serbien ock södra Ryssland, antingen en hjälte-
sång ledsagad af den ensträngade guslan, den serbiska fiolen, 
eller en kärleks- eller annan »heinvisa» med följe af en tam-
bura, en sorts mandolin, eller annat stränginstrument. Inom 
somliga grenar af den slaviska stammen är epiken svagt re-
presenterad, så i allmänhet hos de västra, som tidigast kommo 
i beröring med kristendomen; medan i öster ock söder hjälte-
dikten i rikedom täfiar med lyriken. I sin enkla oskuld äger 
den slaviska folkdikten oöfverträffligt tjusande behag. De 
redan i tryck tillgängliga sawlingarne af serbiska ock ryska 
visor äro så talrika, att jag måste uppgifva alt hopp om att här 
kunna nämna ens de viktigare. Dessa samlingar uppgå, tror 
jag, till ett antal af mellan femtio ock hundra, ock jag kan på 
sin höjd nämna några få mera betydande namn 154. Den som först 
riktade uppmärksamheten på de rika skatter, som gömmas i 
den slaviska folkdikten, var den berömde VUK STEFANOVIC 
KARADJIC, som Serbiens språk, litteratur ock hela odling fia 
att tacka för sin nyfödelse. Han samlade Serbiens, Herzego-
vinas ock Montenegros visor, sagor ock ordspråk ock skildrade 
folkets EP". Från hans arbete förskrifver sig till stor del det 
nyvaknade intresse för detta slags litteratur, som sedan andra 
ock tredje årtiondena af vårt århundrade visar sig nästan öfver 
alt i Europa ock som med tiden blifvit alt kraftigare. Ock 
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på ett så utmärkt sätt har denne snillrike man utfört sitt ar-
bete, att hans samlingar, trots en mängd senare af PETRANOVIC, 
RISTIC (Bosnien), KURELAC (Kroatien), ännu alltid är hufvud-
värket. Serbiska folkvisor ha blifvit öfversatta på åtskilliga 
europeiska språk, på svenska som bekant af RUNEBERG. Ryska 
folkvisor äro samlade af RYBNIKOF, KIREJEVSKIJ, BILFER-
DING, BEZSONOF ock många andra. Rikast är södra Rysslands 
ock rutenernas folkdiktning: GOLOVATSKIJS, CUBINSKIJS, KUP-
CANKOS samlingar af folkvisor äro ej på långt när de enda 
från vårt årtionde. De historiska finner man i en mönstergill 
behandling hos ANTONOVIC ock DRAGOMANOF. LISENKOS 
är särskildt viktig för kännedomen om ryska folkmusiken, 
liksom KUHACS för den sydslaviska. Den förnämste kän-
naren af lillryskt språk ock folksed var den snillrike MAKSI-
movic, byars skrifter nu ntgifvas i en samlad upplaga ock 
utgöra ett »monumentum aere perennius». Hufvudvärket för de 
ryska sagorna är AFANASIEFS ryska folksagor i åtta band, 
som 1873 började utkomma i andra upplagan 156. Nyare bidrag 
från Sydryssland äro lemnade af RUDCENKO, DRAGOMANOF 
ock andra. Bulgariens sånger samlades af bröderna MILA-
DINOF, som med lönnmord i ett turkiskt fängelse lönades för 
den tjänst de därigenom gjort sitt folk. Turkarne hafva i 
Bulgarien som annorstädes sökt att så vidt möjligt hindra 
all odling, ock föga bättre har det grekiska presterskapet 
varit: de ena hafva sökt döda kroppen, de andra själen. Den 
bulgariska frigörelsen började på litterärt område bland emi-
granterna i Bukarest, Pest ock Odessa. Under jämförelsevis 
ogynnsamma yttre förhållanden äro äfven polsk vetenskap ock 
litteratur stadda. Polackernas nuvarande herrar äro rädda 
för att gifva den kufvade nationaliteten luft; katolskt infly-
tande är alsmäktigt i det gamla Polen, ock presterskapet har 
i alla tider merändels varit föga gynnsamt stämdt mot folklif 
ock frihet. I Polen har dessutom folket alltid varit förtrykt 
af adeln. Alt detta har dock ej kunnat hindra, att åtskilliga 
polska samlingar af visor ock sagor sett dagen. I det öfriga 
Europa är det polska folklifvet hittils mest kändt genom sina 
danser: mazurka ock polonaise; Krakaudansen (krakowiak) är 
ej mindre karaktäristisk. I Bömen ock Mären hafva tjekisk 
litteratur ock tjekiskt folklif äteruppblomstrat ock bära riklig 
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frukt äfven på det område, hvarom här är frågan. SIAMS 
vackra samling af märiska folkvisor har redan upplefvat sin 
andra upplaga. De slovakiska äro samlade af ett litterärt 
sällskap, Slovak. matica. Ett annat sällskap, Kavla, i Prag 
samlar ock utgifver bidrag till kännedom om tjekiska folket, 
hittils visor ock sagor, julsånger o. d.157  Lausitz-vendernas 
sånger ock sagor föreligga i äldre samlingar, till hvilka 
under senare år kommit ej obetydliga bidrag. — Då känne-
domen om slaviska språk utom deras eget område är så 
föga utbredd, är det lyckligt, att en del, om också i det 
hela ringa, af den nu omtalade rika litteraturen blifvit öfver-
flyttad till västerländska tungomål 158  ock sålunda blifvit till-
gänglig för hela den bildade värden. 

Äfven sådana mindre områden af den traditionella littera-
turen som trollformler, ordspråk ock gåtor äro flitigt bear-
betade, exempelvis under de senaste åren 158  hvitryska ordspråk 
samlade af Nosovic, storryska af DAL, kroatiska af DANICIC, 
lillryska gåtor af SEMENTOVSKIJ. En förträfflig kritisk upplaga 
af serbiska gåtor föreligger sedan ett par år af NOVAKOVIC. 
Andra hafva studerat bykalenclarne, folkfesterna o. s. v., ännu 
andra de traditionella rättsbruken, som för de ryska böndernas 
lif äro af så stor betydelse. För öfrigt äro alla möjliga sidor 
af folkets allmänna ock enskilda lif gjorda till föremål för iakt-
tagelser. En redogörelse för de tjekiska bröllopsbruken af 
KULDA föreligger redan i tredje upplagan160  Vill man hafva 
tilldragande skildringar af det storryska folkets andliga lit, så 
har man att tillgå ett, enligt T ytterst intressant ock kultur-
historiskt viktigt arbete på fyra delar: 1 skogarne af PAUL 
MELNIKOF (pseud. A. Pecerskij)161,  som inför oss i en alldeles 
ny värd. En motsvarande skildring af den serbiske bondens Uj 
gifver MILACEVIC, ock MEDAKOVIC har för Montenegro gjort 
samma tjänst, LJUBIC för morlakerna, COLAKOF för bulgarerna161. 
Alla de slaviska länderna, kanske med undantag af det olyck-
liga Bulgarien, äga en omfångsrik inhemsk etnografisk litte-
ratur, som icke blott skildrar seder ock bruk, klädedräkt ock 
husgeråd .rn. m., utan behandlar alla sidor af folkets inre 
ock yttre lif, sålunda äfven meddelar sånger, sagor ock ord-
språk, redogör för folkmålen o. s. v. Det mest betydande 
arbete af en enskild man på den slaviska folkkunskapens 
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område är OSKAR KOLBERGS om polska folketin, som 1857 
började med en samling folkvisor ock sedan i ytterligare åtta 
band (t. o. m. 1875) landskapsvis skildrar folklifvet från alla 
dess sidor. Om de polske mazurernas lif har man arbeten af 
KENTRZYSKI ock KozLowsKi161. Talrika sällskap med olika 
namn hafva gjort studium af folklifvet till sin uppgift. Jag har 
redan nämt några. Med namnet Matica finnes hos många slaviska 
folk sällskap, som i slaviskt-nationelt syfte arbeta för historia, 
etnografi, folklitteratur o. d.162  De förskrifva sig, dessa sällskap, 
till stor del från tiden närmast efter 1848. Man har en rutenisk, 
en serbisk, en dalmatisk, en kroatisk, en slovensk, en bömisk, en 
märisk, en slovakisk, en vendisk matica. Det är i synnerhet de 
med rikliga materiella ock personliga tillgångar utrustade ryska 
sällskapen, som utveckla en omfattande verksamhet, särdeles 
Käjserliga geografiska sällskapet i Petersburg, som numera åt 
etnografien egnar en särskild serie af sina Zapiski (memoirer), 
ock däri offentliggjort t. ex. SJEINS ock Nosovics samlingar af 
hvitryska folkvisor. Sedan 1873 finnes af sällskapet en särskild 
sydvästlig afdelning med säte i Kief, som utvecklar en liflig 
etnografisk värksamhet. Därjämte föranstaltar sällskapet veten-
skapliga expeditioner till olika delar af landet, ock frukterna af 
en sådan etnografisk-statistisk utflykt till sydvästra Ryssland be-
räknades skola fylla sju band (sedan 1872). Käjserliga natur-
vetenskapligt-antropologiskt-etnografiska sällskapet i Moskva 
utgifver också en särskild serie etnografiska arbeten af ett rikt 
ock omväxlande innehåll163. Äfven andra centrala ock provin-
siella samfund sysselsätta sig med liknande arbeten. 

Det vore mellertid mycket orätt att tro, att man företrä-
desvis sysselsätter sig med ett mer eller mindre okritiskt ho-
pande af etnologiskt material. Icke nog med att de utgifna 
samlingarne öfver hufvud äro gjorda med en omsorg ock nog-
grannhet, en säkerhet i metod ock kritik, som åt minstone 
för en stor del af dem lemnar intet öfrigt att önska. Det utom-
ordentligt rika materialet göres också genom vetenskaplig 
bearbetning på mångfaldigt sätt fruktbärande för den slaviska, 
ariska ock allmänna mytologien, kulturhistorien o. s. v. En hel 
här framstående forskare, sådana som ryssarne BUSLAJEF, MA-
LER, PYPIN, SREZNEVSKIJ, TIXONRAVOF, VESSELOVSKIJ, kroaten 
JAGIC i Berlin ock andra ställa sig i den jämförande mytologiens 



498 	LANDSMÅLSFÖRENINGARNES FEST I UPPSALA NOV. 1 8 7 9. 52 
ock sagoforskningens tjänst värdigt vid sidan af KUHN, BENFEY, 
MAX MYLLER, DE GURERNATIS, arbeta i deras anda eller följa 
deras ledning'64. Slavernas traditionella litteiatur, än lyrisk, än 
episk, än religiös, än profan, ofta sträckande sina rötter djupt 
ned i den panslaviska eller urariska forntiden, dit den diploma-
tiska historien icke når, än på mångfaldigt sätt ortibildad un-
der inflytande af kristligt-mytologiska föreställningar, som ur-
sprungligen förskrifva sig från semitiska eller forngrekiska 
källor, eller under beröringen med starnskilda asiatiska folk-
slag, stundom omedelbart lånad från ena eller andra hållet 
ock i nationell anda omarbetad, erbjuder också för forskarens 
skarpsinne ett rikt arbetsfält med löfte om rik skörd 165. Bland 
serberna är den viktigaste episka sångcykeln den, som sluter 
sig till serbernas nederlag under tsar Lazar på Trastfältet 
(Kossovo 1389), där Serbiens frihet blef turkarnes rof. Dessa 
sånger äro för några år sedan (1876) utgifna af NOVAKOVIC. 
Serbernas nationalhjälte är eljes den halft historiske, balft 
mytiske renegaten Marko Kraljevic, jämväl af bulgarerna be-
sjungen som Marko från Prilep. Liksom Holger Dansk ock 
Fredrik Barbarossa sofver han i en grotta, för att en gång 
vakna ock drifva bort arffienden, turkarne. Sydrysslands sångar-
hyllning tillhör bondesonen Ilija från Murom, hvars lit är 
ämnet för ett stort antal rapsodier. Andra sysselsätta sig med 
Vladimir den store, Ivan den förfärlige o. s. v.164  

De baltiska språken 166, hvilka närmast sluta sig till de 
slaviska, hafva genom de politiska förhållandena redan under 
århundraden varit dömda till undergång. Preussiskan är länge 
sedan försvunnen från jorden. Littauiskan talas ännu af om-
kring halfannan million bland den lägre befolkningen på båda 
sidor om Niemen167  i Preussen ock Ryssland. Då littauiskan 
saknar litteratur i vanlig mening — DONALEITIS från förra 
århundradet är det enda vittra författarenamnet, rör öfrigt 
bar man blott bibel, katekes, psalmböcker ock några andra 
andaktsböcker — så är studiet af detta språk, som i följd af 
dess ålderdomliga prägel i komparativt intresse drifves med 
mycken ifver, hufvudsakligen hänvisadt till det lefvande folk-
språket. De vanliga littauiska handböckerna af SCHLEICHER, 
GEITLER 168, KURSCHAT gifva därför äfven upplysning Oln dia-
lekterna ock meddela jämväl texter på olika mål. Ett sär- 
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skildt arbete öfver littauiska språkets dialekter finnes af Jusz-
KiEwiez in. SCHLEICHER beklagar sig bittert öfver alla de 
obehag ock mödor, som på hans resor i Littauen mötte honom 
i böndernas stugor, på värdshus ock krogar, där han måste 
uppsöka den littauiska befolkningen. Men när han hörde de 
uråldriga språkformerna, var alt glömdt, ock han blott lyss-
nade girigt. KURSCHAT blef, trots sitt käjserliga pass ock re-
kommendationsbref från biskopen, en gång gripen som förmodad 
nihilist. Som prest hade han dessutom svårt att i vissa ämnen 
komma till tals med folket. De littauiska folkvisorna, dainos, 
uteslutande af lyriskt, hufvudsakligen erotiskt innehåll, äro 
samlade af NESSELMANN 17°, men ty värr öfverflyttade till en 
enda dialekt, den s: k. höglittauiskan 171. Visor, sagor, ord-
språk ock gåtor finner man i SCHLEICHERS läsebok. En min-
dre vissamling (med rysk skrift) är utgifven i Moskva af FOR-
TUNATOF ock MILLER. Lettiskan, norr om littauiskan, hufvud-
sakligen i Kurland ock södra Liffland172, är på litteratur ännu 
fattigare. En ny samling af lettiska folkvisor "3  började för 
några är sedan utgifvas af ett Lettiskt-litterärt sällskap under 
ledning af BIELENSTEIN, den förnämste kännaren af lettiskt 
språk. En annan samling i rysk skrift ock med rysk öfver-
sättning af SPROGIS är utkommen i Vilna. 

Jag skall blott ännu egna några ord åt de finska (ugriska) 
folkm, som i Europa omgifvas af ariernas ättlingar. Ett mindre 
ungerskt dialektlexikon är utgifvet af ungerska akademien 
1838. Språkstudier drifvas i Ungern "5  i nationelt intresse med 
mycken ifver, nu mera äfven med fullkomligt vetenskaplig 
hållning, ock vidga sig med ungerskan till medelpunkt öfver 
de ugriska ock i allmänhet de altaiska språkens ock folkens 
område. De rika språkliga ock andra samlingar, hvilka den 
outtröttlige REGULY hemförde från magyarernas stamfränder i 
Finnland, Ryssland ock Asien, äro delvis utgifna af HUNFALVY ock 
BUDENZ. Tidskriften Magyar nyelvör, Som utgifves af SZARVAS, 
upptager ock belyser folkmål, folkvisor, ordspråk o. s. v. Hon 
är i det hela anlagd på allmännare spridning ock vänder 
sig till den stora allmänheten. Ungerska folksagor äro på tyska 
återgifna af MAILATH ock STIER. För estniskan, bland den 
lägre befolkningen i Estland ock norra Liffland, är motsatsen 

Sv. Landsm. N. B. I. 	 34 
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mellan högspråk ock folkmål egentligen främmande, liksom 
för rätoromanskan, vendiskan ock littauiskan. »Estern förstår 
sitt språk fullständigt blott i sin omgifnings dialekt, ett all-
mänt bekant ock brukadt skriftspråk finnes ännu icke» I". Alt 
hvad som finnes skrifvet om eller på estniska, revalsk eller 
dorpatsk, är således i viss mening dialektlitteratur. Alla äldre 
estniska språkläror ock ordböcker äro nu antikverade genom 
WIEDEMANNS grammatik ock lexikon m, till hvilka han samlat 
material under tretton sompars resor, inom språkområdet, ock 
hvilka redogöra för estniskan i hela dess omfång, som skrif-
ven ock talad. Förut hade han egnat en särskild afhandling 
åt en af de dorpatska dialekterna, dån verroestniska 178. Folk-
visornal79, viktiga icke blott för sitt innehåll, utan äfven för sitt 
egna språk, med längre, ofta äldre former — de estniska ock 
finska runornas trokeiska versmått kräfver nämligen en rike-
dom på två- ock fyrstafviga ord, som estniskan numera eljes 
icke äger — samlades något tidigare af NEUS, delvis i för-
ening med KREUTZWALD. Den senare ordnade sångerna om 
Kalevipoeg, esternas nationalhjälte, ock fylde själf på ett lyck-
ligt sätt luckorna i den poetiska berättelsen. Ett par andra 
sångsamlingar äro senare utgifna. KREUTZWALD har man 
också att tacka för tillgång till de estniska sagorna 18". Slut-
ligen är att anteckna, att den förut nämde WIEDEMANN under 
titeln Ur estniska folklifvet lemnat en samling sagor ock 
ordspråk, samt skildringar af seder ock bruk. Finnarnes 81  
folkmedvetande väktes, efter det PORTHAN riktat blicken på 
Finnlands historia ock skilsmässan från Sverige hänvisat fin-
name till dem själfva, framför alt genom upptäkten af den finska 
folkdiktens rika flöden. Sedan den äldre TOPELIUS redan 
1822 börjat framdraga finska folkets gamla runor (till lika med 
nutida sånger)182,  utkomma 1835 ock 1840 för första gången 
de berömda samlingarne af episk ock lyrisk folkdikt, Kale-
vala'83  — om den gamle Väinämöinen ock den vise Dmarinen, 
om Sampo ock frieriet till Pohjolas mö ock dess följder — 
ock Kanteletar'84, harpans dotter. Nu 

»spelar gamle Väinämöinen, 
spelar på en gång ock sjunger»; ock 
»ej fans något djur i skogen, 
springande på fyra fötter, 
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ej en varelse i luften, 
som nu icke kom att höra». 

Till ock med »den på fägring rika solen 
ock den vackra, milda månen» 

stannade sin väf på fästet. Fiskarne i hafvet ock hafvets 
gamle konung lyssnade, män ock kvinnor, gamla ock unga 
gräto, när kanteles toner första gången hördes 185  - ock nu var 
harpan återfunnen. Det var ELIAS LÖNNROT, som bland 
skogar ock kärr under mångåriga vandringar insamlade ock 
ordnade de spridda styckena. Det mesta fans i det ryska 
Karelens rökiga pörten. Innehållet härstammar dels från hed-
nisk, dels från kristen tid. Till LÖNNROT står finska folket i 
en oförgätlig tacksamhetsskuld. Hans arbeten hafva äfven för 
språket haft den största betydelse: hans upptäkter hafva riktat 
dess förråd på ord ock vändningar, ock hans finsk-svenska 
ordbok är ett jättevärk, utfördt med all den ihärdighet, kärlek 
ock omsorg, hvaraf en finne är mäktig. Nya runor ock 
sånger hafva sedan den tiden alt jämt funnits, af LÖNNROT 
ock af andra. Finska folkets ordspråk utgåfvos af LÖNNROT 
två år efter Kanteletar'87; finska folkets gåtor af samme man 
1844188; finska folkets sag-or ock berättelser 1852-63 af E. 
RUDBECK (Eero Salmelainen)188. De finska dialekterna blefvo 
först senare föremål för i vetenskapligt syfte gjorda iakt-
tagelser ock studier '°. Dessa äro, med undantag af WARE-
MUS' i Petersburg på tyska utgifna jämförande tabeller samt 
GENETZ' senaste arbete om kareliskan, alla intagna i den finsk-
svenska tidskriften Suomi. Äldre än 1870 äro blott två 
af dessa uppsatser, JÄRVINENS om Satakuntadialekten ock 
HAHNSSONS från Österbotten. Uppsatserna i Suomi äro alla, 
med undantag af JÄRVINENS nyss nämda, på finska. Från 
1870-talet förskrifva sig fem, de tre första behandlande hvar 
sitt sockenmål, den fjärde, den mest betydande, sydösterbott-
niskan, den femte folkmålet i fem socknar. GENETZ, som 
förut behandlat de kareliska målen i Suojärvi ock Salmis, har 
senast i en akademisk afbandling med mycken omsorg redo-
gjort för rysk-kareliskans ljudlära.  Han begagnar sig här- 
vid af en egen ljudbeteckning med diakritiska tillsatser öfver 
ock under de vanliga bokstäfverna. Sedan en följd af är ut-
sänder Finska litteratursällskapet expeditioner för dialekt- 
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forskning i olika delar af landet. Både AMINOFFs ock GENETZ' 
nyss nämda afhandlingar äro frukter af dylika färder. Efter 
föredömmet af den svenska föreningen i Helsingfors har slut-
ligen professor AlnAvisT därstädes bland studenterna äfven 
bragt till stånd en finsk landsmålsförening, Kotikielen seura. 
Hvad till sist lapskan'm vidkommer, som är splittrad i ett stort 
antal ofta mycket olika mål i Ryssland, Finnland, Sverige ock 
Norge, så är Enaremålet kändt genom afhandlingar af LÖNNROT 
ock ANDELIN, samt språkprof ock sagor af den senare ock 
BORG, norsk-lapskan genom FRIIS' grammatik ock läsebok, 
hvilken senare gifver sagor, ordspråk ock gåtor, samt STOCK-
FLETHS ordbok. För svensk-lapskan finnes däremot, utom 
några af ungraren BUDENZ utgifna språkprof samt en sam-
ling lapska sånger med tysk öfversättning af DONNER, ingen-
ting yngre än från förra århundradet. Lapparnes myto-
logiska föreställningar, sagor ock äfventyr äro samlade på 
norsk-danska af nyssnämde FRIIS. Om 17. DeBENs stora 
etnografiska värk öfver de svenska lapparne har jag redan 
nämt. — På finnarne CASTRÅNs ock AHLQVISTs, de ryske 
akademikerna SJÖGRENS, SCHIEFNERs ock WIEDEMANNs om-
fattande värksamhet för kännedom om öfriga finsk-ugriska 
folk ock språk: liver, vepser ock voter, tjeremisser ock mord-
viner, votjaker, permier ock syrjäner, voguler ock ostjaker 
kan jag här blott i allmännaste form hänvisa192. 

Jag slutar med den tyske skalden BODENSTEDTs ord. »Ge-
nom deras visor», säger han — ock det gäller äfven om öfriga 
sidor af folklitteraturen ock om folklifvet öfver hufvud — »ser 
man folken in i hjärtat ock lär sig värdera ock älska den bättre 
delen hos dem. Man inser, att ett inre andligt band på en gång 
omsluter dem alla ock drager dem till hvarandra. Ock ju mer 
denna insikt växer ock utbreder sig, desto bättre skola de 
lära sig se, att de hafva mer skäl att älska än att hata hvar-
andra»193. 

Efter denna flyktiga öfversikt, som dock i någon mon 
vidgat vår synkrets, vända vi åter blicken till Sverige, som 
för en svensk skall vara A ock 0, början ock slutet af hans 
sträfvan. Större länder med rikare tillgångar hafva kunnat 
göra mer än vi. Men tager man, som billigt är, hänsyn till 
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tillgångarne, så kommer Sverige icke bland de siste i folkens 
allmänna täflan att rädda sina minnen ock lära känna sig 
själfva. Ock dock är ännu blott litet g,jordt af hvad som måste 
göras. För att fullständigt lära känna vårt språk måste vi 
hafva omsorgsfult utförda grammatikor för hvarje härad, ja i 
somliga landsdelar för hvarje socken. Vi måste i den gram-
matiska behandlingen upptaga ordbildningslärau ; syntaxen, som 
hittils är så styfmoderligt behandlad, att alt hvad vi äga, är några 
knapphändiga notiser från enstaka mål; ock ännu andra delar. 
Vi måste hat va målens ordförråd fullständigt samladt, icke 
blott gamla eller ovanliga ord upptecknade; uttalet för hvarje ord 
noga utmärkt, betydelsen lika noga angifven, denna ock ord-
fogningen belyst genom talrika från folkets läppar hämtade 
talesätt. Vi måste hafva våra folksagor, visor ock melodier, 
ordspråk ock ordstäf, seder ock bruk samlade, ordnade ock 
jämförda med motsvarande företeelser hos våra stamfränder i 
väster, söder ock öster. Nu får man söka hvad som är upp-
tecknadt litet här ock litet där; ock mycket lefver ännu blott 
i allmogen B minne, ett osäkert lif nu för tiden, då så mycket 
annat tager uppmärksamheten i anspråk ock en ny odling 
alt mer utbreder sig, då lättare samfärdsmedel småningom göra, 
att hela befolkningen snart beständigt är på resande fot ock 
hem ock härd förlora sin gamla betydelse. Det är således 
icke nog med att mycket är att göra. Hvad som skall göras, 
måste göras ju förr, ju hällre. Om femtio år fins kanske icke 
tiondedelen i behåll af hvad som i dag finnes. Annat har 
kommit i stället, men det är nytt, ock det gamla är förloradt, 
ock de källflöden till föryngring ock styrka, som i detta ligga, 
äro utsinade, om vi ej i tid bereda dem hägn ock skydd. 

Noter. 
Sv. landsm. I. 1. S. 4 if. 
Bibliographie de Parchåologie pråhistorique de la Suåde pendant 

le XIX' siåcle par 0. MONTELIUS. Sthm 1875. 8. 93-106. 
Jfr M. MULLER, Lectures on the science of language. Vol. I. Lect. V, 

samt TE. BENIPEY, Gesch. der sprachwissenschaft. Mlinchen 1869. S. 357 ft 
Ett annat med SCHLEGELS ock BOPPS ungefär samtidigt arbete, som kan 
göra anspråk på att som epokgörande nämnas bredvid deras, är R. K. 
RASKS Undersogelse om det gamle nordiske eller islandske sprogs oprin 
delge. Kbhvn 1818. 
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Die nibelungensage nach ihren ältesten iiberlieferungen von E. Kom 
Grimma 1872. S. 1. 

Grammatica suecana, äller: enn svensk språk- ock skrifkonst. Sthm 
1696. Företalets 5:e sida. 

ERIK BENZELIUS d. y.
' 
 son till ERIK BENZELIUS d. ä., f. 1675, cl. 

1743; bibliotekarie i Uppsala 1702, senare professor i teologi, biskop i Gö-
teborg ock Linköping, slutligen ärkebiskop liksom fadren; en af Sveriges 
lärdaste män, hvilken 1700-talets litteratur har att tacka för mycket. Se 
Biogr. lex. II. Sthm 1875. 

›Fando audivi 	 E. BENzEurrm, tum lincopensem prffisulem in 
comitiis regni publicis ordinis sui sociis auctorem fuisse, ut subcisivas 
quasdam horas ejusmodi collectioni impenderent, et speciatim ab Ostrogo-
thim pastoribus, ut suam quisque symbolam conferrent, expetiisse.) S. ULL-
GRUND, Disp. de dialectis linguw sviogoth. sub prws. J. INRE. Ups. 1756. 
S. 11. Därifrån är uppgiften intagen i Swenska Mercurius 1757, aug., s. 
237, ock från Mercurius i Biogr. lex. 

J. 'ETRE, Swenskt dialect lexicon. Ups. 1766. Företalets 8:e sida. 
A. st., 7:e sidan. Jfr Ullgr. a. a. s. 11 f. Det ser ut, som skulle 

BENZELIUS tidigare haft för afsikt att utgifva sin samling, den han pro-
visoriskt kallade Dialectologia svecica, att dömma af ett yttrande till bro-
dren G. BENZELSTIERNA i bref af den 14 sept. 1737. Se Brefwäxl. imel-
lan E. Benzelius cl. y. och G. Benzelstierna; utg. af  J. H. LiiAN. Link. 
1791. S. 276. 

För de fullständiga titlarne på detta ock samtliga senare an-
förda skrifter om svenska mål hänvisar jag till LEFFLERS afhandling Om 
konsonantljuden i de svenska allmogemålen. 1. Ups. 1872. S. 1-VI, samt 
Sv. landsm. I. 6, s. 265-267. 

ALMQVISTS Ordbok öfver svenska språket (A-Brand. Örebro 
1842-44) upptager äfven dialekternas ordförråd, så vidt detta för A. var 
kändt. 

Bidr. t. kännedom af Finlands natur och folk, utg. a Finska ve-
tenskaps-societeten. 28 h. Helsingf. 1878. 

Senare erfar jag, att äfven blekingska nationen vid Lunds univer-
sitet bildat en landsmålsförening, hvadan man altså har fyra i Lund. 

J. EENBERG, professor i praktisk filosofi i Uppsala, f  1709. Ett 
›Extract utaf J. EENBERGS dissertatione epistolica till Högwyrd. Hr Bisko-
pen Doct. JESPER SWEDBERG angående Dahlska språket och dess jämfö-
rande med Göthiskan och Isländskan anno 1703», 29 bl. 4:o, fins i Upps. bibl. 
Jfr NÄSMAN, Hist. lingvH dalek. Ups. 1733. S. 19, 40 o. fierst. -1 samma 
bibl. finnas äldre ordlistor, bl. a. från Småland (Västbo) ock Norrland, af 
hvilka förmodligen somliga kunde förtjäna att tryckas. 

Afskrift i Upps. bibl. inneh. ljudlära. Nyrenska samlingarne skola 
finnas på Linköpings bibliotek. Där bör då också finnas den ordsamling, 
hvarom talas i IHRES dialektlex., företalets 7:e sida, samt i Norrköpings 
veko-tidningar 1766. N:o 13, 15-17. 

Se NOREEN, Fårömålets ljudlära i Sv. landsm. I. 8, s. 288, 290. 
MONTELIUS, Bibliogr. s. 94. 
Dessa samlingar, 50 ark folio, öfverlemnades i jan. 1880 af dr 

SYLVANDER till föreningen. De innehålla en ansenlig mängd provinsord, 
upptecknade under samlarens yngre är. Jfr RIETZ' Ordb. s. VI. 

Af skolläraren K. NILSSON i Lösen. Se föret. till hans senare ut-
komna Muntra folklifsbilder från östra Blekinges strandbygd och skärgård. 
Barlskr. 1879. 

Af stud. J. NORDLANDER för Multråmålet i s. Ångra. (jfr BLOM-
BERG, Ångermanländska bidrag. Hernösand 1877. 8. IV ock VII); af den 
samme för härjedalskan; af stud. J. JONSSON för Jämtland. - Här kan 
tilläggas, att dr UNANDER samlat material till en ny, betydligt ökad upp- 
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laga af sin ordbok öfver Västerbottens mål ock har till sitt förfogande 
prosten LINDERS ock dr WIDMARES samlingar. 

Sv. landsm. I. 6, s. 268. FREUDENTHAL i bref af d. 3 okt. 1879. 
VENDELL har lofvat tidskriften en särskild redogörelse för Runö-Nukk-målet. 

Ur FREUDENTHALS nyss anförda bref. 
Att framställa ock gifva skäl för de grundsatser, som i allmänhet 

ock på särskilda punkter varit de ledande vid uppställningen af landsmåls-
alfabetet, skall blifva föremål för en särskild uppsats, som jag hoppas 
snart kunna lemna i allmänhetens händer. Jag skall därvid inledningsvis 
lemna en granskning af en mängd på andra håll framstälda förslag. För 
landsmålsalfabetets historik finner man de erforderliga upplysningarne dels 
i inledningen till min afhandling om alfabetet (Sv. landsm. I. 2), dels i den 
redogörelse för Uppsalaföreningarnes samfälda utskotts värksamhet, som 
skall lemnas i den allmänna redogörelsen för nämda föreningar. 

Jfr min uppsats Beteckningssätt för de svenska landsmålens språk-
ljud utom landsmålsalfabetet, som skall ingå i 2:a bandet af Sv. landsm. 

Förteckning öfver folksånger, melodier, sagor och äfventyr från 
det svenska Österbotten, i handskrift samlade af d:r J. 0. I. RANCKEN. 
Nikolaistad 1874, samt Några prof af folksång och saga i det svenska Öster-
botten, meddelade af 0. RANCKEN i Finska Fornm.-fören. tidskr. 

C. SÄVE har efterlemnat en samling Folkvisor och gotländska pol-
skor (C. SÄVES boksamling nr 4141). En del Polskor och högtidsstycken 
från Gotland för violin är under utgifning hos Bagge (H. 1, 2. 1879). Musik-
direktör SöDLING i Västervik är i besittning af mycket omfångsrika uppteck-
ningar, af hvilka blott ganska litet hittils kommit till allmänhetens kännedom. 

IVAR AASEN född på gärden Aasen i Sondmor 1813; först skol-
lärare. Fick 1842 med anledning af en afhandling om sin hembygds folk-
mål ett årligt understöd af Videnskabernes selskab för att samla material 
till en norsk ordbok, till en början för Bergens stift. Reste sedan äfven 
i det nordan- ock sunnanfjälska Norge intill 1847, då han bosatte sig i 
Kristiania för att genomgå ock bearbeta sina samlingar. Sedan 1850 har 
han årlig lön af staten, 300 sp. ur Oplysningsvmsenets fond. Hans vikti-
gaste arbeten: 

Det norske folkesprogs grammatik. Krist. 1848. XVI+ 239 s. 8. - [2:a 
uppl. =] 

Norsk grammatik. Christ. 1864. XVI+ 639 s. 8. 
Ordbog over det norske folkesprog. Krist. 1850. XVI+ 640 s. 8. - [2:a 

uppl. 
Norsk ordbog med dansk forklaring. Christ. 1873. XVI+ 976 s. 8. 
Sondmorsk grammatik eller kortfattet underretning om bygdemaalet 

paa Undra«. Eegsmt 1851. 46 s. 8. 
Prover af landsmaalet i Norge. Christ. 1853. VI-- 120 s. 8. 
Norske ordsprog samlede og ordnede. Christ. 1856. XXIII+ 256 s. 8. 
Jfr KRAFT(-LANGE), Norsk forf.-lex. Christ. 1863. S. 10. - Hvad som före 

AksEN fans inskränker sig till läkaren HALLAGERS Norska ordsamling från 1802 
ock ett par arbeten från förra århundradet. Senare har H. Rosa i Nyt norsk 
tidskrift I, s. 55-68, 207-216, 277-289, meddelat tillägg till AAsENs ordbok. 

Hr 0. E. NORÉN har senare i Stockholms dagblad 1879, nr 270 i 
en artikel Om de svenska landsmålsföreningarna och det norska >målstraevet> 
upplyst, att >det norska samlaget ock andra för det norska landsmålets 
samlande ock bearbetning inrättade samfund> varit den närmaste förebil-
den för den första svenska landsmålsföreningen - hvars stiftare hr No-
DAN är -, i hvilket fall mellan det norska målstrmvet ock de svenska 
landsmålsföreningarne skulle finnas ett omedelbart samband. 

Norske folkeviser, samlede og udgivne af M. B. LANDSTAD. Christ. 
1853. XIX +867 s. samt 26 , bl. musik. 8., 

GRIMSON, M. og ARNASON, J. Islenzk mfintSri. Reykjavik 1852. 
VIII+ 144 s. 8. 
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MAuREE, K. Isländische volkssagen der gegenwart vorwiegend nach miind-

licher iiberlieferung gesammelt und verdeutscht. Leipz. 1860. VII+ 352 
s.8. 

ARNA.SON, J. Islenzkar pj6dsögur og wfintSri, 1, 2. Leipz. 1862, 64. 
XXXIII+ 666, 581 8. 8. 
MAURER har samlat sina sagor under resor på Island. GitimsoN ock 

ARNASON , flngo en stor del af sina från lärjungar i Reykjaviks skola. Jfr in-
ledn. till AnNAsoNs samling. öfversättningar af C. ANDERSEN Kbhvn 1877, 
G. A. KROGH Christ. 1863. 

31. Om danska mål i allmänhet (1850-): 
DYBLUND, F. Udsigt over de danske sprogarter. Kbhvn 1857. 74 s. 8. 

Om västdanska: 
HAGERUP, E. Om det danske sprog i Angel. Kbhvn 1854. - 2 udg. besör- 

get af K. J. LYNGBY. 1867. XXXVI+204 s. 8. 
Bemmrkninger over sprogforholdene i Angel, samt nogle sprogpraver. 
Kbhvn 1855. - Ur hist. tidskr. 

KOK, J. Det danske folkesprog i Sanderjylland forklaret af oldnordisk, 
gammeldansk og de nynordiske sprog og sprogarter. 1, 2. Kbhvn 
1863, 67. 433, 517 s. 8. 

LYNGBY, K. J. Bidrag til en sanderjysk sproglwre. Sprogartens forhold 
til de ovrige danske. Dens forgreningar. Sproglmre for Braderup (Kwr 
herred). Kbhvn 1858. VIII+ 107 s. 8. 

Udsagnsordenes böjning i jyske lov og i den jyske sprogart. Kbhvn 
1863. 125 s. 8. 

MÖRK HANSEN, M. Oplysninger og bemmrkninger om det danske folkesprog 
i Sonderjylland. Kbhvn 1854. 52 s. 8. 

VARMING, L. Det jydske folkesprog grammatisk fremstillet. Kbhvn 1862. 
XVI+ 264 s. 8. 
Något tidigare är C. F. ALLEN, Om sprog- og folkeeiendommelighed i 

hertugdammet Slesvig eller Sonderjylland. Kbhvn 1848. Att halföns mål 
blifvit så flitigt bearbetade, har hufvudsakligen sin grund i politiska för-
hållanden [danskt )( tyskt]. På jutskt folkmål har BLICHER skrifvit no-
vellen E binnstow. 

För öarnes mål är man inskränkt-till upplysningarne hos DYR-
LUND (ock JEssEN) samt 
ADLER, A. P. Prove paa et bornholmsk dialekt-lexikon. 1, 2. Kbhvn 1856. 59 s. 8. 
Bornholmsk ordbog, udg. af  lmrere. Ranne 1873. 78 s. + 10 opag. 8. 

Bidrag tu l en ordbog over gadesproget og saakaldt daglig tale 
af V. KRISTIANSEN [pseud.]. Kbhvn 1866. XII+ 440 s. 8. 

Af danska ordspråk är den äldsta samlingen den för öfrigt halft 
mytiske PEDER LAALES, första gången trykt 1506, sedan flere gånger, bl. a. 
af R. NYERUP 1828. Den största samlingen, som ligger till grund för alla 
följande är af PEDER SYV, en man hvilken danska språket har att tacka 
för mycket (se Peder Syv. En literwrhistorisk studie af F. WINKEL-
HORN. Kbhvn 1878.), i två delar utgifven 1682 ock 1688. De viktigaste 
senare samlingarna äro: 
GRUNDTVIG, N. F. S. Danske ordsprog og mundheld. Kbhvn 1845. VIII+ 

115 s. 8. 
MOLBECH, C. Danske ordsprog, tankesprog og riimsprog. Kbhvn 1850. LX 

+386 s. 8. 
Kox, J. Danske ordsprog og talemåder fra Sonderjylland. Kbhvn 1870. 

XV +188 s. 8. - Slutligen: 
Dansk ordsprogs-skat eller ordsprog, skjnatesprog, rimsprog, mund-

held, talemaader, tankesprog m. m. efter trykte og utrykte kilder. Sam-
lede, ordnede og udgivne af E. MAu. 1, 2. Kbhvn 1879. VIII + 680, 639 
s. 8. - med öfver 12,500 ordspråk, utom varianter, tänkespråk ock talesätt. 

Danska folksagor ock folkvisor: 
FISCHER, F. Slesvigske folkesagn. 2 udg. Kbhvn 1861. 352 s. 8. 
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GRUNDTVIG, S. Gamle danske minder i folkemunde: folkexventyr, fol-
keviser, folkesagn. 1-3. Kbhvn 1854-61. - 2 udg. 1. 1861. 

Danmarks gamle folkeviser. I-V, 2. Kbhvn 1853 -. 428, 682, 934, 
768, 390 s. 8. 

Danske folkeeeventyr, efter utrykte kilder gjenfortalte. Kbhvn 1876. 
232 s. 8. 

Danske folkeeventyr, fundne i folkemunde og gjenfortalte. Ny Saml. 
Kbhvn 1878. 235 s. 8. 

KRISTENSEN, E. T. Jyske folkeminder, isrer fra Hammerum herred. 1. Jydske 
folkeviser og toner. 2. Jyske folkesagn. 3. Gamle jyske folkeviser. 
Kbhvn 1871-76. XXXIV 386, XVI+ 346, XII+ 399 s. 8. -- 1 utg. m. 
underst. af  Samf. t. den danske literaturs fremme, 3 med underst. af  
Det jyske hist.-topogr. selskab. 

THIELE, J. M. Danmarks folkesagn. 1-3. Kbhvn 1843-60. XX + 384, XII 
+ 351, XIV+ 226 s. 8. 
En samling far öisk a kväden med fornåldrigt innehåll äro Sjiirdar 

samlede og besörgede ved V. U. HAMMERSHAIMB. Kbhvn 1851. [= Nord. 
oldskr. XII.] 212 s. 8. - om Sigurd Fafnesbane (Regin smed, Brynhild, 
Högne, Ragnar, dvärgmörna o. s. v.). Ur språklig synpunkt intressantare är 
den ursprungliga upplagan af LYNGBY (Randers 1822), som först upptecknat 
den större delen af sångerna ock söker återgifva uttalet. Tysk uppl. m. 
ordb. af  M. VOGLER. I. Paderb. 1877. Fwroisk sproglwre har man af 
HAMMERSHAIMB i Annaler f. nord. oldkynd. og hist. 1854, s. 233-316. 8. 

Jfr Die deutschen mundarten im lede. Sammlung deutscher dia-
lektgedichte. Leipz. Brockhaus, 1875. XVI+ 358 s. 8. En annan samling 
med vida större omfång är FIRMENICH-RICHARTZ' Germaniens völkerstim-
men. 1-3. Berlin 1843-67 (544, 832, 960+86 s.), hvaraf ny upplaga nu är 
under utgifning. - Det är ingenting ovanligt, att i en tysk antikvarisk bok-
katalog 5 till 10 sidor upptagas af poetisk dialektlitteratur. Jfr not 38. 

Se Prospekt på omslaget till VII. 1. af tidskriften. 
Verhandl. der XXXII versammlung deutscher philologen und schul-

männer i Wiesbaden 1877. Leipz. 1878. S. 135. Verhandl. der XXXI."' ver-
sammlung in Gera 1878. Leipz. 1879. S. 129. 

Tyska (holländska ock flamländska) dialekter 1860-1879: 
af allmännare innehåll (jfr not 35): 

WINKLER, J. Algemeen nederduitsch en friesch dialecticon. 1. 2. 's Graven-
hage 1874. XVI + 500, 449 s. 8. 

LEOPOLD, J. A. en L. Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduitsche 
dialecten in dicht en ondicht. Groningen 1876- (åtm. tre delar). 

Gnow, Ca. De diéré as man to seggt un wat's seggen. Anclam 1871. 
VI + 776 s. 8. 

De planten as man to seggt un wat's seggen. I. Anclam 1872. V + 384 s. 8. 
[STAun, F.] Das brot im spiegel schweizerdeutscher volkssprache und 

sitte. Lese schweizerischer gebäckenamen. Aus den papieren de schwei- 
zerischen idiotikons. Leipz. 1868. XII + 186 s. 8. 

Om enskilda mål: 
BENDSEN, B. Die nordfriesische sprache nach der Morunger mundart. Hrsg. 

v. M. DE VRIES. Leiden 1860. XXVI + 479 s. 8. - Gramm., språkprof. 
BERGHAUS, H. Sprachschatz der sassen. Wörterbuch der plattdeutschen sprache 

in den hauptsächlichsten ihrer mundarten. Brandenburg 1877 -. 640 s.+ 
BIRLINGER, A. Die alemannische sprache rechts des Rheins seit d. XIII jahrh. 

I. Grenzen. Jahreszeitnamen. Grammatik. Berlin, 1868. VIII+ 206 s. 8. 
Die Augsburger mundart. Augsb. 1862. III + 32 s. 8. 

DE Bo, L. L. Westvlaamsch idioticon. Briigge 1873. 1488 s. 4. 
BOUMAN, J. De volkstaal in Noord-Holland. Purmerende 1871. IV + 118 s. 8. 
TEN LOORNICAAT KOLMANN, J. Wörterbuch der ostfriesischen sprache. 1. 

A-giitjen. Norden 1879. 710 s. 8. - Fortsättes. 
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Gnow, C. Leitfaden zur plattdeutschen sprache m. besond. berlicksich- 

tigung d. siidwestl. vorpomm. mundart. Anclam 1868. VII+ 115 s. 8. 
GOEPFERT, E. Die mundart des sächsischen Erzgebirges nach den lautver- 

hältnissen, der wortbildung und flexion. Leipzig 1878. VIII+ 116 s. 8. 
GREDT, N. Die Luxemburger mundart, ihre bedeutung und ihr einfiuss auf 

volkscharakter und volksbildung. Luxemburg 1871. 63 s. (Progr.) 
v. GurTzEir, W. Wörterschatz der deutschen sprache Livlands. A-F. Riga 

1859-64. 305 s. 8. 
HALBERTSMA, J. Lexicon. frisicum. A-Feer. Haag 1874. XI+ 1044 s. 8. 
HALTRICH, J. Vorarbeiten för ein idiotikon der siebenbiirgisch-sächsischen 

volkssprache. Kronstadt 1865. 8. - Att dämma, af BARTSCHS bib-
liogr. i Germania XX, s. 460 är det »Verein för siebenbiirgische lan.
deskunde, som står i spetsen för detta ordboksarbete. 

DE HAAN-HETTEMA, M. Idioticon frisicum. Friesch-latijnis9h-nederlandsch 
woordenboek. Leeuwarden 1874. XII+ 596 s. 4. 

HETTEMA, J. M. en POSTHUMUS, R. Onze reis naar Sagelterland. Franeker 
1863. - Gramm. o. ordb. 

HINTNER, V. Beiträge zur tirolischen dialektforschung. 1-IV. Wien 1873 
--78. VlIl + 6 + 271 s. 8. 

HöNIG, F. Wörterbuch der Kölner mundart. Köln 1877. 174 s. 8. 
HöGEL, F. S. Der Wiener dialekt. Lexicon der Wiener volkssprache. 

Wien 1873. 224 s. 8. 	- 
HUNZIKER, J. Aargauer wörterbuch in der lautform der Leerauer mund-

art. lm auftrage der kantonalkonferenz. Aarau 1877. CXXXIX+ 331 8.8. 
JELLINGHAUS, H. Westfälische grammatik. Die tante und flexionen der 

ravensbergischen mundart mit einem wörterbuche. Brehmen 1877. VIII 
+156 s. 8. - S. 71--102 äfven särskildt (som disp.). 

JOHANSEN, CH. Die nordfriesische sprache nach der Föhringer u. Amrumer 
mundart. Kiel 1862. 287 s. 8. 

REHREIN, J. Volkssprache und volkssitte in Nassau. 1-3. Bonn 1872. 8. 
KNAUSS, L. T. Versuch einer schwäbischen grammatik. Reutlingen 1863. 
KöPPEN, H. Verzeichniss der idiotismen in plattdeutscher mundart, volks- 

thiimlich in Dortmund und dessen umgegend. Dortmund 1877. 67 s. 8. 
KRAMER, F. Idiotismen des Bistritzer dialektes. Bistritz 1876. 83 s. 8. (Progr.). 
LEXER, M. Kärntisches wörterbuch. Mit einem anhange : weihnacht-spiele 

u. Heder aus Kärnten. Leipzig 1862. XVIII s. + 340 sp. 4. 
MARETA, H. Proben eines wörterbuches der österreichischen volksspra- 

che. [1 u.] 2 versuch. Wien 1861, 65. XlI + 65, XI + 72 s. 8. (Progr.). 
Mi [pseud.], Wörterbuch der mecklenburgisch-vorpommerschen mundart. 

Leipzig 1876. IV -i- 110 s. 8. 
v. MUTH, R. Die bairisch-österreichische mundart dargestellt m. riicksicht 

auf den gegenwärt. stand der deutschen dialectforschung. Wien 1873. 
46 s. 8. (Progr.). 

M/EDER, A. Die letzten zeiten der ehemaligen eidgenössischen republik 
Mill/Pausen. In sprache und sittenbildern geschildert. Hrsg. v. A. 
STöBER. Millhausen 1876. VIII +123 s. 8. 

MöRIKOFER, J. C. Die schweizerische mundart im verhältniss zur hochdeut-
schen schriftsprache. N. ausg. Bern 1864. 158 s. 8. 

NERGER, K. Grammatik des meklenburgischen dialektes älterer und neue-
rer zeit. Leipzig 1869. XII+ 194 s. 8. 

PASCH, E. Das Altenburger bauerndeutsch. Altenburg 1878. V+ 114 s. 8. 
REGEL, K. Die Ruhlaer mundart. Weimar 1868. VIII+ 314 s. 8. - Gramm., 

ordb., språkprof. 
SALLmimg, K. Die deutsche mundart in Estland. Cassel 1873. IV + 69 s. 
- Lexikalische beiträge zur deutschen mundart in Estland. Leipzig 1877. 

88 s. 8. (Diss.) 
SCHMELLER, J. A. Bayerisches wörterbuch. 2, ni. des verfassers nachträ-

gen vermehrte ausgabe, hrsg. durch die histor. commission bei der 
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königl. akad. d. wiss., bearb. von G. K. FuommANN. 1, 2. Miinchen 
1872-77. XV s. + 1784 sp., XXTTI s. + 1264 sp. 4. 

ScHÖPF, J. B. Tirolisches idiotikon. Nach dessen tode vollendet von 
A. J. HOFER. Insbruck 1866. 835 s. 8. 

SCHRÖER, J. K. Die laute der deutschen mundarten des ungrischen berg-
landes. Wien 1864. [Sitz.-ber. der phil.-hist. cl. der akad. d. wiss. XLV, 
s. 187-264.] 8. 

Versuch einer darstellung der deutschen mundarten des ungrischen 
berglandes. Wien 1864. [Sitz.-ber. XLIV.] 186 s. 8. - Språkpr. o. 
ordlistor. 

Ein ausfiug nach Gottschee. Beitrag zur erforschung der Gottscheer 
mundart. 1, 2. Wien 1868-70. 242 s. 8. 

SCHIIERMANS, L. W. Allgemeen vlaamsch idioticon. Leuven 1865-70. 
XXVII + 902 s. 8. 

ScHuLLEE, J. C. Beiträge zu einem wörterbuche der siebenbiirgisch-säch-
sischen mundart. Prag 1865. XI+ 91 s. 8. 

SCHULTZE, M. Idioticon der nord-thilringischen mundart. Nordhausen 1874. 
VII+ 69 s. 8. 

SEILER, G. A. Die Basler mundart. Basel 1879. XVIII+ 364 s. 8. - 
Ordb. o. gramm. 

SPIESZ, B. Die fränkisch-hennebergische mundart. Wien 1873. X+ 102 s. 8. 
STeRENBERG, C. H. Ostfriesisches wörterbuch. Aurich 1857. 
TRACEISEL, C. F. Glossarium der berlinischen wörter und redensarten, 

dem volke abgelauscht u. gesammelt. Berlin 1873. VIII+ 68 s. 8. 
VILMAR, A. F. C. Idiotikon von Kurhessen. Marburg 1868. VIII + 479 s. 8. 
[WEGELER, J.] Wörterbuch der Coblenzer mundart. Coblenz 1869. IV + 

68 s. 8. 
Coblenz in seiner mundart und seinen hervorragenden persönlichkeiten. 
Coblenz 1876. VIII + 256 s. 8. 

WEINHOLD, K. Bairische grammatik. Berlin 1867. XVI+ 394 s. 8. 
Alemannische grammatik. Berlin 1863. VIII + 477 s. 8. 

WINKLER, J. Over de taal en de tongvallen der friesen. Leeuwarden 
1868. 53 s. 

WINTELER, J. Die Kerenzer mundart des kantons Glarus. Leipz. n. Hei-
delberg 1876. XII+ 240 s. 8. 

WOLPP, J. "ner die natur der vokale im siebenbiirgisch-sächsischen dia-
lekt. Hermannstadt 1875. 78 s. 8. (Progr.) 

Der consonantismus des siebenbiirgisch-sächsischen. Milhlbach 1873. 71 s. 
IIEBERFELDER, A. Kärntnerisches idiotikon. Klagenfurth 1862. 262 s. 8. 
ZEYNEK, G. L. Sammlung des volksthiimlichen in Temescher banat. Mund-

art. Sprachproben. Sagen. Görlitz 1865. 
y. ZINGEBLE, J. Luzernisches wörterbuch. Insbruck 1869. VI+ 80 s. 8. 

Listan är hufvudsakligen uppgjord dels efter BARTSCHS bibliografiska öf-
versikter i Germania 1865-78 (äldre årgångar hafva icke varit mig till-
gängliga), dels efter MeLDENEBS Bibliotheca philologica, dels efter anti-
kvariska kataloger. Man kan göra sig ett begrepp om tyska litteraturens om-
fång inom våra ämnen, då man i BARTsclEts nyss anförda öfversikter finner --
med inräkning af tidskriftsuppsatser för åren 1866-77 -- under rubriken 
>Mundarten> 247 titlar monografier, ordböcker o. d., 470 skrifter på dialekt; 
vidare för samma tid: 425 titlar »Mährchen und sagen> (hvaribland dock 
några slaviska, men med utelemnande af sådant som rör äldre sagor), 158 
titlar »Volks- u. kinderlieder», 277 titlar >Sitten u. gebräuche> - öfver alt 
ur räkningen utelemnadt hvad som rör England ock Skandinavien. 

Den äldre litteraturen (före 1860) finner man förtecknad i: 
Die literatur der deutschen mundarten. Ein bibliographischer versuch 

von P. TRÖMEL. Aus Petzholdt's Anzeiger der bibliographie u. bibliothek-
wissenschaft besonders abgedruckt. Halle, Schmidt 1854. 37 s. - med 
<ergänzungen> o. fortsättn. i (PANGKOPEBS o.) FRommArrNs tidskrift Die deut- 
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schen mundarten. 1-VI. 1854-59. En fortsättning af TRÖMELS biblio-
grafi lär vara att vänta af L. MORR, som gifvit en Litt&ature du dialecte 
alsacien. Bibliographie der in elsässischer mundart erschienenen schriften. 
Strassburg 1877. 22 s. 8. - N. limma, Die literatur der Salzburger 
mundart. Salzburg 1878. 31 s. 8. 

Om den allmänna fördelningen af språk ock dialekter i Mellan-Europa 
upplyser H. KIEPERTS Völker- und sprachenkarte von Deutschland und den 
nachbarländern (Berlin, Reimer), ehuru tyskan på gränserna stundom tager 
litet för stort rum. - Till orientering kan ock tjäna H. ReCKERTS Bericht 
iiber neuere deutsche mundartliche litteratur i Höpfners n. Zachers Zeitschr. 
f. deutsche philol. 3, s. 161-200. 

Ueber deutsche volksetymologie von K. G. ANDRESEN. Heilbronn 
1876. - 3 aufl. 1878. VIII+ 270 s. 8. 

Åfven HERRIGS Archiv fiir das studium der neueren sprachen 
egnar mycken uppmärksamhet åt munarterna. Enstaka uppsatser om ny-
are dialekter träffar man för öfrigt naturligtvis i alla möjliga tidskrifter 
ock andra samlingar af filologiskt eller antikvariskt innehåll. 

Verhandl. der XXX versammlung deutscher philologen und schul-
männer in Rostock 1875. Leipz. 1876. S. 122 f. 

Jahrb. des Vereins f. niederdeutsche sprachforschung. Jahrg. 1875-78. 
Bremen, Kiihtmann. 131, 180, 183, 122 s. 8. 

Korrespondenzblatt des Vereins f. niederdeutsche sprachforschung. 
Jahrg. 1-3. 1877-79. Bremen, Kiihtmann. - Upptager smärre bidrag, 
under det årsboken innehåller längre afhandlingar. 

Seventh annual address of the president to the philol. soc. 1878, 
by H. SWEET: Dr L. TOBLER on swiss-german dialects s. 47-52 (Trans. 
of the philol. soc. 1877-79, s. 419-424). 

Här kan tilläggas, att filos. fakulteten i Jena som prisämne (1800 mk) 
till 1 jan. 1883 uppgifvit: Tyska språkområdets dialekter jämte språkkarta. 

Verhandl. der X.XX versamml. 1875 in Rostock. Leipz. 1876. S. 
123 f. Verhandl. der XXXI versamml. 1876 in Tiibingen. Leipz. 1877. 5. 
177-180. Verhandl. der XXXII versamml. in Wiesbaden 1877. Leipz. 1878. 
S. 116-125, 130-132. Om KRIUTERS förslag se vidare Die deutschen 
mundarten VII, s. 305-332, samt Steinmeyers Zeitschr. fiir deutsches al-
terthum u. deutsche lit. N. F. X, s. 299-309; om MicHAELIs' i den af ho-
nom utgifna Zeitschr. fiir stenogr. u. orthogr. XXV, s. 105-126, samt The-
sen -Liber die schreibung der dialekte auf physiologischer grundlage. Von 
G. MICHAELIS. 2 bearb. Berlin 1878. - Förslag äro äfven framstälda af 
Ta. GARTNER ock J. BUCHER i Moltkes Deutscher sprachwart (VI. 20 ock 
VII. 10), som jag icke varit i tillfälle att se. 

MANNHARDTs ord i inledningen till de af honom genom riksanti-
kvarien B. E. HILDEBRAND utdelade frågorna rörande åkerbrukets mytologi. 
Hans arbeten: 

Germanische mythen. Berlin 1858. 760 s. 8. 
Die götter der deutschen und nordischen völker. Berlin 1860. 328 s. 8. 
Roggenwolf und roggenhund. Danzig 1865. - 2 aufl. 1866. 74 s. 8. 
Die korndämonen. Berlin 1868. 48 s. 8. 
Wald- und feldkulte. I, II. Berlin 1875, 77. XX+ 646, XLVIII+ 359 s. 8. 
Zeitschrift fiir deutsche mythologie und sittenkunde hrsg. von J. W. 

WOLF [I, II] ock W. MANNHARDT [III, IV]. Göttingen 1853-59. 8. 
Jfr M. Mannhardt et ses travaux, af H. G[Amoz] i Mäusine sp. 578 -582. 

Tysk sagolitteratur, folktro, seder ock bruk 1874-79 (jfr n. 38): 
BARTSCH, K. Sagen, märchen und gebräuche sus Meklenburg. I, II. Wien 

1879-80. XXV+ 524, 508 s. 8. 
DEECKE, E. Liibische geschichten und sagen. 2 aufl. Lilbeck 1878. XVI+ 319 s. 8. 
FREISAUFF, R. Salzburger volkssagen. Wien 1879. VIII+ 663 s. 8. 
FaoNrus, F. F. Bilder aus dem sächsischen bauernleben in Siebenbiir- 

gen. Wien 1879. XII+ 294 s. 8. 
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GIEBELHAUSEN, C. F. A. Mansfeldsche sagen und erzählungen. In mans-
feldscher mundart erzählt. 5 aufi. Eisleben 1875. 152 s. 8. 

GRÄSSE, J. G. Ta. Der sagenschatz des köuigreichs Sachsen. 2 aufi. Dres-
den 1873-74. 978 s. 8. 

HALTRICH, J. Deutsche volksmährchen aus dem sachsenlande in Siebenbär-
gen. 2 aufi. Wien 1877. XIV+ 364 s. 8. 

HANSEN, C. P. Sagen und erzählungen der Sylter friesen. Gard.ing 1875. 
XVIII + 222 s. 8. 

HAtrpr, A. Bamberger legenden und sagen. 2 aufi. Bamberg 1868. IX+ 360 s. 
JECKLIN, D. Volksthämliches aus Graublinden. [I]-III. Chur 1874-78. 

136, VIII+ 192, VI+222 s.8. 
BIEFER, F. J. Die sagen des Rheinlandes von Basel bis Rotterdam. 4 

aufi. Mainz 1876. IV+ 314 s. 8. 
LENGGENHAGER, H. G. Volkssagen sus dem kanton Baselland. Basel 1874. 

180 s. 8. 
PFANNENSCHMID, H. Germanische erntefeste im heidnischen und christlichen 

cultus mit besonderer beziehung auf Niedersachsen. Hannover 1878. 
XXX+710 s. 8. 

PRIEM, J. Närnberger sagen und geschichten gesammelt. 2 aufi. Närnberg 
1877. VIII+ 257 s. 8. 

RicHTER, J. W. 0. Deutscher sagenschatz. I. Sagen des Thiiringer landes. 
1-4. Eisleben 1877. 

ROTH, F. W. E. Nassaus kunden und sagen, ans dem munde des volkes, 
der chronik und deutscher dichter. 1-3. Wiesbaden 1879. 239, 176, 
224 s. 8. 

ROTHENBACH, J. E. Volksthilmliches aus dem kanton Bern. Lokalsagen 
und satzungen des aberglaubens. Ziirich 1876. 62 s. 5. 

SCHWEBEL, 0. Die sagen der Hohenzollern. Berlin 1877. VI+236 s. 8. 
SEPP, J. N. Altbayerischer sagenschatz zur bereicherung der indogerm. 

mythologie. Miinchen 1876. XVI + 735 s. 8. 
SIMROCK, K. Rheinsagen. 8 aufi. Bonn 1879. XII+ 469 s. 8. 
WELTERS, PI. Limburgsche sagen, sprookjes en volksverhalen. 1, 2. Ven-

100 1875-76. 240 s. 8. 
WITZSCHEL, A. Sagen, sitten und gebräuche ans Thiiringen gesammelt. 

Hrsg. v. G. L. SCHMIDT. Wien 1878. XV+ 342 s. 8. 
ZAPF, L. Der sagenkreis des Fichtelgebirges. Hof 1875. 186 s. 8. 	. 

En något äldre samling är: Ä. WUTTKE, Der dentsche volksaber-
glaube der gegenwart. 2 bearb. Berlin 1869. 500 s. 8. 

Med kännedom om att en samling af väderleksmärken är i gör-
ningen i Sverige (i meteorolog. anstalten i Uppsala) anför jag här: 
SCHWALBE, B. "Cher wetteraberglauben und die wetterregeln des gewöhn- 

lichen lebens. Vortrag. Berlin 1876. 43 s. 8. 
SWAINSON, C. A handbook of weather folklore: being a collection of prover-

bial sayings in various languages relating to the weather. London 1873. 
Tyska folkvisor 1874-79: 

DUNGER, II. Rundås und reimspräche ans dem Vogtlande. Mit 22 vogt-
länd. schnadahlipfl-melodien. Planen 1876. LXVI + 307 s. 8. 

FRISCHBIER, H. Preuss. volkslieder in plattdeutscher mundart. Königsb. 
1877. VIII+101 s. 8. 

DE LAFONTAINE, E. Die lnxemburger kinderreime. Luxemb. 1877. XII +62 s. 8. 
POGATSCHNIGG, V. und HERRMANN, E. Deutsche volkslieder ans Kärnten. 

1. 	2 au& 2. Graz 1879, 70. XXTI+ 396, 224 s. 
WEGENER, PR. Volksthämliche Beder ans Norddeutschland, besonders dem 

Magdeburger lande und Holstein. 1, 2. Leipzig 1879. VIII+ 432 s. 8. 
WEINHOLD, K. Weihnachtspiele und Heder ans Siiddeutschlahd und Schle- 

sien. Nene [titel-]ausg. [Graz 1853]. Wien 1875. VII+ 456 s. 8. 
HABTms.NN, A. Weihnachtlied und weihnachtspiel in Oberbayern. Mlinchen 

1875. 189 s. 8. 
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Jfr n. 48-50. Hänvisningar till sago- ock annan mytologisk folk-

litteratur finner man i inledningen (§ 4) till SIMROCKS Handbuch der my-
thologie. Äfven 5 uppl. af  detta arbete från 1878 upptager mellertid in-
gen litteratur yngre än 1867. 

Alsatia. Beiträge zur elsässischen geschichte, sage, sitte und sprache. 
Hrsg. von A. STOEBER. 1- 9. Stuttg., Mählh. u. Colm. 1851-68. 

Alemannia. Zeitschrift fiir sprache, literatur und volkskunde des 
Elsasses, Oberrheins und Schwabens, hrsg. von A. BIRLINGER. Bonn. 6 mkför år. 

BIRLINGER, A. Volkathilmliches aus Schwaben. Nebst wörterbuch 
der Schwäbischen mundart. 1-3. Freiburg in Br. 1861-63. 1016 s., samt 

- Aus Schwaben. Sagen, legenden, aberglauben, sitten, rechtsbräuche, 
ortsneckereien, Heder, kinderreime. Neue sammlung. 1, 2. Wiesbaden 1874, 
75. VIII+ 512, 535 s. 8. 

Från Elsass har man en synnerligen innehållsrik samling i Elsässer 
schatzkästel. Sammlung von gedichten und prosaischen aufsätzen in Strass-
burger mundart nebst einigen versstäcken in andern idiomen des Elsasses. 
Mit einem ›schliissele zuem schatzkästeb von A. STÖBER. Strassburg 1877. 
XX+512 s. 8. 

Die deutsche volkssage im verhältniss zu den mythen aller zeiten 
und völker, mit iiber tausend eingeschalteten originalsagen. Von dr 0. 
HENNE-AM RHYN. 2 aufl. Wien 1879. XV + 720 s. 8. 

Die deutschen volksbiicher. Gesanamelt und in ihrer ursprung-
lichen echtheit wiederhergestellt von K. SIMROCK. 1-13. Frankt. a. M. 
1845-67. - Ny uppl. 1876 -. 

Das deutsche räthselbuch. Von K. SIMROCK. 3 aufl. Frankt. a. M. 
1874. 188 s. 8. 

K. F. W. WANDER, Deutsches sprichwörterlexikon. Ein hausbuch 
f. das deutsche volk. I-V. Leipzig, Brockh. 1863 -. öfver 70 halten å 2 mk. 

En förträfflig mindre samling af ordspråk i dialekt finnes af dr E. 
HÖPER : Wie das volk spricht. Sprichwörtliche redensarten. 8 aufl. Stutt-
gart 1876. IV + 226 s. 8. - Jfr n. 38 (slutet). 

Jfr Fourth annual address of the president to the philol. society 
1875, by R. MORRIS i Trans. of the philol. soc. 1875-6, s. 1 f. Sixth annual 
address 1877, by H. SWEET, s. 10 if. Seventh annual address 1878, by H. 
SWEET, S. 38 if. 

54. A Collection of English Wqrds not Generally used etc. 1674. - 
2 uppl. 1691. Sedan omtrykt flere gånger, senast af Dialect society (se 
nedan n. 56). RAY var son af en hofslagare i Sussex, f. 1628, d. 1713; 
var först teolog ock tillhörde Trinity college i Cambridge, men förlorade 
denna ställning 1662, då han icke ville foga sig efter uniformitetsakten, ock 
underhölls sedan af sin vän ock medarbetare WILLUGBY, samt kunde ute-
slutande egna sig åt vetenskapliga sysselsättningar. RAY samlade ordspråk, 
sysselsatte sig äfven med oregelbundenheterna i den engelska ortografien 
(se An account of some errors and defects in our english alphabet, ortho-
graphy, and manner of spelling i Dialect society's upplaga af hans dialekt-
ordbok, s. 23-28) ock biträdde WILKINS vid utarbetandet af hans Philoso-
phical language. Jfr CAnus, Gesch. der zool. Miinchen 1872. S. 428-447. 
RAY påminner oss svenskar om SUNDEVALL. 

Second annual address of the president to the philological society 
1873, by A. J. ELLis, i Trans. of the philol. soc. 1873-74, s. 247 f. Third 
annual address 1874, af den samme a. a. s. 447-451. Fourth annual address 
1875, by R. MORRIS, i Trans. 1875-6, s. 139- 141. Dialeot society's Re-
ports 1873-78 (med olika häften af sällskapets publikationer.) 

English dialeot sooietyo publikationer (London, Trillaner, 8.): 
Series A. Bibliographical. 
A bibliographical list of the works that have been published, or are 

known to exist in ms., illustrative of the various dialects of english. 
Compiled by members of the English dialect society, and edited by W. 
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W. SKEAT and J. H. NOD/kl.. Part 1-III. 1873-77. IV + VIII + 201 s. - 
Inneh. mellan 1500 ock 2000 titlar. 

Series B. Reprinted glossaries. 
1-VII. North of England words; from 'A tour to the caves', by J. 

H.; 1871. Provincialisms of east Yorkshire; by mr MARSHALL; 1788. Pro- 
vincialisms of east Norfolk; by mr MARSHALL; 1787. Provincialisms of 
the vale of Glocester; by mr MARSHALL; 1789. Provincialisms of the Mid-
land counties; by mr MARSHALL; 1790. Provincialisms of west Devonshire; 
by mr MARSHALL; 1796. A glossary of words used in the west riding of 
Yorkshire; by dr WILLAN; 1811. Edited by W. W. SKEAT. 1873. VI+112 s. 

VIII-XIV. Derbyshire lead-mining terms; with a reprint of Manlove's 
'Rhymed chronicle'; by T. I. TAPPING. Derbyshire lead-mining terms; 
by T. HOUGHTON; 1681. Derbyshire mining terms; by J. MAWE; 1802. 
Words used in the isle of Thanet; by J. LEWIS; 1736. Words used in 
Herefordshire; by J. DUNCUMB; 1804. Early scottish glossary: from DUN-
CAN'S Appendix etymologite; 1595. Various provincialisms; from HEARNE'S 
glossaries; 1724-5. Edited by W. W. SKEAT. 1874. VIII + 92 s. 

XV-XVII. A collection of english words not generally used, with their 
signification and original: in two alphabetical catalogues: the one such 
as are proper to the northern, the other to the southern counties. With 
an account of the preparing and refining such metals and minerals as are 
gotten in England. By JOHN RAY, fellow of the Royal society. To which 
is appended THORESBY'S letter to RAY, 1703. Re-arranged and edited (with 
introduction, notes and index) by W. W. SKEAT. 1874. XXIX + 122 s. 

XVIII -XXII. Dialectal words; from 'KENNETT'S Parochial antiquities'; 
1695. Wiltshire Words; from 'BRurroN's Beauties of Wiltshire', 1825; com- 
pared with 'AKERMAN'S Glossary', 1842. East anglian words; from SPUR-
DENS' Supplement to Forby ; 1840. Sufiolk words; from CuLLum's History 
of Hawsted; 1813. East Yorkshire words (supplement); by mr MARsHAL; 
1796. Ed. by W. W. SKEAT. 1879. VIII + 111 s. 

Series C. Original glossaries, and glossaries with fresh additions. 
A glossary of words used in Swaledale, Yorkshire. By captain 

JOHN HARLAND. 1873. IV + 28 s. 
A glossary of words used in the neighbourhood of Whitby. By 

F. K. ROBINSON. P. I. 1875. S. 1-144. 
[II-VI.] Cleveland words (supplementary); by J. C. ATKINSON. 

An alphabet of kenticisms; by S. PEGGE; a. d. 1736. Surrey provincialisms; 
by G. LEVESON GOWER. Oxfordshire words; by mrs PARKER. South-War-
wickshire words: by mrs FRANcis. Edited by W. W. SKEAT. 1876. XIV +149 s. 

A glossary of words used in the neighbourhood of Whitby. By 
F. K. ROBINSON. P. II. 1876. XXV s. + s. 145-229. 

A glossary of words pertaining to the dialect of Mid-Yorkshire; with 
others peculiar to lower Nidderdale. To which is prefixed an outline grammar 
of the mid-Yorkshire dialect. By C. CLOUGH ROBINSON. 1876. LIX+ 164 s. 

A glossary of words used in the wapentakes of Manley and Cor-
ringham, Lincolnshire. By E. PEACOCK. 1877. V + 281 s. 

A glossary of words used in Holderness in the east-riding of 
Yorkshire. By F. Boss, R. STEAD and TH. HOLDERNESS. 1877. IV + 162 
s. - S. 5-12 gramm. Uttalet betecknadt med Ellis' »glossic». 

A glossary of words and.  phrases pertaining to the dialect of 
Cumberland. By W. DICKINSON. 1878. XXIV + 117 s. 

A dictionary of english plant-names. By J. BRITTEN and R. HOL-
LAND. P. I. 1878. X + 28 + 197 s. (t. o. m. F.). 

Supplement till VIII. 1879. S. 123-135. 
Series D. Miscellaneous. 
A history of english sounds from the earliest period, including an 

investigation of the general laws of sound change, and full word lists. By 
H. SWEET. 1874. XI+ 163 s. (=Trans. of the philol. soc. 1873-74,s.461-623). 
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The dialect of west Somerset. By F. TH. ELWORTHY, with an appen-
dix. 1875. 78 s. (= Trans. 1875 -76, s. 197-272). - Ljudlära. 

Miscellanies. 1. On the survival of early english words in our present 
dialects. By R. Monnis. 1879. 12 s. - II. On the dialects of eleven 
southern and south-western counties, with a new classification of the eng-
lish dialects. By L. L. BONAPARTE. With 2 maps. (From the Trans. of 
the phil. soc. for 1875-76). 1877. S. 13-24. 

An outline of the grammar of the dialect of west Somerset. By F. Tn. 
ELWORTHY. (From the Trans. f. 1877-79). 1877. 118 s - Forml. o. språkprof. 

Fine hundred pointes of good husbandrie. By Ta. TUSSER. The ed. 
of 1580 collated with those of 1573 and 1577. Tog. with a reprint, from 
the unique copy in the british museum, of »A hundreth good pointes of 
husbandrie» 1557. Ed. (with introd.. notes, and glosa.) by W. PAYNE and 
8. J. FIERRTAGE. 1878. XXXI + 350 s. 

Specimens of english dialects. I. Devonshire. An Exmoor scolding 
and courtship, ed. by F. T. ELWORTHY. II. Westmoreland. A bran new 
wark. Ed. by prof. SKEAT. 1879. VIII + 222 s. - Den förra med glossic-
omskrifning samt glossar. 

På omslaget angifvas som hörande till Dialect society's publikationer, 
ser. C. III: A glossary of the Lancashire dialect. By H. NonAL and G. 
MILNER. P. I. A-E. Manchester 1875. XV + 123 s. 8. - eljes utgifven 
af Manchester literary club; samt W. D. PARISH, A dictionary of the Sussex 
dialect and collection of provincialisms in use in the county of Sussex. 2 
ed. 1875. V + 148 s. 8. 

Man bar rätt att beklaga sig öfver den bibliografiska anordningen af 
dessa publikationer, hvilken i själfva värket är alldeles 6hjälplig. 

Jag känner från senare tid än 1875 (jfr n. 56 A): 
CHARNOCK, R. S. Glossary of the Essex dialect. London 1880. 4 mk 20 pf. 
JAMIESON'S Dictionary of the scottish language, abridged by J. JOHNSTONE 

New ed. rev. a. enl. by J. LONGMUIR. London, Nimmo 1877. 690 s. 8 
LEIGH, E. Glossary of words used in the dialect of Cheshire. London, 

Hamilton. 1877. 248 s. 
JACKSON, G. F. Shropshire word-book. P. I. London 1879. CIV + 128 s. 

Ett åt minstone till omfånget rätt betydande, något tidigare arbete är 
ATKINSON, J. C. A glossary of the Cleveland dialect: explanatory, deriva- 

tive and «Mcal. London 1868. LIV + 616 s. 4. 
Efter 1873 äro utgifna ordböcker eller ordlistor (jfr n. 56) för gref-

skapen Sussex (PARISE), Surrey (C, III), Essex (CHARNOCK), Oxford (C, III), 
Warwick (C, III), Lincoln (C, VI), Chester (LEIGH), Lancaster (NonAL & 
MILNER), York (C, I-V, VII), Cumberland (C, VIII, X), Salop (JAcKsoN): 
under utarbetning äro sådana för English dialect society för grefskapen 
Kent, Hants, Berks, Bedford, Somerset, Devons, Cornwall, Norfolk, Lei-
cester, Nottingham, Derby, Stafford, Westmoreland ; dessutom för Mont-
gomeryshire i Wales, samt för Skottland (MURRAY) ock Irland. Engl. dial. 
soc. Sixth rep. for 1878. § 2, 4, 5. 

Papers of the Manchester literary club. Vol. 2. Session 1875-76. 
London 1876 innehåller A bibliographical list of books illustrating the Lan-
cashire dialect. VI+ 190 + 46. Jfr slutet af n. 56. 

English dialect society. Sixth report. For the year 1878. § 10. 
The dialect of the southern counties of Scotland: its pronuneia-

tion, grammar and historical relations. With an appendix on the present 
limits of the gaelic and Lowland scoteh, and the dialectical divisions of 
the Lowland tongue. And a linguistical map of Scotland. By JAMES A. 
H. MURRAY. London 1873. Trans. of the philol. soc. 1870-72. VII+ 251 s. 8. 

A. J. ELLis, On early english pronunciation, with especial refe-
rence to Shakspere and Chaucer. 1-IV. London 1867-75. 

Eldas kallar sina olika system p al e o ty p e. glossic ock eng y-
type; SWEET har broad ock narrow romic. 
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Trans. of the philol. soc. 1875-76, s. 283 f. (MoRnis' addr. f. 
1876); samt Engl. dial. soc. 6th report for 1878. § 7. 

Nya former af engelska: 
Pennsylvania dutch: a dialect of south german with an infusion of 

english. By S. S. HALDEMAN. London 1872. VIII + 69 s. 8. 
Pidgin-english sing-song or songs and stores in the china-english dia-

lect. By CH. G. LELAND. London 1876. 139 s. 8. 
Kurzgefasste neger-englische grammatik (af WuLLscHLÄGEL). Bautzen 1854. 
>Books of americanisms, i Engl. dial. soc. Bibliogr. list, s. 166-170. 

>Slang and cant) a. a. s. 157-165; den tidigaste samlingen från 1565, 
den mest betydande [af J. CAMDEN HOTTEN:] Slang dictionary. 3 ed. 
London 1864. (Med 10,900 ord). 

A. Nicolda, Uber die dialekte der englischen sprache i Herrigs 
Archiv. B. 55, s. 383-406. N. anser Somersets, Lancashires, Yorkshires 
ock Skottlands mål för de viktigaste. - Jfr Engl. dial. soc. Bibliogr. list 
under de olika grefskapen. 

Adam B e de innehåller Staffordshire- ock Derbyshiremål; Silas 
Marn er är hemma i Warwickshire. Engl. dial. soc. Bibliogr. list, s. VIII. 

Brittiska folkvisor: 
English and scottish ballads. Selected and edited by F. JAMES °BILD. 

1-VIII. Boston 1857-64. 8. - S. XIII-X.XXIII innehålla förteckning 
&Ter äldre samlingar. Jfr också LEMCKE i Eberts Jahrb. IV, s. 1 if. 

Nyare samlingar: 
AxoN, W. E. J. Folk-song and folk-speech of Lancashire; or the ballads 

and songs of the county Palatine, w. notes on the dial. and an app. 
on Lancashire folklore. London (Manchester) 1871. 102 s. 12. 

_AYTOUN, W. E. The ballads of Scotland. 1, 2. 2 ed. Edinb. & Lond. 
1859. X0 + 288, VIII + 389 s. 8. 

BELL, R. Ballads and songs of the peasantry of England. New ed. 1865.250 s. 
BRODRICK, A. Songs of the people. (Rivington) 1866. 280 s. 12. 
CHAMBERS, R. The songs of Scotland prior to Bums. W. the tunes. Lond. 

& Edinb. 1862. 8. 6 sh. 
Popular rhymes of Scotland. New ed. Lond. 1870. 408 s. 

CHAPPELL, W. The ballad literature and popular music of the olden 
time: a collection of old songs, ballads and dance tunes, which consti-
tute the national music of England. 1, 2. Lond. 1870. 42 sh. 

DUNCATHAIL, Street ballads: popular poetry and household song å of Ire-
land. 2 ed. 1865. 310 s. 

GILPIN, S. The songs and ballads of Cumberland and the Lake country. W. 
biogr. sketches, notes and gloss. 2 ed. Carlisle (Lond. Routl.) 1874. - 
1 uppl. 1866. XIV+ 560 s. 8. 

- The pop. poetry of Cumberland a. the Lake country. Carlisle 1876. VIII+ 246s. 
GLYDE, J. The new Suffolk garland: a miscellany of anecdotes, roman-

tie ballads, descriptions, poems and songs. Lond. 1866. 460 s. 8. 
The Norfolk garland: a collection of the superstitious beliefs and prac-
tices, proverbs, curious customs, ballads and songs of the people of 
Norfolk. Lond. 1872. 405 s. 8. 

HARLAND, J. Ballads and songs of Lancashire, ancient and modern; con-
rected by T. WILKINSON. 2 ed. Lond. 1874. 560 s. 8. 

HAvLITT, W. C. Remains of the early popular poetry of England. 1-
IV. Lond. 1864-66. -, XIII + 294, VI + 321, VI + 372 s. 12. 

HAYES, E. The ballads of Ireland. I, II. 1866. 10 sh. 
INOLEDEW, C. J. D. The ballads and songs of Yorkshire, transcribed from 

private manuscripts, rare broadsides and scarce publications; w. notes 
and a gloss. 1860. XI + 319 s. 12. 

JEwrrT, LL. Ballads and songs of Derbyshire. Lond. 1867. 324 s. 12. 

Sv. landsm. N. B. 1. 	 35 
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MACKAY, Ca. The legend. and romantic ballads of Scotland. Lond. 1861. 

360 s. 12. 
MannlEmr. J. Scottish ballads and songs, historical and traditionary.-I, II. 

Edinb. 1868. XX + 710 s. 8. 
MURRAY, J. C. The ballads and songs of Scotland, in vie W of their in-

fluence on the character of the people. Lond. 1874. 220 s. 8. 
ROBERTS, J. S. The legendary ballads of England and Scotland. Lond. 1868. 

XI + 628 s. 8. 
WHITELAW, A. Book of scottish ballads: a comprehensive collection of the 

most approved ballads of Scotland, ancient a. modern. New ed. 1875. 
XV+576 s. - Äldre uppl. 1845 ock 1866. 

Ballads and legends of Cheshire. 1867. 320 s. 8. 
The ballad minstrelsy of Scotland, romantic and historical; w. notes and 

introd. on the ballad poetry of Scotland. 1871. 684 s. 8. 
Nursery rhymes: 

ELLIOTT, J. W. National nursery rhymes and nursery songs set to music. 
Lond. 1870. 8. 7 sh. 6 d. 

HALLIWELL, J. 0. The nursery rhymes of England, obtained principally 
from oral tradition. 2 ed. London 1842. XII+ 259 s. 8.- New ed. 1858. 

MÖLLER, T. A budget of nursery rhymes, jingles and ditties: together w. 
a choice coll. as weil of proverbs, as of sayings, sentences, maximes, 
phrases and riddles. 2 ed. Sopenh. 1872. 32 s. 
PERCYS foliomanuskript, som länge var otillgängligt, är nu utg. af  

J. W. HALES ock F. J. FURNIVALL, 	1867, 68. 42 sh. RITSONS samling: 
Scottish songs and ballads, är utg. i nya uppl. 1866 ock 1873 (410 s.); 
RAMSAYS The tea-table miscellany, som först väkte uppmärksamheten på 
Skottlands folkdiktning, efter 14 uppl. omtrykt i 2 voll. Glasgow 1872. 
- A collection of old ballads från 1723 är omtrykt, 1-III, Lond. 1871. 

Sångerna om Robin Hood äro samlade i 
The Robin Hood. Garlands and ballads, with the tale of the lytell 

geste: a collection of all the poems, songs and ballads relating to this 
celebrated yeoman. By J. M. GUTCH. 1, 2. London 1850. V11I+XXXVIII 
+ 391, VII + XXII + 447 s. 8. 

Ballad society utgaf för 1870-74 The Roxburghe ballads, 1-VI, 
N. with short notes by W. CHAPPELL, samt en samling Ballads from mann-

scripts I, II; ed. by W. R. MORPILL, ock en samling Love poems and hu-
morous ballads genom F. A. FURNIVALL. 

Roxb. balladerna äro äfven utg. af  Ca. HINDLEY 1873 -. 
Engelska sagor, folktro, seder ook bruk: 

BRAND, J. Observations on the popular antiquities of Great Britain: 
chiefly illustrating the origin of our vulgar and provincial customs, 
ceremonies, and superstitions. New ed. by H. ELLIS. 	Lond. 
1853-55. - Flere uppl. (1848-49: XX + 539, V 522, IV + 499 s. 8). 

CUNNINGHAM, A. Traditional tales of the english and scottish peasantry. 
New ed. Lond. 1875. 

DYER, T. F. Ta. English folklore. Lond. 1878. VIII + 290 s. 
HALLIWELL, J. 0. Pop. rhymes and nursery tales. Lond. 1849. XI+ 276 s.8. 
HARDWICK, On. Traditions, superstitions, and folklore, chiefly of Lan-

cashire and the north of England: their affinity to others in widely 
distributed localities, their eastern origin and mythical significance. 
Manchester 1872. XIX + 306 s. 8. 

HARLAND, J. and WiLxiNsoN, T. T. Lancashire folklore, illustrative of 
the superstitious beliefs and practices, local customs and usages of 
the people of the county of Palatine. London 1867. XII + 308 s. 8. 

- Lancashire legends, traditions, pageants, sports. W. an appendix con-
taining a rare tract on the Lancashire witches. Lond. 1873. 6 sh. 

HENDERSON, W. Notes on the folklore of the northern counties of Eng-
land and the borders. Lond. 1866. XXVI+344 s. 8. - Ny uppl. 1879. 
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STERNBERG, Ta. The dialect and folklore of Northamptonshire. London 

1851. XVI + 200 s. 8. - Folklore s. 129-. 
WHITCOMBE, H. P. Bygone days in Devonshire and Cornwall, w. notes of 

existing superstitions and customs. Lond. 1874. 7-11  sh. 
WHITE, J. P. Lays and legends of the english Lake country. Lond. 1873. 350 s. 
WILLIAMS, H. The superstitions of witchcraft. Lond. 1865. 310 s. 8. 
Legends of Westmoreland and the Lake district. Lond. 1868. 2 sh. 
Scarsdale; or life on the Lancashire and Yorkshire border thirty years 

ago. 	Lond. 1860. 31 sh. 6 d. 
Möjligtvis hör något af dessa arbeten till Storbritaniens keltiska be-

folkning i Skottland ock Irland, Wales ock Cornwall; hvilken anmärkning 
äfven gäller n. 67. Jfr n. 72. 

Jfr SCHMITZ, Encyclop. des philol. studiums d. neueren spr. 2 saft. 
II. Leipz. 1876. S. 250. - J. A. A. MUIR, A handbook of proverbs, eng-
lish, scottish, irish, american, Shakspearian and scriptural, and family 
mottoes. London 1873. 192 s. 12. Redan titeln är betecknande. 

J. S. BLACKIE, The language and literature of the scottish High-
lands. Edinb. 1876. S. 237. 

Brittisk-keltiska sagor: 
BOTTRELL, W. Traditions and hearthside stores of west Cornwall. 2 ser. 

Lond. 1873. IV + 300 s. 8. 
CAMPBELL. J. B'. Popular tales of the West-higlands, orally collected, w. 

a translation. 1-IV. Lond. 1860-62. 8. 32 sh. 
CARLETON, W. Traits and stores of the irish peasantry. A new ed. 1, 2. 

Dublin 1843-44. XXIV+ 427, 430 s. 8. 
CROKES, T. C. Fairy legends and traditions of the south of Ireland. New 

ed. by T. WRIGHT. Lond. 1870. XXXIV+486 s. 
RUNT, R. Popular romances of the west of England; or, the drolls tradi-

tions, and superstitions of old Cornwall. I, II. London 1865. XXIV + 
319, VIII + 292 s. 8. 

JOYCE, P. W. Old celtic romances transl. from the gaelic. Lond. 1879. 
XX+420 s. 8. 

KENNEDY, P. Legendary fictions of the irish celts. Coli. a. narrated. Lond. 
1866. IX+ 352 s. 8. 

LOVER, S. Legends and stores of Ireland. New ed. 1, 2. Lond. 1848. XXIV 
+586 s. 8. 

NAPIER, J. Folklore: or, superstitious beliefs in the west of Scotland 
within this century. Lond. 1879. VIII + 190 s. 8. 

RODENBERG, J. Ein herbst in Wales. Land u. leute, mährchen u. Heder. 
Hannover 1858. XV1.11+326+ 14 s. 8. 

Si RES, W. British goblins, welsh folklore, fairy mythologie, legends and 
traditions. W. illustr. Lond. 1879. 428 s. 8. 
Samlingar af gaeliska sånger ock musik anföras af BLACKIES. 269. Se för 

öfrigt D. CAMPBELL, Language, poetry and music of the Highland dans; w. 
illustrative traditions and anecdotes and numerous ancient Highland airs. 
Edinb. 1862. 290 s. - Om sederna MACKENZIE (Edinb. 1872) ock LOGAN 
(Inverness 1876). 

Bretonsk folklitteratur: 
BRUEYRE, L. Contes pop. de la Grande Bretagne. Paris 1875. XLVIII+ 

386 s. 8. 
HERSART DE LA VILLEMARQUE, TH. Barzaz-Breiz. Chants pop. de la Bre-

tagne, rec., trad. et  annotes. 6 ed. Paris 1866. CX.XVI+ 540 s. 8. - 1 
uppl. 1840. Om deras äkthet LuzEL, Paris 1872. 

Contes pop. des anciens bretons. I, II. Paris 1842. XV +330, 335 s. 8. 
LUZEL, F. M. Gwerziou Breiz-Izel. Chants pop. de la Basse-Bretagne 

recueillis et traduits. I, II. Lorient 1868-74. VI + 559, VII+ 584 s. 8. 
Contes bretons, recueillis et traduits. Quimperle 1870. XV+103 s. 18. 
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Veillees bretonnes. Moeurs, chants, contes et recits populaires des bre-
tons armoricains. Morlaix 1879. 2 fr. 50 c. 

PRADERE, 0. La Bretagne poetique. Traditions, moeurs, coutumes, chan-
sons, legendes, ballades etc. 'Paris 1873. XIV+466 s. 8. 

Sinvt, L. F. Proverbes et dictons de la Basse-Bretagne, recueillis et tra-
duits. Texte breton et frangais. Paris 1878. VII + 168 s. 8. 

SOUVESTRE, E. Foyer breton; traditions pop. Paris 1844. 7 fr. 50 c. - Sagor. 
TROUDE, A. et Milan', G. Le conteur breton ou contes bretons recueillis. 

Texte orig. avec trad. frang. Brest 1870. 348 s. 8. 
HINGANT, Elements de la grammaire bretonne. Treguier 1868, 

(Tryckortens dialekt). - Jfr Third annual address of the president to the 
philol. soc. for 1874, by A. J. Ellis (om keltiska af Gunoz) i Trans. 
of the philol. soc. 1873-74, s. 377-382. 

Källor för romaniska folk ock språk: Romania, EBERTS ock 
LEMCKES Jahrb. f. roman, u. engl. lit., GRÖBERS Zeitschr. f. roman. phi-
bol. (bibliogr. 1875-78); vidare P. MEYER i Third annual address of the pre-
sident to the philol. soc. (för 1874), by A. J. Ellis; ock i Fourth address (för 
1875), by R. Morris: Trans. of the philol. soc. 1873-74, s. 407-439; 1875 
-76, s. 118-133; Fn. NEUMANN, Die roman. sprachforschung in den letz-
ten beiden jahren [1875, 76] i Kuhns Zeitschr. f. vergl. sprachforsch. XXIV, 
s. 158-200; C. SACHS, tber den heutigen stand der roman. dialektfor-
schung i Herrigs Archiv. B. 54 (1875), s. 241-302. 

DL HAGBERG, Den provengalska vitterhetens återuppståndelse i 
det nittonde årh. Ups. 1873. C. G. ESTLANDER, Bidr. t. den provengalska 
litteraturens hist. Helsingf. 1868. C. SACHS, Zur neuprovenzal. litt. i Herrigs 
Archiv. B. 61 (1879), s. 427-438, - Grammatiska ock lexikaliska arbeten 
om provenealska mål har jag sammanfört med arbeten om franska i n. 
86. Bibliographie des ouvrages ecrits en patois du midi de la France 
et des travaux sur la langue romano-provengale finnes af R. REBOUL. Pa-
ris 1877. 89 s. Det provengalska folklifvets olika sidor behandlas i J. 
CRAIG, Miejour or provengal legends, life, language, literature in the land 
of the felibre. 'London 1877. VII + 496 s. 8. 

JASMIN (eller JANSEMIN), f. 1797 eller 1798, d. 1864, väkte först 
1822 en allmännare uppmärksamhet. 1835 utkom hans första samling, Las 
papilntos (papiljotterna), som intill 1860 voro spridda i 20,000 ex.; senare 
de dikter, som i öfversättning skulle heta Den blinda flickan i Castel-
Cuille, Den vansinniga Marta. De båda tvillingbröderna, En sons arbets-
vecka, Stad ock land, m. fl. 

Professor HAGBERG föreläste MISTBALS Mireio vårterm. 1873. 
ROUMANILLES hustru Roso-Arnds GnAs vann första priset, en 

violblomma af silfver, i Apt. 
Jfr P. MEYER, Ouvrages sur les patois i Revue crit. 1866. I, s. 355. 
V. E. LIDFORSS, Nykatalansk vitterhet, i tidskr. Framtiden. Ny f. 

I. 1877, s. 543-559. Jfr HAGBERG, Prov, vitt. s. 87; J. STonm, De roman-
ske sprog og folk. Brist. 1871. S. 60-79. 

De som tre gånger fått högsta priset vid jo chs flor als, förklaras 
för mestres del gay saber›. 

Katalansk folklitteratur: 
BRIE, F. P. Cansons de la term. Cants populars catalans. I-V. Bar-

cel. 1866-77. 271, 253, 276, 262, 302 s. 8. - Prisbelönt i Wien 1873 
ock Filadelfia 1876. 

MASPONS Y LAnnös, F. Lo rondallayre. Qiientos populars catalans. 1-
III. Barcel. 1872-75. 117, XVII+111, XX + 173 s. 8. 

Jochs de la infancia. I. Barcel. 1875. 
Tradicions del Valles ab notas comparativas. Barcel. 1877. IV +102 s. 12. 

HLBRECH Y VINYETA, Romancer catalå, histdrich, tradicional y de costums. 
Barcel. 1877. 306 s. 8. 
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84. Om katalanskt språk (jfr n. 103): 

DE BOFARULL, A. Estudios, sistema gramatical y crestomatia de la lengua 
catalana. Barcel. 1864. 216 s. 8. 

ESTORCQ Y SIGNES, P. Gramatica de la lengua catalana. Barcel. 1857. 
Poetica e rima de la llengua catal. Gerona 1852. 

PAnissA Y RIBAS, L. Compendi di gramatica catalana. Barcel. 1873. 8. 
PERS Y RAMONA, Historia de la lengua y de la literatura catalana. Bar-

cel. 1857. 352 s. 
SAURA, S. A. Diccionario manual 6 vocabulario completo de las lenguas 

catalana-castellana y castellana-catalana. 1, 2. Barcel. 1859-61. 383, 
592 s. - 3 ed. 1863-64. 
Katalanskans fonetik är behandlad af den i texten nämde MILÅ. Y FON-

TANALS, som också utgifvit Poetes catalans (Paris 1875). 
P. MEYER i Trans. of the philol. soc. 1873-74, s. 408 fe. 
Litteraturen om franska ock provencalska dialekter (i Frank-

rike, Belgien, Schweiz) före 1840 finner man förtecknad hos PIERQuix DE 
GEMBLOUX, Hist. littéraire, philologique et bibliographique des patois. Paris 
1841. S. 217-335. Förteckningen öfver Bibliotheque patoise du feu Bur-
gaud des Marets (1, 2. Paris 1873. 3561 nummer) har jag icke haft till-
fälle att se. I Rapport sur la bibliotheque de la societe liegeoise de litte-
rature wallonne har CAPITATNE redogjort för de flandriska dialekterna 
ock deras litteratur. Bibliographie du patois lorrain af L. JOUVE, Nancy 
1866. 30 s. 8. Den yngsta sammanfattande framställningen torde vara 
J. F. SCHNAKENBURG, Tableau synoptique et comparatif des idiomes 
populaires ou patois de la France, accompagne d'un choix de morceaux 
en vers et en prose. Berlin 1840. X + 294 s. 8. 

Litteratur efter 1840 (jfr i synnerhet n. 93, 95, 101): 
AGNEL, E. Observations sur la prononciation et le langage rustiqne des 

environs de Paris. Paris 1855. 118 s. 8. 
ÄNDREWS, J. B. Essai d'une gramm. du dialecte naentonals, avec quelques 

contes, chansons et musique du pays. Nice 1875. 80 s. 8. 
Vocabulaire franeais-mentonais. Nice 1877. 174 s. 12. 

AUDEE, L. Du langage populaire en Vendee. Napoleon-Vendåe 1857. 
ÄTER, C. Introd. å l'etude des dial. au  pays romand. Neuchåtel 1878. 36 

s. 8. (Progr.) 
An.Ys, G. Diet. des idiomes languedociens etymologique, comparatif et 

technologique. I: 1-3. Beziers 1864-67. 8. 3 fr. 
Catalogue botanique; synonymie languedocienne, proveneale, gasconne, 
quereinoise. Beziers 1871. 8. 4 fr. 

Diet. des idiomes romans du midi de la France comprenant les dialec-
tes du haut et du bas Languedoc, de la Provence, de la Gascogne, 
dn Bearn, du Quercy, du Rouergue, du Limousin, du Dauphine etc. 
T. 1-3 -. Montpellier 1877 -. 

BAUMGARTEN, J. Vorrede und probe eines ›Glossaire des idiomes popul. 
du nord et du centre de la France. Coblenz 1869. 26 s. 4. (Progr.) 

Glossaire des idiomes pop. du nord et du centre de la France. I: 1. 
Coblenz 1870. 111+160 s. 8. - Skulle utkomma i 10 häften. 

BEAUCHET-FILLAU, H. Essai sur le patois poitevin, ou petit glossaire de 
quelques-uns des mots usites dans le canton de Chef-Boutonne et les 
communes voisines. (Melle) Niort 1864. XVI + 288 s. 8. 

BORMANS, S. Vocabulaire des houilleurs liegeois. Liege 1864. 120 s. 8. 
BOUCRERIE, A. Patois de la Saintonge, curiosites etymologiques et gram-

maticales. Angoulåme 1865. 118 s. 8. (Särtr.). 
BOUCOIRAN, L. Diet. analogique et etymologique des idiomes meridionaux 

qui sont parles depuis Nice jusqu'å Bayonne et depuis les Pyrenees 
jusqu'au centre de la France, compr. tons les termes vulg. de la flore 
et de la faune merid., un grand nombre de citations prises dans les 
meilleurs auteurs, ainsi qu'une collection de proverbes locaux tires de 
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nos moralistes populaires. Nimes 1875 -. - Arb. skall blifva två 
volymer om 24 fr. hvardera. 

BRIDEL, D. Glossaire du patois de la Suisse unnande; publ. par L. FAV-
HAT. Lausanne 1866. XVI+ 544 s. 8. - Ur Mem. de la Soc. d'hist. de 
la Suisse rom. T. XXI. 

CALLET, P. M. Glossaire vaudois. Lans. 1862. 301 s. 8. 
CAUDDDAN, Dialecte bordelais, essai grammatical. Paris 1862. 2 fr. 
CENAC-MONCADT, J. E. M. Essai sur la langue et la litterature gasconnes. 1858. 
- Diet. gascon-francais (dial. du dep. du Gers), suivi d'un abrege de la 

gramm. gasconne. Paris 1863. 8. 5 fr. 50 c. 
CHABANEAII, C. Gramm. limousine. Phonetique. Parties du discours. Paris 

(Montpellier) 1876. 334 s. 8. - Ur Rev. des langues rom. 
CHABRA.ND, J. A. et A. DE ROCHAS D'AIGLIIN, Patois des alpes cottiennes 

(Brianconnais et Vallees vaudoises) et en particulier du Queyras. Gre-
noble 1877. 232 s. 8. 

DE CHAMBRUN, E. Glossaire du Morvan, etude sur le langage de cette 
contree compare avec les prineipaux dialectes ou patois de la France, 
de la Belgique wallonne et de la Suisse romande. Autun (Paris) 1878. 
=I+ 970 s. 4. 

CHA.BDON, H. Etudes sur les dialectes et les patois dans la langue franc., et 
specialement sur le dial. et  les patois du Maine. Le Mans 1869. 31 
s. 8. (Särtr.). 

CHAVEE, Diet. etymologique de la langue wallonne. Liåge 1853 -. 
- Francais et wallon, parallåle linguistique. Brux. 1857. 3 fr. 
CLESSE, M. Essai sur le patois lorrain. Patois de Filliåres (cant. de 

Longwy). 1. Gram, et textes patois. Nancy 1879. 91 s. 8. (Särtr.) 
CONSTANTIN, A. Etudes sur le patois savoyard. I. Projet d'alphabet å 

l'usage de notre patois. Annecy 1877. 20 s. 8. (Särtr.) 
CONTEJEAN, CH. Glossaire du patois de Montbeliard. Montbeliard 1876. 

282 s. 8. - Ur Mem. de la Soc. d'emul. de Montbeliard. 
CORBLET, J. Glossaire etymologique et comparatif du patois picard, an- 

cien et moderne. Paris 1851. 619 s. 8. - Gramm. o. ordb. Prisbelönt. 
CouziNit, J. P. Diet. de la langue romano-castraise et des contrees limi- 

trophes. Castres 1850. IX + 563 s. 8. 
CRAIG, D. A handbook to the modern provencal language spoken in the 

south of France, Piedmont etc. 1863. 130 s. 12. 
DAsNoY, J. B. Diet. wallon-franc., å l'usage des habitants de Luxembourg 

et des contrees voisines. Naufehåteau 1858. 509 s. 8. 
DEBITIR DU Bouc, L. Nouveau glossaire Moira pour faire suite aux °han-

sons en patois de Lille. Lille (Paris) 1867. 87 s. 8. 
DECoaDE, J. E. Diet, du patois du pays de Bray. Paris 1852. 8. 3 fr. 
DELBOULLE, A. Glossaire de la vallee d'Hyåres, pour servir å l'intelligence 

du dialecte haut-normand et å l'histoire de la vieille langue franc. 
Håvre 1876. XIX+ 344 s. 8. - Suppl. 1877. XVI + 49 s. 8. 

DomoL, H. Les patois de la Basse-Auvergne, leur gramm. et  leur litt. 
Montpellier 1877. 118 s. 8. 

DR= DU RADIER, F. Essai sur le langage poitevin. Vendee et Paris 
1867. 1 fr. 25 c. 

Du Bois, L. Glossaire du patois normand; augmente de deux tiers, et 
publ. par J. TRAVERS. Caen 1856. XLII+ 440 s. 8. 

DIIIIERIL, E. et A. Diet, du patois normand. Caen 1849. XCIX+ 222 s. 8. 
Du PEYRAT, MSM. sur les idiomes du midi de la France en general et sur 

celui du centre de la Guienne en particulier. Gramm. et gloss. Bor- 
deaux 1863. 57 s. 8. (Särtr.) 

DURAND (DE Gnos), J. P. Etudes de philol. et  linguistique aveyronnaises. 
Paris 1879. 106 s. 8. - Familj- ock ortnamn, Rouergats dial. (Särtr.) 

PÅVRE, L. Glossaire du Poitou, de la Saintonge et de l'Aunis; precede d'une 
introduction sur l'origine, le earactåre, les limites, la granna. et  la 
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bibliographie du patois poitevin et saintongeois. Niort 1868, LXXXIV 
+356 s. 8. 

Parabole de l'enfant prodigne en divers dialectes, patois de la France. 
Avec une introduction sur la formation des clialectes et patois de la 
France. Niort 1879. 160 s. 8. 

Fonnt, H. Diet. liegeois-frangais. I, II. Liåge 1860-75. XV + 440, 786 
s. 8. - Synnerligen rikhaltig. 

GARCIN, E. Nouveau diet. provengal-frangais. I, II. Draguignan 1841. 
GARY, Diet. patois frang. 	l'usage du dep. du Tarn et des dep. circon- 

voisins. Castres 1845. 
GRANDGAGNAGE, CH. Diet. etymologique de la langue wallonne. I, II. 

Liege, Brux. et Leips. 1845-80. XI+ 358, %XXVIII+ XXXIII+ 646 s. 8. 
Vocabulaire des noms wallons d'animaux, de plantes et de mineraux. 
2 ed. Liåge 1857. 2 fr. 50 c. 

Versions wallonnes de la parabole de l'enfant prodigne. Liege 1870. 
GRANGIER, L. Glossaire fribourgeois ou reeuell des locutions vicieuses usitees 

dans le canton de Fribourg. Avec suppl. Fribourg 1864-68. 270 s. 8. 
GRAS, L. P. Diet. du patois forezien. Lyon 1863. XXVII + 270 s. 8. 
HAEFELIN, F. Die roman. mundarten der Sildwestschweitz. I. Die Neuenbur- 

ger mundarten. Berlin 1874. 
Les patois romans du canton de Fribourg. Gramm., choix de poesies 
pop., gloss. Leipz. 1879. 192 s. 8. - Början äfven i Lemckes Jahrb. 
XV, s. 133 if. 

HENAUX, F. Åtudes hist. et  littéraires sur le wallon. Liåge 1843. 99 s. 8. 
D'HOMBEES, M. Diet. languedocien-frang. I. Alais 1872. 420 s. 4. 
Hoinvoitivr, S. J. Diet. provengal-franeais ou diet. de la langue d'oe an- 

cienne et moderne, suivi d'un vocabulaire frangais-provengal. 
Digue 1846-47. 4. 12 fr. 

HUBERT, J. Diet. wallon-frangais, precede d'observations sur la prononciation 
des lettres en wallon et de notions gramm. 2 ed. Liåge 1857. 3 fr. 

HUMBERT, J. Nouveau gloss. genevois, on vocab. crit. dn langage pop. de 
Geneve. 1, 2. Geneve 1852. 6 fr. 

JACLoT, Vocabulaire patois du pays messin. Paris 1854. 8. 
JAUBERT, Glossaire du centre de la France. I, II. Paris 1856-58. 667 s. 

- 2 ed. 1864. XVI + 702 s. 4. - Suppl. 1869. IV+ 164 s. (Dep. de 
l'Indre o. du Cher samt kringligg.) 

JONAIN, P. Diet. du patois saintongeois. Royan 1869. 432 s. 8. 
JORET, C. Essai sur le patois normand du Bessin. Nogent-le-Rotrou 1877. 

38 s. 8. 
JOUANCOUX, J. B. Essai sur rorigine et la formation du patois picard. 

Amiens 1873. 64 s. 12. 
JOUVE, L. Coup d'oeil sur les patois vosgiens. Epinal 1864. 115 s. 12. 
LALANNE, Glossaire du patois poitevin. Poitou 1868. (Särtr.) 
LEGBAND, P. Diet. du patois de Lille. 2 ed. Lille 1856. 8. 3 fr. 
LE HABICHER, E. Normandie seandinave ou glossaire des elements scan-

dinaves du patois normand. Avranches 1861. 117 s. 8. 
LESPY, V. Gramm. bearnaise, suivie d'un voeabulaire frangais-bearnais. 

Pan (Paris) 1858. XX + 300 s. 8. 
LBVRIER, G. Diet. etymologique du patois poitevin. Niort 1867. 195 s. 8. 
LoBRAIN, D. Glossaire du patois messin. Nancy 1876. 63 s. 8. 
LUCHAIRE, A. De lingua aquitanica. Paris 1877. 69 s. 8. (Disp.) 

Etudes sur les idiomes pyreneens de la region frangaise. Paris 1879. 
XII + 373 s. 8. 

MALVAL, F. Etude des dialeetes romans ou patois de la basse Auvergne. 
Clermont 1878. 192 s. 8. 

MARY-LAFON, Tableau historique et littéraire de la langue parlee dans le 
midi de la France et connne song le nom de langue romano-proven-
gale. Paris 1842. 335 s. 8. - Prisbelönt af Institutet. 
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MAGE, F. Souvenirs de la langue d'Auvergne; essai sur les idiotismes du 
dep. de Puy-de-Dome. Paris 1861. 260 s. 12. 

METIVIER, G. Diet. franco-normand, ou recueil des mots particuliers au 
dialectes de Guernesey, faisant voir leurs relations romanes, celtiques 
et tudesques. Jena (London) 1870. VIII + 499 s. 8. 

M[icEIEELs], L. Gramm. elementaire liegeoise (frangais-wallonne). Liege 
1863. VI + 155 s. 8 

MIGNARD, T. J. A. P. Vocabulaire raisonne et comparé du dial. et  du patois 
de la province de Bourgogne, ou etude de rhistoire et des moeurs de 
cette province d'apres son langage. Paris, Dijon 1870. 334 s. 8. 

MISTRAL, F. Lou tresor dou felibrage ou diet. provongal-frangais em-
brassant les divers dialectes de la langue d'oe moderne. Aix 1878 -. 
- Skall utkomma i 115 häften, af hvilka, så vidt jag vet, 8 äro 
komna, t. o. m. Bouioun). 

Mom-, F. Etude sur la genese des patois et en particulier du roman ou 
patois lyonnais. Paris 1873. VIII+ 159 s. 8. 

DE M[ONTESSON], C. R. Vocabulaire des mots usites dans le Haut-Maine. 
Paris 1857. 5 fr. - Nouv. ed. Le Mans 1859. 503 s. 8. 

ONOFRIO, J. B. Essal d'un glossaire des patois de Lyonnais, Forez et Beau-
jolais. Lyon 1864. LXXXII + 456 s. 8. 

PoE'r, G. Origines du patois de la Tarentaise, ancienne Kentronie. Precis hist., 
prov., chansons, parallele avec le patois de la Suisse romande. Paria 
1872. 151 s. 8. 

POULET, F. V. Essai d'un vocabulaire etymologique du patois de Plan-
cher-les-Mines (Haute-Saöne). Paris 1878. 195 s. 18. 

REGUIS, J. F. M. Nomenclature franco-provengale des plantes. Aix 1877.186s. 8. 
REMACLE, L. Diet. wallon-frangais. 2 ed. augmente de plus de 10000 mots. 

I, II. Liege [1844]. XXXV + 687, 656 s. 8. 
REVELLIERE-LEPEAUX, Notice du patois vendeen. Niort 1869. 80 s. 8. 
RITTER, E. Recherches sur le patois de Geneve. Geneve 1875. 23 s. 8. 

- Bibliogr. o. hist. 
ROLLAND, E. Vocabulaire du patois du pays messin tel qu'il est actuelle-

ment parle ä Remilly. Nogent-le-Rotrou (Paris) 1876. 41 s. 8. (Särtr.) 
ROUSSEAU, Gloss. poitevin. 2 ed. Niort 1870. 99 s. 8. 
SARD9U, L. L'idiome nigois, ses origines, son passé, son etat present. 

Etude accompagnee: 1. de courtes notices biographiques sur les tron
badours de l'ancien comte de Nice et d'extraits de leurs oeuvres; 2. 
d'un tableau sommaire des progres et de rinfluence de la litt. proven-
ale en Espagne et en Italie; .et terminee par un projet de reforme or-

thographique. Paris 1877. 88 s. 8. 
SIGART, J. Glossaire etymologique montois ou diet. du wallon de Mons et de 

la plus grande partie du Hainaut. Bruxelles 1866. - 2 ed. 1870. 408 s. 8. 
SIMONON, C. N. Poesies en patois de Liege, precedees d'une diss. gramm. 

sur ce patois et suivies d'un gloss. Liege 1845. 2 fr. 50 c. 
TALBERT, F. Du dialecte blaisois et de sa conformite avec l'ancienne lan- 

gue et l'ancienne prononciation frang. Paris 1874. XV + 338 s. 8. (Disp.) 
TABBE, P. Recherches sur l'histoire du langage et des patois de Cham- 

pagne. I, II. Reims 1851. LXXVI+ 171, 234 s. 8. - Språkprof o. ordb. 
TissoT, J. Le patois des Fourgs, arrond. de Pontarlier, dep. du Doubs. 

Besangon 1865. XVI + 228 s. 8. - Ur Mem. de la Soc. d'emul. du Doubs. 
TOUBIN, Recherches sur la langue bellau, argot des peigneurs de chanvre,  

du Haut-Jura. Besangon 1869. 
DE TOURTOULON, CH. et BRINGUIER, 0. Etude sur la limite Oographique 

de la langue d'oc et de la langue d'oil. Paris 1877. 63 s. 8. (Statr.) 
VASNIER, L. F. Petit diet. du patois normand en usage dans rarrond. de 

Pont-Audemer. Rouen 1862. IV + 76 s. 8. 
VAYSSIER, Diet. patois-frangais du' dep. de l'Aveyron. Rodez 1879. %LIR 

+ 656 s. 4. 



77 LUNDELL, LANDSMÅL 0. FOLELIF I SVERIGE 0. ANDRA LÄNDER. 523 

VERMESSE, L. Vocabulaire du patois lillois. Lille 1861. XI + 217 s. 12. 
Diet. du patois de la Flandre frang. ou wall. Douai 1867. XXIX+ 510 s. 8. 

Diet. patois par L. M. P. Nancy 1842. 
Glossaire neufehätelois par Alph. G. Neuchåtel 1858. 350 s. 

Vallonska ordböcker finnas äfven af CAMBRESIER ock af LOBET. - En 
del af ofvanstående arbeten finner man sammanförda med annat i 0. LO-
BENZ, Catal. gen. de la librairie frangaise depuis 1840. T. 8, art. Patois. 

P. MEYER, Ouvrages sur les patois. Revue critique d'hist. et de 
litt. I: 1. 1866, s. 354-364, 388-392, 400-406. 

Jfr &Als i Trans. of the philol. soc. 1874-75, s. 438 noten. 
89. Eberts Jahrb. II, s. 448 f.; A. LE ROY i samma tidskr. III, s. 54. 
90. Franska stadsmål: 

DELVAU, A. Diet. de la langue verte, argots parisiens compares. Paris 
1865. XVI + 410 s. 8. - 2 ed. 1867. 

LARCHEY, L. Diet. historique d'argot. 7 ed. des Excentricites du lan-
gage. Paris 1878. XLII + 377 s. 8. 

MICFIEL, F. ttude de philologie comparee sur l'argot et sur les idiomes 
analogues yarles en Europe et en Asie. Paris 1856. LV + 516 s. 8. 

NISARD, CH. Etude sur le langage populaire ou patois de Paris et de sa 
banlieue. Paris 1873. 454 s. 8. - Gramm. o. språkprof. 

De quelques parisianismes pop. et  autres locutions non encore ou plus 
ou moins imparfaitement expliquees des XVIIe, XVIIIe et XIXe Kedes, 
Paris 1876. VII + 236 s. 12. 

RIGAUD, L. Diet. du jargon parisien. L'argot ancien et l'argot moderne. 
Paris 1878. XVIII+ 347 s. 16. - Hit höra också synbarligen: 

SAUBINET, E. Vocabulaire du bas langage remois. Reims 1845. 116 s. 8. 
REGIS DE LA COLOMBIÅRE, M. B. Les uris populaires de Marseille. Locutions, 

apostrophes, injures, expressions proverbiales, tratts satiriques et jeux 
du peuple. Marseille 1868. 294 s. 8. 

Jfr ZOLA. L'assommoir. Pref. s. VI. 
TURIAULT, Åtude sur le langage creole de la Martinique. I, II. 

Brest 1874-76. 236 s. 8. - Ur Bull, de la Soc. academ. 
Franska folkvisor (jfr G. PARIS i Rev. ont. 22/5  1866): 

ÄRBAUD, D. Chants pop. et  hist. de la Provence (en patois). Avec anno-
tations et notes de musique. I, II. Aix 1862-64. 478 s. 12. 

ATGER, A. Poesies pop. en langue d'oc. Montpellier 1875. 98 s. 8. 
~Am, H. Poesies narbonaises en frangais et en patois, suivies d'entre- 

tiens sur l'histeire, les traditions, les legendes, les moeurs etc. dupays 
narbonais. I, II. Narbonne 1863. XLVIII + 1544 s. 

BucHoN, Chants pop. de la Franche-Comte. Paris 1878. 
BUJEAUD, J. Chants et chansons pop. des provinces de l'ouest, Poitou, 

Saintonge, Aunis et Angoumois, avec les airs originaux et notes. 1, 2. 
Niort 1866. 336, 337 s. 8. 

CHAMPPLEURY, Chants pop. des provinces de France. Paris 1860. 4. 
COMBES, A. Chants pop. du pays castrais. Castres 1862. 148 s. 8. 
DUMERSAN, M. et Stomi, N. Chansons nationales et pop. de France, accomp. 

de notes hist. et  litt. Ed. ill. 1, 2. Paris 1866. XLVIII+ 616 s. 8. 
DURIEUX, A. et BRUYELLE, A. Chants et chansons pop. du Cambresis (avec 

les airs notes). [I,] II. 1864-68. 228, 126 + XI s. 8. 
JOUVE, L. Chansons en patois vosgien, recueillies et annotees, avec un 

glossaire et la musique des airs. Epinal 1876. 126 s. 8. 
Noöls patois andens et nouveaux, chantes dans la Meurthe et dans les 
Vosges. Paris 1864. 123 s. 12. 

KUHPF, PH. Les enfantines du bon pays de France. Berceuses, rondes, 
no ' öls chansons de filerie et brandons, risettes, devinettes, ballades, 
legendes, romances, amusettes, dictons et quatrains. Paris 1878. 396 s. 8. 

LE Rou DE LINCY, A. J. V. Recueil de chants hist. frang. 1, 2. Paris 
1841-42. 8. 3 fr. 50 c. 
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DE PUYMAIGRE, Chants pop. recueillis dans le pays messin, mis en ordre 
et annotes. Metz (Paris) 1865. XXVIII + 8 opag. + 473+ 20 s. 12. 

Chants pop. recueillis dans la vallöe d'Ossau. Nogent-le-Rotrou 1875. 16 s. 8. 
RICHARD, G. Chansons pop. de France. 1. 9 öd. Paris 1867. 320 s. 8. 
'RIVAREZ, F. Chansons et airs pop. de Bearn. 2 öd. Paris 1868. - 1 uppl. 

1844. 12 fr. 
ROCHE, F'. Noöls francais et provencaux, auxquels on a joint quelques autres 

qui n'ont jamats ete imprimes. Nouv. ed. Marseille 1877. 168 s. 8. 
QUEPAT, N. Chants pop. messins, recueillis dans le val de Metz. Paris 1878. 88 s. 12. 
STRODTMANN, A. Die arbeiterdichtung in Frankreich. Ausgewählte Heder 

französ. proletarier, in den versmaszen der originale iibersetzt. Hamb. 
1863. LV + 234 s. 8. 

Chants et chansons pop. de la France. Nouv. öd. 1-3. Paris 1848. 30 fr. 
Chansons pop. tournaisiennes. Nouv. ed. Tournal 1877. 128 s. 12. 
Poesies pop. de la Lorraine. Nancy 1854. 190 s. 8. 
Les chansons de Namur. Brux. 1864. 

Vallonska folkvisor äro tidigare samlade af BAILLEUX ock DEJARDIN. 
(Liöge 1844). 

Om folkvisan: 
NISARD, CH. Des chansons pop. chez les anciens et chez les &sinats. 

Essal hist., Butyl d'une etude sur la chanson des rues contemporaine. 
I, II. Paris 1867. IV + 462, 365 s. 8. 

THEURIET, A. La poesie pop. et  la vie rustique. Paris 1878. - Karak-
täristik af den franska folkvisan. 

CH. NISARD, Hist, des livres pop. ou de la littörature du colpor-
tage depuis le XVe slecle jusqu'e, Petablissement de la Commission d'exa-
men des livres du colportage. I, 11. Paris 1854. XVI + 580, 599 s. 8. 

Livres populaires. Nols et cantiques imprimes ä Troyes depuis le 
17e siecle jusqu'a nos jours, avec des notices bibliographiques et biogra-
phiques sur les imprimeurs troyens ; par A. SOCARD. Troyes 1865. 142 s. 8. 

Franska folksagor: 
DE BEAUPORT, A. Legendes et traditions pop. de la France. Paris 1840. 

LXXVII + 326 s. 8. 
BEAUVOIS, E. Contes pop. de la Norvege, de la Finlande et de la Bour-

gogne. Paris 1862. 3 fr. 
BLAD, J. F. Contes et proverbes pop. recueillis en Armagnac. Paris 1867. 92 s. 8. 

Contes pop. recueillis en Agenais. Trad. franc. et  texte agenais, suivi 
de notes comp. par R. KÖHLER. Toulouse 1874. 10 fr. 

Trois contes pop. recueillis å Lectoru. Bordeaux 1877. 76 s. 8. (Diat.) 
BOSQUET, A. La Normandie romanesque et merveilleuse. Traditions, legen- 

des et superstitions pop. de cette province. Paris 1845. XVI+ 519 s. 8. 
CENAC-MONCAUT, J. E. M. Contes pop. de la Gascogne. Paris 1861. 2 fr. 
CHAPELOT, J. Contes balzatois. Angouleme 1871. 58s. 12. -2 ed. 1, 2. 1877-. 
COSQUIN, E. Contes pop. lorrains recueillis dans un village du Barrois 

ä Montier-sur-Saulx (Meuse). 1-III. Paris 1876-77. - Ur Romanis. 
HENAUX, F. Charlemagne d'apres les traditions liegeoises. 6 öd. Liöge 1878. 
LEMONNIER, C. Contes flamands et wallons (scenes de la vie nationale). 

Nouv. ed. Brux. 1878. 229 s. 12. 
LESPY, V. Proverbes du pays de Bearn, önigmes et contes pop. Montpellier 

1876. 113 s. 8. (Dial.) 
MÖLLER, P. L. Franske folkesagn. Udg. af V. MÖLLER. Kbhvn 1871. 146 s. 8. 
PLUQUET, F. Contes pop., prejuges, patois, proverbes, noms de lieux, de 

l'arrond. de Bayeux. 2 öd. Rouen 1834. XIII + 163 s. 8. 
PONT, G. Traditions et legendes de la Suisse romande. Lans. 1872. 
[RciQuE, A.] Contes languedociens. Texte patois avec trad. franc. Paris 

1878. (Särtr.) 
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J. E. M. CENAc-MoNcAuT, Littårature pop. de la Gascogne: contes, 
myståres, chansons, rondeaux. Texte patois avec la traduction et la musi-
que des principaux chants. Paris 1868. 513 s. 8. 

Franska ordspråk äro samlade af DEJARDIN (vallonska, Liåge 
1863), DELARGE et ALEXANDRE (vallonska, Liåge 1866), CAREL (fr. Norm., 
Rouen 1859), ESPAGNE (fr. Aspiran, Montpell. 1875), HATOULET et PICOT 
(fr. Båarn, Lyon 1862), LE Rou DE LINCY (Paris 1842 ock 1859), LESPY (fr. 
Båarn, se n. 95; Dictons du pays de Bearn. Pan 1875.), PERRON (fr. Franche-
Comtå, Besan900 1876), VASCHALDE (fr. Vivarais, 1875); vidare F. DE ROLTCY, 
Dictons pop. sur le temps, ou recueil des proverbes måtåorologiques de la 
France. Paris 1877. 26 s. 16; samt anonymt: Proverbes et dictons agri-
coles de France. Paris 1872. Jfr n. 100. 

E. ROLLAND, Devinettes ou ånigmes pop. de la France, suivies de 
la råimpression d'un recueil de 77 indovinelli, publiå Trevise en 1628; 
avec une pråface de G. Paris. Paris 1877. XVI + 178 s. 18. (Med biblio-
grafi, som kompletteras i Målusine sp. 175). -- Andra samlingar af A. Ro-
QUE-FERRIER : Enigmes pop. en langne d'oc. Montpell. 1876 (XXIII+ 25 s.), 
samt LESPYS arbete (n. 95). 

E. ROLLAND, Faune pop. de la France. Les mammifåres sauvages 
(noms vulgaires, dictons, proverbes, contes et superstitions). Paris 1877. 
XVI + 179 s. 8. 

A. CAL, Blason pop. de la Normandie, comprenant les pro-
verbes, sobriquets et dictons relatifs å cette ancienne province et å ses 
habitants. I, II. Rouen 1859. XXV + 467 s. 8. 

C. CLEMENT-JANIN, Sobriquets des villes et des villages de la Cöte 
d'or. 1-3. Dijon 1876-77. VII + 68, VII + 81 s. 8. - Arrond. de Dijon, de 
Beaune et de Samur. 

A. FOURTIER, Les dictons de Seine-et-Marne. Provins 1873. (Paris, 
Viant). 116 s. 8. 

VASCHALDE, Dictons et sobriquets de Vivarais. 1874. 8. 
Franska folkseder, folktro o. s. V.: 

ASSIER, A. Lågendes, curiosites et traditions de la Champagne et de la 
Brie. Troyes 1860. XVI + 316 s. 8. 

BARTHETY, II. La sorcellerie en Barn et dans le pays basque, suivie de 
'pratiques de sorcellerie et superstitions pop. du Bearn. Pan 1879. 87 s. 8. 

BetrmaABTEN, J. Die kom. mysterien des französ. volkslebens in der pro-
vinz. Eine samml. v. sittenstudien, kom. u. burl. scenen, volksschwän-
ken etc. Aus franz. schriftstellern der gegenwart. Coburg 1873. XIV 
469 s. 8. 

BESSIERES, E. Etudes sur les erreurs et les prejuges pop. en mådicine. 
Paris 1860. 4. 

- Pråjugås pop. sur les maladies de l'enfance. 1876. 123 s. 12. 
BOGROS. E. A travers le Morvaud. Moeurs, scånes et paysages. Chateau-

Chinon 1873. 236 s. 8. 
CARRANCE, E. Le mariage chez nos påres. Bordeaux 1876. 264 s. 8. 
GALLET, C. E. La ville de Beauvoir sur-mer (Vendee). Nantes 1868. 217 s. 8. 
ROCK, A. Oeuvres complåtes. 1-IV. Liåge 1872-75. 8. 10 fr. - II. Moeurs et 

coutumes au pays de Liåge; III. Croyances et remådes pop.; IV. La 
famille Mathol, moeurs bourgeois. 

LAISNEL DE LA SALLE, Croyances et lågen des du centre de la France. 
Souvenirs du vieux temps, coutumes et traditions pop. comparåes å 
celles des peuples andens et modernes. Avec un pråface de George 
Sand. I, II. Paris 1875. XXV + 748 s. 8. 

DE NORE, A. [pseud.], Coutumes, mytbes et traditions des provinces de 
France. Paris, Lyon 1846. X + 394 s. 8. 

V. REINSBERG-DURINGSPELD, 0. Traditions et legendes de la Belgique. 
Descriptions des fåtes religieuses et civiles, usages, croyances et pra- 
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tiques pop. des belges andens et modernes. I, II. Brux. 1870. IV + 
443, 362 s. 8. 

RICHARD, Traditions pop., croyances superstitieuses, usages et coutumes de 
l'ancienne Lorraine. 2 ed. Remiremont 1848. 270 s. 8. 

THIRIAT X. La vallee de Cleurie; statistique, topographie, histoire, moeurs 
et idiomes des communes du syndicat de Saint-Arne, de Laforge, de 
Cleurie et de quelques localites voisines, canton de Remiremont (Vosges). 
Mirecourt 1869. 458 s. 12. 

VASCALDE, H. Croyances et superstitions pop. du Vivarais. 1876. 
Recueil des usages locaux de l'arrond. de Bergerac. Bergerac 1876. 108 s. 8. 

Melusine. Recueil de mythologie, littårature pop., traditions et 
usages, publie par mm. II. GAIDOZ & E. ROLLAND. Paris, Viant. 1878. 592 sp. 4. 

Om spanska dialekter (jfr n. 84): 
CUVELRO Y PIii0L, J. Diccionario gallego, el mås completo en terminos 

y acepciones de todo lo publicado hasta el dia, con las voces antiguas 
que figuran en cedices, escrituras y documentos antiguos, terminos 
familiares y vulgares y su pronunciacion. Para la escuela de diplo-
måtica, anticuarios, jueces, abogados, escribanos, pårrocos y otras per-
sonas å quienes es indispensable su frecuente uso. Madrid 1877. VIII 
+ 336. 4. - En annan ordbok skall (enl. Sachs) finnas från 1863. 

Seco ARCE, J. A. Gramåtica gallega. Lugo 1868. 313 s. 8. 
Om västindisk spanska: 

CUERVO, G. J. Apuntaciones criticas sobre el lenguage bogotano. 2 ed. 
Bogota 1876. XXXII+ 527 s. 8. 

PICHARDO, E. Diccionario provencial casi razonado de voces y frases 
cubanas. 4 ed. Habana 1875. 

Katalanska mål (jfr n. 84): 
ARMENGUAL, J. J. Gramatica de la lengua mallorquina. Palma 1835. 299 s. 12. 
BORAO, G. Diccionario de voces aragonesas, preced. de una introd. fiol.-

listor. Zaragoza 1859. 268 s. 8. 
FUSTÅR J. P. Breve vocabulario valenciano-castellano. Valencia 1827. 142 

s. 12. - Ett par äldre ordböcker finnas från 1569 (PALmnte..No) ock 1764. 
PERALTA, M. Ensayo de un diccionario aragonås-castell. Zaragoza 1836. 67 s.8. 
SOLER, J. Gramåtica de la len gua menorquina. Mahon 1858. XVI+ 128 s. 8. 

En samling Poetos de las islas Baleares utkom i Palma 1858. Denna 
äfvensom Principis de la lectura menorquina, per un manhonås, Mah6 
1804, innehålla möjligen folkmål. 

Spanska folkvisor ock sagor (jfr n. 83): 
[v. ARROM f. BÖHL DE FABER, CECILIE], Cuentos y poesias populares an-

daluces coleccionados por Fernan Caballero. Sevilla 1859. XVIII + 435 
s. - Tysk öfvers. af  H. Hos.kus. Paderborn 1862. Samtidigt utgaf F. 
WOLF Beiträge zur span. volkspoesie aus den werken Fernan Cabal-
leros. Wien 1859. 90 s. 8. (Sitz.-ber. d. akad.) 

- Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares 	
' 

infantiles recogidos. 
Madrid 1877. 504 s. 8 - Älven 	Leipz. Brockh. Col. de aut. esp.T. 40. 1878. 

DEPPING, G. B. Romancero castellano 6 colleccion de antiguos roman-
ces populares de los espafioles, pnbl. c. introd. y notas. Nueva ed. I, 
II. Leipz. 1844. - Ny uppl. 1849-51. 

DURAN, A. Cancionero y romancero de coplas y canciones de arte menor, 
lettrillas, romances cortos y glosas anteriores al siglo 18. Madrid 1829. 
272 s. 8. 

Romancero general. I, II. Madrid 1849 f. - En äldre uppl. 1832 -. 
LAFUENTE Y ALCANTARA, E. Cancionero popular. Coleccion escogida de 

seguidillas y coplas, recogidas y ordenadas. I, II. 2 ed. Madrid 1865. 
LXVIII + 316, 478 s. 18. 

DE OCHOA, E. Tesoro de los romanceros y cancioneros espafioles, histori-
cos, caballerescos, moriscos y otros, recogidos y ordenados. Paris 1876. 
XXXII + 506 s. 8. (Col. de los mej. aut. esp. T. 16.) 
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OLOBIZ, H. El romancero de Navarra (primera Ark del vasco-navarro), con 

un prölogo de don Manuel Valcårcel. Roncesvalles. Olant. Pamplona. 
Madrid 1876. 110 s. 4. 

BAMIREZ DE ARELLA NO, T. Leyendas y tradiciones populares. Benu-Usra. 
El anillo del rey d. Juan. Ib-Ammar. El beso de la muerte. Madrid 
1876. 328 s. 8. 

SEGARRA, T. Poesias populares. Leipz. 1862. 6 mk. - Med musik. 
VILLABRILLE, F. F. Colleccion de juegos para nifios. 
- Juegos y-entretenimientos de las nifias. 
WOLF, F. J. y HOFMAN, C. Primavera y flor de romances 6 colleccion de 

los mas viejos y mas populares romances castellanos; c. una indrod. 
y notas. I, II. Berlin 1856. XCVII + 789 s. 8. 
I nyare tid var det GRIMM, som med sin samling Silva de romances 

viejos, Wien 1815, väkte uppmärksamheten på Spaniens folkpoesi. - Om 
V. L. CARvAsitiL, Espifias, follas 6 frores. Coleccion de versifios gallegos. 
Ram. 1, 2. Ourense 1875. (1. 2:a uppl. 112 s. 8.) innehåller konst- eller 
folkdiktning, är mig obekant. Asturiska romanser har AMADOR DE LOS 
RIOS, den berömde litteraturhistorikern, lemnat i Eberts Jahrb. HI, s. 
268-296. I tysk öfversättning har man: E. GEIBEL u. A. F. v. SCHACK, 
Romanzero der spanier u. portugiesen. Stuttg. 1860. XIV -i- 418 s. 8. 

M. MILA y FONTANALS, De la poesis herbico-popular castellana. 
Barcel. 1874. XLVI + 488 s. 4. Om samma ämne finnes en uppsats af F. 
P. CANALEJAs, Madrid 1876. - I Romania 1877, no 21, har MILA lemnat 
en samling galiciska folkvisor; dessutom särskildt 1866 Danzas infantiles 
castellanas. 

105. M. GUITERREZ DE ALBA, Pueblo andaluz. Sus tipos, sus costum-
bres, sus cantares. Redactado en verso y prosa por la sefiora Fernan Ca-
ballero y los sres d. José Zorilla, d. Eduardo Asquerino, d. Enrique de 
Cisneros, d. Eugenio Sanchez

' 
 Sanchez de Fuentes, d. Ramon Franquelo, d. Ma-

nuel Maria de Santa Ana, d. Cåstor Aguilera y Porta, d. Isidoro Hernandez, 
d. José Maria Guiterrez de Alba y d. José Martin y Santiago, aumentado 
por d. José Martin y Santiago. Madrid 1877. 264 s. 8. - Af etnografiskt 
innehåll är förmodligen också: A. FLoms, Tipos y costumbres espaiiolas. 
Sevilla 1877. XVII + 282 s. 8. 

J. M. SBARBI, El libro de los refranes. Coleccion alfab6tica de 
refranes castellanos, explicados con la mayor concision y claridad. Madrid 
1871. (Prisbelönt). - Samme författares Refranero general espaiiol, parte 
recopilado y parte compuesto. af  hvilken 1877 tom. 1-IX voro utkomna, 
är en blandad samling af hvarjehanda. 

Portugisiska folkvisor (jfr företalet till HARDUNGS samling): 
DE ALMEIDA.-GARRETT, J. B. Romanceiro pelo visconde. 1-III. Lisboa 

1863. - Första uppl. 1843 fe. 
BELLERMAN, CH. F. Portugiesische volkslieder und romanzen. Portugies. 

u. deutsch mit anmerk. Leipz. 1863. XII + 284 s. 8. 
BnAGA, Tis. Cancioneiro popular, icolligido da tradieäo. Coimbra 1867. 

Romanceiro geral, colligido da tradicåo. 1-III. Coimbra (Porto) 1867. 
Historia da poesia popular portugueza. Porto 1867. 
Cantos populares do archipelago A9oriano publicados e annotados. Porto 
1869. LIII + 216 s. 8. 
Floresta de varios romances. Porto 1869. XVI + 478 s. 8. - Konstdik-
ter i romansform frän 16:e ock 17:e årh. 

COELHO, F. A. Cantos populares portuguezes. Lisboa 1879. XXXTI+ 165 9. 
ESTACIO Då;  VEIGA, Romanceiro do Algarve. Lisboa 1870. - >Kollatione-

rar>, liksom Almeida-Garrett. 
HARDUNG, V. E. Romanceiro portuguez coordinado, annotado e acom-

panhado d'uma introd. e d'un gloss. I, Il. Leipz. 1877. (Brockh. Coli. de 
aut. portug. VII, VIII). 



528 LANDSMILSFÖRENINGARNES FEST I UPPSALA NOV. 1 8 7 9. 82 

Baskisk folklitteratur: 
BLAD, J. F. Diss. sur les chants hOroYques des basques. Paris 1866. 8. 
DE GOIZUETA, J. M. Leyendas vascongadas. 3 ed. Madrid 1856. 
SALLABERRY, J. D. J. Chants pop. du pays basque. Paroles et musique ori-

originales avec trad. franc. Bayonne 1874. X + 1415 s. 8. 
WEBSTER, W. Basque legends. Collected chiefiy in the Labourd. W. an 

essay on the basque language, by J. VINSON. London 1877. 246 s. 8. 
- 2 ed. 1879. 
Dessutom har M. CERQUAND offentliggjort en samling Lägendes et 

räcits pop. du pays basque i Bull. de la soc. des sciences de Pau 1874-
77. 2 sär. IV-VI. 

Cancionero vasco. Poesias en lengua euskara, acompaiiadas de 
traducciones, noticias blogråL, observaciones filolog. y gramaticales p. J. 
MONTEROLA. I-V. San Sebastian 1876-78. (20 mk.) - Visorna meddelas 
på sina olika dialekter. 

N. CAix, Saggio sulla storia della lingua e del dialetti 
I. Parma 1872. (FIufvudsakligen s. 10-34). Asomi i företalet till Arch. 
glott., s. V-XXXII; samt Ricordi bibliogr. i Arch. glott. II, s. 395-458. 
Företalet till BIONDELLIS Saggio sui dial. gallo-ital. J. STORM, De rom. 
sprog og folk. Brist. 1871. 8. 21-60. BREITINGER, Das stud. des ital. 
Ziirich 1879. 

Till proposta manzoniana: 
Novo vocabolario della lingua italiana. Firenze, Cellini, 1870-. Un-

der redaktion af Manzonis måg. prof. GIORGINI. 
P. FANFANI, Vocabolario dell'uso toscano. 1, II. Firenze 1863. 1036 s. 8. 
G. RIGUTINI e P. FANFANI, Vocabolario italiano della lingua parlata. 

Firenze 1875. XVI + 1648 s. 8. - Appendice, 1876. 128 s. 4. 
Bibliografia dej vocabolari ne' dialetti italiani raccolti e posse-

duti da Gaetano Romagnoli compilata da A. BACCHI DELLA LEGA. 2 ed. 
Bologna 1879. - Samlingen innefattar utom egentliga ordböcker äfven 
andra arbeten, i hvilka ordlistor finnas. I min beräkning efter årtionden 
har jag uteslutit några sådana, som syntes med altför liten rätt halva 
kommit med. Olika upplagor ingå under särskilda nummer. För 1870-ta-
let ock för Sicilien beror siffrornas storlek till en del på en hop mindre 
ordlistor (›nomenclaturay) för den första skolundervisningen. i andra 
sidan torde väl ett ock annat finnas, som icke kommit i Romagnolis ägo. 

Om italienska dialekter (utom ordböcker; jfr n. 117, 124): 
BIONDELLI, B. Saggio sul dialetti gallo-italici. Mil. 1853. XLLX+ 692 s. 8. 
GiumANI, Gi. Sul vivente linguaggio della Toscana. 2 ed. Torino 1860. 322 

s. - 3 ed. Firenze 1865. 480 s. 12. - Uttryck, visor, sägner; in-
lägg i språkfrågan. 

MAMINI, C. Il dialetto piemontese nelle sue derivazioni dalle lingue prin-
cipali antiche e moderne. Allessandria 1877. 40 s. 8. 

MARTINI, S. Saggio intorno al dialetto ligure. 5. Remo 1871. 92 s. 8. 
MussAFIA, A. Darstellung der romagnolischen mundart. Wien 1872. 72 

s. 8. (Särtr. ur Sitz.-ber. d. ak.) - samt afhandlingar om äldre dialekter. 
NARDL F. Sui dialetti d'Italia: discorso accadem. N. ed. Roma 1872. 22 e. 8. 
NERUCCI, GH. Saggio di uno studio sopra i parlari vernacoli della Toscana. 

Vernacolo montalese (contado) del sotto-dialetto di Pistoia. Milano 
1865. XXIII + 312 s. 8. - Gramm., ordbok, folkvisor. 

Rossi, G. Elementus de grammatica de lu dialectu sardu meridion. e de 
sa lingua ital. Casteddu 1842. 212 s. 8. 

SPANO, G. Ortografia sarda nazionale ossia grammatica della, lingua logu-
dorese. 1, II. Cagliari 1840. 433 s. 8. 

ZANDONELLA, B. Saggio sulla ritmica del dialetti ital. Firenze 1874. 13 s. 8. 
Esperimento di una grammatica bergamense-italiana. Mil. 1854. 339 s. 

Arohivio glottologioo italiano diretto da G. I. Ascom, I-V, 
Torino, Loescher (tr. 1 Milano), 1873-78, 8:0, innehåller: 
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Proemio LVI s.; G. I. Ascom, Saggi ladini, 556 s. med karta. 
G. FLECHIA, Postille etimologiche, s. 1-58; 313-384; F. 

Sul trattato De vulgari eloquentia di Dante Alighieri, s. 59-110; G. 
I. Ascom, Del posto che spetta al ligure nel sistema del dialetti ita-
liani, s. 111-160: N. LAGOMAGGIORE, Rime genovesi della fine del secolo 
XIII e del principio del XIV, edite ed illustrate, s. 161-312; G. I. Asconi, 
P. Meyer e il franco-provenzale, s. 385-395; G. I. Ascom, Ricordi biblio-
grafici, s. 395-458. 

C. NIGRA, Fonetica del dialetto di Val-Soana, s. 1-60; G. I. 
AscoLI, Schizzi franco-provenzali, s. 61-120; G. FLEcHTA, Postille etimo-
logiche, s. 121-176; A. CERIITI, Cronica dell imperadori. Antico testo 
veneziano, ora primamente pubblicato, s. 177-243, med Annotazioni dialetto-
logiche af Ascom, s. 244-284; Il. A. CANELLO, Gli all6tropi italiani, s. 
285-419; B. P. HASDEII, Le type syntaxique homo-ille ille-bonus et sa 
parentåle, s. 420-441; G. I. Ascom, Varia, s. 442-471. 

G. MOROSI, Dialetti romaici del mandamento di Bovs in Cala-
bria descritti, s. 1-116; G. MOROSI, Il vocalismo del dialetto leccese, s. 
117-144; F. 	 Fonetica del dialetto di Campobasso, s. 145-184, 
403-410; V. JOPPI, Testi inediti friulani del secoli XIV al XIX, raccolti 
e annotati, s. 185-342, med anm. af  Ascom s. 343-356, samt Cimelj ter-
gestini af dens. s. 356-367; Varietå (FLEcluA, J. STORM, ASCOLI). 

G. I. Ascom, Il codice irlandese dell' Ambrosiana, edito e illu-
strato (ännu oafslutad). 

Fransk-provenåalska mål är en af ASCOLI uppstäld grupp mellan de 
franska ock provenåalska i norra Dauphinå (dep. Isåre), större delen af 
Lyonnais, södra Bourgogne (dep. Ain), delar af Franche-Comtå ock Lor-
namne, vidare i Savoyen samt inom Schweiz i kantonerna Genåve, Waadt 
ock Neuchåtel, delar af Bern ock Wallis samt nästan hela Freiburg. — 
Om tidskriftens ändamål Proem. s. XXXV. 

Närmare upplysningar synas vara att finna i F. CORAZZLNI, Re-
lazione si soci promotori della societå dialettologica italiana. Benevento 
1876. 88 s. 8. 

Italienska polyglottsamlingar: 
ConAzzin F. I componimenti minori della letteratura popolare italiana 

nej principali dialetti. Benevento 1877. XII + 506 s. — Tyckes till 
innehållet motsvara SimnooKs tyska, KIIHFTS franska samling. 

PAPANTI, GI. I parlari italiani in Certaldo alla festa del V centenario di 
messer Giovanni Boccacci. Livorno 1875. XIV+736 s. 8. — S. 659-726 
innehålla öfversättningar dels till andra språk, som talas inom Ita-
lien: albanska, arabiska, grekiska, rumäniska, slaviska, tyska; dels 
till andra romanska språk. 

ZuccAGNI-OBLANtim, A. Raccolta del dialetti italiani con illustrazioni 
etnografiche. Firenze 1865. 483 s. 8. 
En annan polyglottsamling med tysk öfversättning är under titeln 

Agrumi utgifven af BOPISCH, Berlin 1838. Prins L. L. BONAPARTE har 
låtit öfversätta Mattei evangelium på en hop ital. dialekter (se ELLis i 
Trans. of the philol. soc. 1873-74, s. 412 noten). 

Jfr C. NiGnA, La poesia pop. italiana i Romanis, V, s. 417-452. 
BioNDELni, Saggio, s. 171-188, 452-467, 651-669. — Andra 

dialektbibliografier äro: 
COBHAM, C. D. Catalogo degli scritti impressi in dialetto veneziano. Honi-

ton 1875. (Jfr Riv. di lett. pop. I, s. 236.) 
GiumAni, G. B. Bibliografia del dialetto veronese. Bologna 1872. 37 s. 

8. — Forts. i Propugnatore VI. 
MARTORANA, P. Notizie biogr. e bibliogr. degli scrittori del dialetto na-

politan°. Napoli 1874. XXIII + 464 s. 8. 
Jämväl SACHS 1 Herrigs Archiv. B. 54, s. 274-289. 
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[R. FuerNI=] Neri Tanfucio, Poesie in vernacolo pisano. Fi-
renze 1876. 163 s. 
G. G. BELLI, Duecento sonetti in dialetto romanesco. Firenze 1870. 300 s. 8. 

FERRIGNI uppträder i F anf ull a under namnet Yorick. Hans bok 
Si e gift per Firenze, Firenze 1876, tecknar folklifvet på florentinskt mål. 

La vo ge del p opolo, zornale politico-letterario umoristico-ammi-
nistrativo. Chioggia. - Sior To daro Brontolon. Venezia. - El zava-
tin vene zi an , gazetin indipendente, che ogni sabo trata de tuto quelo 
che ghe par o piase. Padova. - Den första, Folkets röst, kostar mellan 2 
ock 3 kr. för år. 

Arbeten af GIIISEPPE PITRE : 
Sui proverbi siciliani e toscani. Palermo 1862. 
Saggio d'un vocabolario di Marina. Firenze 1863. 
Sui canti pop. siciliani, studio critico. Palermo 1868. 160 s. 
Proverbi e canti pop. sicilian' illustrati. Palermo 1869. 
Saggio di canti pop. sicilian'. Bologna 1870. 
Le lettere, le scienze e le arti in Sicilia negli anni 1870 e 1871. Pa-

lermo 1872. XV + 300 s. 8. 
Novelline pop. siciliani, racc. in Palermo e annot. Palermo 1873. 
Guglielmo e il vespro sicilian° nella tradizione pop. della Sicilia. Pa-

lermo 1873. 
Cinque novelle pop. siciliane. Palermo 1878. 
Canti pop. sicillani raccolti ed illustrati. 1, 2. Palermo 1870-71. 

X + 449, X + 495 + 16 s.,  8. 
Studi di poesis pop. Palermo 1872. VII + 399 e. 8. 
Fiabe, novelle e racconti pop. siciliani, raccolti ed illustrati, con dis-

corso preliminare, grammatica del dialetto e delle parlate siciliane, saggio 
di novelline albanesi di Sicilia e glossario. 1-4. Palermo 1875. CCXXX  
+ 424, 404, 406, 458 s. 8. 

De tre sista arbetena utgöra delarne 1-VII af en större samling med 
titel Biblioteoa delle tradizioni popolari sioiliane. De följande delarne 
skola innehålla: VIII-XI (delvis utk.) Proverbi sicil.; XII. Spettacoli e feste 
pop.; XIII. Usi, credenze, superstizioni e giuochi fanciulleschi; XIV. Canti 
pop. siciliani inediti; XV. Novelle pop. siciliane inedite; XVI. Sulle tradi-
zioni pop. siciliane. - PITEÅ har dessutom lemnat en oräknelig mängd 
uppsatser i tidskrifter: Il propugnatore, Nuove effemeridi siciliane, Nuova 
antologia, Rivista europea o. s. v., samt är medutgifvare af Riv. di lett. 
pop. (n. 130). 

Samlingar af italiensk folkpoesi (Friul inbegripet; jfr n. 125): 
ALVERA, A. Canti pop. tradizionali vicentini. Vicenza 1844. 
ANDREOLL R. Canti pop. toscani, scelti e annotati. Napoli 1857. 
ARBOIT, A. Villote friulane raccolte e pubblicate. Piacenza 1876. 320 s. 8. 
Avomo, C. Canti pop. di Noto. Noto 1875. 391 s. 8. 
BELLUZZI, It. Canzoniere politico pop., con proemio storico del 1828 al 1850; 

e brevi biografle del poeti prescelti: compilazione. Modena 1878. 200 s.8. 
BERNONI, Gr. Canti pop. veneziani sin qui inediti. Faso. 	. å 16 

s. Venez. 1872 -. 192 s.+ 
Briorein L. e Rumonr, E. Saggio di canti pop. raccolti nel contado di 

Ancona. Ancona 1858. 
BOLZA, G. B. Canzoni pop. comasche, colle melodie. Wien 1867. 54 s. 

(Sitz.-ber. d. akad. 53, s. 637-695.) 
BONAPARTE, L. L. Canti pop. in dialetto sassarese con osservazioni sulla 

pronunzia. I, II. Cagliari 1873. 192 s. 8. 
BRUNO, L. L. Canti pop. delle isole Eolie e di altri luoghi di Sicilia, rac-

colti, pubblicati, tradotti in prosa italiana e annotati. Messina 1871. 
Canti scelti del pop. sicilian°. 1867. 

DAL MEDICO, A. Canti pop. veneziani. 2 ed, Venez. 1857. 220 s. 
Canti del popolo di Chioggia. Venez. 1872. 20 s. 8. 
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Ninne-nanne e giuochi infantill veneziani. Venez. 1871. (Särtr.) 

DEL CHTAHo, L. M. Canti pop. teramesi. Napoli 1871. 18 s. 8. 
FEBRAR°, Gr. Canti pop. di Ferrara, Cento e Pontelagoscaro raccolti. 

Ferrara 1877. 
- Nuova raccolta dl canti pop. monferrini. Firenze 1875. 46 s. 8. (Särtr.) 
GIIASTELLA, A. Canti pop. del circondario dl Modica. Modica 1876. CXXX 

+ 104 s. 8. 
JAccArtmo, D. Galleria di costumi napolitani verseggiati per musica. I. 

Napoli 1875. 150 s. 4. - Folkvisor i dialekt. 
LEICHT, M. Prima e seconda centuria di canti pop. friulani. Venez. 1867. 8. 

Terza cent. di canti friulani; saggi di dialetto; nuovi studi. Venez. 1867. 8. 
MABCOALDI, 0. Canti pop. inediti umbri, liguri, piceni, piemontesi, latin'. Ge-

nova 1856. 
MAROTTA, S. Canti pop. 3 ed. Torino 1872. 40 s. 
MARZOCHI, Canti pop. perugini. 
MINA, 8. Canzoni piemontesi e cenni storici Bulla lett. subalpina. Torino 

1868. 291 s. 8. 
MonANDI, L. Canti scelti del popolo umbro, racc. ed annot. Sanseverino 1869. 
NANNARELLI, F. Studio comp. sui canti pop. d'Arlena. Roma 1871. - Ar-

lena strax söder om Lago di Bolsena. 
NIGRA, C. Canzoni pop. del Piemonte. Torino 1858. 110 s. 8. - Åfven i 

Riv. contemp. 
DE NEgo, A. Saggio di canti pop. sabinesi. 2 ed. Rieti 1869. 32 s. 8. 
PASQUALIGO, C. Canti pop. vicentini, raccolti. 4 ed. Venez. 1875. 24 s. 
ItIcomm, Gr. Canti pop. lombardi, racc. e trascritti con accomp. di piano- 

forte. Mil. 1857-58. 
RIGHT, E. S. Saggio di canti pop. veronesi. Verona 1863. 8. (8 mk.) 
ROCCA, L. Ultime foglie: canti storico-popolari, con i per musica ed altre poesie. Torino 1878. 132 s. 8. 
SALANi, A. Raccolta di canzonette pop. con la collezione completa dej 

rispetti cantati dal popolo toscano. 1-3 (=fasc. 1-75). Firenze 
1879. 3x400 s. 12. 

SALOMONE-MARINO, S. Canti pop. siciliani in aggiunta a quelli del Vigo. 
Palermo 1867. 300 s. 

SCRIFONE, M. Mazzetto di canti pop. savesi racc. e annotati. Napoli 1871. 
SP.ANO, Gr. Canzoni pop. in dialetto sardo logudorese. I, II. Cagliari 1863 

-64. Append. 1865, 67. - I. 2 ed. 1866. - 2 ed., s. 193-288. Ori- 
stano 1878. - Med samma titel Cagliari 1870. 240 s. 8. 

STAFFA, F. Canti albanesi parafrasati. Napoli 1845. 
TIGRI, Gr. Canti pop. toscani. 3 ed. Firenze 1869. LXXV + 378 s. 8. - 

1 uppl. 1856; 2 uppl. 1860. 
TOMBIASEO, N. Canti pop. toscani, corsi, Mink!, greci. 1-IV. Venez. 1841 

-42. 400, 400, 471, 312 s. 8. 	2 ed. I. 1848. 
VIGG, L. Canti pop. sicilian'. Catania 1857. 8. 
- Raccolta amplissima di canti pop. siciliani. 2 ed. Catania 1874. 754 s. 8. 
VISCONTI, P. E. Saggio di canti pop. di Roma, Sabina maritima e Cam- 

pagna. Firenze 1858. - Åldre uppl. 1830. 
Raccolta di canzoni in dialetto tempiese. Sassari 1877. 48 s. 32. 
Canti pop. de' campagnuoli toscani. Pistoia 1840. 

Här kunna ock nämnas A. PELLEGRINI, Canti pop. del greci di Can- ghese. Bergamo 1871. - Jfr PITBE, Canti pop. sicil. I, s. 175 if. 
Af främlingar utgifna: 

BLESSIG, C. Römische ritornelle. Leipz. 1860. XII + 83 s. 8. 
BOULLIER, A. Le dialecte et les chants pop. de la Sardaigne. Paris 1864. 

376 s. 8. - 2 ed. 1865. 
CASELLI, J. Chants pop. de rltalie. Bruxelles 1865. XIV + 275 s. 8. 

Sv. landen:. N. B. 1. 	 36 
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FEE, A. L. A. Voceri, chants pop. de la Corse. Paris 1850. (3 mk.) 
BADEN, W. Italiens wunderhorn. Volkslieder aus allen provinzen der 

halbinsel und Siciliens in deutscher libertrag. Stuttg. 1878. XLVI + 
165 s. 8. 

WIDTEB, G. Volkslieder aug Venetien, hrsg. von A. Wolf. Wien 1864. 122 
s. 8. (Forts.: Volksmährchen, i Lemckes Jahrb. VII, s. 1 11.). 

Canti e ra000nti del popolo italiano pubblicati per cura di D. 
COMPARETTI ed A. D'ANCONA. I. Canti pop. monferrini (FERRARo); II, III. 
Canti pop. delle provincie meridionali 1, 2. (CAsETTI e IMBRIANI); 
Canti pop. marchigiani (GIANANDREA, XXVIII + 304 s.); V, 1. Canti 
pop. d'Istria (Dm, XXXV + 384 s.); VI. Novelline pop. italiane

' 
 1 (Com-

PABETTI, VI + 310 s.); VII. Fiabe mantovane (VizENTIN1). Roma 1870-79. 
Vetenskapliga bearbetning ar af den italienska folkvisan: 

D'ANCONA, A. La poesia pop. italiana. Livorno 1878. XII + 476 s. - Med 
texter på olika mål.. 

- La rappresentazione drammatica nel contado Toscana. Firenze 1869. 
77 s. 8. - Ur Nuova antol. 

BON, G. Delle origini della poesia popolesca italiana. Padova 1878. 34 s. 8. 
DE CASTE°, G. La storia nella poesia pop. milanese: tempi vecchi. Mil. 

1879. 168 s. 8. 
ConazziNi, F. Letteratnra pop. comparata. Benev. 1877. 
LainuANI, V. Dell'organismo poetico e della poesia pop. italiana. Napoli 

1866. 
&MIM, E. Storia della poesia pop. italiana. Firenze 1877. 686 s. 8. 
SALomoNE-MARINo, S. La storia nej canti pop. 81011. 2 ed. Palermo 1870. 

32 s. 8. - Forts. i Arch. stor. sicil. 
La baronessa di Carini. Leggenda storica pop. del see. XVI in poesia 
siciliana. Palermo 1870. 113 s. - 2 ed. 1873. X + 296 s. 8. - Den unga 
friherrinnan Carini 'mördades af sin far i följd af en kärlekshandel. 
Här böra ock anföras H. SCHITCHARDT, Ritornell und terzine. Helle 

1875. IV + 148 s.; samt 0. BADKE, Das italienische volk im spiegel seiner 
volkslieder. 2 [titel-] aufi. Breslau 1879. XXI+227 s. 8. 

127. Italienska folksagor, folktro o. d.: 
BERNONI, G. Fiabe pop. veneziane raccolte. Venez. 1873. II + 111 s. 8. 

Preghiere pop. veneziane raccolte. Venez. 1873. 
Tradizioni pop. veneziane raccolte: leggende, racconti, novelle e fiabe, 
usi, canti, indovinelli etc. Punt. 1-7. Venezia 1875-78. 215 s. 8. 

Indovinelli pop. veneziani raccolti. Venezia 1874. 16 s. 
Credenze pop. veneziane. Venez. 1874. 62 s. 
Le strighe, leggende pop, veneziane raccolte. Venez. 1874. 32 s. 

BRurrno, C. Raccolta di tradizioni sarde. I, II. Cagliari 1869-73. 104, 140 s. 
GIANANDBEA, A. Novelline e fiabe pop. marchigiane. Jesi 1878. 
IMBBIANI, V. XII conti pomiglianesi con varianti avellinesi, montellesi, 

bagnolesi, milanesl, toscane, leccesi etc. Napoli 1877. XXXII + 290 s. 
La novellaja fiorentina, cioé fiabe e novelline stenografate in Firenze 
dal dettato popolare e corredate di qualche note. Nap. 1871. - Rist. 
accresciuta. Livorno 1877. XVI + 640 s. 

PAPANTI, GT. Novelline pop. livornesi. 
Dessutom: 

BUSK, R. H. The folklore of Roma, col. by word of mouth from the people. 
London 1874. 12 sh. 

GONZENBACH, LAURA. Sizilianisches mährchenbuch. Ans dem volksmund 
gesammelt. Mit anm. R. KÖHLERS. I, II. Leipz. 1870. LIII + 368, IV 
+ 263 s. 8. 

SCHNELLBR, CH. Märchen und sagen ans Wälschtirol. Ein beitrag zur 
deutschen sagenkunde. Innsbruck 1867. 256 s. 8. 
128. Sedeskildringar: 

D'ANcozgA, A. Usi nuziali del contadini della Romagna. Pisa 1878. 
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AMABILE-GUASTELLA, S. L'antico carnevale della contea di Modica. Schizzi 

di costumi pop. Secagno 1877. 88 s. 8. 
DE GUBERNATIS, A. Storia comparata degli usi nuziali in Italia e presso 

gli altri popoli indo-europei. 2 ed. Milano 1878. 280 s. 8. 
DE NINO, A. Usi abruzzesi. I. Firenze 1879. 207 s. 8. 
ROSA, G. Dialetti, costumi e tradizioni nelle provincie di Bergamo e di 

Brescia. 3 ed. Brescia 1870-72. 388 s. 8. 
TIRABOSCHI, A. Usi pasquali nel Bergamasco. Bergamo 1878. 16 s. 8. 
"VIGO, P. Le danze macabre in Italia. Livorno 1878. 150 s. 12. 

Italienska ordspråk äro samlade af BERNONI (om bordet ock 
födoämnen) Venez. 1872; BONIFACIO (Lomb.) Mil. 1858 ock 1870; CASELLI 
(Lecces) Lecce 1873; CASSANI (Trieste) Trieste 1860; CAsTAGNA, 3 ed. Nap. 
1869; DAL MEDICO (Venedigs) Venez. 1857; DAL PIN° (Tosk.) Empoli 1876; 
FANFAIrf (d'origine grecs e lat.) Firenze 1878; GIUSTI (Toskanas) Firenze 1853; 
GOTTI (Tosk.) Firenze 1855; MARCELLO (Genuas) Genova 1869; MATTEI 
(Kors.) Paris 1867; DE No (Abruzzos) Mil. 1877; OSTERMAN (Frinls) Udine 
1877; PAsquAmoo (Venedigs) Venez. 1857 ock 58; 2 ed. accresc. 1879 (336 
S.); PASSARINI 	Pico Luri di Vassano) Roma 1872 ock 1875 (VIII + 632 
s.); SERDONA.TI (Florens') Padova 1871; SPANO (Sard.) Cagliari 1871; STAG-
LIEN° (Genuas) Genova 1869; TraAnosem (Bergamos) Berg. 1875; samt L. 
F. (Mil.) Mil. 1859. — Jfr. n. 123 m. fl. 

Rivista di letteratura popolare diretta da G. PITEÅ, F. 
VOL I. Fasc. 1—IV. Roma, Loescher 1877-79. 8. — innehåller utom 

blandadt (varietä) ock bibliografi: C. CORONEDI-BERTI, Appunti di medi-
°ina pop. bolognese s. 1-12; F. SABATim, Saggio di canti pop. romani s. 
13-31, 87-96, 167-188; G. PITIM, Gesti ed insegne del pop. sicilian° s. 
32-43; F. MASPONS Y LABR6s, El dia de difuntos s. 44-54; G. FEBRAR°, 
XVI canti pop. della Bassa Romagna s. 55-68; A. DE GUBERNATIS, No-
velline di Santo Stefano di Calcinaia s. 81-86; G. PITIM, Antichi usi per 
la festa di mezz'agosto in Palermo e in altri luoghi di &cilia s. 97-107; 
DE PUYMAIGRE, Chansons pop. du pays messin s. 108-116; TH. BILAGA, 
Litteraturs dos contos populares portuguezes s. 117-136; A. GLAM/LEMMA, 
Saggio di giuochi e canti pop. fanciulleschi delle Marche s. 137-144, 222 
—227, 269-287; G. Prutt Una variante toscana della novella del Petit 
poucet s. 161-166; A. PARISOTTI, Saggio di melodie pop. romane s. 189- 
201; A. LUMINI, Canti calabresi di carcere s. 202-212; R. KOEHLER, Das 
räthselmährchen von dem ermordeten geliebten s. 213-221; C. MAYRE-
DER, Die polyglotte sprichwörterliteratur s. 241-265; G. PITRE, La lucerna, 
novells pop. toscana s. 266 -268; F. SABATINI, La lanterna magica, no-
vells pop. bergamasca s. 288-290; F. LIEBRECHT, Croyances et superstitions 
pop. norv°glennes s. 291-296. 

131. ASCOLI (i Saggi ladini) för till de ladinska målen äfven Friuls 
(ö. delen af Venezien, på båda sidor om floden Tagliamentos öfre lopp, 
öster om dess nedre), hvilka eljes räknats till de italienska. Hans grup-
pering är följande: 

Väs tla dinsk a i Graublinden (talas af omkring 45,000 iv.): 1. Sopra-
selva (Oberland: Vorder-Rens dal); 2. Sottoselva (Oberhalbstein: Hin-
ter-Rens ock Albulas dalar); 3. Engadin (öfre Inns dal). 
C entralladinsk a i Tyrolen (talas af omkring 90,000 iv.): 1. Västtri-
entska (i Noces floddal); 2. Osttrientska ock högbellunska (i Avolios, 
Gaderas, Cordevoles ock Boites dalar). 
Ostladinska (i Friul). 
Grupperna Al ock A2 sammanfattas ofta undern amnet r om onska 

gent emot A3 som i inskränktare mening ladinska. 
132. Om ladinska mål (utom Friul) efter 1850: 

I allmänhet: 
ANDEER, P. J. 'Ober urspr. u. gesch. der rhäto-rom. sprache. Chur 1862 

IX+ 138 s. 8. — Med bibliografi. 
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Ascom, G. I. Saggi ladini. 1. Archiv. glottol. L 556 s. med karta. 8. 1873. 
BöTTIGEB, C. W. Rhetoromanska språkets dialekter. Ups. 1853. 80 s. 8. 

- Hufvudsakligen Grödnerdialekten. 
RiuscH, F. Gesch. der literatur des rhäto-romanischen volkes. Frankf. 

a. M. 1870. V111+174 s. 8. (Disp. Gött.) 
SCHUMARDT, H. "Ober einige fälle bedingten lautwandels im churwäl-

schen. Gota 1870. 51 s. 8. 
STENGEL, E. Vocalismus des lateinischen elementes in den wichtigsten 

romanischen dialekten von Graubilnden und Tyrol. Bonn 1868. III+ 
64 s. 8. (Disp.) 

SULZER, G. G. Dell' origine e della natura del dialetti comunemente chia-
mati romanici. Trento 1855. 

SrtruziNGEn, F. eb. die conjugation im rätoromanischen. Wintertlaur 1879. 
64 s. 8. (Disp.) 

För Graublindens mål: 
BIDILER, J. A. Grammatica elementara dil lungatg rhäto-romonsch. 1. 

Cuera 1864. VII1+104 s. 8. - På tyska 1871. 
CARIGIET, P. B. Ortografia generale, speculativa ramontscha cun in spe-

cial, quort compendi per diever dil scolar. Must& (Chur) 1858. 153 s. 8. 
CARISCH, 0. Grammatische formenlehre der deutschen u. rhätorom. sprache 

f. die roman. schulen Graubilndens, nebst einer beilage ner die rhä-
toroman. grammatik im besondern und einigen proben arts der älte-
sten rhätorom. prosa u. poesie. Chur 1852. VIII+ 214 s. 8. - Båda huf- 
vudmunarterna. 

PALLIOPPI, Z. Ortografia et ortoöpia del idiom rorcauntsch d'Engiadin'ota. 
Coira 1857. XI+128 s. 16. 

La conjugaziun del verb nel idiom romauntsch d'Engiadin'ota. Same- 
dan 1868. 2 fr. 30 c. 

Cudesch da lectura per las classas medias e superiuras da nossas scuo- 
las ladinas. Coira 1867. 

RUFINATSCHA, P. 1Yber ursprung und wesen der romaunschen sprache. Meran 
1853. 

För Tyrolens ladinska mål: 
ALTON, J. Die ladinischen idiome in Ladlnien, Gröden, Fassa, Buchenstein, 

Ampezzo. Innsbruck 1879. 375 s. 8. - Ljudl., forml., ordb. 
GARTNER, TH. Die Gredner mundart. Linz 1879. XI +168 s. 4. - Med 

underst. af  Vet.-ak. i Wien. 
MITTERRUTZNER, J. C. Die rhätoladinischen dialekte in Tirol und ihre 

lautbezeichnung. Brixen 1856. 
PERINI, A. Statistica del Trentino. Trento 1852. - 2:a delen om språket. 
SCHNELLER, CH. Die romanischen volksmundarten in Sildtirol. Nach ih-

rem zusammenhange mit den romanischen und germanischen sprachen 
etymologisch und grammatikalisch dargestellt. I. Lit., einl., lautl., 
idiot. Gers 1870. X+ 291 s. 8. (Ital.?) - På ital. Rovereto 1865. 

(VIAN), Gröden, der grödner u. seine sprache. Bozen 1864. 204 s. 8. - 
Gram., ordb., språkpr. 
För F ri u 1 Vocabolario af J. PIRONA, Venezia 1871; samt LEionma sam- 

lingar af folkvisor. 
Ordbok af 0. CAniscH, Chur 1848 (XXXVIII+204 s. 12.) med tillägg 

(56 s.) 1852. 
Om litt. jfr S.å.ons i Herrigs Arch. 54, s. 291-302. 

Chanzuns popularas d'Engadina. Hrsg. v. A. v. FLUGI. Strassb. 
1873. (Ur Roman. stud. III.); samt Die volkslieder des Engadin. M. einem 
anhang engadin. volkslieder im original nebst deutscher ilbersetzung. 
Strassb. 1873. IV + 85 s. 8. 

G. ARPAGAUS. Fablas e novellas. Dedicadas alla giuventegna 
romonscha. Chur 1878. 111+105 s. 8. 
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S. CARATSCH, Poesias in roumauntsch d'Engiadin'ota. Turin (Same-
dan) 1865. (8 rek.) 

G. F. CADERAS, Rimas. Coira 1865. - Nuovas rimas 1879. 135 s. 8. 
På Engadins mål utgifves en veckotidning: F ö gl d'E ng i a dina. - På. 

Ennenbergs 	Storia d' s. Genofefa. Brixen 1878. 
Jfr särskildt E. PICOT i Trans. of the philol. soc. 1875-76, s. 

122-124 (Address of the presid. för 1875, al R. Morris); samt Docum. s. 1 IL 
Om rumitniska dialekter: 

MAIORESCU, J. Itinerar In Istriå si vocabular istriano-romån. JasI 1874. 
122 s. 8. - Ordb. s. 81-122; ingår äfven i Columna lui Traian. Utg. 
af sonen TITIT M. 

PICOT, E. Documents pour servir å l'aude des dialectes roumains recueillis 
et publis. I. Paris [1873]. 66 s. 8. - Ur Revue de lingu. et  de philol. 
corup. V 3. Inneh. jämte antydningar till ljud- ock formlära en folk-
saga ock flere folkvisor. 
För macedoniskan finnas ett par redogörelser af Måssim ock BOLIN-

TINEANU, hvilka mellertid af GÄSTER (Gröbers Zeitschr. II, s. 357) för-
klaras »ganz werthlos». G. hämtar sina uppgifter från BoTAGI (Wien 1813). 
En historisk (ock bibliografisk) öfversikt lemmar PICOT i Les roumains de 
la Macedoine. Paris 1875. 48 s. (Ur Revue d'anthropol. IV.) - Någon 
kännedom om dialekterna kan lan för öfrigt få dels ur de från olika 
delar af språkområdet framgångna rnmäniska ordböckerna (GÄSTER a. st.), 
dels ur T. CreAsru, Elemente de limb'a romans, dupa dialecte si monu-
mente vechi, Blasin 1854. C. hör mellertid till den historiska skolan 
med etymologisk ortografi ock latinska tendenser. 

Ramäniska folkvisor: 
ALECSANDRI, V. Poesii populare ale romånilor, adunate i Intocmite. Bu-

cur. 1866. 416 s. - Praktupplaga (tillökt). 1:a uppl. (med slav. bokat.) 
Iasi 1852-53; i fransk öfversättning: Ballades et chants pop. de la 
Ronmanie, Paris 1865; A. ROQUES, Legendes et doikes. Chants pop. 
ronmains, d'apr6s les recueils de m. B. Alexandri. 4 ed. Paris 1879. 
(VIII    + 253 s.); i tysk af v. BOTZEBUE, Berlin 1857. 

Poesii. I. Doine si låeråmiöre. IL Mårgåritå'rele. III. Pasteluri si le-
gende. Bucur. 1876. - I ock III inneh. folkvisor. Om A. är för öf-
rigt att märka, att han i estetiskt-litterärt syfte omformar visorna, 
hvilket gör dem för vetenskapen mindre brukbara. 

A m orul, Culegere de cånturi nationale si populare. Ed. 7. Bucur. 1876. 
441 s. 

BåNcia, P. Colindele cråciunului si ale paseilor sau productiunii en cån-
tece la nascerea si Invierea Domnulni nostru Isus Christos, la ear/ s'au 
adaos colåeåritul sau vornicitul usitat la nunti si cåteva cånturi ce se 
cåntå la masa =Ut Hermannstadt 1875. 79 s. - Jul- ock påskvisor. 

Bor,INTINEANu, D. Poesii. II. Macedonele, reverii etc. Buc. 1877. 
D orul. Culegere de cånturT nationale p2p. vechi si noi. 1-III. Ed. 16? 

Bucur. Wartha. 1874-79. 940 s. 8. - Aldre uppl. 1865. 
HINTESCU, J. C. Cåntece de Irodi la nascerea Domnului lmpreunate en 

cåteva cåntece nationale. Ed. 2. Kronstadt 1875. - Julvisor. 
MARIAN, S. F. Poesi): populare romåne. I, IL Czernowitz 1873-75. VI+ 

220, IV+ 250 s. 12. 
MARIENESCU, A. M. Poesia popurala. Colinde, culese si corese. Pest'a 

1859. - Poesia popurala. Balade. Ibm 1859. 
Brosiura fl. Vien'a 1867. - Både MARIAN ock MARIENESCU hafva, på 
ett för vetenskapen mindre lyckligt sätt, bearbetat de af dem med-
delade visorna. 

St&ta maghilor, sau cåntece la nascerea Domnului Isus Christos. Banat 
1875. - Julvisor. 

Pa3nr, A. Versuri eau cåntece la nascerea Domnului Isus Christos. 12 uppl. 
Bucur. 1876. 120 s. 32. - Julvisor. 
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Pommrcr, M. Balade populare romåne. Jasi 1870. 94 s. 8. - Från Ungern 
o. Siebenb. på folkmål, utan ändringar. 

TEODORESCU, G. D. Noting despre colindele romåne. Bucur. 1879. 121 
s. 12. - Julvisor. 

Biblioteca poporului romån. Collectiune de poesi/ vechi. Cåntece vechi 
ale poporuluI romån. Din psalmii hit Dositheifi Mitropolitulå. Culegerea 
din poesiile Välarescilor etc. I. Bucur. 1878. 215 s. 8. - Gamla ock 
nya; omsorgsfull samling. 
Jfr PICOT Docum. s. 39-42. - Teoretisk behandling: J. CRATIUNEscO, 

Le peuple roumain d'aprås ses chants nationaux. Essai de litt. et  de morale. 
Paris 1874. (Uppl. 1 o. 2.) VIII+ 328 s. 12. (Disp.) - öfversättningar af 
GRENV. MURRAY: The national songs and legends of Roumania. London 
1859. (Med melod.) 

Saml. vitterhetsarb. af  C. A. V. STRANDBERG. II, s. 97-165. 
Sthm. 1877. (Efter v. HoTzEBUEs tyska öfversättning.) 

Ramitniska folksagor (jfr PICOT Docnm. s. 23): 
ARBENIE, T. M. Nona colectinne de basme sau Istorii populare. 2 ed. 

Bucur. 1874. 199 s. 12. 
HARONzi, G. Balade si legende. Galti 1870. 
BoLin"rniårru, D. Legende istorice. Basme. [=Poesit I.] Bucur. 1877. 8. - 

Först utg. 1862: Legende noui san basme nationale. 
FuNDEScU, J. C. Literatura popularä. Basme, oratit päcälitur/ si ghicitor/ 

ou o introducere despre lit. poporanä de B. P. HAsDEå. Bucur. 1875. 
139 s. 8. - Sagor, lyckönskningar, skämt, gåtor. Eg. 3:e uppl. af  en 
1867 utg. samling med liknande titel. 

GORJEAN, M. Romånul glumet. l3asme, legende, traditiunl populare, ora-
tiuni de anul non si de nuntå, cåntece pop. vechi, ghicitorl, povestea 
vorbeI san proverburt I. Bucur. 1874. - >Den skämtsamme rumäniern., 

IssiREscu, P. Legende seu basmele romåniloru, ghicitorT si proverbe, ou 
o introducere de B. P. IlåsoEu. 3 ed. considerabilmente augmentatä. 
I, II. Bucur. 1872-76. 180, 144, 86 s. 12. 

- Snöre san povesti populare. I, II. Bucur. 1873-74. - 2 uppl. 1879? 
(-) Isprävile si. viata luI Michaiä Vitåzul. Bucur. 1876. - Om den rumä-

niske nationalhjälten Michaiu Vitåzu, efter folkliga traditioner. 
Vidare anon.: Oratii, cåntece populare si basme. 2 ed. Craiova 1876. 

80 s. 8. - En samling Walachische mährchen i tysk öfvers. är utg. af  
två bröder ScOTT, Stuttg. u. Till. 1845. 

J. C. HINTESCU, Proverbele romånilorl adunate si edate. Her-
mannstadt 1877. 210 s. 12. 

G. D. TEODORESCIT, Cercetari asupra proverbeloru romånes, tudin critic 
si bibliografic. Bucur. 1877. 107 s. 8. 

G. D. TE0D0RESCU, Incercärl critice asupra nnor credinte datine 
si moravurl ale poporulul romån, cu o prefata de A. J. ODOBEsCU. Bucur. 
1874. X+136 s. 8. 

C o lum n a lut Tr Can. Revistä mensualä pentru istoria, lingnistica 
si psicologia poporanä sub directiunea d:lui B. P. HAsDEt.. 	 Bucur. 
1870-77. Utkom en gång i månaden. 

ConvorbirT literare är organ för en litterär skola, hvars hufvudman 
är T. MAJORESCu. 

W. WAGNER, Modern greek i Trans. of the philol. soc. 1873-74, 
s. 382-388 (The presidents annual addr. for 1874, by A. J. Ellis). 

Ros och törne. En saml. nygrek. folkdikter i öfvers. af  1'. SAN-
DER. Sthm 1876; samt Ariadnes krans. Ett urval nygrek. folkdikter från 
Kreta i öfvers. af  F. SÄNDER. Sthm 1877. - I anm. till den förra finner 
man s. 178-180 upplysningar om de här i texten angifna samlingarne. Lät-
tare tillgängliga än de grekiska äro PAssows i Tyskland ntgifna (Leipz. 
1860), samt supplerande denna LEGRANDs med fransk öfversättning (Paris 
1874). 
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Griechische u. albanes. mährchen. Gesammelt, iibers. u. erläut. 

von J. G. v. HAHN. I, II. Leipz. 1864. XX+ 658 s. 8. (öfvers. på danska 
af CH. WINTHER); samt den sammes NEoakinxa gratuzyv,91a. Contes pop. 
grecs

' 
 publihs et annot63 par J. Pio. Copenh. 1879. 260 s. (Texten till den förra). 

Se litteraturfört. i FOY, Lautsyst. der griech. vulgärsprache. Leipz. 
1879. S. IX f.; samt COMPARETTIS anm. af  Deffner i Kuhns Zeitschr. XVIII, 
s. 132 if. - De nygrekiska dialekterna i s. Italien äro undersökta af Com-
PABETTI (hvars Saggio de' dialetti greci dell'Italia meridionale, Pisa 1867, 
XXVII+103 s. 8, icke nämnes af Foy), Monosi (Dialetti greci della terra 
d'Otranto, Lecce 1870, VIII+ 214 s. 4; dial. i det kalabriska Bova, Arch. glottol. 
IV), DoBsA (La tradizione greco-latina nej dialetti della Calabria citeriore, 
Cosenza 1876) ock FELLEGRINI (Bovas dialekt). 

Den af sällskapet utgifna tidskriften /VEos117pitx« åvedexrct inne-
håller äfven bidrag till kännedom om dialekter ock folklif. 

G. DE RADA, Poesie albanesi. I-V. Corigliano Calabro 1873-77. 
- på albanska med ital. öfversättning. En äldre samling i två delar Na-
poli 1848; en annan från de albanska nybyggena i s. Italien i förening 
med DE CORONEI, Firenze 1866. Albanska ordspråk, sagor m. m. inne-
håller samlingen 10.9ransfil /Lakat; Alexandria 1878. Hit hör troligen 
också ARABADINOS' samling Ilaporytaaraelor avAloyn ruceotitataw PxenaEl 
01)alOY nue« iorg hnagtoratg, Ianina 1863. (4 mk.) 

Archiv fUr slavische philologie. Hrsg. von V. JAGIC. 1-IV: 1. Ber-
lin 1875 If. - särskildt utgifvarens Bibliogr. ilbersicht der erscheinungen auf 
dem gebiete der slav. philologie und alterthumskunde seit d. j. 1870. I, s. 
465-607; samt NERRINGS uppsats Die philol. arbeiten bel den polen in 
neuerer zeit. I, s. 249-266. G. KREIT, Einleit. in die slavische literatur-
geschichte. Graz 1874. C. COURRIERE, Hist, de la litt6rature contemporaine 
chez les slaves. Paris 1879. (Utom Rysslands). W. R. MORFILL, Slavonic i 
Trans. of the philol. soc. 1875-76, s. 89-98 (The presidents annual addr. 
f. 1875, by R. Morris). 

Det nuvarande kroatiska skriftspråket sammanfaller med serbi-
skan; men då de grekisk-katolska serberna begagna ett slaviskt alfabet, 
de romersk-katolska kroaterna åter ett latinskt, stå deras litteraturer främ-
mande för hvarandra. 

Slaviska dialekter: 
Storryska i n. Ryssland (40 mill.): 

KOILOCOB73, M. A. 3anrbncli o ,sabuct 1 HapopRoit II033iII 
06nacTll cteepHooesimopycacaro 'myt/ås. Petersb. 1877. 343 s. 
8. - Om språk ock folkdiktning inom storryska dialektens område. 

- 0630p 3Bumer:4x II oopmarimmx oco6elmocTekt Hapo,zwaro 
pyccitaro sisLuca. Warsj. 1878. X + 266 s. - öfversikt af ryska 
folkspråkets ljud- ock formegenheter. 

Oman, o6nacmaro BenmcopyccKaro cnosapH. 1, 2. Petersb. 1852 
(o. 1858). - Försök till en provinsiell storrysk ordbok, utg. af  Vet.-akad. 

64) Hvitr_ys k a i väster (314 mill.): 
Ho coentry., H. H. Gump) 6taopyccicaro 	 Petersb. 1870. 

VI+ 756 s. 4. - Ordbok öfver hvitryska dialekten. 
b) L i 11- eller rödryska (ruteniska) i s. Ryssland, ö. Galizien, Bukovina 

ock n. Ungern (13 mill.): 
HOTe61111, A. 3alkItTIM 0 mailopycaconn naptight. Voronezj 1871. 

134 s. 8. - Anm. om lillryska dialekten. (Ur den af XOVANSKIJ i 
Voronezj utgifna filol, tidskriften clguonourriecKia 

?ERT erwiti,II. OTlepirb 313y1C0B0äliCTOpill maxopyccicaro Haptigia. 
Bief 1876. IV + 376 s. 8. - Utkast till språkljudens historia i lill-
ryska dialekten. 
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ZAKREVSKIJS, PISKUNOFS ock LEVCENKOS ordböcker (Moskva 1861, Odessa 
1873, Kief 1874) äro utan vetenskapligt värde. Sådant äga däremot I. 
VERICRATSKIJS 31181I0611 ,i1(0 campa lowlopycicoro (Materialier till en 
sydrysk ordbok), hvaraf ett första häfte om 88 s. utkom i Lemberg 1877, 
ock hans samlingar till djur- ock växtterminologi, h. 1-5, Lemberg 1864 
—72. Botanisk-lexikaliska samlingar finnas äfven af JUNOVIC (Progr. 
Czernovitz 1874), ROGOVIC ock VOLKOF (båda Kid 1874). Tysk-rutenisk 
ordbok af PARTYTSKIJ, 1—II, Lemberg 1867. Denna, så väl som de i Gali-
zien utgifna grammatikorna af LUTSKAJ (1830), LEVITSKIJ (på tyska 1834, 
på ruten. 1849 ock 1851), VAGILEVIC (1845), LOZINSKY (1846), GoLovAT-
SKIJ (på ruten. 1849) samt de mindre af DiAchaz (1865), SJASKIEVIC 
(1865) ock PARTYTS= (1873 ock 1877), afser det praktiska behofvet. Den 
förnämsta, med vetenskaplig hållning, är 
0 c Lie a, M. Fpamannca pycHoro HUM. 3 uppl. Lemb. 1876. VIII + 238 s. 

Bulgariska inom Turkiets gamla område (öfver 41/2  mill.). 
Serbisk-kroatiska i Serbien, Bosnien, Herzegovina, Montenegro, 

Dalmatien, Slavonien, Kroatien ock s. Ungern (6 mill.). 
Slovensk a i Kärnten, Krain, Istrien, Steiermark (något öfver 

1 mill.): 
B0yange-Kyyrena, Il. A. 011121TYDOWTHEll pensum= rosopos. 

Varsj.-Petersb. 1875. RIT +128 s. 8. — Fonet. undersökningar öfver 
dialekterna i Resiadalen (Friul). Ff., prof. i Kasan, har äfven gifvit 
en karaktäristik af det slaviska målet längs Wocheiner Save (Kasan 
1877), samt en etnografisk skildring af Resiadalens land ock folk (Ka-
san 1876). 

Bömisk a i Bömen ock Mären (nära 5 mill.): 
BARTOS, F. Ze zivotu 11 du moravsk6ho (om mär, folkets lif), i mär. mati-

cas tidskrift, handlar till stor del om språket. 
BAMPELJK, F. C. Cechoslowan, cili narodnj gazyk w Cechach, na Morawe, 

we Slezku a Slowensku. Prag 1842. 226 s. 8. — Böm., mär. o. slovak. 
Slovakiska i nordvästra Ungarn (nära 2 mill.). 
V en diska (nordserbiska) — enda återstoden af polabernas språk 

— i Lausitz (136,000): 
Ordbok ock gramm. af  PFUHL, Bautzen 1866 ock 1867; senare bidr. till 

ordboken af NYCKA, BRUK, DUCMA_N, HÖRNIK i sorb. macica's tidskr., där 
äfven finnes en afhandling af HöRNIK om Laute-dialekten. 

Polska i Ryssland, Preussen, Österrike (91/2  mill.): 
KABLowiez, J. Slowor6d ludowy. Krak6w 1878. 50 s. 8. — Om folk-

etymologi. 
MALINOWSKI, L. Beitråge zur slav. dialektologie. I. Ueber die oppelnsche 

mundart in Oberschlesien. 1. Laut- u. formenlehre. Leipz. 1873. 
55 s. 8. (Disp.) — Samme förf. har (1872 ock 1877) gifvit etnogr. skil-
dringar af polackerna i Schlesien. 

OT p emnep%, II. 0oHer1TEa xame6acaro Rama. (Ljudlära för kasju-
biska målet. I Fil. zap. 1873-74.) — Kasjubiska dialekten (s. om 
Danzig) har genom CEINOW fått ett eget alfabet ock blifvit upphöjd 
till en sorts skriftspråk. 
Om polska dialekter innehåller KOLBERGS stora värk upplysningar, 

liksom i allmänhet de etnografiska skildringarne äfven taga hänsyn till 
språket. 

Zbiör wiadomosci do antropologji krajowej, wydawany Staraniem 
komisyi antropolog. akademji umiejetnosci w Krakowie. T. 1. Cz. 1-3. 
Krakow 1877. 

PRocomrs, De bello goth. L. III, c. 14. 
Slaviska folkvisor: 

Ryska: ANTONOVIC ock DRAGOMANOF (lid.) 1-2, Kief 1874-75; BA-
RA0 (rödr. sagor, visor m. m.) Tarnopol 1866; BARSOF (i Geogr. sällsk. 
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etnogr. mem. IV) 1871; (klagovisor) Moskva 1872; BEZSONOF (andl.) 1-6, 
Moskva 1831-64; (barnv.) 1868; (hvitr.) Moskva 1871; CIIBINSKIJ (Mir.) 
Petersb. 1874; DJESJKO (i Geogr. sällsk. etnogr. mem. I); GOLOVATSKIJ 
(galiz.) 1-3, 1870-71; HILFERDING (guv. Olonets) Petersb. 1873; JAKITSJKIN 
Petersb. 1860 samt (i tidskr.) Petersb. 1865; KinEJEvsra.r . (storr.) 1-10, 
Moskva 1860-74; ny uppl. under utg.; KOBBAR (h111r.) Moskva 1879; BOCI-
PINSKIJ (1111r.) Kief 1862; Kurass (i ett större etnogr. arbete 1-2) Petersb. 
1856-57; KIIPCANKO (i ett större arb. om  Bukov.) Kief 1875; LISENKO 
(ukr.) 1-2, Kief 1872; MAGNITSKIJ (fr. Bielovosj) Kasan 1877; MAKSIMOVIC 
I (ukr.) Moskva 1834; Kief 1849; ny uppl. under utg.; METLINSKIJ (sydr.) 
Kief 1854; MOZJAROVSKIJ (äfv. lekar o. sagor) Kasan 1873; Nosovre (hvitr., 
i Geogr. sällsk. etnogr. mem. V) 1873; PAITLI (galiz.) 1-2, Lemb. 1839; 
POLEWOY (ryska) Paris 1875; RIIDCENKO (Mr.) Kief 1874; RYBNIKOF 1-4, 
Moskva, Petrozavodsk, Petersb. 1861-67; SAXA.ROF 1-3, Petersb. 1838-
39; SJEIN (hvitr., i Geogr. sällsk. etnogr. mem. V) 1873; (lyr.) I, Moskva 
1870; STUDITSKIJ (nordr.) Petersb. 1841; WACLAW Z OLESKA (galiz., polska 
o. ryska) Lemb. 1833; VARENTSOF (andl.) Petersb. 1860; VOSTOKOF (guv. 
Vladim o. Kostr.) Moskva 1847; XIIDJAKOF (storr.) Moskva 1860; Red. af 
Vilenskij vjästnik (nordv. prov.) I, Vilna 1866; anon. Moskva 1877. 

Bulgariska: BEZSONOF Moskva 1855; DozoN (med fransk öfvers. o. 
ordb.) Paris 1875; MILADINOVIC Agram 1861; VERKOVIC Belgr. 1860 ock 1874. 

Serbisk-kroatiska: BOGISIC (dalm.) 1, Belgr. 1878; BOSKOVIC Neu-
satz 1863; DEZELIC (kroat.) Agram 1872; KAcre-Mrosic (dalm.) Zara 1861; 
EAZNACIC (kroat.) Ragusa 1872; Kulm (sydslav.) 1-2 if., Agram 1878 —; 
Kume (Bosn. o. Herzeg.; saml. af  Juxic o. Minne) 1, Esseg 1858; KIIRE-
LAC (kroat.) Agram 1871; Lom° Agram 1852; MARJANOVIC (kroat.) 1, Agram 
1864; MICKIEVICZ (illyr.) Zara 1860; MILOJEVIC 1, Belgr. 1869; PAVLINOVIC 
Zara 1879; PETRANOVIC (bosn.) Sarajevo 1864; (Bosn. o. Herzeg.) 1-2, 
Belgr. 1867-70; Pim= (kroat.) 1-2, Varazd. 1868-69; RAJACEVIC Belgr. 
1872; Rum° (bosn.) Belgr. 1873; SOKOLOF Kasan 1854; STEFANOVIC KA-
RADJIC 1-4, Wien 1824-33; 1-5, 1841-65; ny uppl. 1-3, Wien 1875 if.; 
(Herzeg.) 1866; SmoJANovic (kroat. sagor o. visor) Agram 1867; en saml. 
från Syrmien, Pancsova 1875; en (kroat.-serb.) Agrara 1848. 

Slovenska: JANEz.no (äfv. ordspr.) 1, Klagenfurt 1852; KAcro Agram 
1875; KORYTKO 1-5, Laibach 1841-44; STANKO VRAZ Agram 1839. 

Bömiska: BARTOS (böm.-slovak.) Prag 1874; CZELAKOVSKY; EBBEN 
Prag 1864; PRom.A.zKA; fören. Slavia (se not 157); — märisk a: Susn. 1-8, 
Briinn 1868-75 (800 s.); — slovakiska: KOLLAR 1-2, Pest 1834-35; 
Slovak. matica. 

Polska: CEINOW (kasjub.) Schwetz (1860?); (bröllopsvisor m. m.) 
Schwetz 1878; CHODAKOVSKY; KOLBERG Posen 1842, Varsj. 1857 (jfr n. 161); 
KONOPKA (galiz.); PAULI (galiz.) Lemb. 1838; ROGER (öfverschles.) Breslau 
1863; WACLAW Z OLESKA (galiz.) Lemb. 1833; WOJOICKI Var8j. 1836. 

Vendiska: FIAIIPT ock SCH:MALER 1-2, Grimma 1841-43; MIMA 
Bautzen 1877. 

Titlarna finner man för de flesta i Jagics Archiv I, s. 129-133, 561— 
580; Krek s. 306 f. ock Courriåre. Äldre samlingar äro förtecknade i 
Jordans Jahrb. f. slaw, lit. etc. I .(1843), s. 320-325, 408-414. — En 
mindre, sammanfattande, praktiskt inrättad upplaga är: AvEwAraus, KEMIU 
o Kiesciaix% 6orampsum. Petersb. 1875. XXT + 280 + XXXIV s. 8. — 
Jfr n. 161. 

155. VEK STEFANOVIC KABAD.Trc 1787-1864: bondson, i barndomen 
getherde, lefde en tid i Wien, slutligen fredsdomare i sitt hemland. De 
mödor, han utstått under serbiska frihetskriget — han var bl. a. en tid 
sekreterare hos Kara-Georg —, gjorde honom lam i högra handen ock 
foten. Hans första samling folkvisor utgafs i Wien 1814 ock öfversattes 
genast af HERDER ock GOETHE. Samtidigt utkom hans serbiska grammatik 
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(1814), något senare hans serbiska ordbok (1818, ny uppl. 1852); en ny 
samling folkvisor 1824-33, slutligen en samling på fem band 1841-65, 
Herzegovinas 1866; serbiska ordspråk 1843, serbiska sagor 1851, serbiska 
folkets lif ock seder 1867. Det nu använda serbisk-cyrilliska alfabetet 
är hans värk. Det är fonetiskt ock vida bättre än det ryska, hade meller-
tid svåra strider att utstå, innan det blef antaget. Den märkvärdige, 
ädle DEMETRIUS OBRADOVIC (1739-1811) var den förste, som i skrift 
begagnade sig af serbiskt folkspråk i st. f. fornslovenskan (kyrkslavi-
skan), som redan länge varit ett dödt språk, främmande för folkets lif. 
Genom KkaArbrics inflytande blef serbiskan enrådande i litteraturen, se-
nare äfven i skolorna. Jfr SCHAPARIK'S Gesch. d. slidslav. lit. Hrsg. v. 
Jirecek. III, 2. Prag 1865. S. IX f., 310-319, 340. KAbinz, Serbien. Leipz. 
860. S. 695-697, 710. 

Slaviska folksagor: 
AeauacBeBI, A. H. Hapoffirbto pymxia mom. 1-8. 3 uppl. 

Moskva 1863. — Ny uppl. 1873 if. Med mythistoriska undersökningar. 
,r_Kp ar °molns% . M. Mazopymida oapo,mio upe,aallia n pumorna. 

Kief 1876. XXIV+434 s. 8. — Utg. af Geogr. sällsk. sydvästra afd. 
Vidare ryska: BARAO (rödr.) Tarnopol 1866; ERLENVEJN Moskva 1863; 

RUDCENKO (sydr.) 1-2, Kief 1869-70; SAXAROP 1, Petersb. 1841; XUDJA-
KOF (storr.) 1-3, Moskva 1860-62. — serbisk-k r oetisk a: DOJCEVIC (utg. 
af  Ljubic) 1-5, Wien 1877-78; KRAkemAY Varazd. 1858; LJUBIC (Monten. 
o. kustl.) Ragusa 1875; MIKULICIC (ca-dial.) v Kraljevici 1876; NixoLto (serb.) 
1-2, Belgr. 1842-43; PLOHL (kroat., visor o. sagor) Varazd. 1868; STEPANO-
VIC KiBirine (serb.) 2 .uppl. 1870; G. K. STEPANOVIC (serb.) Neusatz 1871; 
STOJANOVIC (kroat.) Agram 1867; VALJAVEC (Steierm.) Agram 1875; Von-
NOVIC (serb.) Belgr. 1869; VRCETIC (serb.) Belgr. 1868; (bosn.) 1, Sissek 1870; 
— slovenska: ROZENA NEMCOVA Prag 1858; KACIC 1-2, 1836; — bö-
misk a: HRASE Prag 1873; z RODOSTOVA 1-2, ny uppl. Prag 1872; mä-
riska: KULDA Bränn 1854; 1-2, Prag 1875; slovakiska: SKULTETA ock 
DOBSINSKY 1-6, 1858-61; —polska: RALINSKY Varsj. 1842; BERWINSKY 
1, Breslau 1840; CEINOW (Kasjub. sagor, gåtor, ordspr. m. m.) 1--2, Schwetz 
1866-68; GLINSKI 1-4, Vilna 1862-64; WOJCICKI (polska o. ryska) 1, 
Varsj. 1837. 

Titlarne återfinnas i Jagics Arch. I, s. 268-270: Krek s. 229 f. På väst-
europ. språk se not 158. 

Af Slavias publikationer (Nårodni pisne, pohå,dky, povesti, ri-
kadla) inneh. h. 1 folkvisor, 2 folksagor o. sägner, 3 julsånger, Prag 1877 
—78. Språkets lokalfärg behålles. 

Slavisk folkdiktning på västerländska tungomål: 
CHIUDINA, G. Canti del popolo slavo, trad. in versi ital. 1, 2. Firenze 

1878. 244, 278 s. 
CHODZKO, A. Les chants list, de VIIkraine et les chansons des latyches 

des bords de la Dvina occidentale. Paris 1879. LXXI+211 s. 8. 
DozoN, A. Chansons pop. bulgaires inådites. Paris 1875. XLVII+427 s. 

12. — Text o. öfvers. jämte ordbok. 
ERBRICH, E. Album poln. volkslieder d. Oberschlesier, ilbertr. Breslau 1869. 

xrv+ 66 s. 8. 
L. A. Gusle. Serbiske folkesange. Paa dansk ved C. Andersen. 

Kobh. 1876. 156 s. 12. 
HAUPT, K. Sagenbuch der Lausitz. 1, 2. Leipz. 1862-63. 524 s. 8. 
HAUPT, L. ii. SCHMALEB, J. E. Volkslieder der wenden in der Ober- u. 

Niedei-Lausitz. 1, 2. Grimma 1841-43. — Text o. öfvers. 
KAPPER, S. Die gesänge der serben. 1, 2. Leipz. 1861. 
(Mine MLIATOVIC), Serbien folklore: pop. talas. Selected and translated. 

London 1874. VI+316 s. 8. 
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NAAKÅ, J. T. Slavonic fairy tales. Collected and transl. from the russian, po-

lish, servian and bohem. London 1874. 
RALsToN, W. It. S. The songs of the russian people, as illustrative of sla-

vonic mythology and russian social life. 2 ed. London 1872. 12 sh. 
- Russian folktales. London 1873. XVI+ 382 s. - Fransk öfvers. af  L. 

BRUETRE, Paris 1874. 
RAMBAUD, A. La Russie åpique. Etudes sur les chansons hårdques de la 

Russie, traduites ou analysåes. Paris 1876. XV+ 504 s. 8. 
[Mme ROBINSON =] TALVJ, Volkslieder der serben. 1, 2. Leipz. 1853 (10 

mk.) ock 1861. 
ROSEN, G. Bulgar. volksdichtungen. Gesammelt u. ins deutsche iibertragen. 

Leipz. 1879. XII+254 s. 8. 
V. SCRULENBERG, W. Wendische volks-sagen und gebräuche aus dem 

Spreewald. Leipz. 1880. 312 s. 8. 
STEFANOVIC KARA.DJIC, V. Volksraärchen der serben. Ins deutsche abers. von 

dessen,tochter Wilhelmine. Berlin 1854. 345 s. 8. 
VECKENSTEDT, E. Wendische sagen, märchen u. abergläubische gebräuche. 

Graz 1880. XIX+499 s. 8. 
WENZIG, J. Westslavischer märchenschatz. Leipz. 1857 (1866, 1869). XIX 

+336 s. 8. 
- Bibliothek slavischer poesien in deutscher libertrag. I: 1-2. Böhm., mähr. 

u. slovak. volkslieder. Prag 1875. 136 s. 16. 
Slaviska ordspråk: 

ALTMANN (ryska, i Jordans Jahrb.) 1853-1856; CELAKOVSKY (i Novoc. 
bibl. utg.' af Böm. museum) Prag 1852; DAL (ryska) 1-2, Petersb. 1862-79 
(högst viktig samling, upptager på 1323 s. mer än 20,000 ordspråk); DANT-
cic (kroat.) Agram 1871; HILFERDING (i Geogr. sällsk. etnogr. mem. II) 
Petersb. 1869; Nosovic (hvitr.) Petersb. 1874; RYDICKA. Prag 1872; SNE-
GIREF (ryska) Moskva 1831-34 (1-4), 1848 ock 1857; STEFANOVIC (serb.) 
1849; WERTRA-DAROWSKI (polska) Posen 1874; WURZBACH (polska) Wien 
1852. - Jfr Jagics Arch. I, s. 561 fr.; Krek s. 282 f. 

Slaviska gåtor: 
CpncKe napune carouerEe, ype,no n nano C. lionaKonnh. 

Belgr. 1877. XXIII+283 s. 8. - Prisbelönt. 
Andra samlingar af Nosovic (hvitr., i Geogr. sällsk. etnogr. mem. H); 

SAXAROF ; SEMENTOVSKIJ (lillr.) Kief 1851, Petersb. 1872; XUDJAKOF (storr.) 
Moskva 1861,-. (Se Krek s. 299). 	, 

B. M. KULDA, Svadba v nårode ceskoslovanskåm. 3 vyd. Olmiltz 
1875.2133 s. 8. - Här kan tilläggas VRCETIC, Om serbiska folklekar. Belgr. 
1868.: Skrifter om vidskepelse o. d. anföras hos Krek. Märk särskildt 
GROMMANN, Aberglauben u. gebräuche aus Böhmen u. Mähren. I. Prag 
1864. 250 s. 8. 	• 

Etnografiska skildringar af a lmänh ar e innehåll: 
KOLBERG, 0. Lud. Jego zwyczaje, spos613 zycia, mowa, podania, przyslovvia, 

obrzedy, gusla zabawy, piesni, muzyka i tance. 1-IX. Varsj. 1857-75. 
II. Sandomir; 	Kujavierna; V-VIII. Krakau; IX. Posen; hvarje 
del på 300 till 400 s. 8. 

KOZLOWSKIJ, K. Lud. Piesni, podania, basnie, zwyczaje i przesady hide z 
mazowsza czerskiego. Varsj. 1867 73. 388 s. 8. 

IyJIHn1b, II. 3aIDICK11 0 102KH0R pycn. 1-2. Petersb. 1856-57. 
676 s. 8. 

NELNIKOF, 	HelepeRdi, A. RE atcarL. 1-4. Moskva 1875. 402, 
382, p63, ,374 s. 8. 
GOLAKOF (Bulg.) 1, Belgr. 1872; KETRZYNSKI (mazur.) Posen 1872; 

MEDAKOVIC (Monten.) Neusatz 1860; RAJACSICS (sydsl.) Wien 1873; SAR-
JELTN (Ryssl.) Moskva 1880; STEFANOVIC (Serb.) 1867; WITWICKI (de polska 
hukulerna) Lemb. 1873. 
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Den af Matica srp ska i Belgrad utgifna tidskriften Ljetopis 
srpske har sedan 1826 öfver 120 band. Dessa sällskaps publikationer föra 
vanligen titeln Lj et opi s eller c a s opis. Slovakiska maticas Sbornik (1, 2. 
1870-74) har ett mycket rikt innehåll. Ty värr afbröts dess utgifning 
af politiska skäl. 

Jagics Archiv III, s. 744 11. redogör för innehållet af 1877 års band. 
Bearbetningar af rysk folklitteratur: 

Ae all a cl, earl', A. H. Hoannecaifi Boaapwria ma= Ha nrnapo,ika. 
1-3. Moskva 1865-69. 796, 784, 840 s. 8. - Slavernas poetiska na-
turåskådningar. 

By cl a e az), 0. Heropmemie ~pall pyceicoft aapoffilotic.ranecaocru 
H HcayearBa. 1. Pyccaaa aapo,awaa noaaisi. Petersb. 1861. 643 s. 
8. - Hist, undersökningar om Rysslands folkliga litt. o. konst. I. Folk-
poesien. 
BEZSONOF i De vandrande pilgrimerna 1-6, Moskva 1861-64; Bonowl-

KOWSKI, Kvinnan i den lillryska folkdikten, Petersb. 1879; BukAsEF, Om 
det ryska hjälteepos, i Russkij vjästnik XX.XVI1I o. XLI; KIRPIONIKOF, Förhåll. 
mellan den ryska ock västeurop. hjältedikten, Moskva 1873; KRUSJEVSKIJ, 
Trollformler i ryska folkpoesien, Varsj. 1875; KvAmtr.N-SAIrmax, Om ryska 
hjältesångerna i hist.-geografiskt hänseende, 1871; MILLER, Ilija från Mu-
rom ock kiefska hjältekretsen, Petersb. 1870; MAJKOF, Vladimircykeln, 
Petersb. 1863; MOZJAROVSKIJ, Reineke fuchs i ryska djurfabler, Kasan 1879; 
SOBOTKA, Växtvärden o. dess betyd. i slav. folkvisor, sagor, ceremonier 
o. vidskepelse, Prag 1879; STASOF, Ryska hjeltesångernas urspr

'  
.. Petersb. 

1868; VESSELOVSKIJ, Sagokretsen om kung Salomo, Petersb. 1872; WOLL-
NER, Untersuch. ilb. die volksepik der grossrussen. Mit e. anh.: Analyse 
einiger der wichtigeren grossruss. volksepen. A. Die älteren helden. B. 
Die helden von Kiev. Leipz. 1879. - Jfr Jagics Arch. I, s. 129-133. 

Jfr JAGIC, Die christlich-mytholog. schicht in der russ. volksepik, 
Arch. I, s. 82-133; samt de talrika arbeten ock uppsatser för öfrigt, som 
i samma tidskrift ingå eller där omnämnas. 

LESKLEN i 6th annual addr. of the presid. to the philol. soc. 
1877; by H. Sweet, s. 44-54. 

Norra Ostpreussen, ryska gav. Suvalki, Kovno (Samogitien) ock 
västra delen af guv. Vilna. Kurschat Gram. d. litt. spr. Halle 1876. S. 
1 f. med karta. 

GEITLER, L. Litauische studien. Ausw. aus den ält. denkmälern, 
dialekt. beispiele, lexikal. u. sprachwissenschaftliche beiträge. Prag 
1875. 123 s. 8. 

SCHLEICHER, A. Handb. d. lit. sprache. I. Gramm. II. Leseb. n. glossar. 
Prag 1856-57. 342, XIV + 351 s. 8. 

- Lit. märchen, sprichwörter, räthsel u. Heder. Ges. u. fibers. Weimar 1857. 
244 s. 8. 

Kalbos lietuviszko liezuvio. Petersb. 1861. - Om dialekterna 
handlar också BARLOWICZ, 0 jezyku litevskim napisal (i Krakau-ak. afh.) 
1875. 

Littauische volkslieder, gesammelt, krit. bearbeitet u. metr. fibers. 
von G. H. F. NESSELMANN. Berlin 1853. 368 s. 8. - De äldre samlingarne 
af REMSA (Königsb. 1825; ny uppl. Berlin 1843, utg. af  Kurschat), STAKE-
VICZ (Vilna 1829) ock DOWKONT (Petersb. 1846) äro upptagna i NESSEL-
MANNS. Han ger 410 stycken. Jfr Kurschat Gr. § 1644 if. 

Höglittauiska är preussiska Littauens skrift- ock kyrkspråk, eg. 
dialekten i områdets södra del (Stallupönen-Goldap). 

Lettiskan går på n. sidan om Dana eg stycke in i gm Vitebsk. 
Nordligast i Kurland bo ett par tusen liver. Afven på Kurische nehrung 
har man nyligen funnit letter: M. J. A. VOELKEL, Die lett. sprachreste auf 
der Kur. nehr. Tilsit (Heidelb.) 1879. 32 s. 4. 
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173. Lettische volkslieder. Leipz. 1875 if. - Tidigare samling af J. 
BAKTING ock J. ZAUNIT, Riga 1858. 

174. 0. DONNER, öfversikt af den finsk ugriska språkforskningens 
historia. Helsingf. 1872. E. DE IIJFALVY, Des langues ougro-finnoises i 
5th annual addr. of the pres. to the philol. soc., by R. Morris. Trans. 
1875-76, s. 301-308. 

Till de ugriska språken, som bilda en särskild afdelning af den stora 
turaniska eller altaiska familjen, höra följande språk: 

Finska: a) eg. finska (Suomi) i Finnland; b) kareliska i Karelen 
(Salmis, Suistamo, Suojärvi) samt Ingerm. ock gav. Olonets, Arkan-
gel, Novgorod ock Tver i Ryssland; c) vepsiska (nordtjudiska) vid 
sydvästra stranden af Onega (gav. Olonets); d) votiska i Ingermanland 
nordost om Narva; e) estniska i Estland ock norra Lifiland (800,000); 
f) liviska på Kurlands nordligaste udde (2,000). 
Lapska med åtskilliga dialekter i norska, svenska ock ryska lapp-
markerna. 
Mo r dvinska mellan Oka ock Volga (gav. Simbirsk, s. om Volga). 
Tj e r emis sisk a mellan Vjätka ock Volga (gny. Kasan, norr om Volga). 
Syd änisk-vo tj akisk a (permiska) kring Vjätkas ock Kamas, Dvinas 
ock Petjoras öfversta lopp (votjaker, permer, syrjäner). 
Vogulisk-ostjakiska mellan Ural ock Ob samt kring Obs biflod 
Tobol. 
Ungerska. 
Jfr J. BUDENZ, pb. die verzweignug der ngrischen sprachen i Bezzen-

bergers Beitr. z. kunde d. indog. sprachen. IV. Gött. 1878. 5. 192 if. - 
BUDENZ sammanfattar (s. 215) 2, 5, 6, 7 som nor dagrisk a; 1, 3, 4 som 
sy dugrisk a. GENETZ (Karel. lautlebre) inskjuter mellan kareliskan ock vep-
siskan liwge-språket (livvinkieli) i Salmis ock angränsande del af gav. Olonets. 

175. P. FIUNFALVY, Die Ungarische sprachwissenschaft i den af honom 
utgifna tidskriften Literarische berichte aus Ullgarn (Leipz. Brockh.) I, s.75 if. 
A. J. PATTERSON Hungarian i Ellis' addr. f. 1873. Trans. of the philol. soc. 
1873-74, s. 217-219. - Af företalet till RIEDLS Magyar. grammatik (Wien 
1858) § 5 ser man, att TOLDY urskiljer 13 olika mål, hvilka hänföras till två 
grupper: lågungerska, som bildar grundval för skriftspråket, ock högun-
gerska (pal6cerdialekten). 

176. Wiedem. Gr. s. III; jfr s. 27. 76. 
177. F. J. WIEDEMANN, Grammatik der ehstnischen sprache, zunämhst 

wie sie in Mittelehstland gesprochen wird, mit beriicksichtigung der 
anderen dialekte. Petersb. 1875. - Grammatiken handlar särskildt s. 48 
-80 om ›Dialekte und schriftsprache> ock tager för öfrigt genomgående 
hänsyn till dialekterna. Frågan om Ehstnische dialecte und ehstnische 
schriftsprache är redan af W. behandlad Dorpat 1871. 

178. Versuch iib. den verroehstnischen dialekt. Petersb. 1864. - Måra. 
de l'acad. des sciences. VII sår. VII, 8. 

179. K al e vip oe g. Tr. jämte tysk öfversättning i Verh. d. gelehrten 
estn. gesellschaft. IV: 1-4, V: 1-3. Ny upplaga af den estn. texten: 
Balevi poeg. eks ennemuistene eesti jut, kaheskiimnes laulus. Knopio 1862. 
258 s. 8. Metrisk öfversättning af REINTHAL (ock BERTRAM) Dorpat 1857-61. 
NEUS, H. Esthnische volkslieder. Urschrift n. iihersetzung. Reval 1852. 
KREUTZWALD R. n. NEUS H. Mythische und magische Heder der ehsten. 

Petersb. 1854. 132 s. 8. 
(JANNsEN, J.) Eesti laulik. Tartus 1865. 191 s. 12. 
HURT, J. Vana kannel. Alte harfe. Vollst. samml. alter estnischer volks-

lieder. 1 lief. Dorpat 1875. 8. - På estn. o. tyska. 
180. Eestirahva ennemuistesed jutud. Rahva snust korjanud ja illeskir-

jutanud F. R. KREUTZWALD. Hels. 1866. 380 s. 8. - Till Kreutzwalds sago-
samling hör T. G. AMINOFFS Virolais-suomalainen sanakirja. Hela. 1869. 
105 s. 8. - Tysk öfvers. af  F. DISWE. Halle 1869. VIII+ 366 s. 8. 



• 

544 	LANDSMÅLSFÖRENINGARNES FEST I UPPSALA NOV. 18 7 9. 98 
Aus dem inneren u. äusseren leben der ehsten von F. J. WIEDEMANN. 

Petersb. 1876. - Estniska gåtor ingå i LÖNNROTs finska samling (se n. 188). 
ELMGREN, Finl. litt. 1771-1863. Hels. 1865. VASENIUS, Suoma-

lainen kirjallisuus 1544-1877. Hels. 1878. 
Z. TOPELIUS, Suomen kansan vanhoja ranoja ynnä myös nykyi-

sempiä lauluju. 1-5. 1822-31. 315 s. 8. 
K al ev ala taikka vanhoja Karjalan runoja Suomen kansan muino-

sista ajoista. 1-2. Hels. 1835; 2:a uppl. 1849; 3:e 1866. 364 s. En förkortad 
uppl. med förkl. till skolornas bruk af LÖNNROT, Hels. 1862. Godtköps-
upplagor med förkl. Hels. 1870 ock 1877 (468 s. 2 mk). - De fem första 
sångerna med svensk ordbok utg. af  A. ABLQVIST 1853; de tio första på 
samma sätt af honom 1862. - öfversatt på svenska af M. A. CASTREN, 
1-2, Hels. 1841; ånyo af K. COLLAN, 1-II, 1864, 68 (med suppl. till I 
1869) 465 +393 s. 8; på franska af L. Ltouzoki LE Duc. Bruxelles 1868 -; 
af E. DE UJFALVY, Paris 1876. 

I en tidigare samling af LÖNNEOT från 1829-31 under titeln Kantele 
äro runorna ännu icke ordnade till ett helt, som sedan skedde i Kalevala. 

K an t e let ar taikka Suomen kansan vanhoja lauluja ja virsiä. Hels. 
1840; 2 uppl. 1864. 409 s. - Ett urval af de vackraste sångerna utg. af  R. 
HEICEZBERG. I. Hels. 1874. 104 s. En del lyriska sånger äro öfversatta af 
HERTZBERG i hans Finska toner. Sthm 1873. 

22:a runan (0ASTRENS öfvers. s. 90 if.). 
Jfr Elmgr. s. 86 f., 97 f. 
Suomen kansan sananlaskuja. Hels. 1842. 585 s. 8. - Ett urval 

med ord- ock sakförklaringar: Valittuja Suomen kansan sananlaskuja, af A. 
ARLQVIST. Rob. 1869. 161 s. 2 mk. 

Suomen kansan arvoituksia ynnä 189 Viron arvoituksen kanssa. 
Hels. 1844. - 2 uppl. 1851. 241 s. 8. 

Suomen kansan satuja ja tarinoita. 1-3. Hela. 1852-63. - Ny 
uppl. i 4 delar 1866-76. 661 s. 8. 

PouTRAN ock RENVALL (Gramm. uppsatser, Åbo 1837) egna förut 
en mera allmän uppmärksamhet åt dialekterna. Bland de tidigaste antyd-
ningarne om dialektolikheterna i Finnland äro (enligt Bonn. s. 12) Anm. 
om den södra finska dialekten i en Åbotidning 1777. - Titlarne finner man 
hos VASENIUS (s. 243 f.). Här anför jag blott GENETZ, Versuch einer kare-
lischen lautlehre. Hels. 1877. (Diss.) med en föregåend Lautphysiologische 
einfiihrung (Hels. s. å.). 

ANDELENS grammat. ant. i Acta soc. scient. fenn. T. V (1858); 
spräkprof T. VI (1861); LÖNNROT i T. V. (1856). 
BUDENZ, J. Svödlapp nyelvmutatvänyok. Budapest 1874. - Svensk-lapska 

språkprof (i någon tidskrift). 
DONNER, 0. Liede; der lappen. Lapp. u. deutsch, rn. einleit. u. anm. 

Hels. 1876. - Afven i Suomi, 2 jakso, II osa (160 S.). 
FRIIS, J. A. Lappisk grammatik. Christ. 1856. V1+232 s. 8. 

Lappiske sprogprover. En samling af lappiske eventyr, ordsprog og 
gaader. Med ordbog. Christ. 1856. 111+158 s. 8. 

Lappisk mythologi, eventyr og folkesagn. 1-2. Christ. 1871. 196 + 
186 s. 8. 

STOCKFLETR, N. V. Norsk-lappisk ordbog. Christ. 1852. 896 s. 8. 
De som för öfrigt vidgat kännedomen om dessa folk ock språk 

äro ungrarne HUNFALVY, DE UJFALVY ock BUDENZ, tysken V. D. GABELENTZ, 
samt som resande samlare ungraren RuurcY. - Prins L. L. BONAPARTE, som i 
sin åsikt om ett genetiskt sammanhang mellan baskiska ock ugriska språk-
familjerna har en särskild anledning att intressera sig för den senare, har 
låtit under öfverinseende af WIEDEMANN öfversätta Mattei evangelium 
på 11 ugriska språk ock dialekter. 

Anf. hos Krek, s. 336. 



Om svenska ortnamn, stälda i samband med. 
historiska ock kamerala forskningar. 

Föredrag 

af 

G. DJURBLOIT. 





Att våra ortnamn kunna lemna viktiga upplysningar om de 
tider ock förhållanden, hvarunder de tillkommit, är icke någon 
upptäkt från gårdagen. Redan våra älste antikvarier hade en 
aning därom ock nedlade mycken möda på utfinnandet af 
deras betydelse. De härledningsförsök vi af dem äga, äro dock 
i de allra flesta fall endast lösa gissningar; ty sällan var det 
namnet själft, som ur sig själft skulle förklaras, utan vida 
oftare ett på förhand gifvet eller antaget faktum, en känd 
sägen eller en hemlös sagofigur, som genom dem skulle ort-
fästas. För sådant ändamål vändes ock skrufvades namnen, 
till dess de fingo den form man ville framtvinga, ock alla 
språk voro härvid nästan likberättigade. När det föga odlade 
ock till sina härledningslagar ännu tämligen obekanta forn-
språket icke ville lemna den rot man sökte, gick man helt 
obesväradt öfver till hebreiskan, grekiskan ock framför alla 
andra till det välbekanta kära latinet. Man ansåg sig äfven 
äga full rätt härtill; ty sedan vår konungalängd uppdragits 
till »Magog, Nom ex Japheto nepos in arca natus» ock Norden 
gjorts till en vagina gentium, låg det ju intet onaturligt där-
uti, att här skulle finnas ortnamn, som erinrade om den tid, 
då nordens språk varit ett urspråk, hvars ursprungliga rötter 
borde kunna i enstaka fall återfinnas äfven i andra språk än 
det, som här småningom utbildat sig. För de älsta tiderna 
borde således goda upplysningar kunna vinnas af hebreiskan, 
då denna ansågs såsom våra första föräldrars tungomål; men 
för senare tider ock synnerligast medeltiden tillmättes före-
trädesvis latinet en viss vikt, då man förestälde sig, att det 
latintalande presterskapet haft en stor andel i utfinnandet af 
namn för de nya orter, som då uppstodo. På detta sätt mötte 
sällan några oöfverstigliga hinder. Man kunde bevisa nästan 
hvad man ville, ock den store OLOF RUDBECKS epokgörande 
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jättevärk Atland är ett lysande prof på hvad snille ock fyn-
dighet i detta fall kunnat åstadkomma. Hans stolta byggnad, 
med en oerhörd lärdomsapparat uppstyltad på en till öfver-
mod stegrad patriotisms grundvalar, föll dock snart till grus 
för en vaknad kritiks grundskott, ock med undantag af en 
ock annan bokvurm äro de få, som numera taga kännedom 
om hans spetsfundiga deduktioner ock fyndiga härledningar. 

Men ur RUDBECKS skola utgingo en mängd ortbeskrif-
vare, mera hofsamme i samma mån som de voro mindre snill-
rike än den store mästaren, ock deras försök i samma riktning 
hafva längre bibehållit sig. Skälet härtill ligger icke i deras 
större fyndighet eller kraftigare bevisning, utan däruti att 
deras värk ägt en mera praktisk vikt ock därföre icke så 
snart lagts å sido, utan trängt djupare ned bland de läskunnige, 
synnerligast i de bygder, hvilkas äldre förhållanden de skildrat. 
De fordringar, som fordom stäldes på ett topografiskt arbete, 
voro också vida olika nutidens; ty då skulle en ortbeskrifvare 
icke blott skildra orten, sådan den var ock veterligen varit, 
utan han skulle till lika skrifva dess äreminne, samt gifva bygden 
ock dess befolkning så höga historiska anor som möjligt. SAXE 
RUNEMÄSTARES värk ock våra gamla nordiska sagor, hvilka 
nästan samteliga då betraktades såsom obestridliga urkunder, 
vimlade af konungar, kämpar ock storslagna bedrifter, stun-
dom förlagda till vissa uppgifna trakter, som lätt kunde om-
flyttas,' men vida oftare af sådan beskaffenhet, att de lemnade 
fritt spelrum för hvarjehanda gissningar. Att af denna skatt 
förvärfva åt egen bygd så mycket som möjligt var för den 
topografiske skildraren en hederssak, ock med det mått af 
fyndighet ock djärfhet, som fallit på hans lott, sökte han att 
häraf göra alt hvad göras kunde. Tillvaron af ett segersta, 
en Sigges kulle, ett Sigarsö, ett Signildsbärg eller blott ett 
röse på ett bärg i en hage med namnet Hagebärgsröset (= 
Habors- eller Hagbards-röset) var för honom ett tillräckligt 
bevis, att den fullkomligt mytiska sagan om Habors ock 
Signilds kärleksäfventyr i forntiden timat just här ock icke 
annorstädes; en runsten med namnet imund eller Anm:4, en 
borglemning kallad Amehäll, en skogstrakt benämd Bröten_ 
förde genast tanken på Bröt-Anund; ett Björkenäs med gamla 
tomtningar blef genom långa ock skarpsinniga deduktioner ock 
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textkritiska urkundsraderingar ett Birka; en felläsning: Heri-
gada för Herivada, sammanstäld med namnet Herregatan på 
ett vägstycke, en osökt anledning att skapa ett nytt kloster 
med namnet Herregata o. s. V. 

För att nu tillbörligen styrka hvad man genom gissningar 
ock närgångna dissektioner af ortnamnen trodde sig hafva be-
visat, fordrades intyg af folkets egna hågkomster i bevarade 
sånger ock sägner. Ock denna källa tröt aldrig, ty äfven här 
förfor man med samma godtycke. Kunde hvad man i den 
vägen värkligen fann, icke vändas ock tydas så, att det passade 
in i bevisningen, kom den egna fantasien till hjälp, ock hvad 
man där i bygden efter auktors mening bort erinra sig, gjordes 
till lefvande minnen, om hvars värklighet deras upphofsman 
snart lyckades öfvertyga icke blott sig själf, utan äfven andra. 
Hans bok blef en viktig urkund, ur hvilken bygdepatriotismen 
hämtade ständig näring, ock då de läskunniga meddelade dess 
innehåll till dem, som ej själfva kunde läsa, kom den munt-
liga fortplantningen till hjälp. Många sådana berättelser från 
1600- ock 1700-talen gå ock gälla därföre ännu i dag såsom 
urgamla sägner ock trosartiklar, ehuru vår tids närgångne 
kritici med bestämdhet tilltro sig kunna uppvisa säkra data 
för deras uppkomst. 

För att lemna ett bevis bland många, huru man härvid 
understundom kunde gå till väga, må följande exempel anföras. 
I Laske härad af Västergötland funnos tvänne kyrkor med 
namnet östra ock Västra Bitterna, ock det gälde att söka an-
ledningen till deras namn. En fyndig västgöte lyckades äfven 
att lösa denna uppgift. Bitterna var enligt hans förmenande 
en sammandragning af Bistärna ock således uppkommet af 
det latinska bis ock det svenska tärna. Kyrkorna vore så-
ledes bygda af tvänne tärnor, d. v. s. jungfrur, ock då båda 
kyrkorna måste anses såsom systerkyrkor, så var det tydligt, 
att äfven de båda tärnorna varit systrar; fy hvarför skulle de ej 
hafva varit det? Vidare måste det hafva funnits någon orsak 
till deras skilda byggnadsföretag, ock denna kunde ej gärna 
sökas annorstädes än i deras önskan att hafva hvar sin kyrka. 
Häraf var man berättigad att sluta, det de ej gärna trifdes 
under samma tak — icke ens i Guds hus. De voro följakt-
ligen ovänner. Det fans liknande berättelser om systrar ock 
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kyrkor i andra trakter, ock en sådan kunde äfven hafva funnits 
inom Bitterna. Ja, när man rätt betänkte saken, så måste 
den hafva funnits, ehuru folket glömt den; ty den låg så omiss-
kännligt i själfva namnet. Genom den lyckade härledningen 
fick man således en sägen på köpet, ock det stannade ej där-
vid. Som de båda kyrkorna i följd af anledningen till deras 
uppkomst voro så märkeliga, hade denna omständighet omöj-
ligen kunnat undgå att invärka äfven på den omgifvande trakten. 
Där fans en kyrka, som hette Vedum, ock detta namn kunde 
icke lämpligare förklaras än däraf att hon låg ve dum, d. v. s. 
bredvid dem. Alt detta blef klart blott genom den enkla 
sammanställningen af det latinska ordet b is ock det svenska 
tärna, ock man hade sannolikt kunnat få veta ännu mycket 
mera, om deduktionen fortsatts i samma riktning. Att Bitterna 
i äldre tider hetat Beterne, Beternhed ock Vedum Vidhem, 
måste däremot räknas till senare tiders förargliga upptäkter. 

En härledning sådan som denna är dock ganska oskyl-
dig ock kan ej längre vilseleda någon. Men andra finnas, 
som genom de kombinationer, hvaruti de framställs, vunnit åt 
minstone ett sken af trovärdighet, ock där felen icke genast 
falla i ögonen, utan först efter vunnen kännedom af namnens 
älsta former blifva märkbara. Jag skall denna gång välja ett 
exempel från Närike. Västgötalagen talar om västgötar intill 
Bägglan, ock detta gifver anledning att tro, hvad äfven SCHLYTER 
anser sannolikt, att Närike åt minstone till en del fått sin be-
folkning från Västergötland. En undersökning af bygdemålen 
i Närike visade för 20 år sedan ock torde nog ännu i dag 
kunna visa, att skiljaktigheter finnas dem emellan, som kanske 
icke uteslutande få tillskrifvas.det närmare eller fjärmare grann-
skapet till de äldre svea- ock götaländerna, utan äga en 
djupare grund. Man har äfven tykt sig märka, att en större 
öfverensstämmelse med sveamålen rådde norr om Svartåns 
dal, hvaremot ordförrådet röjde mera frändskap med götalän-
dernas tungomål söder om denna. Naturförhållandena talade för 
en sådan gräns, då denna dalgång ända intill senaste tider 
varit uppfyld af stora kärrtrakter ock således i äldre dagar, 
då gränserna gingo »högst i ås eller lägst i rås», kunnat vara 
en naturlig råskillnad. I denna dalgång funnos ock finnas ännu 
på hvar sin sida om vattendraget tvänne byar: Göksvala ock 
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Sellvalla, ock dessas älsta namn förklarades af den lärde, 
men såsom forskare ej synnerligt samvetsgranne doktor JOHAN 
HALLMAN GÖSTAFSSON hafva varit Götavalla eller Götsvalla, 
samt Sveavalla eller Svevana, ock han ansåg detta såsom 
ett bevis, att den förhistoriska gränsen emellan svea ock 
göta länder här framgått. Då andra omständigheter, som efter 
all anledning varit för HALLMAN okände, talade härför, före-
föll härledningen icke alldeles oantaglig, ock jag vill ej neka, 
att den synts mig beaktansvärd, oaktadt de svårigheter, som 
mötte en öfvergång från Svevalla till Sellvalla. Men för 
några år sedan återfann jag båda dessa bynamn uti permebref 
från 1300- ock 1400-talen under former, som icke medgåfvo 
vidare funderingar hvarken på svear ock göter eller på deras 
vallar. Den förra byn kallades där Gylswara, hvilket — om 
denna form är fult säker — tyder på ett hemvist för någon 
Gyl eller Gil; den senare åter Selwada, hvilk et angifver, att 
här varit ett vad öfver ett se! (lugnvatten emellan tvänne 
forsar) ock är en lika berättigad benämning på byn som dess 
andra, nu oftast brukade eller Solven: ängen vid selet. 

Af dessa exempel torde framgå, att man med största misstro 
måste upptaga alla äldre härledningsförsök hvad våra ortnamn 
beträffar, ock städse vara på sin vakt att ej missledas af äldre 
ortbeskrifvares mer eller mindre konstiga väfnader, där ort-
namnen tjänat som rännegarn ock sägnerna bildat inslaget. I 
ortnamnen får man icke se något annat, än hvad de själfva 
angifva. 

Emellertid vill jag dock hoppas, att ingen måtte så upp-
fatta mitt referat af forna dagars namnförklaringar, som om 
jag därmed velat uttala något klander emot dem, som däråt 
egnat tid ock möda, ty detta har för visso icke varit min af-
sikt. Jag är tvärtom lifligt öfvertygad, att samma begär am 
finna sanningen lifvat dem, som oss; men deras insikter i forn-
språket, deras uppfattning af en forskares plikter, deras kri-
tiska blick öfver det då ännu mycket knappa ock råa mate-
rialet stodo så långt efter hvad vår tid i detta fall både kräfver 
ock erbjuder, att de resultater, hvartill de kommit, knappast 
kunnat blifva andra, än hvad de blifvit. Fantasilifvet var ock-
så då rikare både hos författare ock Jäsare än nu för tiden, 
man lefde sig gärna in i gamla minnen ock var stolt öfver 
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dem; detta är omständigheter som alldeles icke få tagas ur 
räkningen vid bedönrimandet af våra äldre forskares värk. 

Det är först i vårt århundrade ock sedan RASKS, Criumms 
ock deras efterföljares — för Sverige särskildt RYDQVISTS 
ock SÄVES — arbeten möjliggjort en klarare uppfattning af 
språkens natur ock deras under utvecklingen framträdande 
lagar, samt väkt ett mera allmänt intresse för de germaniska 
ock särskildt de nordiska språkens studium, som ortnamnens 
betydelse såsom kunskapskällor för vår äldre topografi ock 
etnografi kommit i rätt dager. Hos våra stamfränder ock 
grannar i Danmark, Tyskland ock England hafva på senare 
åren framstående författare egnat dem en speciell granskning, 
ock äfven hos oss saknas ej aktningsvärda försök i samma 
riktning. Just den omständigheten, att man icke längre äfias 
att i ortnamnen ingjuta betydelser, utan blygsamt åtnöjes med 
de vittnesbörd de själfva afgifva, har medfört helt oväntade 
upplysningar. Ty då all forskning är sådan, att hvade be-
svarad fråga framkallar en ny, så har i förevarande fall den 
första eller rent språkliga utredningen ofta följts af ett nytt 
h var för e, som fört forskaren till etnografiska, geografiska, hi-
storiska, ja stundom till ock med till rent kamerala undersök-
ningar. 

Vid ortnamnens härledning är det naturligtvis af största 
vikt att söka deras älsta form — så vidt den samma kan åt-
kommas. När man t. ex. vid Glafsfjolen i Värmland möter 
ett Solvik, ligger det nära till hands att tänka på himlakroppen 
sol; men älsta formen i de norska konungasagorna, hvarest 
detta ställe förekommer, är Saurvik af sa urr, af hvilket ord 
våra munarter bildat sitt s ör (i uttrycket: i ör ock sör) ock 
sörja blöt smuts, orenlighet. Allmogen kallar också stället 
Suhrik af det från saurr härkomna värmländska sia: söl, 
»åts, orenlighet = s aurr. I samma landskap finnes en yngre 
socken, som allmänneligen skrifves Högerud ock officielt kallas 
så, ehuru den by, där det första kapellet bygdes ock hvaraf 
socknen fått sitt namn, i handlingar från 1500-talet benämnes 
Hudherudh. Allmogen säger ännu i dag Huru eller Hur-
sockna, ock i Karlstads domkapitels protokoller finner man i 
slutet af 1600-talet detta namn återgifvet med det latinska 
Quomodo ock sockenmännen kallade quomodister. Af dessa 
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båda i hast valda exempel synes äfven, huru viktigt det är 
att känna ortnamnen äfven i folkets mun ock hvilken nytta 
man här har af bygdemålen. Den t. ex. som ej har sig bekant, 
att skin t eller skint e i västgötskan betyder mager backe, 
torr, ofruktbar betesmark, han har svårt att förklara sådana 
ortnamn som Skinten, Skintagärde m. fl.; vet han ej, att tj örn e 
är hagtorn, arr e al ock s är der sälg, kommer han ej på det 
klara med Tjörnarp i Skåne, Arreby i Västergötland ock 
Särdrabacka i Närike; är han okunnig därom, att vid sidan 
af det svenska göl finnes i Södermanland ock Östergötland 
ett annat göl eller g öle, till härledningen ännu oklart, men 
som betyder svedjeland, kan han lätt misstaga sig om rätta 
förståndet af sådana namn som Godtgöl, Grytgöl, Gölinge m. 

ock har han slutligen aldrig hört, att i vissa trakter af 
Västergötland ock Småland den gamla odalåkern, där ensädet 
brukades, fordom kallades gärdet, ock nyodlingarne, där den 
utsugna ock vanhäfdade jorden tidtals letnnades åt sig själf 
att hämta nya krafter, trädet: så måste dessa namn, när de 
t. ex. i Kölaby socken i Redvägs härad möta såsom bynamn 
på ägor om ägor belägna gårdar, framkalla hvarjehanda onyt-
tiga funderingar. 

Men det är icke blott språkkunskap, som här är af nöden. 
Man måste därjämte, såsom af det redan anförda framgår, 
känna ställets belägenhet ock öfriga naturförhållanden. Den 
som ej förvissat sig, att goda betesmarker finnas eller funnits 
vid de gårdar, som heta Istrum i Västergötland eller ändas 
på -hester eller -hestra i Småland; ej vet, att Säffie (S xfar 
hli ö) i Värmland är en port, hvarigenom Fjolens vatten strömmar 
ut i Vänern, eller att ölåremma, Aremma m. fl. ortnamn med 
samma — synnerligast i Kinds härad i Västergötland ofta 
förekommande -- ändelse, ligga på utskjutande åsar (remmor 
eller r e mrn e r) i mosstrakter, ock ej förvissat sig, huru vida 
Boderås, Karås ock Ärås äro belägna på en ås, vid en rås 
(kärrtrakt eller dalgång med ett genomlöpande mindre vatten-
drag) eller en os (åmynning): han kan svårligen komma till 
klarhet i afseende på dessa namns rätta tolkning. 

Äro vi nu, såsom jag hoppas, ense därom, att vid ort-
namnens förklaring deras form i älsta skrift ock folkets mun 
bör uppsökas, samt ställets lokala förhållanden tagas i be- 
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traktande; så måste jag likväl härvid erinra, dels att oegentlig-
heter i stafning ock vokalljudens betecknande förekommit i 
äldre tider lika väl som nu, dels att munarterna, om de ock 
i allmänhet trognare återgifva det ursprungliga namnet än 
presters ock häradsskrifvares senare förbättringar däraf, de 
äfven någon gäng förvridit det samma, ock dels slutligen att 
de lokalförhållanden, som namnet antyder, icke alltid få sökas 
i den omedelbara omgifningen. I alla tveksamma fall gäller 
det därföre att se sig noga om ock pröfva, innan man gör sitt 
val. Till en belysning häraf vill jag anföra följande. I Närike 
framgår söder om Örebro en skogsås, som är vattendelare 
emellan Tälgeåns ock Svartåns flodområden. En del af denna 
ås kallas Esskogen eller Ässkogen, ock på denna del ligga 
tvänne hemman, Stora ock Lilla Ässkog. Hvarken skogen 
eller hemmanen hafva hittils veterligen återfunnits i äldre skrift 
än från 1500-talet, men skrifvas därefter ömsom isskog ock 
Äskog, det senare dock oftast, ock än med ett, än med två 
s. Härledningen af detta namn har varit föremål för mänga 
funderingar. De flesta, som försökt sig härpå, hafva föredragit 
formen Äskog ock än förklarat det såsom förkortning af Äske-
skog af ask, än af Äspeskog af asp; men det förra trädslaget 
har sannolikt aldrig där vuxit vildt, ock aspen är där troligtvis 
yngre än namnet ock tyckes ej häller ens nu trifvas. Dessa 
härledningar torde därföre få hänföras till samma klass som 
lucus a non lucendo ock studiosus af studia osus. Ett 
annat sätt att lösa frågan har varit att förklara ordet såsom 
en sammansättning af ä ock skog, ock det skulle då angifva, 
att där öfver alt eller alltid funnits skog. I allmogens uttal 
är dock det dubbla s omisskänneligt ock endast vokalen e 
eller ä omtvistlig. Nu för tiden är namnet Ässkogen begrän-
sadt till blott en ringa del af åsen på båda sidor om lands-
vägen till Östergötland; men redan den omständigheten, att 
sägnerna berätta om många röfverier på denna skog ock att 
den trots sina glesnade leder ännu är föremål för en viss tradi-
tionell fruktan, gifver anledning att misstänka, att den fordom 
ägt en större utsträckning. Nyligen yppade rågångstvister 
hafva också lagt i dagen åtskilliga omständigheter, som an-
gifva, att en icke obetydlig del af skogsåsen varit tvistepark 
emellan hemman i Gellersta ock Almby socknar, samt att den 
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samma sannolikt intill Stora Mellösa sockens gräns varit gemen-
sam för hemman i Almby ock Norrbyås, ock att de å skogen 
upptagna nyhemmanen omväxlande räknats än till den enat  
än till den andra socknen. Jag anser mig däraf berättigad 
att sluta, dels att hvad som blef tvistepark, endast är den del 
af en större gränseskog emellan Örebro ock Sköllersta härader, 
som senare blifvit bebygd med torplägenheter, hvilka under 
tidernas lopp vuxit ut till hemmansdelar, dels ock att hela 
denna skog haft namnet Ässkogen. Saknar detta antagande 
ej skäl, är det högst sannolikt, att orsaken till namnet är den 
samma, som utan tvifvel gifvit namnet Ässön åt en ö i Hjälma-
ren samt Ässunden åt de båda sund, som skilja den samma 
från fastlandet. Det synes mig vara alldeles klart, att dessa 
namn måste förklaras såsom ön ock sunden i ed et, som af 
dem bildas, ock att ä-ljudet här värkats genom assimilering af 
d ock s. Jag styrkes härutinnan af den omständigheten, att 
hela häradet norr om samma ed i äldre tider ock intill 1447 
kallats Edhmada härad, d. v. s. det härad, som omfattade ma-
derna vid edet. Vår utmärkte rnedeltidsforskare STYFFE anser 
visserligen (Skandinavien under unionstiden, s. 231 not 1), att 
detta namn kommit af något smalt ed emellan en vik af Hjäl-
maren ock Arboga-åns dal; men detta förefaller mig föga 
sannolikt, hälst jag icke känner något sådant där i trakten. 
Edhmada härads älsta bygd måste utan all gensägelse sökas-
i Glanshammars socken, hvilken sedermera äfven gifvit häradet 
sitt namn ock där talrika fornlemningar ock de tätt liggande 
bylageus ovanligt små utmål m. m. bära ett ojäfaktigt vittnes-
börd om urgammal odling, hvaremot fornlemningarne minskas 
ock nästan försvinna samt hemmanens utmål ökas både mot 
norr ock öster, för att i Götlunda, hvilket ännu på 1600-talet 
ansågs för »en fattig bygd ock ett klent gäll», mångdubblas. 
Under sådana förhållanden måste naturligtvis det ed, som gifvit 
häradet sitt namn, förr sökas i den älsta bygden än i den yngre; 
ock då det samma gifvit namn åt hela häradet på Hjälmarens 
norra strand, är det väl ock sannolikt, att skogen på den södra 
äfven däraf fått sitt namn Edskogen,-  som sedan blifvit Esskogen. 
Detta Ed har således antagligen varit en viktig punkt. I orten 
vet gammalt folk att omtala, att häröfver fordom framgått 
väg, ock att färjor funnits i båda sunden, ock en vid mer än 
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90 års ålder afliden ägare till Hjälmarsnäs har för mig upp-
gifvit, att underhållet af den ena färjan, efter hvad han hört 
i sin barndom, ålegat Hjälmarsnäs gård. Handlingar bestyr-
kande denna uppgift, hvilken förefaller lika sannolik, som det 
är oförklarligt, att öfverfartsställe icke i våra dagar där ansetts 
nödigt, lära finnas; men jag har ej sett dem ock vågar därföre 
ej yttra något därom. Det är till ock med icke alldeles omöj-
ligt, att hela av. Örebrofjärden eller Hjälmaren väster om 
Essön fordom någon gång kallats Edsjön. Uti ett bref i 
kammararkivet rörande ett jordaskifte emellan konung Erik 
XIV ock dåvarande ägaren till Näs (nu Hjälmarsnäs) KNUT 
INGELSSON (Roos) af den 30 aug. 1561 'omtalas ett kronofiske 
vid »Äsjönn och Torgran i Jelmaren». Asjönn kan dock här 
vara en blott felskrifning för Assönn, hvilket ordställningen 
gör möjligt, hvarföre häraf ingenting kan slutas; men anmärk-
ningsvärdt är, att då Hjälmarens östligaste fjärd heter Östra 
Hjälmaren, namnet Västra Hjälmaren däremot begränsats till 
den del, som ligger emellan Essunden ock Björksuuden. 

Jag har kanske altför länge uppehållit mig vid detta exem-
pel; men min afsikt därmed var att — för så 'vidt mina slut-
ledningar äro berättigade — visa, huru en undersökning af 
ortnamnen ofta föranleder forskningar på andra områden än 
det rent språkliga. De upplysningar man där kan ernå, äro 
visserligen i ock för sig märkliga nog, men lemna dock ett 
jämförelsevis ringa utbyte emot hvad man kan vinna, om ort-
namnen skärskådas i sammanhang med bygdens historiska, 
ekonomiska ock till ock med kamerala förhållanden. De kunna 
då icke sällan lemna säkra upplysningar om odlingens framsteg 
äfven inom urgamla bygder. 

Men för att komma därtill måste man gå till väga med 
mycken varsamhet ock med ännu mera tålamod; ty de lysande 
resultaterna, de afgörande svaren på de stora frågorna om 
hela landets äldre bosättningsförhållanden ra. m. erbjudas icke 
genast. Här får man vara nöjd Med vida mindre ock i åratal 
fara ock flacka omkring på by- ock socknevägar, innan man 
med framgång kan ge sig ut på den stora allfaravägen, eller 
med andra ord: en sådan forskning måste börja i början, d. v. 
s. med en utredning af de särskilda socknarnes olika samfällig-
heter ock dessas förhållande till hvarandra, så långt detta kan 



111 	 DJURKLOU, OM SVENSKA ORTNAMN. 	 557 

spåras. Från socknen går man sedan till häradet, från häradet 
till landskapet o. s. v.; ty det är de små rännilarne, som bilda 
floden. En sådan forskning är således ett ganska allvarsamt 
arbete ock kräfver en vidsträkt kunskap om hvarje bygd, som 
skall undersökas, samt en förtrogen bekantskap med alla dess 
förhållanden. Men stödd därpå ock tillbörligen begränsad är 
den däremot icke svårare, än att hvar ock en, som med någor-
lunda tillfredsställande språkstudier förenar ett öppet öga för 
livad härvid förtjänar att tagas i betraktande, kan lemna sitt 
bidrag. Det är ortnamnens vikt vid sådana undersökningar 
jag här företrädesvis velat framhålla. 

Under en resa i Västergötland år 1868 fäste en numera 
afliden vän, friherre N. A. SILFVERSCHIÖLD, hvilken för Väster-
götland ock synnerligast Älfsborgs län gjort ganska omfattande 
historiska ock kamerala forskningar, min uppmärksamhet på 
den gamla roteindelningens betydelse för utredandet af en 
sockens älsta bygdeförhållanden. Hans undersökningar i denna 
riktning hade nämligen gifvit vid handen, att den gård eller 
det bylag, som gifvit sitt namn åt roten, i de flesta fall var 
dess stamhemman eller »stom», ock att öfrige samfälligheter 
inom roten vanligtvis utvecklat sig därur, i den mon bygden 
vidgats ock folkmängden ökats. Med många tillfredsställande 
exempel bestyrkte han sin åsikt hvad Västergötland angick, 
ock att därstädes hela socknar visade sig fordom hafva utgjort 
ett enda bylag, måste snarare bestyrka än emotsäga hans an-
tagande. Jag beslöt därföre att undersöka, huru vida motsva-
rande iakttagelser kunde göras äfven inom andra bygder, ock 
under de resor, som sedan företogos åren 1869 ock 1870, vann 
jag flerstädes både i Västergötland ock Småland bekräftelse 
härpå. Att ernå fult tillförlitliga resultater fordrade dock större 
lokalkännedom, djupare kameralistiska forskningar, närmare 
bekantskap med skiftes- ock äganderättshandlingar, äldre gräns-
regleringar, rågångs- ock betesrättstvister m. m., än hvad under 
en resa genom bygden i helt andra syften kunde åstadkommas; 
men öfver alt fann jag så talrika fakta, som bestyrkte friherre 
SILFVERSCHIÖLDS antagande, att jag ej äger ringaste anled-
ning att betvifla, det en annan, som häråt kan egna en odelad 
tid, bör kunna komma sanningen så nära, som omständigheterna 
ock bevarade kunskapskällor i hvarje särskildt fall det medgifva. 
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De anteckningar, som under dessa resor gjordes, har jag 
endast undantagsvis för några delar af Västbo härad i Småland 
varit i tillfälle attlkomplettera; men inom min egen hemort, där 
jag kunnat anlita alla de faktorer, som här måste ingå i beräk-
ningen, har jag lyckats ernå mera bestämda ock pålitliga resul-
tater, ehuru äfven de icke sällan tarfva ytterligare bekräftelse. 
Såsom bevis på huru en sådan forskning efter mitt förmenande 
bör eller åt minstone kan drifvas, vill jag anföra några exempel. 

Inom Norrbyås eller rättare Närboås socken' af Sköllersta2  
(ej Skyllersta) härad i Närike voro de gamla rotarne ursprung-
ligen trenne: Närboås eller kyrkobygden, Hidingsta ock Torps 
eller Stortorps 3. Att själfva Närboåsen — jag måste antaga, 
att den sandås, som genomskär socknen, haft detta namn, 
ehuru jag ej kan uppgifva orsaken till det samma — erbjudit 
de bästa tillfällen till bosättning för de förste jordbrukare, 
som hit inflyttat ock med sina primitiva redskap med nödvän-
dighet varit hänvisade till den lätt odlade sandjorden på åsens 
sluttningar, anser jag utom alt tvifvel. Att de också där ned-
slagit sina bopålar, kan äfven slutas däraf, att de enda hedna-
grafvar, som träffats inom socknen, just finnas på denna ås. 
Här upptogs således hemmanet Närboås, som sedan växte ut till 
ett hylag, nu kalladt Åsen, hvarinom likväl gården nr 1, bestå-
ende af ett halft mantal urgammalt frälse, alltid ansetts såsom 
socknens älsta hemman, ock oaktadt den namnförändring de 
andra tre hemmanen i byn undergått, har detta — märkeligt 
nog — både i jorde- ock kyrkoböcker fått behålla det gamla 
namnet Närboås (nu Norrbyås), ehuru dess tomt legat midt 
i gamla byn. När odlingen vidgades ock folket ökades, bilda-
des söder om detta första bylag ett nytt, som af läget i för-
hållandet till bolbyn fick namnet den Södra byn, nu Sörby 4 ; 
ty detta namn, likasom på andra ställen de motsvarande Norr-
by, Österby o. s. v., refererar sig alltid till det äldre bylag, 
hvarifrån den nya byn utbrutits 5. Ytterst på samma ås, som 
likt en halfö utskjuter i Kvismaredalens sankmarker, bildades 
sannolikt senare — ehuru äfven här grafkullar vid gamla 
tomten vittna om tidig bosättning — ett nytt bylag, som af 
läget kallades Ön, men i angränsande socknar ännu af gammalt 
folk benämnes Närbo ö. Ett stöd för antagandet, att denna sam-
fällighet är den yngsta inom den gamla roten ock att Närboås- 
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bygdelaget sträkt sig hit, torde kunna hämtas däraf, att ännu 
längre i söder ock i själfva sundet emellan Kvismaresjöarne 
ligger en hög kulle, ännu i min barndom kallad Slottsholmen, 
hvarå lemningar finnas dels efter ett fast hus eller torn ock 
dels efter en stenbro, som förenat den med fastlandet. Jag 
anser detta vara den »insula Nxrboxas», där konung Magnus 
Ladulås den 3 januari 1276 utgifvit ett förordnande om värk-
ställigheten af hertig Eriks testamente rörande Neerthawij ock 
Hosaby (Dipl. svec. nr  609), ock således utan tvifvel samma 
Merboahs, hvarifrån han året förut utfärdat ett skyddsbref för 
Risebärga: kloster (Dipl. sv.ec. nr 586) 6. Skulle nu dessa 
på ortnamnen ock belägenheten grundade förslagsmeningar 
icke anses göra till fylles, så visas de nu nämda samfällig-
heternas ursprungliga enhet äfven af ägofigurerna, hvilka, då 
alla dessa måste hafva sina andelar i åker, äng ock afrösning, 
blifvit ytterst långsträkta ock oformliga. Att nuvarande by-
laget Åsen är älst, torde äfven kunna slutas däraf, att detta 
är det enda inom roten, som har utskog eller andel i den af-
lägsnare skogsmarken — såsom jag antagit en del af Esskogen 

hvilken sannolikt varit gemensam till vedafång ock gagn-
timmer, ock där betesrätten drifvits klöf om klöf af de älsta 
hemmanen icke blott i Norrbyås socken utan, såsom genom ett 
här förut anfördt exempel gjorts antagligt, äfven i Almby. 

Socknens andra rote, Hidingsta, är utan tvifvel yngre än 
den rote, som omfattat kyrkobygden. Här finnas inga gamla 
grafvar i närheten af äldre tomten, ock denna är omgifven af 
en ännu delvis sank lerjord, som svårligen kunnat odlas, förr 
än en närmare bekantskap med spaden såsom jordbruksredskap 
vunnits. Roten består ock har af ålder bestått af ett enda 
bylag af 9 till ,83/4  förmedlade mantal, för hvilka ett till 3/4  
förmedladt gammalt skattehemman Domaregården alltid an-
setts vara stamhemmanet. I den mån de vattensjuka ägorna 
kunnat göras åtkomliga för odling, tillväxte byn, som äfven af 
den gemensamma utskogen synes hafva tillegnat sig mer, än 
hvad sedermera ansetts böra tillkomma den samma. Detta 
kan slutas däraf, att sedan på hvad som ansetts vara Hidingsta 
skog nybyggena Godtgöl (sannolikt icke af det vanliga svenska 
göl, utan af det södermanländska göl eller g öle svedjeland) 
ock Karlstorp afgärdats ock skattlagts såsom hemman, en del 
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af skogen därifrån måst afskiljas till Åsen eller Norrbyås, i 
följd hvaraf dessa yngre gärdar, hvilkas egenskap af afgärda 
hemman från Hidingsta framskymtade vid sist hållna laga 
skifte därstädes, kommit att räknas till Åsens rote, dit de ock 
nu höra, likasom några andra likaledes yngre hemmansdelar, 
afgärdade på den del af den gemensamma skogsmarken, som 
förr räknats till socknens tredje rote 7. 

Denna eller Torps (nu Stortorps) rote ligger uppe i skogs-
marken på gränsen emot Almby socken, af hvars nuvarande 
skogshemman kanske två, men med säkerhet ett fordom hört 
hit, ehuru de vid någon gränsreglering, yngre än år 1519, af-
skilts. Belägenheten tyder här på yngre bygd, ock några forn-
lemningar hafva ej häller här påträffats. Men detta oaktadt 
är Torp kändt redan under medeltiden. Rotens stamhemman 
har måhända varit det sydligast ock nu nästan inom Hidingsta 
ägovälde belägna Torp eller Gunnarstorp; åt minstone ligger 
det närmast den äldre bygden ock har, såsom ofta varit hän-
delsen med just de älsta hemmanen, undergått förmedling. 
»Torp i Nwrboahs» nämnes redan 1379 ock består då af flere 
gårdar, hvilka alla ägdes af fru KRISTINA NICLISSADOTTER 
(Oxenstiernevapnet), enka efter herr JÖNS ERINGISLASON (Hjärne). 
Hon gaf nämligen den 5 augusti detta år (Riksarkivets perme-
bref nr 1447) Vadstena kloster rättighet att där välja sig en 
gård, hvilken konventet hälst ville med undantag af Hofgården; 
hvaraf vill synas, som om en sätesgård då funnits därstädes. 
Huru vida klostret stält sig det uppgifna villkoret till efterrät-
telse, må lemnas därhän; men den gård det tagit, synes hafva 
varit det nuvarande Gunnarstorp. Säkert är, att de öfriga två 
gårdarne i Torp sedermera eller 1 sept. 1386 (B. E. Hilde-
brands afskrifter af permebref i Kongl. vitterhets-, hist.- ock 
antikv.-akad. arkiv) af fru Kristina, med bifall af sonen JOAN 
JÖNISSON ock mågarna BENGT JöNISSON, SKULE HALSTENSSON 
ock BJÖRN ELIFSSON, pantförskrefvos till Nydala kloster, som, 
då en tid därefter fru Kristinas dotterson KNUT JOENSSON 
ock fränden ARVID STUBBE afdagatagit herr ERIK ERLANDSSON, 
därtill vann full äganderätt år 1419. Gårdarne förblefvo i 
klostrets ägo i jämt, 100 år eller till 14 juni 1519, då biskop 
BRASK tillbytte sig dem, som då kallas Stora Torp (nu Stor-
torp) ock utgöra likasom nu två gårdar (Biskop Brasks kopie- 
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bok på köpe- ock pantegods, hs. f. 104). I sitt bref till 
biskopen af 14 oktober s. å. (1. c. f. 112) uppräknar abboten 
ARVID fyra torpställen befintliga på Stora Torps ägor, nämligen 
Hendrikstorp (nu Hinderstorp), iiimestorp (i brefvets öfver-
skrift Älmaryd, nu Älmerud), Maratorp (sedan Marietorp, nu 
Majtorp i Almby), samt Hästgänge, bvilket, om det ej bytt 
om namn ock blifvit öde, torde vara nuvarande hemmanet 
Hästhagen i Almby. Alla dessa hafva sedermera ock troligtvis 
— ehuru detta ännu ej är undersökt — redan under konung 
Gustaf I:s tid satts i hemmantal. Af dessa uppräknade torps 
lägen framgår, att de nu till Stortorps rote hörande ock inom 
dess gamla ägovälde belägna hemmanen Dorahagen, Tovetorp 
ock Lisäter (på 1600-talet Linsätern), äfvensom de senare skatt-
lagda torpen Roestorp, Segolstorp (Sigwalds-) ock Storsätter 
(Storsätern) då ännu icke upptagits. För dessas uppkomst 
kunna ur jordeböckerna bestämda data vinnas. 

På detta sätt har för denna socken gången af dess upp-
odling blifvit så tydlig ock klar, som omständigheterna det 
medgifvit; men att ett vidare sökande i kammar-, läns- ock 
häradsarkiven skall — utan att rubba det redan sagda — 
medföra närmare upplysningar, ligger i sakens natur. För 
att ytterligare visa, hvad ortnamnen i förening med uppgifter 
i gamla handlingar ock aktgifvande på lokala förhållanden 
kunna meddela, vill jag anföra ännu ett exempel, hämtadt 
från Stora Mellösa socken i Askers härad, moderförsamling till 
den socken, hvarom nyss är taladt. Mina undersökningar där 
hafva ännu icke nått på långt när den fullständighet, som de 
måhända framdeles kunna erhålla; men några omständigheten 
hafva dock redan framträdt, som bidraga att äfven där ur 
namnen belysa rotens betydelse. 

Bland denna sockens många rotar finnes en, som har sitt 
namn af Åkerby ock utom denna by ock det därifrån afgär-
dade Åkerbytorp omfattar de tre samfälligheterna Bo, Valnäs 
ock Yttraby. Att äfven dessa utbrutits från Åkerby, kan jag 
ej med visshet påyrka; men det synes dock.  sannolikt, ehuru 
det måste hafva skett längre till baka i tiden, än några skrifna 
urkunder sträcka sig. Däremot är det ganska vist, att de tre 
sistnämda gårdarne uppstått inom ett enda bylag, hvilket an-
tagligen haft namnet Valnäs efter den udde eller näs, hvarpå 
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de äro belägna. Att Bo för dem varit stamhenimanet, framgår 
så väl af dess läge närmast den gamla hufvudbygden, som af 
själfva namnet; ty att Bo här måste anses liktydigt med Bos-
gården i Valnäs, framgår däraf, att i Väster- ock Östergötland 
ock äfven andra provinser namnet Bosgården vanligen utmärker 
ett stamhemman. Namnet Bo eller Bosgården i Valnäs kan 
sålunda icke gärna vara ursprungligt, utan har sannolikt upp-
kommit, när ett nytt bylag bildats inom ägoväldet. Om detta 
då kallats Nygården, Nygrannagården eller Nästegården — alt 
benämningar som ännu i dag ofta möta inom flera bylag — i 
Valnäs, må lemnas därhän; men med kännedom om allmogens 
benägenhet för förkortningar är det lätt förklarligt, huru Bos-
gården kunnat öfvergå till blott Bo, hvarefter det nya bylaget 
ensamt fått behålla namnet Valnäs. När sedan odling ock 
folkmängd ökades, uppstod längre ut på udden ett nytt grann-
hälle, som fick namnet den Yttra byn på Valnäset, nu Yttraby. 
Att alt detta likväl ägt rum långt till baka i tiden, framgår 
däraf, att Ötreby in Valuns omtalas redan 1304 (Dipl. svee. 
nr  1418); men oaktadt detta tidiga särskiljande visade sig de 
tre byarnes ursprungliga enhet ännu så sent som vid där senast 
hållna laga skifte. 

Ännu flera exempel skulle kunna anföras; men jag hoppas, 
att det redan anförda tillräckligt skall visa, att ortnamnen äga 
sin egentliga betydelse för odlingshistorien ock böra skärskådas 
i sammanhang med denna. Det är min öfvertygelse, att vi i detta 
fall här uti Sverige kunna ernå bättre resultater än i många 
andra länder — just därföre att hos oss finnas en mängd 
egendomliga förhållanden i afseende på vårt skatteväsen, våra 
s. k. jordenaturer, förhållandet emellan bolby ock afgärda-
hemman m. m., som fortfarit tämmeligen orubbade intill när-
varande tid, ock för hvilka gamle kung Gustafs jordeböeker, 
skatteuppbördslängder m. m., samt reduktionstidens handlingar 
ock de jorderansakningar, som i sammanhang med denna 
genomgripande rubbning af frälsets jordegendom ägde rum, 
äro förträfflige vägvisare in i långt äldre tider. Där dessa 
sluta, vidtaga permebrefven ock kunna föra oss än vidare. 

Vid sidan af dessa offentliga handlingar komma andra af 
mera privat natur, synnerligast ägo- ock betesrättstvister, hvilka 
sistnämda ofta äro mycket upplysande, särdeles för Göta- 
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länderna, hVars ek- ock bokskogar ägt en större betydelse än 
de stora furuskogarne i Svealand. Den ringa erfarenhet, jag 
varit i tillfälle att samla, har gifvit vid handen, att en mängd 
äldre äganderättsförhållanden ställa sig i många afseenden 
olika inom dessa Sveriges gamla hufvuddelar, ock det synes 
mig icke alldeles omöjligt, att en forskning i den riktning, jag 
här föreslagit, måhända skall medföra det resultat, hvartill den 
norske häfdatecknaren SARS velat komma i afseende på olik-
heter i detta fall hos svear ock götar. Jag säger måhända; 
ty jag är ännu ej viss därpå ock måste tils vidare anse hvad 
SARS härom yttrat blott vara en siares ord. 

Men en sådan undersökning måste — såsom jag redan 
nämt — utgå från de särskilda bygderna; ock på samma 
gång jag instämmer i det yttrande, som uttalats af en af våra 
mest framstående forskare, herr HANS HILDEBRAND, att de 
bästa upplysningarne här måste »väntas af dem, som länge 
lefvat på landet ock kunnat göra sig förtrogne med sin orts 
bygd, ägoförhållanden ock historia», vill jag påstå, att knappast 
några andra kunna med framgång taga denna angelägenhet 
om händer. Det är således något, som förtjänar att behjärtas 
icke blott af våra fornminnesföreningar, men äfven ock kanske 
i främsta rummet af landsmålsföreningarne vid våra universi-
teter, ock detta är skälet, hvarföre jag nu företrädesvis vändt 
mig till Eder. Många af Eder, M. H., äro födde på landet 
ock äga den oskattbara lyckan att i födelsebygden fä tillbringa 
Edra ferier. Gören då ett försök i denna riktning. Genom 
vänner ock grannar kunnen I lätt få tillgång till bykartor ock 
skifteshandlingar samt de upplysningar dessa lemna. Åberopas 
där äldre rättshandlingar, så försmån ej hvad häradskistan 
ock landskontoret kunna meddela. Eder väg till Uppsala för 
Eder kanske genom Stockholm, eller i alt fall gören I någon 
gång en utflykt dit. Glömmen då icke att göra ett besök i 
kammararkivet. De timmar I där tillbringen, ock de forsk-
ningar I där gören, skola tillföra Eder förträffliga specialupp-
lysningar om våra äldre förhållanden. Stödde på dessa ock 
noga aktgifvande på hvarje liten omständighet, äfven om den 
till en början kan synas af föga värde, skolen I snart af det 
samlade förrådet, stäldt i samband med ortnamnen ock perme- 

Sv. landsm. N. B. I. 	 38 
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brefvens uppgifter, förvärfva en kunskap om hembygden, som 
I förut förestält Eder omöjlig att någonsin vinna. 

Jag har velat fästa Eder uppmärksamhet härpå, emedan 
just en sådan grundlig bygdeforskning är hvad vi nu före-
trädesvis behöfva. Vår politiska historia med hvad därtill 
hörer har af många ock synnerligt utmärkte forskare vunnit 
en tillfredsställande belysning, men vår inre ock så att säga 
enskilda historia är däremot ännu altför litet bearbetad; ock 
för denna är kunskapen om landets från älsta tider fort-
gående uppodling af största vikt. 

Noter. 

1  Socknen skrifves i äldre tider Nwrbow ahs, Nwrboahs samt 
på 1400-talet stundom Nterboa sochn. Ännu på 1600-talet skrifves 
Närboäs. Men då allmogen i Närike alltid uttalar o med öfvergångs-
ljudet ua, hvilket ofta drages mot ä, så har någon språkförbättrare här 
trott sig finna norr för när ock sålunda, förändrat namnet. Den »osko-
lade» allmogen säger dock ännu alltid Närboäs. 

2  Häradet ock socknen skrefvos i äldre tider Skioldesta, Sköl-
desta ock sedan Sköllersta. På 1600-talet börjar sporadiskt formen 
Skyllersta, hvilken blef mer ock mer allmän i skrift, sedan prosten 
ÅERBERG förklarat detta vara rätta namnet, samt att »Schyllae klippor 
eller hällar därtill torde hafva gif vit någon anledning», en förklaring som 
för den tidens latintalande lärde måste förefalla synnerligt antaglig. All-
mogen säger alltid Sköllersta. 

3  Ursprungligen voro rotarne fyra; men som den fjärde eller Ökna, 
omfattande en del af ökna by eller östra ökna, på 1700-talet afskilts 
ock lagts till Gällersta, har den ej här tagits i betraktande. Ökna 
Nterboass nämnes den 12 mars 1453 (Rääfs Diplem. för Ydre, I, 
s. 255). 

4  Denna nu nästan försvunna by låg söder om kyrkan; men att i 
äldre tider hemman funnits äfven norr om denna, synes af bevarade 
köpebref från 1600-talet, som gälla gårdar i Sörby »nordan kyrkjan» 
eller de samma, som sedan fingo säterifrihet. Bynamnet refererar sig 
således ostridigt till gamla bolbyn ock icke till kyrkan. 

5  Äfven sådana namn som Lundby, Högby m. fl. angifva ofta, 
när deras ursprungliga afgärda natur af ändra förhållanden styrkes, lik-
nande utflyttningar från gamla bolbyn till lunden, till högen o. 5. V. 

6  Anmärkas bör visserligen; att till Åsens rote hör en större ö uti 
kärren med det för medeltidsförhållanden betecknande namnet Husön, 
hvilket namn på andra ställen oftast angifver, att där funnits ett fast 
hus eller en borg. Men denna ö ligger här så långt ute i sankmarken, att 
drean detta förbjuder all tanke på ett fäste därstädes, hvartill för öfligt 
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intet spår kunnat uppdagas. Denna ö har därföre antagligen blifvit 
senare bebygd ock fått sitt namn af hus i vanlig mening. Då tvänne 
större öar här ligga intill hvarandra, är det ju antagligt, att den enda 
bebygda fått namnet Husön, hvaremot den obebygda, som ligger söder 
därom, kallats den södra ön eller Sörön. 

7  De smärre hemmansdelar, som på detta sätt kommit till Åsens 
rote, hafva därinom fått ett särskildt namn. De kallas gemensamt t or-
pareroten , hvilken benämning syftar på deras ursprungliga egenskap 
af endast torplägenheter. 
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Hälsning 

vid landsmålsföreningarnes fest 

i Uppsala den 7 november 1879. 

Välkommen till vår enkla landsmålsfest 
en hvar vi se i kväll som ärad gäst! 
Välkommen- hit, men ej med oblidt öga: 
uti vår sträfvan än vi hunnit föga. 
Den svaga bild vi ge förutan prål 
utaf ett skönt, mångfärgadt modersmål, 
skall visa, att vi villigt vilja stiga 
i ledet in ock man ur huse gå 
att Nordens stormän ödmjukt följa få, 
när de sitt lif åt kamp för ljuset viga. 
Enfaldens ljud uti en bortgömd dal, 
ett sirligt afmätt ord i rik mans sal, 
en högt begåfvad andes visa tal — 
för alt vi vilja hafva själ ock öra, 
af alt det bästa gagn vi vilja göra. 
Förbistringen skall så ej vålla bråk: 
strålbrytning ger hon af vårt vackra språk. 
Försmån då ej vår saga, ej vår sång: 
de hafva ammats alla vid den källa, 
där våra barndomsminnens ådror kvälla. 
Vi hoppas: »bättre lycka nästa gång!» 

Ja, på vår färd vi gå med hurtigt mod. 
Det land, som ättefäder med sitt blod 
behållit fritt från slafveriets börda, 
har därför uti all sin litenhet 
gått fram med säkra, om ock tysta fjät, 
ett land väl värdt att älska ock att vörda. 
Ock så ha män med snillets klara bloss 
gått ned i schakterna långt före oss, 
med flitens trollspön väkt till lif ock ljus 
hvad förr var iuhöljdt •uti glömskans grus. 
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Så mången skatt, som icke trott på dager, 
stod åter upp i ljuset solskenåfager; 
klenoder, dem vi ägt sen farfarsfar, 
oss lärde känna, hvilken man han var; 
med mången fornärfd väfstol eller slända 
stå gömda, vackra minnen upp kanhända 
af hvad som barn vi hört i kvällens frid 
om mycket underbart från sägnens tid. 
Fram ur den mörka, dystra furuskogen, 
som susat år från är sin gamla sång, 
steg visans tärna, nyfödd på en gång, 
ock sjöng till källans sorl, till bäckens spräng 
en dikt med vår natur så helt förtrogen. 
Uti den dikten klungo enkla ljud, 
men se, det var vår Nords anborna skrud. 
Ock medan hon gick höfviskt segergång, 
befriades från sekelgammal mossa 
ett språk, som, fastän ifördt stenen å tvång, 
på forskarns vink fick sina tungband lossa. 
Så runan blef ett trolldomsmedel blott 
att ge än mer besked om tid, som gått. 
Kom så den man, som ljus i språkets värd 
från irrsken skilde, som, med blick ej snärd 
i fördom, såg hvad vi ren länge mistat; 
så är det han, som väldigt balkar ristat 
till svenska språkets lagar, på hvars grund 
vår forskning reses ifrån denna stund. 

Se där så mycket, som gör mödan lätt, 
som mäktigt manar oss att icke svalna! 
Vi sett, att målet nås på många sätt, 
vår sträfvan, må hon ökas, aldrig falna! — 
Så må vi lyssna till den granens susning, 
invid byars rot vårt bo en gång blef fäst! 
När hem väfd dräkt oss passar allra bäst, 
får fosterlandet kraft ock framtid ljusning. 

ALFRED VICTORDL 



Föredrag på landsmål. 

Föredragen äro här ordnade icke efter som de vid festen kommo, 
utan efter målens naturliga frändskaper. Omflyttningen till landsmåls-
alfabetet är i de fall, då ingenting vid stycket är anmärkt, efter örat 
värkstäld af utgifvaren efter den föredragandes uttal. Vid kvantitetens 
beteckning har hänsyn tagits till satstonviktens inflytande. Däremot är 
vokalernas ursprungliga kvalitet i allmänhet i beteckningen bevarad. Att 
angifva aksentueringen för alla dessa olika mål har funnits för svårt ock 
tidsödande. • före ett ord utmärker satstonvikt. Den svenska texten 
följer landsmålet fullständigt i fråga om ordfogningen, så vidt möjligt i 
fråga om ordförrådet, i det blott altför ovanliga ock svårtydda ord ut-
bytts mot högsvenska. Afsikten är, att äf ven i högra sidans text folk-
tonen skall framträda tillräckligt, för att innehåll ock form ej må altför 
mycket svära mot hvarandra. I första hand är omskrifningen på svenska 
mellertid af sedd för att lätta uppfattningen af det i landsmålsalfabetet 
återgifna folkspråk et. 

Lll. 
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1, 4 , j, i, n  tjocka t, d, s, 1, n (rt, rd, rs, rl, rn); A, g 

Från Fårön vid Gottland. 
1 a. traskal-lans haamkamst fran boyn 2. 

Omskrifningen med landsmålsalfabetet är värkstäld med ledning 
af NoREENs Fåramålets ljudlära (Sv. landmil. I. 8.) ock med bi-
träde af detta arbetes författare efter herr FEGREUS' uttal. Tve-
ljuden betecknas nnellertid efter L11 Alf. (Sv. landsm. I. 2, s. 123-
132), så att kvantitetsbeteckning vid dem brukas blott då de båda 
beståndsdelarnas relativa längd afviker från de vanliga i- ock u-
diftongerna. För öfrigt sättes i ändelser ock i diftongen eu e 
i st. f. NOREENS } efter föredragandens uttal — alltid under med- 

an gagg var ya i boyn, a na ya da skude rama hann 
van, bira ha an hapalan narclaust ma an snay a aur, sa skri-
kalnars nauga nuk kunda sta pa 'arge ; a na ja da 
kam pa sunde 4, tagkte ya for mi jalvor: Inta jcera gar aldre 
val av. ginum4oyltar kumbor ya saint hams um kvald'n. man 
byerligge5  a kvainfalksloydes sata ana upe bi gramma" 

spuna. rusens a slid'n late ya sta pa hausagarcre 
ta,gkte, at dam kunda dragganar,ta vgre pa. j'alvor vide 

ya in ti grava' a vcerma mi. na  ya da kam tt auta-
cleure" a baka p, fraga Acerligge main, mim ya 
var, a da ya sagde: Acra ycertanas, slap mi in, for alas 
fraus ya i hal, sa sagde ha: ja da gcer gut e,i da. na var 
byerligge sa ~vats a gala, sa ya tansta inte sia sundor 
,leure, for Jla hade val pauÅen" tat nit rna bade huld a 
har, autan ya gyte' 2  5alvor ga aut a sata an rusens a draga 
slam nia alt va ya kaupt in pa ladalauen". sina tegkte 
ya for ma. Salvor: skal ya na frausa i hal pa min aigen garcl, 
sa var _la val all, pauÅen."! imilartaid hade loydes an slaikan 
ald pa i grava, sa laugen stew, haukt yvar kustennen. byg- 

1) Träska gård på Fårön. 	2) staden (Visby). 	3) hästarne. 
4) Fårösund. 	5) hustrun. 	6) lyd, isl. lydr folk; altså eg. kvinn- 
folksfolket = pigorna. 	7) spisen. 	8) russ, isl. hross, nht. rosse 

weil. 1 ock e a mell. e ock ä (60); 0 slutet Ö (bön); 0 öppet ö 
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framflyttade (prmpalatala) k, g; k, g vanliga k, g; g = ng; j= sj. 

Från Färön vid Gottland. 
1 a. Träska I-Lars' hemkomst från byn2. 

gifvande, att detta e stundom kommer tämligen nära — ock likaledes 
-or för -ur samt ek för u ock, hvilka olika former liksom andra mindre 
skiljaktigheter möjligen tillhöra olika munarter. I fråga om ljudstyrkan 
är att märka, att gottländskan blott äger en kombination, snarast fortis 4-
medius (levis). Tonhöjdens växlingar äro egendomliga ock för ön 
karaktäristiska. Jfr Nn Fåröm. §§ 8, 9, 153, 154. Herr FEGBAUS är 
gottländing från Västerheide, men har vistats mycket på Fårön ock för-
värfvat sig noggrann kännedom om öns mål. 

En gång var jag i byn, ock när jag då skulle resa hem 
igen, blef det en hisklig nordost med en snö ock ur, så kra-
karne3  nätt ock jämt kunde stå på jorden; ock när jag då 
kom på sundet'', tänkte jag för mig själf: detta här går aldrig 
väl af. Genomkyld kommer jag sent hem om kvällen. Men 
käringen5  ock kvinnfolkslyden 6  sutto ännu uppe vid grufvan 7  
ock spunno. Russens ock släden lät jag stå på husgården° 
ock tänkte, att dem kunde drängarne ta vara på. Själf ville 
jag in till grufvan 7  ock värma mig. När jag då kom till utan-
dörren 10  ock bankade på, frågade käringen min, hvem jag 
var, ock då jag sade: kära hjärtanes, släpp mig in, för eljes 
fryser jag i hjäl, så sade hon: ja det gör godt i dig. Nu var 
käringen så envis ock galen, så jag tordes inte slå sönder 
dörren, för då hade väl puken 11  tagit mig med både hull ock 
hår, utan jag måste själf gå ut ock ghtta in russens ock draga 
släden med alt hvad jag köpt in på ladulogen13. Sen tänkte 
jag för mig själf: skall jag nu frysa i hjäl på min egen gård, 
så var det väl ock puken n! Emellertid hade lyden 6  en slik 
eld på i grufvan, så lågen stod högt öfver skorstenen. Bygg- 

häst; samma ord i Horsö (hästö) m. fl. namn, samt h or saskärra häst- 
skrämma. 	9) gårdsrummet vid uthusen, ladugården. 	to) ytterdörren. 
II) fan. 12)  eg. gitte, isl. geta gat. 13) loggolfvet. 

(björn); a slutet a (tal); a = å; 0 öppet 0; u ,---- fr. 011; o = slutet 0. 
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t, 4, j, i, n  tjocka t, d, 8,1, n (rt, rd, rs, rl, ni); g = ng; 5 = sj. 

nagga var ,lag, • a ja tegkte: da skude inte vara neikla 
noyd, urn ya bcera vare upe bi kusktinen. aute i vags4oyle 14  
/nia ja pa an lagstige, sum ya raiste up mot takahauen", 
a sa klaiv ja up, sa ha nygla" um figgranar. ne, ya 
da stat dcer bi kuståtnen a iale" stund a gynte augnas 
vidor", da ran sine pi mi, a ja kasta bainen yvar 
kustciinen, a ma leude troya, balghagkle." a lamma p-a late 
ya ha damba 2° nidor ginum kustetinen laika i grava, sa ald 

rayk, aska, brandor a hyr" sta yvar hade stocka. loyde 
strag• pa ryg 22  al thagp, a seumar figga svaimaslag23.. man 
has'n, kaggen fz4 gnagaspan'n 24  halda traut'n pi si. a ja 
blat kvar i stena. 

T. FEGRIBU8. 

14) vagnsskjulet. 15) takåsen. 16) sprängde i naglarne (nagelkyla). 
17) rundlig; nd. leilig. 	18) tänka efter. 18) bälghandskar, utan 

Från Gottlands fastland. 
1 b. bound'n sum skuda styra u stela Imma. 

öfversättning efter ASBJORNSEN (Norske folke- og huldreeventyr 
i udvalg. Kbhvn 1879. S. 48 if.) af skolläraren A. RUNDQVIST från 
Väte ock trykt i Gottlands Allehanda 1875, nr 69 B. Målet efter 
föredragandens, stud. T. FEGREUS' (från Västerheide) uttal, sådant 
det talas sydost om Visby (i Träkumla, Vall, Roma m. fl. socknar). 
Vid korrekturet har stud. T. HANSSON från Rone biträdt. Skill-
naden mellan a ock a synes osäker ock vacklande, hvarför här 

davar an gagg anboupda,sum var „sa kigkuar u ainsoyltari, 
u aldri var _cia ana an agk u klagk 2  yivar at kaunu 
hans inta autratada nuk koma. sa  kam han &tim an kvald i 
slanigtazd'n u duyvlada3  u svour u sakdarada4, sa da snok-
stadas um augu. soyta, gula far, var inta sa aumar 5, sagda 
kaunu hans. i marg.  a skal vor boyta arkar 6 : ;ya ska ga aut 

1) eg. om träd hvars fibrer gå korkskrufaktigt mot sol en --> 
vresig, ettrig. 2) kält ock gnat. 3) trätte ock dundrade. 4) grälade; 
möjl. sammanhängande med sak + ackordera, som i Visbytrakten 

t, y öppna i, y; 	mell. e ock ä (ce); 0 slutet Ö; 	öppet Ö; 
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t, 	6  i, n  tjocka t, d, s, 1, n (rt, id, rs, ri, ni); g = ng; 5 = sj. 

ningen var låg, ock jag tänkte: det skulle inte vara någon 
nöd, om jag bara vore uppe vid skorstenen. Ute i vagnsskylet" 
hittade jag på en långstege, som jag reste upp mot takhufven", 
ock så klef jag upp, så det sprängde" i fingrarne. När jag 
då stått där vid skorstenen en laglign stund ock begynte ögnas 
vid 18, då rann sinnet på mig, ock jag kastade benen öfver i 
skorstenen, ock med luden tröja, bälgvantar ock lufvan på lät 
jag det damina 2° ner genom skorstenen lika i grufvan, så eld 
ock rök, aska, bränder ock hyr" stodo öfver hela stugan. Lyden 
strök på rygg22  all i hop, ock somma fingo svimmaslag23. Men 
den gången fick gnagospånen 24  hålla truten på sig. Ock jag 
blef kvar i stugan. 

T. FEGR2EUS. 

fingrar; sing. hagkal. 20) åka, fara. 21) eldmörja. 22) for baklänges. 
23) svimning. 	24) gnagspån, trätgirig käring. 

Från Gottlands fastland. 
1 b. Bonden som skulle styra ock ställa hemma. 

öfver alt skrifves a. Om a finnes, ligger det i alla händelser närmare a 
än vanligt. 	i oy är tämligen slutet. Två- ock trestafviga ord på a 
(i synnerhet pret. af  svaga verb) förlora vid raskt tal nästan genomgående 
senare stafvelsens slutande a. Om aksenten gäller hvad vid 1 a är 
anmärkt. I följd af närheten till staden hör målet naturligtvis icke 
till de mera fornartade på ön. — Jfr med hänsyn till innehållet nr 3 
från Jämtland, samt DJURKLOU i Förr och nu, 1878, s. 31-34. 

Det var en gäng en bonde, som var så kinkig ock vresig, 
ock aldrig var det annat än ank ock klank' öfver att kvinnan 
hans inte uträttade nog hemma. Så kom han hem en kväll i 
slåningstiden ock dyflade3  ock svor ock sakderade4, så det 
gnistrade om ögonen. Söte, gulle far, var inte så öm 5, sade 
kvinnan hans. I morgon skall vi byta yrken: jag skall gå ut 

har samma betydelse; jfr Nn Fåröm. s. 81. 5) ondsint. 6) sing. arka 
n. beställning, arbete. 

a öppet a (tall); a slutet a (tal); o öppet 0; a = ä; u = fr. ou; o slutet 0. 
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t, cl, 	1, n tjocka t, d, s, 1, n (rt, rd, rs, rl, ni); g= ng; 5 = sj. 

ma sietkalar' u sla; skat -datt fa stoyra u stala hatma, 
fart _las so, va gut da jr. ya, da sag han sa kanss ma, 
sa anta var han ats  atkvarjan° pa de. 

outu um margnan tou kaligga sigdar" u orm,' 
u gak neg a aga ma sletkalar. far j'alvar tskuda da ta 
stoyra u stala haima. fyst ga han sa ta kana smoyr. 
man sa Hat han tarar a vaalund'n12  u gak ner a kalaran ta 
tapa oyl. mans han halda pa ma de, fak han hayra, at soua 
hada kuma in a stauu. han up pa dubla halsan" rna 
tapan a handa for ta akta, at anta sota skuda sia kul kanu 
Imera. man da han fik saa, at ha alt hada, gen a u stou 
u slakse,da at sa grad'n, sum floudada yvar hada, galva, 
blm han sa hamlanda, argar, sa han glaymda oyltunu, fak tak a 
bransbansann, sum stou a deuraggin, u sa atar ,soua, sa maka 
han kunda. han hamtada," na anta for an auta a svalan"; 
man dcer ga han na at dumbagls sa vanslaust, sa ha 
liknada," neg ,cloyd pa flakan. na fyst kam han a hag, at han 
anta ,sat tapan a hanaka,n 20, u sa neg a kalaran gin. man 
da hada var ma an oyltar runa aut altrciida. han gak na 
atar mair grada, u sa ga han sa ta kana tgån. for tsmoyr 
_ta madagann, da vada han da datla 22  ha. da han hada 
kana a stund, fak han hayra, haimkoua dryna23. dr tstou 
ha ana anu u hada anta fat at gus lan, u da var 
anda lagt pa dag. ounaudut vada han hata si" me, ta ga aut 
a baitnigga 25  ma, na, u sa tagta han, han kunda sla,pa 
na up pa taka. da var tarvtak pa stauu, dcer cla vaksta 
gras ret staurt u galt. bakum straks var an haugar brigk, u 
um, han lagda a flau  dorifran ta takandar 27, gak kolka nuk 
up. man han traysta28  anta ga fran kanu ; for bana lada, 

7) slåtterkarlarne. 	8) i stånd till. 	9) nekade icke. 	19) korta 
liar (för tufvig mark). 	11)  lieskaft. Man har nämligen blott 
ett lieskaft, men flere slipade lieblad att efter hvarandra fästas 
vid skaftet, alt efter som de använda blifva slöa. 12) luftstrupen. 
13) hals öfver hufvud. 	14) brandkäppen (att röra om elden). 
15) vrån mellan dörren ock väggen. 16) upphann; jfr nht. einholen. 

a, y öppna i, y; a mell. ei ock ä (ce); 0 slutet Ö; 61 öppet Ö; 
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med slåtterkarlarne ock slå; slall dh få styra ock ställa hemma, 
får du se, hvad godt det är. ,ta, det såg han sig kanss med, 
så inte var han nekvarsen 9  på det. 

I ottan om morgonen tog käringen sigdarne" ock örfvet" 
ock gick ner i änget med slåtterkarlarne. Far skulle då att 
styra ock ställa hemma. Först gaf han sig att kärna smör. 
Men så blef han torr i strupen ock gick ner i källaren att 
tappa öl. Medan han höll på med det, fick han höra, att son 
hade kommit in i stugan. Han upp på dubbla halsen" med 
tappen i handen för att akta, att inte son skulle slå kull kärnan 
bara. Men då han fick se, att hon alt hade gjort det ock stod 
ock slukade i sig grädden, som flödade öfver hela golfvet, 
blef han så himlande arg, så han glilmde öltunnan, fick tag i 
brandstaken 14, som stod i dörrvrån", ock så efter son, så mycket 
han kunde. Han hämtade" hänne inte förr än ute i svallen"; 
men där gaf han hänne ett dumhugg" så vårdslöst, så hon 
liknade" ner död på fläcken. Nu först kom han i håg, att han 
inte satt tappen i haniken", ock så ner i källaren igen. Men 
då hade hvar evig en öltår runnit ut altredan. Han gick nu 
efter mer grädde, ock så gaf han sig att kärna igen. För smör 
till middag det ville han då bestämdt hafva. Då ban hade 
kärnat en stund, fick han höra hemkon dröna 23. Där stod 
hon inne ännu ock hade inte fått ett guds lån, ock det var 
ändå långt på dag. Ogärna ville han hia sig" med att gå ut 
i betningen 25  med hänne, Ack så tänkte han, han kunde släppa 
häpne upp på taket. Det var torftak på stugan, där det växte 
gräs rätt stort ock gilt. Bakom strax var en hög brink, ock 
om han lade en fjöl" därifrån till takändarne 27, gick kon nog 
upp. Men han tröstade 28  inte gå från kärnan; för barnet lilla, 

17) förstugan eller förstugukvisten. 	18) döfslag, dråpslag; hag hugg. 
19) segnade, sjönk till marken. 20) kranen. 21) melggar =  middagstiden; 
målet heter m2dag. 22) gärna, ovillkorligen. 23) råma, böla. 24) uppe-
hålla sig. 25) beteshagen, ängen. 28) bräda eller planka. 22) takhofsen, 
nedkanten af taket. 28) vågade. 

a öppet a (tall); a slutet a (tal); o öppet 0; 	å ;------= fr. 00.; 0 slutet 0. 
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sarkan 29  hans, sum lag it krakta3° pa galva, kunda kuma 
tz buflan kul na. u sa tou han na pa man it 
pk aut. nar han na val fat kouz up pa taka, skuda han 
vatna na u. man da han baygda si for tz koypa32  
rna spana, rant grad'n yva z 'lakan pa han laka neg 

saud'n33. 
tz hma u fa smoyr ,zo, da var da aldrz vcert ,tz 

taka pa an gagg, da inta, for  _ cia var straks inzdGgar, u sa 
vida han kouka grayt, sa,tada groytu pa it slou vat'n ai. man 
sum han hada, fat da h kouka, ansezda han si tz dell, at 
kouz kunda ram bla ner u brauta hals u be» a st. gzk 
sa atar at par isar, bant dona and'n UM hanz pa 
kouz, slapta dan'n neg gznum kustainan, bant dan um 
Unna pa si falvar it gel si tu l tu klape, at 31. man aldra 
for hada han nona ma de, an kouz ramblada neg av taka 
laikva -han glazd up z kustainan, der han blam sz.tanas, u 
kouz ha hagda, autfor vagz mzlum hzmal ityard. 

na var ,cla yvar mzdagar for  _ lagga sen, u kalzggz 
hada, loydas 36  atar mide,sroupa bada la,gge, it val. man 
aldrz at leum37  fzk a hayra, u sa mata ha laupa hamn. 
ha blam kcal gapsz" i fystniggz hct, da ha fik sam, va-
lons kouz hagda. man sa Girade," ha si u gzk stei 
it skar _ner na. u da sama dumplada" u kalan 
neg gznum kustaznan, luka pa hamad z groytu. der cstou 
han vakat, nar ke,unu hans kam in. 

29) gossen. 	30) kröp. 	31) stöta. 	32) dyka ned, hämta upp 
(vatten) med. 	33) SaUd mask., plur. -ar. 	34) kom han att 

Från Medelpad. 

2. e stolekstzAga i mcelpa. 

Målet närmast från Selånger, men öfver hufvud gällande för 
nö. Medelpad (Skön, Sättna, Indal m. fl. socknar). Skillnaden 

1, y öppna i ock y; a mell. 8 ock ä (e); 0 slutet ö; 0 öppet Ö; 
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sorken" hans, som låg ock kräkte3° på golfvet, kunde komma 
att buffla31  kull hänne. Ock så tog han hänne på ryggen ock 
gick ut. När han nu väl fått kon upp på taket, skulle han 
vattna hänne också. Men då han böjde sig för att kypa32  
med spannet, rann grädden öfver nacken på honom, lika ner 
i brunnen. 

Att hinna ock få smör nu, det var då aldrig värdt att 
tänka på en gång, det inte, för det var strax middag, ock så 
ville han koka gröt, satte grytan på ock slog vatten i. Men 
som han hade fått det att koka, ansedde han sig till det", att 
kon kunde ramla ner ock bryta hals ock ben af sig. Gick 
så efter ett par tömmar, band den ena ändan om hornen på 
kon, släpte den andra ner genom skorstenen, band den om 
benet på sig själf ock gaf sig till att klappa i 35. Men aldrig 
förr hade han begynt med det, än kon ramlade ner af taket 
likväl. Han gled upp i skorstenen, där han blef sittande, ock 
kon hon hängde utför väggen mellan- himmel ock jord. 

Nu var det öfver middag för länge sen, ock käringen 
hade lydts" efter middagsropet både länge ock väl. Men 
aldrig ett ljum 37  fick hon höra, ock så måtte hon löpa hem. 
Hon blef helt gapsen38  i förstningen hon, då hon fick se, huru: 
ledes kon hängde. Men så åtrade39  hon sig ock gick stad 
ock skar ner hänne. I det samma dumplade" också karlen 
ner genom skorstenen, lika på hufvud i grytan. Där stod 
han vackert, när kvinnan hans kom in. 

tänka på det. 35) vispa i mjölet. 36) lyssnat. 37) ljud. 38) förvånad. 
39) hämtade sig igen, lugnade sig. 	40) föll tungt. 

Fran Medelpad. 

2. En storlekstuga i Medelpad. 

mellan a ock u är osäker, någon gång äfven mellan a ock a, u ock u. 
Äldre personer bruka ännu dativ med olika former i kön ock tal. 

a öppet a (tall); a slutet a (tal); 0 öppet 0; 	= å;• tt =fr. ou; o slutet 0. 
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1, 4, j, i, 91 tjocka t, d, s, 1, n (rt, rd, rs, rl, rn); 	äfven för sj, 

da ha Mir fragan om at e stolekstuga sku4 kolas, so 
blir elen funda,sonan', va hu sku kuna fa vara nan, 
a va ha kan vara fula enar, som •vgl a som •kan 
fa vara ma. vanlitvis er a ogdoman, poykar ayentar, 
tg sama husforho,srota, som slor sceg g lag. da be,slutar lem 
fon, kura miti§a, var a en ska, lega tel; a ha kom 
no olt'n an pa, bua maka som skyt byus, a hura mid,sa 
dom tnfa 	lo pa. oftast kom a no pa _n tre cel fyra 
rekstalar pet var pojke, a en bagko cel tv a rekstolar pa 
jcenta. gbZan blir a mer a. 

men nu b4zr a tel a fundera ut, va dom ska fa se 
na Menigt e dansrum gan; a da er a gen 
nan poyka hel na jenta, som fels pa2  a hor papa 

mama sz, at dom sht fa hela tel denar dom; kelar a 
talar circenjan a pgga rna husbonfoy,sa, set. olen, blir 
a na r ma bomma. a dom som yapa,r (lom tel 
ma ha, cer elen Jobskrevat bån pa kalasa,. sån lggr 
a a lemna tel panzgan, som er bestemd tel dom, som 
ha vula utsgd tel a fara ti stan a j§opa ep varan. 
a ha cer_ yo kafa a se/ear, ha, a brcenvgn, a na 
punjfZaskar, a na lita konjak, a na vgnskvetar, 

segarar, a na lata smet ta ola delar, som brukas ; 
vetbro, skorpar, a lagrar, a pceparkakar, a toka 

dan, som sht vara. 
Una9: tgn er a na ana enar ,.., tsont ska far jpelman 

ya, dom kan skafa tv, tre. styi§an3  gNan — a gr 
bjur pojkar a yentar Iran anra byar a soknar, hela 
hopan. san 6414 er g oyzg, so borgas no lekstuga da; 
men dom jet 4  no n cetar so Ja dom skelar tel a har a 
mot naga hak). da dom kom, som e bit n, so skelar lom 
se tg fasta, a _n yet4  fogan dra gn dom tg dansaln 
ma vol. fajta Nen, a vc..eZ Aan sån a, dansar _lem 

funderingarne. 	2) fcelas 	impf. fals •pa, sup. fulas 

ock It gutturala, hväsande (Viby-) i ock y; a moll. e ock 6e; 
(björn); a öppet a (tall); a slutet a (tal); o öppet 0 med dragning 
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Stj, Sk o. s. v.; 	tjockt 1; n mycket tjokt fl (41); ,/,,9 	ti; g= ng. 

Då det blir frågan om att en storlekstuga skall hållas, så 
blir alltid fundationerna hvar hon skall kunna få vara någon- 
städes, ock hvad det kan vara för ena, som vill ock som kan 
få vara med. Vanligtvis är det ungdomen, pojkar ock jäntor, 
uti samma husförhörsrote, som slår sig i lag. Då besluter de 
först, huru mycket hvar ock en skall lägga till; ock det kommer 
nu alltid an på, huru mänga som skall bjudas ock huru mycket 
de tänker slå på. Oftast kommer det nu på en tre eller fyra 
riksdaler på 'byar pojke ock en banko eller två riksdaler på 
jäntan. Ibland blir det mer ock. 

Men nu blir det till att fundera ut, livar de skall fä sig 
något tjänligt ett dansrum någonstädes; ock då är det alltid 
någon pojke eller någon jänta, som fälls på2  ock ber pappa 
ock mamma sin, att de skall få hålla till hos dem; eller ock 
talar drängen ock pigan med husbondefolket sitt. Alltid blir 
det någon råd med husrummet. Ock de som hjälper dem till 
med det, är alltid själfskrifvet bjudna på kalaset. Sedan blir 
det att lemna till penningarne, som är bestämda till dem, som 
ha vordet utsedda till att fara till staden ock köpa upp varorna. 
Ock det är nu kaffe ock socker, det, ock brännvin, ock några 
punschflaskor, ock något litet konjak, ock några vinskvättar, 
ock cigarrer, ock något litet smått utaf alla delar, som brukas; 
ock hvetebröd, skorpor, ock kringlor, ock pepparkakor, ock 
tocket där, som skall vara. 

Under tiden är det några andra ena, som skaffar spelman 
— ja, de kan skaffa två, tre stycken ibland — ock går ock 
bjuder pojkar ock jäntor från andra byar ock socknar, hela 
hopen. Sedan allting är i ordning, så börjas nu lekstuga då; 
men de får nu se efter, så inte de ställer till ock har hänne 
mot någon helg. Då de kommer, som är bjudna, så ställer de 
sig uti förstugan, ock en får nästan dra in dem uti danssalen 
med våld. Första låten, ock väl någon sedan också, dansar de 
pa vara enträgen. 3) kifven styM,n. 4) måste; impf. gal, sup. gute,. 

ce = vanligt (öppet) ä; a mall. e ock a; 0 slutet Ö (bön); 0 öppet ö 
åt ö; u öppet U (hund); u slutet u (hus); et = å; 0 slutet 0 (130). 

Sy. landsm. N B. I. 	 39 
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t, 4, j, i, n tjocka t, d, s, 1, n (rt, rd, rs, rl, rn); äfven för sj, 

no som dom kom a gr, ma °la Me» pa, utanparoMn 
mgsa a kalotsan a ett som er. a jentan ce 

no „nt na vilar,.  dom helar. dom ha kapan a„satan 
pa se, dom a, so dom sir fogan ut som na hgsatar, da dom 
kom tanas5  in pa gaZva. nu  lAgr a e syndastrafs 
flyg a fcekt tel a pasa, ep a traktera di dana ngkom-
ligan. fag slcul a no vara ,n rektig an dopkop 
ma flera slaks dopa ot olahop, a so ,n duktig an kask° 
et pojkan a e glas puns hel vin et jentan a de 
pojkar, som int ols sup brcenvin. so klar lom no pez 
dansar ja, so svet'n star, ma trakten utimila: Ufo, 
a e duktiga smolkakasmorgas7  a brcenvin & toka 
dan, som bjus omkr ta van & valman, na som 
oftast mila latan, hela nata, ena tes lagt gn pa moran. 
dom turar go om a bjur var „sen gag, ett cete,r „som dem 
har „sena bekantzgar 

pa bonlekstugan star clom int ex b6kserar 8  & figu-
rdnterar & Daskar, som hckskapa, jcer, da dom har gan 
dans int; utan bonran seg rat a slet, dom: kom a 
dans, greta-kasa! hcel: far ja dansa ,n polska hcel en vals 
ma dce, brita-stina, hel va dom hotar. int stano,r „clom 
a vilar „ytasasi. Kelar, fun lat'n e „slut. spelman har 
olt'n na tokroliga nam, pa latan. han kolar „somliga 
polske. fur simsons klor, a sagt-hana-kapc'el 5, a bo,sta-
ep-a-lital°, a toka dana toksasarn. a om valsan 

pålketan sceg 	vii g ja sku ta, fram smet- 
hamran, som symbalguba,n 12  for a knaka ma ena 
ara &dna? 

5) tagandes = instigande. 6) kaffe med brännvin uti. 7) smolkaka 
är ett mjukt, jäst rågbröd, 6 till 8 tum i diameter, 1,5 tum i 
tjo cklek, tunnare i midten, öfverstruket efter gräddningen med 
dricka 1. dyl. »Bullar» äro vanligtvis större, med konvex öfveryta 
(et eriskt segment). 8) bockar sig. 9) Saukt-hana-kapell skämt-
sa mt uttryck med hänsyn till tuppens musikaliska prestationer. 
to)  Denna låt kallas äfven »Rona-Isaks-låten». 11) tokiga upptåg 

g ock y gutturala, hväsande (Viby-) i ock y; a mell. e ock ce; 
(björn); a öppet a (tall); a slutet a (tal); e öppet 0 med dragning 
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Stj, sk o. s. v.; 4 tjokt 1; 13,  mycket tjokt fl (ht); J = tj ;  g = ng, 

nu som de kommer ock går med alla kläderna på, utanpårocken 
ock mössan ock galoscherna ock alt som är. Ock jäntorna är 
nu inte något bättre, de häller. De har kapporna ock sjalarne 
på sig, de ock, så de ser nästan ut som några hösåtar, då de 
kommer tagandes 5  in på golfvet. Nu blir det ett syndastraffs 
flyg ock fält till att passa upp ock traktera de där nykom-
lingarne. Först skall det nu vara en riktig en doppkopp 
med flere slags doppa åt allihop, ock så en duktig en kask° 
åt pojkarne ock ett glas punsch eller vin åt jäntorna ock de 
pojkar, som inte als super brännvin. Så klår de nu på ock 
dansar då, så svetten står, med traktering utemellan: kaffe 
ock en duktig en smolkaksmörgås7  ock brännvin ock tocket 
där, som bjudes omkring utaf värdarne ock värdinnorna, något som 
oftast mellan låtarne, hela natten, ända tils långt in på morgonen. 
De turar nu om ock bjuder hvar sin gång, alt efter som de 
har sina bekantingar där. 

På bondlekstugorna står de inte ock bockserar ock flgu-
ranterar ock fjäskar, som herrskapet gör, då de har någon 
dans, inte; utan bönderna säger rätt ock slätt, de: kom ock 
dansa, Greta-Kajsa! eller: får jag dansa en polska eller en vals 
med dig, Brita-Stina, eller hvad de heter. Inte stannar de 
ock hvilar något häller, förrän låten är slut. Spelmannen har 
alltid några tokroliga namn på låtarne; han kallar somliga 
polskor för Simsons klor, ock sankt-hana-kapell, ock borsta-
upp-hänne-litet19, ock tocka där toksjåser n. Ock om valsarne 
ock polketterna säger han: vill ni jag skall taga fram små-
hamrarne, som cymbalgubben 12  for ock knackade med ena 
året här? 
(fr. chose). 	12) Cymbalgubben var en vandrande spelman i början af 
1860-talet, som gick omkring i gårdarne ock spelade. Hans cymbal var en 
låda af 2 till 21/2  fots längd ock knapt 11/2  fots bredd med stålsträngar 
spända långsåt, samt däröfver ett lock, som skyddade strängarne. Han 
slog an strängarna med två i ändarne krökta ock i krökningen med ull-
garn lindade ståltenar. Vår spelman hade af denne gubbe lärt sig en del 
af hans dansmusik. 

= vanligt (öppet) ä; a mell. e ock a; 0 slutet ö (bön); 6 öppet Ö 
åt ö; u öppet 11 (hund); u slutet u (MS); a = å; 0 slutet 0 (b0). 
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t, d, j, i, n  tjocka t, d, s, 1, n (rt, rd, rs, rl, ni); äfven för sj, 

ha ce no obegripalg se rit pa lekstugan dana. mcen 
ha ge no na sem oftast igz na gir" a na stoj 

slaksmaZ ma peykan hana tz fyla a toka,. fur dce 
mesta cer a nan jekurva", som or Jegt" asgnt" pa 
nan 	ta de anra pejkan fur n aga jcenta hcel na 
teka; a han sc_eg ful na spito08, som dem drar ep g 
grimskafta", a ha vil int mer vara. kelar a kan a 
vara nan, som ty,/,sar ,,sce vara se vgg a stark tel a sie 
fag" hel dra knok", som berjar a mar a brata,r 	20, 

skrytar, a vgl ta tag ma dem lita var, a ha sta „nt 
pa, fun dem kom g hop. da kan dem sceja tel var-
dn: em du _nt tig a hel ina tslepa21, du som har 
ont tg toga a varhaka22  pa tonran, se bikar" ja 
tel do, se du Ng bott Jota; du sku bara edelggan24 
akta dce, jogka, se _nt ja sekar 25  tel dce, den taZjoksa, 
jothobatstelaig 26, fuskdcewar 27, katfiaar, toclgvalsno-
par, skrabkniv 28, storhuvapad", lurvhuva, snerkelig, 
se vidara, se du slut fara se hokt ep g vora, at skatan 
sku, hina by» bo ti acseZa, pa dce, ina du kom ner; 
fur du skyt bara edelggan" vota ha, gusakar, at ha fgns 
na,san baka hanlean hcena. du sku akta dce, se ,nt ja 
Jar, ,sota  di tom. ha ce nt vat, at teka karar star 
a sol bjorkvdn3° gnt, som sir ut, som dem ha eta ep 

13) gkey = gräl; verbet gkera är bildadt på samma sätt. 14) je  
subst. n. elakhet, långsinthet; däraf adj. yegt. kurva troligen af 
korf : stoppad med något; jfr clywakurva, okvädinsord. 15) ond. 
16) spitord = glåpord, hån (satir). Jfr verbet spita. tränga, t. 
ex. spzta, pa sce skona tränga på sig skorna, sfita tt sce äta 
sedan man är mätt. 17) som de taga illa upp. Troligen är grim-
skaft här = näsa: draga upp i näsan; jfr grimman på hästhufvud. 
19) slå fång = brottas med liftag. 19) knQk m., pl. -ar knoge. 
Dra knok draga fingerkrok. 20) gonar a bratar 	ceg vräker 
sig ock gör sig bred, genom åtbörder låtsar sig vara något. 21) ,91gpa 
f. underläppen (plur. synes icke förekomma), eg. på hästar; om 
människor skämtsamt, eljes lip -an -ar -an. Hålla in under- 

_   
z ock n gutturala, liväsande (Viby-) i ock y; a mell. e ock ce; 
(björn); a öppet a (tall); a slutet a (tal); e öppet 0 med dragning 
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St sk o. s. v.; 	tjokt 1; n mycket tjokt 	(Zn); J = tj; g =  ng. 

Det är nu obegripligt så roligt på lekstugorna där. Men 
det plär nu något .  som oftast bli något gräl ock något stoj 
ock slagsmål med pojkarne här uti fyllan ock toket. Fik det 
mesta är det någon jekorfve14, som är ilsk ock sint" på 
någon utaf de andra pojkarne för någon jänta eller något 
tocket; ock han säger väl något spitord", som de drar upp i 
grimskaftet n, ock det vill inte mer vara. Eller ock kan det 
vara någon, som tycker sig vara så vig ock stark till att slå 
fång" eller dra knok", som börjar ock åmar ock brättar sig", 
ock skryter, ock vill ta tag med dem lite hvar, ock det står inte 
på, förrän de kommer i hop. Då kan de säga till byar-
andra: om du inte tiger ock håller inne läppen, du som har 
ondt i tungan ock vårhackan 22  på tänderna, så bläckar 23  jag 
till dig, så du flyger bortur skjortan; du skall bara edeligen" 
akta dig, Jonke, så inte jag sokar 25  till dig, din talgoxe, kött-
härbärgestäCkling 28, fnöskdängare 27,  kattflåare, tordyfvelsnö-
pare, skrabbknif", storhufvudpadda, lurfhufvud, snorkilling, ock 
så vidare, så du skall fara så högt upp i vädret, att skatorna 
skall hinna bygga bo uti röfven på dig, innan du kommer ner; 
för du skall bara edeligen" veta det, gossekarl, att det fins 
något bakom handlederna här. Du skall akta dig, så inte jag 
gör skjortan din tom. Det är inte värdt, att tocka karlar står 
ock säljer björkveden", inte, som ser ut, som de ha ätit upp 

läppen hålla (i hop) mun. 22) vårhackan eg. när skinnet spricker 
sönder af väta ock köld. 23) slår (jag till dig). Bläcka eg. göra märke 
(t. ex. i träd). 24) efter bästa förmåga. 23) s0ka subst. m., pl. s0karar, 
eg. lihen (strykspån): en trästicka öfverdragen med en blandning af 
slipstensgrus ock grankåda, hvarmed lien hvässes (bruna tr.). Verbet 
seka brukas blott i öfverförd betydelse: stryka till, slå: 26) Kötthär-
bärge matbod; kötthärbärgestäckling mindre parus-arter, som smyga 
sig in ock stjäla kött; således = stackare. 	27) fnöskebultare, en som 
blott duger till att bulta fnöske. 	28) dålig knif; jfr adj. skrabbig. 
29) pad, m. padda: med stort hufvud. 	30) sälja björkveden låta 
tänderna synas. 

=  vanligt (öppet) ä; a mell. e ock a; 0 slutet Ö (bön); 6). öppet ö 
åt ö; iS öppet u (hund); u slutet u (hus); cs = å; 0 slutet 0 (b0). 
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tonlöst 1; t, 	s, i, n  tjocka (rt o. s. y.); 4, s, n ännu tjockare (Zt 

nadare, fur rovan a Idimpan31  fur ikodemus, utan dra 
tszna ovar 	tcenran, om i vil ha dom kvar a int ko- 
va leda fur a tuga kalgrqt'n! key hetan pa sprukan 
hceZan32! kom vceltanas, so maka i cer, byar; a  om g vg/ 
vara j§uga pa clysana, so sht Ja nta33  g, ja, fur hcena skuZ 
i koma tel a guga lcet! hcel kana 	vil tala ma s.,22 
gul-pcela34, tur her ce en, som int cer ,lesan fur »sops 
skada 35  — a so vidara. 

ycentan jet no tro mila, dom da, maga ganar a 
,sela pojkan ot. mcen ha,slutas no elen ma at dom kom 
sams. a poykan folyar ma na ,icenta hem a gr utpa 
tel a. 

pa da visa kan dom hela pa ma e stolekstuge, tv, tre 
dagar. a garnalt g van,36  tykta dom int, ha hada vara 
na rektiga lekstuga, om dom int hada huna ma a dansa 
sen e par _ny skor. 

L. P. DAHLGREN. 

31) nämligen i maten. 32) Jfr 22) vårhacka. 33) syta = sköta, vårda (i 
synn. barn). Jfr smastita litet barn 34) Guld-Pelle = dagg, 

Frän Offerdal i Jämtland. 
3. kak'n som skal §4t hushM,. 

För att utmärka höga dentipalataler (L11 Alf. s. 56) införas 
här tecknen s,s, bildade ur 4 ock f  o. s. v. Målet äger kort 
vokal + kort konsonant, hvarför längd här utsättes äfven vid 
konsonanter, ock således alla obetecknade konsonanter i slutet 
af ord (stafvelse) eller mellan två vokaler äro korta. Divis (-) 

da va j go g an kal', som alar tPkt, atm kalna 
hans utrala noy my,f§y, da hu va Uni a- han va 

arbad 2. o so var a om an kval 2, hoan 3, 

1 ) kal gubbe; kar karl, mansperson. 	2) inf. arba. 

y öppet i, y (åt e ock Ö till); a mellan e ock V ; te = 
a öppet a (tall); a slutet a (tal); o öppet 0 (son) ; a = 
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o. s. v.); vanl. tjokt 1; j.,S, 3,5 = tj; 	=  dj; y mjukt g; g =ng; = sj, sk. 

nådåret för räfveu ock klimparne3" för Nikodemus, utan drag 
skinnet öfver tänderna, om I vill ha dem kvar ock inte be-
höfva lega för att tugga kallgröten! Hej, lättan på spruckna 
hälarne! Kom vältandes, så många I är, karlar; ja, om I vill 
vara tjugo på dussinet, så skall jag syta33  er, jag, för här skall 
I komma till att gunga lätt! Eller kanske I vill tala med honom 
Guld-Pelle34, för här är en, som inte är ledsen för Josefs 
skada35  — ock så vidare. 

Jäntorna få nu träda mellan, de då, många gånger ock 
skilja pojkarne åt. Men det slutas nu alltid med att de kommer 
sams. Ock pojkarne följer med någon jänta hem ock går utpå 
till hänne. 

På det viset kan de hålla på med en storlekstuga två, tre 
dagar. Ock gammalt i värden tykte de inte, det hade varit 
någon riktig lekstuga, om de inte hade hunnit med att dansa 
sönder ett par nya skor. 

L. P. DAHLGREN. 

järn- eller blykula insydd i ändan på en läderrem. 35) Uttryck troligen 
afseende historien om Jakobs son Josef i bibeln. 	36) äfven g vak. 

Från Offerdal i Jämtland. 
3. Karlen som skulle sköta hushållet. 

mellan två ord utmärker, att ettdera eller bägge ordens aksent blifvit 
ändrad genom förbindelsen dem emellan. Jämtskan har liksom några 
andra norrländska mål dativ i behåll. — Omskrifningen till landsmåls-
alfabetet är gjord af författaren. Yme är det märke, hvarunder för-
fattaren i norrländska tidningar offentliggjort profbitar på landsmål. 

Det var en gång en kall', som aldrig tykte, att käringen 
hans uträttade nog mycket, då hon var hemma ock han var 
ute ock arbetade 2. Ock så var det om en kväll i höanden 3, 

3) vid den tid, då höet bärgas in. 

vanligt (öppet) ä; a mellan ce ock a; 0 slutet ö (bit.); 0 öppet Ö (björn); 
vanligt å; c) slutet 0 (bo); u slutet u (hus); z öppet u (hund). 
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.2 tonlöst 1; t, 	i, n  tjocka (rt o. s. v.); 8,, » ännu tjockare (4 

atin kal'n kom hm a va fala snt4. fara, va - nt so 
sint, kal, sa j§ariga; i mara ske ma bat: ja ske 
go ut a slo, a du ske fa va hån a sthk. ja, 
da va kal'n nojd ma a takt, da va fala bra. hla 
om maran to fra jan pa aksla a jak pa slot'n 
o slo. kal'n sk ul da ta a sta hOn. fon skal 
Jn ta a Jn. man da han ha J.na stroko, so vot 

to(,a a jak ne 	J.,salan, 	skul tap - tt no 
dr. a man han ha pao tapa h drika, so 
fak ax Mr, at gris'n ha kymy n stityu. akal'n 
da fotast han van' in i stuyit, fo ta a si at, so - pit 
gris'n ste6  i kul J.,sinhoS.san 7. man da han fair s, atin 
gris'n rå ha stoft i kul _'n a som bast ha pa a fa- 
t 	sa Nuta'n8, som ra n utat go'lva'n, so vot 	so 
ovorut sint°, atin han glomt - a drikton a dr 9 ta a 
kuta" at grisa, alt da han bala; a nor han nod - a 
dar i fanudon, so ga _n a an spak i atsaa,, so 
din han alar sta,y 0.29 mar. no fon koma ,n i hav,  atin 
han jak ma driktontapa ti nava. man nor han koma 
ne i f,salag, so fans a int _'n drikskvat kvar ti tån. 
han je,4 da dit i mjalkbua a rana nen troy pa troy 12, 
tast han fak so my,f§yr flecuts, atin f§inho.gan7  vi34 ful 
van. o so to _n ta a j§ina, for gasa" skut ,'n ha ta 
madciks. 

da han no ha j§ina i stroko, koma _n i hav, atin kua 
sto in an a va,san ha fot vot hal hg, fast da 
va lagt lidi pa dan. man han takt, da va fo logt 
ta a ga boh jak rna ,n, a fundera atin i stela 
foZ - a opa tai§a, fo la va torvtak pa stan & logt 
a praktut a gras. man fot skul ,'n vat'n kun, 
som han int toks lånin hoS,san in, man han da y -63, 

4) ond. 8) hann: vinna vann o. s. v. 6) stjälpte. 7) kärnan. 
8) grädden. 6) ond, uppretad. 10) sprang. 11) skummade; eg. 

i, y öppet i, 37  (åt e ock ö till); a mellan e ock ce; ce = 
a öppet a (tall); a slutet a (tal) ; 0 öppet 0 (son); a 
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o. s. v.) ;  

att kallen kom hem ock var fasligt sint4. Käre, var inte så 
sint, kall, sade käringen; i morgon skall vi byta: jag skall 
gå ut ock slå, ock du skall få vara hemma ock stöka. Ja, 
det var kallen nöjd med ock tykte, det var fasligt bra. Tidigt 
om morgonen tog käringen lien på axeln ock •gick på slåttern 
ock slog. Kallen skulle då till att stöka hemma. Först skulle 
han till att kärna. Men då han hade kärnat en stund, så vardt 
han törstig ock gick ner i källaren ock skulle tappa uti något 
dricka. Ock medan han höll på ock tappade uti drickat, så 
fick han höra, att grisen hade kommit in i stugan. Ock kallen 
det fortaste han vann 5  in i stugan, för till att se åt, så inte 
grisen stöpte 6  i kull kärnholken 7. Men då han fick se, att 
grisen redan hade stöpt i kull honom ock som bäst höll på ock förde 
uti sig flöterna 8, som rann utefter golfvet, så vardt han så 
fasligt sint% att han glömde af drickstunnan ock drog till ock 
kutadew efter grisen, alt det han förmådde; ock när han nådde honom 
där i förstudörren, så gaf han honom en spark i röfven, så 
att han aldrig steg upp mer. Nu först kom han i håg, att 
han gick med drickstunntappen uti näfven. Men när han kom 
ner i källaren, så fans det inte en dricksskvätt kvar uti tunnan. 
Han gick då dit i mjölkboden ock rände ner 11  tråg på" tråg12, 
tils han fick så mycket flötet. 8, att kärnholken 7  vardt full 
igen. Ock så tog han till att kärna, för gåsen 13  skulle han ha till 
middags. 

Då han nu hade kärnat en stund, kom han i håg, att kon 
stod inne än ock hvarken hade fått vått eller tort, fast det 
var långt lidet på dagen. Men han tykte, det var för långt 
till att gå borti gärdet med hänne ock funderade att i stället 
föra hänne uppå taket, för det var torftak på stugan ock långt 
ett präktigt ett gräs. Men först skulle han vattna kon, ock 
som han inte tordes lemna holken inne, medan han det gjorde, 

fasthålles grädden med en visp, medan mjölken får rinna ut. 12) urhålkadt 
trästycke, hvari mjölken förvaras. 	13) smör. 

vanligt (öppet) ä; a mellan ce ock a; ø slutet ö (bön); 6( öppet Ö (björn); 
vanligt. å; o slutet 0 (b0); u slutet u (hus); u öppet u (hund) 
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/ tonlöst 1; t, 4, ts, i, n tjocka (rt 0. s. v.); t, s, n ännu tjockare gt 

so ban an an tt ,n mas" a to ,n pet rot/'an. 
nor han no baka sa a skal ta op valna u bnina'n, 
so ran al flåuta'n a ho3,5a7  ova huva hans a ne 
t bruna, a vana våt "9 som t Utoin. han j§ana 16  
da, attn da skal va bra ta a lc"Ok grgt'n 17  ta t dan 
vdtna'n, o so to ,n janast ta a bar tn, tast han håd 
falt a kar ma mitti, a s'an ba,t1 tn alt mola dom 
håd, o so fa 	kua opa tajo, a ban a rep om 
fot'n Immas a sticft anar ån ne yonom tut'n 18, 
o so yak ntnu skal ta a IcO`k gren. man få, 

kua int skal hop - nea sprig a gdil, so knyt :n19  
dan ån, som han ha staft ne yonom ten, tkng 
fot'n san, o so to :n ta a koka. grot'n koka n so 
hal, atm, han bahovd bara stop - n a gryt'n dt pa 
bola. ' man han koka tnt bara so bola våt fait ma 
grot, utan han lå fult pa al bakan a stolan a. 

nor j§artga vot hora, so yak a hm a skal ata 
a madaya20 . man nor hu to pa a konto, htdat stnyun, so 
fak lcua st a a fyna sa ne ta tean,  a ma da 
somo dro a kalk opt tuen" nor j,sartga koma 
in, so ja k a a skal satt sa pa ,n bak, for hu traut 
a 21. man da ropa kal'n, dar han ho g opt tuta, a 
så: sal do, tnt dan, dar e grot'n! da f§artga fak hkr 
a st, hon da sto ta ma kala hattas, so jak a a 
skar a rapa, a da dat" kal'n ma hnvun ne t gryta 
— a ha a int holpa na 23  d'a.n, so stan,n, dar fal a-  n. 

Yme. 

14) en träställning att bära saker i på ryggen. 15) blandning 
af ;ur mjölk eller gammal tätmjölk ock vatten, som brukas om 
sommaren för att släcka törsten. 	16) J.0n, impf. fana, 
altså öfvergånget till A-konj. med den svenska betyd. jämte 
den här gifna. 	11) På samma sätt med best. forni kt2k 

t, y öppet i, y (åt e ock ö till); a mellan e ock e. ; 	= 
a öppet a (tall); a slutet a (tal); o öppet o (son); 	= 
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o. s. v.) ; vant. tjokt 1;f, 	= tj ; 	=  dj ;  y mjukt g; g = ng; =  sj, sk. 

så band han honom uti en mes" ock tog honom på ryggen. 
När han nu bockade sig ock skulle taga upp vattnet ur brunnen, 
så rann alla flöterna ur holken 7  öfver hufvudet hans ock ner 
i brunnen, ock vattnet vardt just som en blanda". Han tykte 
då, att det skulle vara bra till att koka gröten" utaf det där 
vattnet, ock så tog han genast till ock bar in, tils han hade 
fult ett kar med vatten, ock sedan bar han in alt mjölet de 
hade, ock så förde han kon uppå taket ock band ett rep om 
foten hännes ock stoppade andra ändan ner genom tuten", 
ock så gick han in ock skulle till att koka gröten. Men för 
det kon inte skulle hoppa ner ock springa bort, så knöt han 
den änden, som han hade stoppat ner genom tuten, ikring 
foten sin, ock så tog han till ock kokade. Gröten kokade han så 
hård, att han behöfde bara stöpa& honom ur grytan dit på 
bordet. Men han kokade inte bara så bordet vardt fult med 
gröt, utan han lade fult på alla bä,nkarne ock stolarne ock. 

När käringen vardt hungrig, så gick hon hem ock skulle äta 
middag. Men när hon tog på ock kom hitåt stugan, så 
fick kon se hänne ock skyndade sig ner utaf taket, ock med det 
samma drog hon kallen upp i tuten". När käringen kom 
in, så gick hon ock skulle sätta sig på en bänk, för hon tröt 
af21.  Men då ropade kallen, där han hängde upp i tuten, ock 
sade: sätt dig inte där, där är gröten. Då käringen fick höra 
ock se, huru det stod till med kallen hännes, så gick hon ock 
skar af repet, ock då datt 22  kallen med hufvudet ned i grytan 
— ock har hon inte hulpit honom dädan, så står han där väl än. 

JON JONSSON. 

fits4n, MU, (fisk, kött) o. s. v. 19) skorstenen. 19) kngt, impf. kny't, 
sup. knyt; således svagt. 25 På samma Sätt heter det 4ta a nuyana 
äta porgonvard (kl. 5-7 f. m.), a uncittna kring kl. 11, a kvala 
kvällsvard. 21) var trött (af arbetet) ;  inf. tOt - t2t. 2 ) föll. 23) na= a. 

Vanligt (öppet) ä; a mellan e ock a; 0 slutet Ö (bön); 0 öppet ö (björn); 
vanligt å ;  o slutet 0 (b0); u slutet 1.1 (hus) ; u öppet u (hund). 
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/ tonlöst 1 (81); l, 	 1, n, tjocka d, s, 1, n (rd, rs, rl, ni); 

Fran Mora i Dalarne. 

Ur Västmanlands-Dala landsmålsförenings samlingar. öfversätt-
ningar på Moramål från Utmeland af A. BÄRSELL. Supradentalerna 
äro jämförelsevis låga; a något slutnare än vanligt medel- ock 
sydsvenskt a; a i ändelse kommer nära a; lång vokal eg. 	I fråga 
om ljudstyrka finnes blott kombinationen fortis + lenis, således äfven 

4 a. Z2./byerskaht. 

mes 2 wa lien, brukal fål a mik am witarkwalla, 
la wi sedum kriggam brasa, takt am myfyy sagur fa 
was kripum. a je liceik je e lo'a gu wtl tala am fa 

fa umkrigg twa aglra ar se by di e4 2  jan esitinag, kal bart 
i jag, btcert, sa lam kale4li.2,bicer,twa ml fra morgarfyug. 
lagla kaln ål bår je kula, sa an, tgkt - 
toa sa Jr z, sa o wce3  oga og,ams; a la ag wa att a 
fcerlas, bruka o fet wa ema, fa cia trål ag, o 
skål wa betar bewaractg, cei4am o (el fgo ogam. 
fast „dam ål cert myfyy talas am truls a ralkcit 
32cetkt want, wa lam &ilar rar, fa lam stovar &j alar 
aft g,o want av lo. mag jas'n skål lam avla bz 
wart o. 

ce 4  wa jolaftag. kaln ål just hm at fra kulginjjol 
st a klov stikar, sa an„ skål 	a bart i 

gatt 5. ska „nt i fa ft bart i jolgatt a inceg,6, 
fgcl? sig cl kala, sa 	- & ktvle47  NTO. — 
ma 	,nt ce war å bffist, lik e em, tro? sweral kaln; 
t tygar, cel e sa kalt Ut, sa lu kag bår fastår lt, 

i) fem. sing. af  deterininativpron. lan lo el. Därur får 
man lagla, 4(21a, ela den där. 	2) bodde. 3) Imperf. konj. 
kan också heta cel we, d. v. e. impf. konj. af  hafva + sup.; 
ock det senare är det vanliga bildningssättet. 4) ce, cel 

2 öppet i; a mell. e ock ce (ä); 0 slutet Ö; 0 öppet ö; a öppet 
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vanligt tjokt 1; jg- 	= clj; g = ng; .w = eng. w. 

Frän Mora i Dalarne. 

bråkal, witarkwåll o. s. v.; cirkumflexen är svagt utvecklad. • Målet 
har dativ. — Ty värr har Bärsell senare flyttat öfver till Amerika ock 
har därför blott delvis kunnat biträda vid omskrifningen, als intet vid 
korrekturet; hvarför vid det senare biträdt docenten A. NOREEN ock eleven 
vid Konstakademien i Stockholm A. L. ZORN. 

4 a. Lillbärgskarlen. 

Medan jag var liten, brukade far ock mor om vinterkvällarne, 
då vi sutto kringom brasan, tala om mycket sagor för 
oss barn. Ock en slik en är den jag nu vill tala om för 
er här. 

För omkring två hundra år sen bygde2  en ensam karl bort 
i ett bärg, som de kallade Lillbärg, två mil från Mora-kyrkan. 
Den där karlen hade bara en kulla, som han tykte om ock 
var så kär i, som hon vore ögat hans; ock då han var ut ock 
färdades, brukade hon få vara hemma, för då trodde han, hon 
skulle vara bättre bevarad, än om hon följde honom. Ock 
fast de hade hört mycket talas om trollen ock rådandena 
ock slikt ondt, var de aldrig rädda, för de själfva hade aldrig 
haft något ondt af det, Men en gång skulle de ändå bli 
varse det. 

Det var julafton. Karlen hade just kommit åter från kolningen 
ock satt ock klöf stickor, som han skulle hafva bort i jul-
natten 5. Skall inte jag få följa bort i julnatten i morgon, 
far? sade kullan, som höll på [ock] kaflade 7  kläderna. — 
Må inte det vara bäst, du är hemma, tro? svarade karlen; 
jag tycker, det är så kalt ute, så du kan bara förstöra dig, 

gc/ bet. 5) julottan, gudzitjänsten på juldagsmorgonen. 6) el. a mcev,e 
i morgon bittida; plur. förekommer appellatift: mena morgnar. 7) kafla 
= mangla med handmangel (en rulle ock ett bräde med handtag: kavahl, 
ock kavaarcele). 

a (tall); a slutet a (tal) ; & = å; 0 = slutet 0; « öppet B.; U slutet U. 
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3, tonlöst 1 (si); (1, j, 1, n tjocka d, s, 1, n (rd, rs, rl, rn) ; 

ron ciu ska att a a' k jan, llcetkan agan wag. — nug 	ce la 
tee 3  tjots rob te fa ft bart i jokatt 5; man cetar 
tyd, at i ska wa e'nt, ska i ful so cia. man cia ska 
i fa a jcepe em gest mt og, setgl kula. jcepe wa 
jan', sturan jan, swartan raka', sa lam al aft, saUnd) kula 
minta,s, a avin wa asi rtkitt satar i jop. kaN luv.  al  
att, at o skull fa a jcepce m nest st; a so Oh 
lam att" scegs um 

utn margun djik kula up a stcelal jceta a fal setnum, mes 
an_ stila" esttm. la an, blm -in, såg cl kula: wet ,du, 
fal, i tyjya,r just, cel e llceiksal2  i el we htce rett?, 
tce wara ém nu cia cju lretr - av. allar a i kcent _no 
.2,letkt far. — jce, waZ (bl% sweral kaln; iJye bova,r 
wa regal nu, int; kam i jug, ur mg gaggur clu a we 
jan e'm spv, a w a allar encla It no want! 
riu sag e att, 2,1cetksa12  o e/ aft ~tt lite roltgar a 
cetv2•14; mag o 	cencla nogu ante unt .2,1cetksa w ed _ 

sku eencl no, sa int ed_ sku. 
kaN fo nu a fg-orig-un, a kula a jcepce stanal kweer 

ema. man la an we Z 	trict tri i gariyu a set 
st i bcenf yan, kqm ungn a Cul je fyr" fa st, sa an 
tve rakt gcatn: upacl up a an a nal a weisad_ 
tyllt, at int ce stol ret tg,Z ema. la st kaN st 
tungjtn, tce f  uncltm a sta, wen el e sa fetas, scet 
fa esen adje st av emat. la lottar" unl'n fyrt no 
styjxce, wenlar at a sir - att myfyy orohn. kaN eltar 17  

esen, sa tnyfyy as"lug 18; man la an kum ncemar 
emt, wtl int cesen go, an, fa Nem st a min onum, 
tAr an wil: e wa lletksa nol cecl we i wajtm, sa an 

int sku .2,lip fram. la tar kaln human a tvivlar 
ag framtar wajtm, sa at an, dug", ft3 an_ tror, at cel 
e no trulskap a fcerclum, a la wet ag, at ce ska _nt 
8)ljot = ful, neutr. Ijott fult, rysligt. 9) hund. to)  tt prepos. 
med gen., t. ex. Nt sus till sjös o. s. v. 11) fodrade. 	

& 
12) 2,1cetksa 

kan äfven heta 2lceksa eller vårdslöst soksa. 13) bry dig (inte)! 

öppet i; a mell. e ock e (ä); 0 slutet Ö; o öppet Ö; a öppet 
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vanligt tjokt 1; Jg = tj; 	= dj ; g = ng; w = eng. w. 

om du skall ut ock. åka en slik lång väg. — Nog vore det då 
stygt roligt att få följa bort i julnatten5; men efter du 
vill, att jag skall vara hemma, skall jag väl så då. Men då skall 
jag få ha Jäppe hemma hos mig ock, sade kullan. Jäppe var 
en stor en svart racka% som de hade haft, så länge kullan 
mindes, ock därmed var de riktigt såta i hop. Karlen lofvade 
ut, att hop skulle få ha Jäppe hemma hos sig; ock så gick 
de till sängs om kvällen. 

Om morgonen gick kullan upp ock stälde äta åt far sin, medan 
han stillade" hästen. Då han kom in, sade kullan: vet du, 
far, jag tycker just, det är liksom jag vore litet rädd 
att vara hemma nu, då du drar af. Aldrig har jag känt något 
slikt förr. — A. bry dig! svarade karlen; icke behöfver du 
vara rädd nu, inte; kom i håg, hur många gånger du har varit 
ensam hemma själf, ock det har aldrig händt dig något ondt! 
Nu såg det ut liksom hon hade vordet litet roligare till 
lifvet '4; men hon hade ändå någon aning om liksom det 
skulle hända något, som inte skulle. 

Karlen for nu åt kyrkan, ock kullan ock Jäppe stannade kvar 
hemma. 'Men då han väl hade hunnit in i kyrkan ock satt 
sig i bänken, kom hunden ock hade en fyr IS för sig; som han 
vore rakt galen: hoppade upp på honom ock gnälde ock visade 
tydligt, att inte det stod rätt till hemma. Då ser karlen sig 
tvungen att följa hunden ock se, hvad det är som fattas, sätter 
för hästen ock ger sig af hemåt. Då kutar '6  hunden före något 
stycke, vänder åter ock ser ut mycket orolig. Karlen ältar" 
på hästen, så mycket han duger 18, men då han kommer närmare 
hemmet, vill inte hästen gå, han får bära sig åt med honom 
hur ban vill: det var liksom något vore i vägen, så han 
inte skulle' slippa fram. Då tar karlen knifven ock kastar 
honom framåt vägen, så långt han duger", för han tror, att det 
är något trollskap å färdom, ock då vet han, att det skall inte 
W 	p te djeret nol bry sig om att göra något. 	14) lugnare 
till lifvet, i sitt inre. 	5) väsen. 	16) springer. 	17) drifver på. 
18) orkar. 

a (tall) ; a slutet a (tal); & = ; 0 slutet 0; u öppet u; u slutet U. 
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.2 tonlöst 1 (si); t , 9, 	 9/ tjocka d, s, 1, n (rd, r8, rl, rn); 

nogu, makt, um an kan, fa no sta& yvyr ed. cesen 
kan nu go, a ce star int 4, fall an e ema. 

an_ skelar fra si resen a gr -ki stkigu. man, 
wan fa an „sia.? kula star Ned „sam e broi(l, a je 
klots gran fru min jan_ sturan op ikrigg ;si (414 - & siffitar 
am on, a just _da kaln /don 	genum /orar19, & - 
o - a set a o gulkrainu. unps tar kaln tajaksi 
upa 	up yvyr damm a winde,r og ig yvyr ()pol 
a gom, sa o fasnar i wcedian. fruni far (la min el 
,,sat scelskap up genum skraivana skrcegar: al wcest fa 
gulkrainum man! al wcest fa gulkrainum man! kula stod 

kwcer a govi mvi krainu a avi a wist haft 

tir ce wa, sa fik 4.2,bye9:skaln a kwer dotari sei 
a fik gulkrannu upa jygpa, sa an sa sfjcenfyad a 
9719.71y0dp)01. 

a so e _nt ce mer tce gama zon Z23,bzcerskaln. 
19) plur. liksom i isl. o. lat. (dyrr, fores). 	• 

4 b. jcet'n av tegnft. 
Högra sidan innehåller som • vanligt en ordagrann tydning, 

hvilken torde mera bidraga till lättande af den fonetiska textens 

bydjar undar biceri 
lagt _nid i bakom, 
ticett aldar od'io oga 
kemi min „san_ strak. 
i Var weita asa 

askuras suntr, 
sa kra yan kgyn fa gulum, 
dam int z war. 

man gledz e te aka 
ininatsblastim. 

i trampar gradu a krinz, 

öppet i; a men. e ock ce (ä); 0 slutet Ö; 0- öppet Ö; a öppet 
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vanligt tjokt 1; jx, Jj = tj; 	= dj ; g = ng; w = eng. w. 

ha någon makt, om han kan få något stål öfver det. Hästen 
kan nu gå, ock det står inte på, förrän han är hemma. 

Han ställer från sig hästen ock går in i stugan. Men 
hvad får han se? Kullan står klädd som en brud, ock en 
stygt s grann fru med en stor hop ikring sig håller på [ock] sköter 
om hänne, ock just då karlen kommer in genom dörren, håller 
hon på [ock] sätter på hänne guldkronan. Vips tar karlen täljyxen 
uppå hyllan upp öfver dörren ock kastar hänne in öfver hopen 
på golfvet, så hon fastnar i väggen. Frun far då med hela 
sitt sällskap upp genom skrufven" ock skriker: all[ra] värst för 
guldkronan min! all[ra] värst för guldkronan min! Kullan stod 
då kvar på golfvet med kronan på hufvudet ock viste knapt 
till sig. 

Hur det var, så fick Lillbärgskarlen ha kvar dottern sin 
ock fick guldkronan uppå köpet, som han så skänkte åt 
Mora-kyrkan. 

Ock så är inte det mer att glamma om Lillbärgskarlen. 
20) skorstenen. 

4 b. Jätten af Tegnér. 
uppfattning, än om den allmänt tillgängliga urskriften till jämförelse in. 
toges. Dativer med genitivfunktion äro öfversatta med genitiv. 

Jag bygger under bärget 
långt ned i backen, 
dit aldrig Odens öga 
kommit med sin stråle. 
Jag hatar hvita asar 
ock Askurs söner, 
som kröker sina knän för gudar, 
dem inte jag aktar. 

Min glädje är att åka 
på midnattsblåsten. 
Jag trampar grödan på åkern, 

a (tall)  ; a slutet a (tal); a = å; o slutet 0; u öppet ii; U slutet U. 
Sv. landsm. N. B. I. 	 40 

• 
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2, tonlöst 1 (s1); 	 j, 1, yi tjocka d, s, 1, n (rd, rs, rl, fl]); 

bröt - såg, 
a klar wagdrcerag, gala 
fra stugan ag, „jagad, 
a gled ma, at ag ryser, 
da yeen, skratar. 

mag dayag Qg1 tQl ful, 
ur et ag eg skceag,, 
bar' walkyriur Radar 
mag blQdrod wandium. 
ur grant, _da salur buga,» 
flog kriggiam armag 

.2,4pa Jceg,ce frasar, 
sa ycerta kallnar ./ 

wcert wil, du mag, det oskuld, 
du cemblaas kula? 
saa, a arinum trub 
a blamag, imma! 
wen, Ilas _du fa fis lagda, 
du 'tordas gasce? 
ag _jeld grcevai• gamblum 
fa simpal gulc e! 

dar st yag, klok a 
an_ tolad 
sa klar, sas Qd'n, 
mag, avla mimar. 

wig,claci „sagd a Qgur 
a dam sa gruble,d. 
ur wakart: a fagetkar 
wer eras wceldce! 

1) om blott. 

öppet i; 0, men. e ock ce (ä); 0 slutet Ö: 	öppet ö; a öppet 
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4 vanligt tjokt 1; fy, 	--= fl; dy =. dj; = ng; w 	eng. w. 

jag bryter sönder kölar, 
jag leder vandraren galet 
från stugan han sökte, 
ock gläder mig, att han ryser, 
då jätten skrattar. 

Men dagen ock jag tål full, 
hur hett han än skiner, 
bara' valkyrior fladdrar 
med blodröda vingar. 
Hur grant, då svalorna bågens 
flyger kringom armén 
ock slipade järnet fråssar, 

'så hjärtat kallnar! 

Hvart vill du med din oskuld, 
du Emblas kulla? 
Se, i armarne trollets 
har blomman vissnat! 
Hvad slås du för för landet, 
du nordens gosse? 
Han sålde grafvarne gamles 
för simpla guldet! 

Där satt en klok i dalen, 
han talade sanning 
så klar, som Oden talar 
med hufvudet Mimers. 
Jag kastade sand i ögonen 
på den som grubblade. 
Hur vackert: han förnekar 
vår Herres välde! 

a (tall) ; a slutet a (tal) ; 	=- å; o = slutet 0; u öppet u; u slutet u. 
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t, cl, 	n  tjocka t, d, s, ii (rt, rd, rs, ni); o , s,, n ännu tjockare 

cetar Iroma skalcbm, 
fra walal kemnar, 
am ande scet 2  acera, 

lygyla gucla. 
lumskedn kan nit ukas 
nicl fra Ma mokum. 
man e gege a jcircl'n 
ag ,,scetas 3  asnit. 

tor kam mig „san amar: 
, Zer a °nam. 
la set i a mi kcerce 
just sas je ceta4. 
Zat styrgu jcetim gempa, 
at soh skceina, 
fo wancla 	oda 
ce cicpr int alclar 5. 

2) lag. 	3) eg. =--- man rättar sig icke efter honom. 

Frän Vendel i Uppland. 
Socknen Vendel (i örbyhus härad) ligger 3 till 4 mil norr om 

Uppsala. Dess mål öfverensstämmer något med Viksta sockens (i 
Norunda, längre åt söder); men skiljer sig betydligt från Tierps- 
målet, som bl. a. har 	före p, t, k. 1 tveljudet a9 kommer början 

5 a. am bajeZa. 
Jan Persson med andan i halsen: si git da9g, har pastc_5r, 

ja sula fflaga n, am 'n vila vara bra9 a kama kam 
nar ',neg a dyopa nara stykyn ba9n? 

Prosten ]  'småskrattande: nara stykes? hur maka G dam da? 
1) Presten talar naturligtvis icke dialekt, utan uppländsk högsvenska. 

y öppna i ock y (åt e, ö till); a mellan e ock ce (ä); a mel-
a slutet a (tal); 0 öppet 0 åt ö; 8 mell. to. ock e (mycket öppet Ö); tc 



153 	 UPPL.: OK BARNSÖLET. 	 599 

d, s, n (Zd, zs, Zn); 	vanligt tjokt 1; g = ng; f = sj, sk o. s. v. 

Jag hatar drömmarne skaldens, 
från Valhall komna, 
om landets sätt2  ock ära, 
om dygd ock gudar. 
Dumskallen kan inte lockas 
ned från blåa molnen. 
Men jag är nöjd: på jorden 
han aktas3  als-inte. 

Ock Tor kommer med sin hammare: 
jag ler åt honom. 
Då sätter jag på mig bärget 
just som en hätta 4. 
Låt styrkan jättens kämpa 
låt solen skina; 
för [det] onda liksom [det] goda 
det dör inte aldrig 4. 

4) mössa, hjälm. 	5) någonsin; eg. [i] tiden. 

Frän Vendel i Uppland. 

vid hastigt uttal nära a. Har du, är det o. s. v. kunde äfven skrifvas 
ar _ru, Nr ,ra (som at _t?a, att de). ar ru, tar ra är här tecknadt 
liksom saja ra, ra drQg m. fl. ex., hvilka visa att demonstrativ ock 2:dra 
persons pron. utan tonvikt få r- äfven i andra fall än efter -r. 

5 a. Om barnsölet. 
Jan Persson med andan i halsen: Se god dag, herr pastor, 

jag skulle fråga honom, om han ville vara bra ock komma hem 
till mig ock döpa några stycken barn? 

Presten småskrattande: Några stycken? Hur många är de då? 

lan ce ock a; 0 slutet ö (bön); 61  öppet ö (björn); a öppet a (tall); 
öppet U (hund); u slutet 11 (hus); 0 öppet o; a = å; 0 slutet 0 (bo) 
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t, j, , n  tjocka t, d, s, n (rt, rd, rs, rn); d, s, n ännu tjockare 

Jan Persson, fortfarande andtruten: jao, sar an, d,.. aa 
fejtar an, sam a anta vt, fenas. nog at Jaa va9 trie, nar 
a jak haamanzfran. 

5 b. am faskra2. 
Mats Ersson: jaa — sar ra — idm„- pa! — -sa myky 

kan ja saja ra, at int_ aar ra vat fe tag ta ta0a ma 
mg am faskra - a. fe tser ra — -sa myky fisk ar ru _nta, 
-sat, sam -ja9g a draja ap a min da9r. ja mans spaaPlt, 
aan gag, nar a hada, smaastsrpa 'anar vasaatra, sa hada vie 
jas, sam an fata skarhsZmana fenas — ta kobaata. sa va9r 
ra -aan kval, sam ja sula ro ta lisZman atar kofa9n, fe,stas. 
sam a aha brukar mora, sa ja ja dan gagan a. 
sa, ya brukar alta ha dra9g 3, fenas, nar a ror. ja sata 
ina ta rana ja, a ta9 Ircoga, a mun a burjar pa 
ta ro — uta al halvieta, fenas. man sa — aat, tu, frie sa! 
— sa far a at Ju - j4laa4  hug f9,stas. a ra drog, a 
ra knak, aldaalas -ra9kt ferbanat, sa ja9g mata ta kasta 
arana fitstas, a lag rna pa ma9gan a bat'n a. ta9 	raavan 
ma baga naavana. a sa bayr ra i vag fenas. -ja9g 
-bal a kala -halvaeta mata feja, va sa, fenas — trie varv 
zkrig kama,n. man sa da tagta •ja9g: da.kar baar at halskuta5  
da, tagta ja9g — sa ja9g pasa pa ja, nar va nasta gag 
kam 	mat fera taln, sam sta,clana, a hupa a lan fenas, 

snoda ry,avan ikrig taln. a ra rak -sa -dant, sa tal- 
katana, -ragna mer. man hur a halskuta5  ra va9r — 	tret- 
na on6  fl, kan a tro — s_ at ja kana dra9 na z 
lan. a da va9r ra an jada, fenas; lag sam ag_ kar, pa 
halt ana pun. — jo — da va9r fal vakat a vaM ja drar, 
fenas; man si, hur fa9n sula ja fa kokraaka ma ma kam 
da? — sze -bat'n, an jak at halvieta an fets,  nar a 

faskra är ett verb med samma betydelse som sv. fiska. 3) fiskredskap. 
4) sju djäfla, svordom. 5) helvete. 

x, y öppna i ock y (åt e, ö till); a mellan e ock ce (ä); a mel-
a slutet a (tal); e öppet 7.) åt Ö; 8 mell. 61 ock e (mycket öppet Ö); tt 
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d, s, n (id, is, in); i vanligt tjokt 1; g =  ng; f ==. sj, sk o. s. v. 

Jan Persson fortfarande andtruten: Ja, ser han, det är det, 
förstår han, som jag inte vet, förstås. Nog att de var tre, när 
jag gick hemifrån. 

5 b. Om fiska. 
Matts Ersson: Ja — ser du — Jan Persson! — så mycket 

kan jag säga dig, att inte är det värdt för dig att tala med 
mig om fiska inte. För ser du — så mycket fisk har du inte 
sett, som jag har dragit upp i mina dar. Jag mins specielt, 
en gång, när jag hade smedstorpet under Vårdsättra, så hade vi 
just som en utaf Skarholinarne förstås — till kobete. Så var 
det en kväll, som jag skulle ro till holmen efter kofan, förstås. 
Som jag alltid brukar göra, så gjorde jag den gången ock. 
Se, jag brukar alltid ha drag3  förstås, när jag ror. Jag satte 
mig till årorna jag, ock tar draget i munnen ock börjar på 
att ro — utaf all helvete, förstås. Men se — ett, tu, tre se! 
— så får jag ett sju djäkla4  hugg förstås. Ock det drog, ock 
det knykte, alldeles rakt förbannadt, så jag måtte till [att] kasta 
årorna förstås, ock lägga mig på magen i båten ock ta i refven 
med bägge näfvarne. Ock så bar det i väg förstås. Jag ock 
båt ock hela helvete måtte följa, vi se, förstås — tre hvarf 
ikring holmen. Men se då tänkte jag: det här bär åt helskutte3  
det, tänkte jag — .så jag passade på jag, när vi nästa gång 
kom midtföre tallen, som står där, ock hoppade i land förstås, 
ock snodde refven ikring tallen. Ock det rykte så dant, så tall-
kottarne eguad e ner. Men hur i helautte3  det var — så trött-
nade hon väl, kan jag tro — så att jag kunde dra hänne i 
land. Ock då var det en gädda, förstås; lång som en karl, på 
halft annat pund. — Ja — det var väl vackert ock väl det där, 
förstås; men se, hur fan skulle jag få kokräket med mig hem 
då? 	Se båten, han gick åt helvete han förstås, när jag 

6) Möjligen 	(nasalt); kanske heter också han i liknande ställning: 
(eller Qn, qn). 

lan e ock a; 0 slutet Ö (bön); 	öppet Ö (björn); a öppet a (tall); 
öppet 11 (hund); tt slutet u (hus); o öppet o; a = å; 0 slutet 0 (b0). 
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i, n  tjocka d, s, 1, n (ni, rs, rl, ni); d, s, n ännu tjockare 

kupa aj n. — man si •ya9g var inta agsli, va9g, fenas, 
'nta. ja tog ap faltayart7  ya, a ska9r ma an smags 
fets, a gdc9v - pa kokr?aka, ma dan, sa on jak i fon, 
fetas, a hog ta9g i rumpa pa na a feda mga, ya 
kan taka. — a mat ,tu, ydm„- _Hetsa, nar vie kam evar pa 
~ten, sa va9r ra ra9kt Taka inanfora fefina rna 
a9bar a braks, a rakffkana va9r khkinelt 9  fula ma 
mat — — s, at int, ?ar ra lyont fe „ •cl?ag ta ta9Za rna m? ag 
am ffskra - a. 

'5 c. am dam d?ar — tokskalana sam jak a paka svamp. 

ya star hgama nar mag ya, fota 	rit, go vanar, 
War ut yanom fonstra i valanugun; da dgar fonstra, sam 
?Ar at la9gagvrgat'n", ya ha9 	(jana. a da far a sie, Ju& 
sam pa agsrimpa dana niera ut atar an, n?,adanfera vrgat'n, sa 
Immar ra an trie stykyn taka drar peykvapar, fenas, ma 
bZakladar pa rygana, taka dar — snorhyvar, rna meta mosar, 
fots, stodantar ram kalar. Jag, bast ya star a mer pa ram, 
fenas, sa sr a, hur ram lelyvar evar jaagan, „p, in te 
min vr?at, gubava,s. da tagta Ja9g, fenas: v„, i halvfeta ha9„, 

dana a irra, tagta ya9g; d„, ?Ar fl •min mark lfkvaZ. 
sa tog ya pa rna treya, fenas, a knafta pa ma fofina 

jak nier temot „tam, Nota& a ya va9r iffs„ sam lita 
hårmo'nisk 12, fets. a sa nar a mota ram, vgat ni, va ram 
sa9? —jo! — gu da9g, farbror! sa ram. — gif da9g!. sa ya9g. 
— v„ i halvfeta ha , 	kana a mora? sa Jag., fe,stas. 
d„, ?ar fl •min mark likvaZ, „ja •ya9g. — a vgat ni, va ram 
sva9ta da? — vie gar hana a p4aka ,svamp, sa ram. — 
va fa9n sa ni ma dan tal a mora? sa ya9g, fenas. 

vgat ni, va ram swa9ta da da? — vi sa -?ata ,n, 
sa ram. — gata svamp! sa ya9g; d, gar fl kofyoda da, likvaZ, 

7) fällknifven. 	8) ett spö. 8) förstärkande: alldeles. 	15 vret åker- 

1, y öppna i ock y (åt 0, Ö till); a mellan e ock e (ä); a 'usl-
a slutet a (tal); e öppet 0 åt Ö; 8 mell. o ock e (mycket öppet Ö); Tf 
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d, 8, 11 (id, is, in); 	vanligt tjokt 1; g = ng; f = sj, sk o. s. v. 

hoppade ur honom. — Men se jag var inte ängslig, jag, förstås, 
inte. Jag tog upp fälltäljaren 7  jag, ock skar mig en svegs 
förstås, ock gaf på kokräket med den, så hon gick i sjön, 
förstås, ock högg tag i rumpan på hänne, ock följde med, jag 
kan tänka. — Ock vet du, Jan Persson, när vi kom öfver på 
andra-sidan, så var det rakt packadt innanföre förskinnet med 
abborr ock brax, ock rockfickorna var klickinnerligs fulla med 
mört — — så att inte är det lönt för dig att tala med mig 
om fiska inte. 

"5 c. Om de där — tokskallarne som gick ock plockade svamp. 

Jag står hemma hog mig jag, förstår ni, go' vänner, ock 
tittar ut genom fönstret i hvardagsstugan; det där fönstret, som 
är åt ladugårdsvrefen 10, jag har där. Ock då får jag se, just 
som på ängsrimpan" där nere ut efter ån, nedanföre vreten, så 
kommer det en tre stycken tocka där pojkhvalpar, förstås, med 
bläcklådor på ryggarne, tocka där — snorhyflar, med hvita mössor, 
förstås, studenter de kallar. Ja, bäst jag står ock ser på dem, 
förstås, så ser jag, hir de klifver öfver gärdesgården, se, in i 
min vret, gubevars. Då tänkte jag, förstås: hvad i helvete har 
ni där att göra, tänkte jag; det är väl min mark likväl: Ock 
så tog jag på mig tröjan, förstås, ock knäpte på mig förskinnet 
ock gick ner emot dem, förstås. Ock jag var just som litet 
harmonisk12, förstås. Ock så när jag mötte dem, vet ni, hvad de ' 
sa'? — Jo! — god dag, farbror! sa' de. — God dag! sa' jag. 

Hvad i helvete har ni här ock. göra? sa' jag, förstås. 
Det är väl min mark likväl, sa' jag. — Ock vet ni, hvad de 
svarade då? — Vi går här ock plockar svamp, sa' de. — 
Hvad fan skall ni med den till ock göra'? sa' jag, förstås. 

Ock vet ni, hvad de svarade då då? — Vi skall äta honom, 
sa' de. — Äta svamp! sa' jag; det är väl koföda det, likväl, 

lapp. 	11) ängsremsan. 	12) harmsen, ond. Märk betoningen. 

Ian e ock a; 0 slutet ö (bön); a öppet ö (björn); a öppet a (tall); 
öppet 11. (hand); u slutet 11. (hus); 0 öppet 0; 	= 	Q slutet 0 (b0). 
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t, 	j, n tjocka t, d, s, n (rt, rd, rs, rn); c , s, n ännu tjockare 

,csa ja9g. — — jaet — int fa9n bryda vaQg ma na am 
svampan, fenas. nog i halvieta fak dam ta9 dan for •fnfag alt. 
man si ja vat jus, sam heta hane, fecstas, evar at tam 
fa tsa hakfaluga nu fe 	tien, gabava,s1 da dugar int ta 
sam svamp, nu - a, kan taka, sam ,ma hata for, for ra far 
fe 	 fenas; utan -nu sa ra kala •svampinyonar, nu 
gubava,s! 

5 d. nar ycini,- pfetsa int kuna. fa ap lasa. 

Jan Andersson kommer åkande ock hinner upp Jan Persson, som 
bar kört i kull med sitt vedlass, hvilket följaktligen ligger i diket; stannar, 
när han hunnit fram till Jan Persson: — — gu da9g, 	Inetsa! 

Jan Persson, som står grubblande ock betraktar sitt stjälpta lass: 
— — gu dag./ 

Jan Andersson: 	— ja tror ru ha Mot i kul ja, 
jcim„..- _masa? 

Jan Persson: — — jag, vist i halvieta har a Mot i kul. 
Jan Andersson: — — sa ru ntå rfas_ ap lasa ra, 

ycim- pmset? 
Jan Persson: — — r!as, ap lasa ja? — nar ra int 

sta 	•tal' 3! 
Jan Andersson: — 	star ra inta tal? — ha •ska 

'sta tal! 
Jan Persson: — — •sk a sta tal? — — — Föraktligt: ja9, 

am int ,tfa, rna vara"!. 
Jan Andersson: — — haye. Kör vidare. 

V. VENNSTRÖM. 

13) när det är onagjligt. 

y öppna i ock y (åt e, ö till); a mellan e ock ce (ä); a rnel- 
a slutet a (tal); 9 öppet 0 åt Ö; 8  mell. 	ock e (mycket öppet Ö); u 
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d, 5, IL (id, is, in); 	vanligt tjokt 1; g = ng; f= sj, sk o. s. v. 

sa' jag. — — Ja — inte fan brydde jag mig något om 
svampen, förstås. Nog i helvete fick de ta den för mig alltid. 
Men se jag vardt just som litet harmsen, förstås, öfver att de 
är så högfärdiga nu för tiden, gubevars! Det duger inte att 
säga svamp, nu inte, kan tänka, som det hette förr, för•det är 
för simpelt, förstås; utan nu skall det heta svam pinjoner, nu 
gubevars! 

5 d. När Jan Persson inte kunde få upp lasset. 

Jan Andersson kommer åkande ock hinner upp Jan Persson, som 
har kört i kull med sitt vedlass, hvilket följaktligen ligger i diket; stannar, 
när han hunnit fram till Jan Persson: — — God dag, Jan Persson! 

Jan Persson, som står grubblande ock betraktar sitt stjälpta lass: 
— — God dag! 

Jan Andersson: — — Jag tror du har kört i kull jag, 
Jan Persson? 

Jan Persson: — — Ja, vist i helvete har jag kört i kull. 
Jan Andersson: — — Skall du inte resa upp lasset då, 

Jan Persson? 
Jan Persson: — — Resa upp lasset ja? — När det inte 

står till"! 
Jan Andersson: — — Står det inte till? — Det skall 

stå till! 
Jan Persson: — 	Skall stå till? — — — Föraktligt: Ja, 

om inte (fet, må vara"! 
Jan Andersson: Adjö. Kör vidare. 

V. VENNSTRÖM. 

14) om intet det, må vara = kanske det. 

lan cc ock a; 0 slutet Ö (bön); 0. öppet Ö (björn); a öppet a (tall); 
öppet u (hund); u slutet u (hus); 0 öppet 0; ek 	slutet 0 (b0). 
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1, 	i, n  tjocka t, Cl, 8,1, n (rt 0. s. v.) ; 	3,3  = tj ;  g ng; f =si 

6. pa konamsteiri. 

En Stookholmsbild 

af 

HARALD MOLANDER. 

öfverflyttningen till landsmålsalfabetet är värkstäld med biträde af 
stud. A. BERGSTRÖM, fil. kand. 0. EKENDAHL, stud. K. STAAFF, A. VICTORIN 
ock A. VIKSTRÖM, alla af Stockholms nation. Till hvilka lager af samhället 
det här tecknade målet hör, angifves tillräckligt genom personerna. Ett 
genomgående utmärkande drag, som icke i beteckningen kan göras synligt, 
är en viss skroflighet i rösten: talet håller sig inom ett tämligen begränsadt 
område djupt nere på skalan, ock intrycket på örat påminner om det, 

Personer: 
Madam Andersson, försäljer kaffe vid Kornhamn 	F. KJERRmAN. 
En sjåare 	  G. Roos. 
Kalle, buse 	  W BERGH. 
Skomakaregossen Ville 	  G. BEGARDT. 
En poliskonstapel, stum person på trottoaren. 
Scenen: Anderssonskans kaffeservering på Kornhamnstorg, en vinter-

morgon. 
Madam A. står vid sitt bord. Därpå finnes en med sjalar ombyltad 

kaffepanna, några muggar ock ett fat med saffranskusar. Hon lägger 
ifrån sig Dagens Nyheter, kastar armarna i kors öfver bröstet, rynkar 
ögonbrynen ock stampar i sina halmhasor; ty det är förbannadt kalt på 
morgonkvisten. 

Mad. andganskan pa magkbroni ja -- nu ha cla da 
inta sta,p2  naga av na z nyhal'na3  pet fira dar. Fryser. 
har mar :g _juv,/§etIct z J,sylan; da a sa ja tro rygmatiska4  
var/can ha 	actik sa i ba armar a ban. En sjåare inkommer. 
Han är en sådan där sublim, hånfull sjåare. Till honom: man ta 

1) Kornhamnstorg ock Munkbron äro saluplatser i staden inom broarne. 
2) stått. 	3) Har afseende på Munkbrokrönikor af signaturen Madam 

y öppna i, y; a rnell. e ock ce (ä); a men. e ock a; 0 slutet ö; a öppet Ö; 
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t, 	 j, j, i, n  tjocka t, d, s, 1, ii (rt 0.5. v.) j§, 	= tj j g = ng; f = sj. 

6. På Kornhamnstorg. 

En Stockholmsbild 

af 

HARALD MOLANDER. 

som åstadkommes genom sänkning af struphufvudet. r + dental be- 
handlas olika. 	före r går åt o, utan att hinna detta ljud. Högra sidan 
följer i detta stycke af särskilda skäl uttalet närmare än vanligt ock kan, 
med vissa regelbundna afvikelser, anses som grof beteckning. — Stycket 
är tydligen väl mycket »mättadt», hvilket har sin förklaring i bemödandet 
att få med så mycket som möjligt af karaktäristiska åskådningssätt ock vänd-
ningar. Föreningen för Stockholmsmålet har lemnat talrika bidrag. 

Personer: 
Madam Andersson, försäljer kaffe vid Kornlytmn..... F. KJERRMAN. 
En sjåare 	  G. Roos. 
Kalle, buse 	  W. BERGH. 
Skomakaregossen Ville 	  G. HEGARDT. 
En poliskonstapel, stum person på trottoaren. 
Scenen: Anderssonskans kaffeservering på Kornhamnstorg, en vinter-

morgon. 
Madam A. står vid sitt bord. Därpå finnes en med sjalar ombyltad 

kaffepanna, några muggar ock ett fat med saffranskusar. Hon lägger 
ifrån sig Dagens Nyheter, kastar armarne i kors öfver bröstet, rynkar 
ögonbrynen ock stampar i sina halmhasor; ty det är förbannadt kalt på 
morgonkvisten. 

Mad. Anderssonskan på Munkbron' ja — nu har det då 
inte stagit 2  någet åf na i Nybeterna3  på flera dar. Fryser 
Här mår en tjyftjokt i kylan; det är så jag tror ryggmatiska4  
värken slagit sig i bå armar ock ben. En sjåare inkommer. 
Han är en sådan där sublim, hånfull sjåare. Till honom: Man tar sig 

Andersson, hvilka förekommo i Dagens Nyheter hösten 1879. 4) Folk-
etymologi för reumatisk. 

a öppet a (tall); a slutet a (tal); u slutet fl; tc öppet fl; et  = å; 0 slutet 0. 
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1, I, ts, i, n  tjocka t, d, s, 1, n (rt o. s. v.); j§, s.5  = tj;  g = ng f = Sj. 

an akarbrasas, tro ja — sa luggranskan, na tyskan 
braii6  a tona „slog na bus bas i 	-- ha? 

Sjåaren tiger, slår sig tyst ned vid bordet ock lägger upp armarne 
därpå. Efter en paus: 

Sjåaren. hon! kan on ro hit ma an mugs — va? 
Mad. häller i en mugg: ja, abaka sa lagam, han, hgga 

hara, gubavats! Slänger åt honom en mugg. 
Sjåaren. har on nan grada z da da? da 	valan 

knalt 9  ina ,t, kan ya tro. Madamen slänger åt honom grädde. 
Mad. pf, sa, madan an sar, han! 
Sjåaren. har on naga dap ma? Han får det. dam har 

valan laga, dam har kusana, san i varasa, kan ja foga? 
Tiger öfver sin mugg. Madamen har rykt åt sig »Nyheterna», hvari hon 

ifrigt läser, något vresig. Då instörtar busen Kalle. Han har en något stukad 
hatt, händerna i de högt uppdragna byxfickorna ock är blåröd i synen af kölden. 

Kalle. frun, frun! dam ha_ ,f,mt ova, fruns bror pa ridar-
almsbron! 

Mad. tappar tidningen: a, hara ya,stanasm ! — snika,? — 
dog an? 

Kalle. — — na, an sat inundar a mata. 
Mad. a huk, afoda! 
Vänder sig från honom, tar upp tidningen ock börjar åter läsa. 

Efter en paus, sedan Kalle satt sig jämte sjåaren, vill han bli god vän 
med madamen igen ock säger inställsamt: 

Kalle. j,sanisn, frun lila. Madamen tiger. kam, man fa sa 
netga varmt i skriva sa ha_ pa marankrokan, frun? 

Mad. vresig: har a inta hansas plats, far ha _ tsarvaras bara 
for batra falk, ska ja saya ,n. 

Kalle pekar med tummen öfver axeln på sjåaren . ska ra 
vara an pik at ,t'n -da, da? a, va ,nta Mitsli nu, frun 
lila! /aga" hit Utfå far it ara. 

5) Åkarbrasa, när man slår armarne upprepade gånger i kors öfver 
bröstet eller också låter båda armarne följas åt först åt höger, sedan åt 
vänster — för att värma sig i kylan.. 6) Tornet på Tyska kyrkan i 
Stockholm brann ned hösten 1878. 	7) pannan, hufvudet. Syn.: 
knopan, klots,, planen (pannan), skalm4an (skallen). 8) Kaffet 

z, y öppna i, y; a inell. e ock ce (ä); a moll. ce ock a; 0 slutet Ö ; a öppetö; 
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t, 	ts, i, n tjocka t, d, 8,1, Il (rt 0. 5. v.); f,,  s.5 = tj ; g = ng; f = sj. 

en åkarbrasa5, tror jag — sa Lundgrenskan, när tyskan 
brann 6  ock tornet slog na bus bas i flinten 7  — hva? 

Sjåaren tiger, slår sig tyst ned vid bordet ock lägger upp armarne 
därpå. Efter en paus: 

Sjåaren. Hon! Kan hon ro hit med en muggs — hva? 
Mad. häller i en mugg: Å ja, åbäka sig lagom, han, höga 

herre, gubevars! Slänger åt honom en mugg. 
Sjåaren. Har hon nån grädde i dag då? Det är välan 

knalts med et, kan jag tro. Madamen slänger åt honom grädde. 
Mad. Gift sig, medan han ser, han! 
Sjåaren. Har hon någet dopp med? Han får det. Dom har 

välan lågat, dom här kusarna, sen i vårase, kan jag förstå? 
Tiger öfver sin mugg. Madamen har rykt åt sig »Nyheterna», hvari hon 

ifrigt läser, något vresig. Då instörtar busen Kalle. Han har en något stukad 
hatt, händerna i de högt uppdragna byxfickorna ock är blåröd i synen af kölden. 

Kalle. Frun, frun! Dom har kört öfver fruns bror på Riddar-
hölmsbron! 

Mad. tappar tidningen: Å, herre jestanes"! — Snickarn ?.—
dog han? 

Kalle. — — Nej, han satt inunder ock metade. 
Mad. Å hut, afföda! 
Vänder sig från honom, tar upp tidningen ock börj'ar åter läsa. 

Efter en paus, sedan Kalle satt sig jämte sjåaren, vill han bli god vän 
med madamen igen ock säger inställsamt: 

Kalle. Tjänis", frun lilla! Madamen tiger. Kan man få sig 
någet varmt i skrofvet så här på morronkröken, frun? 

Mad. vresig: Här är inte hanses plats, för här serveras bara 
för bättre folk, ska jag säga en. 

Kalle. Pekar med tummen öfver axeln på sjåaren: ska det 
vara en pik åt den där det? Ä, var inte kitslig nu, frun 
lilla! Langa,12  hit kaffe för ett öre. 

drickes i dessa stånd ur muggar (utan fat), ej ur koppar. 	9) skralt, 
klent. Syn.: knagg, knogg (knogigt). to) lindrig svordom; jestanes 
ur Jesus. 11) förkortning af tjänare, brukas som hälsning. Jfr mjukis 
(ödmjuka tjänare). 	12) langa = räcka (transit.), gifva. Syn.: ro 
hit rna, fly hit ma. 

a öppet a (tall); a slutet a (tal); tt slutet Ii; 15 öppet-11; 	= å ;  0 slutet 0. 
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t, 4, j, i, g tjocka t, d, 8,1, n (rt 0. 8. v.); j§, 4,3 =tj; g = ng; f =sj. 

Sjåaren hånfult : ska ra vara for alt a hop? 
Kalle, ja, fins ,sa sa myka ana, sa — kys baa tal! 
Mad. hal gad'n", han da jam finar an pa minst an 

kronans falig am dan. 
Kalle. jasa, tro on anta, ha, fans slantar — va? 

Letar med möda fram några sådana, dem han kastar på bordet. 
rakar anta styvrana, sa a da bara a skuba" ta bakan 
ata, man j§015! Under det frun sätter fram en mugg åt honom: 
man a kratsa tn16  an styvara frukast fond pa maran, frun. 

Mad. föraktfult :  han! — nattnia am vari"! 
Kalle. jo, frun; laka, frun. 
Mad. ladinolaka,", fajtas? 
Kalle. nå, da laks" anta, frun 'Ila; fo_ da va silaka. 
Mad. a, hal macri,, an, apkaftig, o sat anta a jama! 
Kalle. a ho! ha_ frun 'c/mara"? da va fagtilt 21. man 

tala tyst am da, for anas hma, frun a blada22. 
Madamen läser åter argt i tidningen. Efter en stund vill Kalle 

å nyo ställa sig in. 
Kalle. frun lala! Madamen tiger. frun, ja kana tala 

om naa ja. — Sjåaren ser föraktligt på Kalle. 
Mad. han! da skula valan vara lita da? 
Kalle, ja vt no a ja. da kan on ja sa pa23. 
Mad. litet vänligare: va skula da vara da, matfraara24? 
Kalle. jo, ja tagta baa fraga, am frun va pa storan25  

geir? 
13) håll munnen. Gadd urspr. = tunga. Syn.: bablan, flingan, mag-
klavara, snatran, trast'n, tryna, katran, f§aft'n, kaftanzanta, 
tytan. Hit hörande verb äro: babla prata, anviga mumsa (tugga), 
snatra (urspr. om  ankor) prata, kafta i m,ot motsäga,. katra prata 
(eng. ehatter). 14)  springa. Syn.: gno, jumpa (eng. pump; springa 
på isstycken), kasta, luba, lufa, lapa (fr. Uhapper), Java a va.g 
(jfr n. 61), klia.  Hit hör också ta ta Japan. 	15) Skall ursprung- 
ligen vara = kära du, hvars betydelse mellertid nu är till den grad 
urblekt, att det ej utan missvisning kan så återgifvas i öfversättningen. 
16) ätit. Syn.: glafa, glafa 	mafa a sa, skrofsa, Java an mat, 
kafsa nr. Hit hör skrofs mat. 17) = aldrig. 18) Lidingöbro värds- 
hus har varit ock är berömdt för sin väl serverade lake. 	19) Impf. af 

y öppna i., y; a mell. e ock v (ä); a mell. (e ock a; 0 slutet ti; 0 öppet Ö; 
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Sjåaren hånfult: Ska det vara för alt i hop? 
Kalle. Ja, fins det så mycket inne, hå — kyss bara till! 
Mad. Håll gadden 13, han där, som skinnar en på minst en 

kronans skilling om dan. 
Kalle. Jaså, tror, hon inte, här fins slantar -- hva? 

Letar med möda fram några sådana, dem han kastar på bordet. 
Räcker inte styfrarna, så är det bara att skubba" till banken 
efter mer, tjö". Under det frun sätter fram en mugg åt honom: 
Man har kratsat in 16  en styfvare frukost förut på morron, frun. 

Mad. föraktligt: Han! — Nittinie om värn". 
Kalle. Jo, frun; lake, frun. 
Mad. Lidingölake", förstås? 
Kalle. Nää, det lacks 19  inte, frun lilla; för det var sillake. 
Mad. Al  håll mun, han, oppkäfting, ock sitt inte ock jama! 
Kalle. Å hör! Har frun jamare"? Det var sjangtilt". Men 

tala tyst om det, för annars kommer frun i bladet 22. 
Madamen läser åter argt i tidningen. Efter en stund vill Kalle 

å nyo ställa sig in. 
Kalle. Frun lilla! Madamen tiger. Frun, jag kunde tala 

om nået jag. — Sjåaren ser förakligt på Kalle. 
Mad. Han! Det skulle välan vara litet det! 
Kalle. Jag vet nået jag. Det kan hon ge sig på". 
Mad. litet vänligare: Hvad skulle det vara då, matfriare". 
Kalle. Jo, jag tänkte bara fråga, om frun var På Storan 25  

i går? 
lyckas. 20)  jamare = sup. Syn.: en klar (på fastande mage. Ta 
en klar på majorernas exempel efter inskriften på Riddarhuset: 
Claris majorum exemplis), kle,mtara, knabar, vala (pärla), piliknarkara, 
snaps. Hon skulle akta sig för att låta förstå, att hon serverade sådant. 
emedan hon icke hade utskänkningsrätt. 21) Syn.: bus, kvm (eg. iro-
niskt), mal» (men subst. mobb i helt olika betydelse), pant, pjaks2, 
radx (redig), sintsi• (jfr snitt), stila, styv, fats ock fa.o (t. schatz), 
fan (jfr verbet fava n. 61), svaj (jfr verbet svaja), j`ph (kanske 
med anslutning till stilig). 	22) i rättegångsreferaten i tidningarne. 
23) lindrig svordom. Jfr ge sig fan på o. fl V. 	24) Matfriare eg. 
sådana »fästmän», som gärna hålla till i köken. Jfr fria ta mat'n 
o. d. = ha lust till. 25) Kongliga operan eller Stora• teatern. 

a öppet a (tall); a slutet a (tal); u slutet u; l4 öppet u; a =å; o slutet 0. 
Sv. landam. N. B. 1. 	 41 
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Mad. na, da har inta vari san vintar i ar. 
Kalle. jasa. frun kanik tyka, da a jpharan pet 

dramat'n26  ala, sirkasmagnayn? nå fan, dam lokalana ga nta 
.ja pa. fa, raksen ha_ dam sluta ma fragatkaptan ala, 
samaland'n 27, a sirkushawas kampa, ha.. spat i skagkana 
vår avia an — a flikana ma fa_ rakst'n. nå, da tyka,, 
ja mara am juristana. 

Mad. va fa _ ,sla? 
Kalle. di da, va hgtarje.28, vaj, ya, sam ha_ sa myka 

sma ormsatar a karafa,r 29, ala,, va dam kala _ t; a dan 
da, fu-hålvatas alafant'n san! — fast damsas lajan a da shit- 
asta„ 

	

	damsasas tiga,„ ma, fa_ raksen. — nå, i gar va ja i 
hamas ladas° a kilea31  pa naga, sam hata &Was i undajpin32. 

Sjäaren. a, da va .alva -lagn33, fal: kan, hata,: ladas 
anda): 904:11. 

Kalle näsvist: sa .du ja! 
Sjåaren. hal truen, grabm ! , ja a inta du fa _ 
Kalle. na, man ja fa_ ,day — va? — gamla dilhai 35! 
Sjåaren emot honom: 	knw j§aftm pa da), busfrg, sa a du 

hygli! Vänder sig åter från honom. 
Kalle. a pol ja begripa _ nta,, va •di, ha, ma -maj 

j§ira da. 
Sjåaren. na  sa leg inta nos'n37  i va du inta begripa_ 

,•cia! Vänder sig åter från honom med en sublim gest. 
-Kalle härmar bakom: 	Je! vrak da, patsan, man hal 

i da baan. Till madamen : jo jo •ntan san, frun, da va an 
snitsin taatapjas da; — fast nQg tykta -ja mara am da 
ja sag pa Qprari i fargas. 

26)  Kongl. dramatiska teatern. 27) Fregattkaptenen eller Salamandern, bearb. 
af  F. Hedberg; vanlig söndagspjes. 28) Svenssons menageri vid Hötorget 
fans i början af 1 870-talet 29) giraffer. 30) Mindre teatern, soru äges af 
juveleraren Hammer. 31) Syn.: bltga, glana, glQ, glida. 32) Orfeus 
i underjorden, operett af Offenbach. 33) stor lögn; jfr fa,mtialva. Syn 
till ljuga: masa (jfr dalmas ock dalkarl = osanning), smaka 
smala. 34) pojkslyngel. Syn.: groms ock gromsig (eng. groom) 

t, y öppna i, y; a mell. e ock e (ä); a weil. e ock a; 0 slutet Ö; 0. öppet ö; 
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Mad. Nej, det bar inte varit sån vinter i år. 
Kalle. Jaså. Frun kanske tycker, det är kiligare" på 

dramaten26  eller circus-magiAgen? Nej fan, dom lokalerna går inte 
jag på. För resten har dorn slutat med Fregattkaptenen eller 
Samalandern 27, ock cirkusherrnses kampar har spatt i skånkorna 
byar eviga en — ock flickorna med för resten. Nää, då tycker 
jag mera om djuristerna. 

Mad. Hvad för slag? 
Kalle. Di där vid Hötorget 28, vet jag, som har så mycket 

små ormsatar ock karaffer 28, eller hvad dom kallar et; ock den 
där sju helvetes elefanten sen! — fast domses lejon är det stiliga-
ste, ock domseses tiger med för resten. — Nää, i går var jag i Ham-
mers lada" ock kikade 31  på någet, som hette Orefus i underkjoln 32. 

Sjåaren. Å, det var älfva lögn33, för kam heter Fåreus 
under jorden. 

Kalle näsvist: Sa du ja! 
Sjåaren. Håll truten, grabb"! Jag är inte du för dig. 
Kalle. Nej, men jag för dig — ha? — gamla dillhaj 35! 
Sjåaren mot honom: A, knip käft" på dig, busfrö, så är du 

hygglig! Vänder sig åter från honom. 
Kalle. Ä tjö! Jag begriper inte, hvad du har med mig 

att göra då. 
Sjåaren. Nä så lägg inte nosen" i hvad du inte begriper 

då! Vänder sig åter från honom med en sublim gest. 
Kalle härmar bakom: Ä tjö, vräk dig, Pettson, men håll 

i dig bara 38. Till madamen : Jo jo män san, frun, det var en 
snitsig" teaterpjes Ut; — fast nog tykte jag mera om det 
jag såg på Operan i förrgårs. 

jana (Janne), kvad, kvant, samt mindre vanliga Mtklas (tjock-) ock 
antz (t. unding?). 35) äfven dilhajara, liksom dilstromara, hjon 
vid Dillströmska (Södra) arbeteinrättningen;_ jämväl dalas. 	36) håll 
munnen. 37) Syn.: sngbaln, sffkan, snorhcpla (-hornet), snornasan. 
38) Två söndagsherrar äro ute ock åka: Vräk dig, Pettson! säger den ene. 
— (Han vräker sig). — Vräk dig värre, Pettson! — Det kan jag inte, 
fök då trillar jag ur. 

a öppet a (tall); a slutet a (tal); u slutet u; vt öppet 11; et = å; 0 slutet 0. 
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Mad. va da kogvilas klaku39  la? 
Kalle. 94 na,, da va dan ha_ rabat fran narian". 
Sjåaren som förra gången: da va .alva •logn, far kil 

hatar rabaf av norman. 
Kalle. •inta, gas_ 'ha! öfverlägset till madamen: han ma.na„ 

dan da, norman i musakan 41, sam sta, framfa patfianoklavarau 
pe,ka, pa dam, sam ska klanta u,sa naga. nå, si frun, 

dan ha_ rakt fran narlan sila. tanig sa fly fobanat, 
tapa har an aksa var avta kval, ya ha, sit 

man han a inta lts'n fo, da 'nta. fa„ da supar an baa 
a lava_ bag a ha, trivlimag" ma an,, sam vist ska vara 
fika fran landa", sa da. 

Mad. a da inta a dan pias'n, sam dam halshuge,r alm-
lan45. 

Kalle. almlan? 
Mad. da, han ma da distilarada" utsaanda. 
Kalle. a 	— igan •mantja halshaga, huva av 

almlun 'nta; fast 'ng •vil dam g fån sa pina a an taata-
pie,s, sam hatar alt star z fa4naslanda47  — ale,, va da 
stog fa_ sia. man da kut,ar an baa anan anda in mast 
in i bla - pdt'n" — sa di fa, ta a knipsa" an va balat'n 
stela. 

Mad. förbluffad: a? 
Kalle. jo, vist fan 309: ram da. da mata ya val vata. 

ya ha, falv spela falk i alagska yumfran'o. 
Mad. va a da far an? va da dan dar husan'', sam 

stal hos skrada, lundin i. onstase, afsa?- 
Kalle. nå fan, d, a an spatakalnas, vaj ja. ya va 

kle,d sam falk i an fu-håndra farpiklad nakalhuva52, sam 
va fa_ stor fa_ raksen. — fast ya tyka, mara am a vara 
ma i afrikanskan '3. 

39) Cornevilles klockor, af Planquette. 40) Robert af Normandie, opera af 
Meyerbeer. 	'A) Förste hofkapellmästaren L. Nornan. 42) fortepianot. 
43) trefligt. 	44) oskyldig flicka från landsbygden. 45) Skådespelaren 
Elmlund. 46) distingerade. 47) Alt för fosterlandet, af Sardou. 48) i, 

z, y öppna j, y; a mell. e ock ce (ä); a mell. ce ock a; 0 slutet Ö; a öppet ö; 
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Mad. Var det Kornvilles klockor 36  det? fik Kalle. Usj nej, det var den här Robert från Norrland". 
Sjåaren som förra gången: Det var älfva lögn, för kamn 

heter Robert af Norman. 
Kalle. Inte, •  gosse lilla! öfverlägset.till madamen: Han menar 

den där Norman i musiken", som står framför porteflanoklaveret42  
ock pekar på dom; som ska klämma ur sig någet. Nää, si frun, 
den här Robert från Norrland singlar tärning så fly förbannadt, 
ock tappat har han också hyar eviga kväll, jäg har sitt en. 
Men han är inte ledsen för det inte. För då super han bara 
ock lefver bång ock har triflimang" med en, som vist ska Vara 
flicka från landet", så där. 

Mad. Är det inte i den pjesen, som dom halshugger Elm-
lund"? 

Kalle.. Elmlund? 
Mad. Ja, han med det distillerade46  utseendet. 
Kalle. A tji — ingen människa halshugger hufvet åf 

Elmlund inte; fast nog vill dom et fan så gärna i en teater-
pjes, som heter Alt står i fäderneslandet" — eller hvad det 
stog för slag. Men då kutar han bara undan ända in innerst 
in i Blå porten" — så di får ta ock knipsa" en vid balletten i 
stället. 

Mad. förbluffad: Hva? 
Kalle. Jo, vist fan gör dom det. Det måtte jag väl veta. 

Jag har själf spelat folk i Orlangska jumfror". 
Mad. Hvad är det för en? Var det den där husan51, som 

stal hos skräddar Lundin i onsdagsafton? 
Kalle. Nää fan, det är en spektakelpjes, vet jag. Jag var 

klädd som folk i en sju hundra förpicklad nickelhufva52, son 
var för stor för resten. — Fast jag tycker mera om att vara 
med i Afrikanskan 53. 

i helvete. 49) taga huf vudet (knoppen?) af. 50) Jungfrun af Orleans, af 
Schiller. 51) huspiga (städar ock passar upp vid bordet). 52) förnicklad 
pickelhufva. 53) Afrikanskan, opera af Meyerbeer. 

a öppet a (tall); a slutet a (tal); u slutet u; is öppet tt; a = 	slutet 0. 
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Mad. skjuter åt honom en kuse: a kala ma •dar ma? 
Kalle. ja si, na_ di spalar afrikanskan, sa a ja anz 

ma nara pa bat'n. ci si da ha_ ja j,sags'n" pa fanita, 
rad'n. • 

Sjåaren. for ra a• sa bilit — ho? 
Kalle. a hut, busa. ja bjuda_ na var avta gag 

pa vat'nskne.k ci nota_, sam on sitar a maga, 56  pa dar 
apa pa hylan6 7 , sa ya hor at anda nar i. halvata blan ma-
finana? 

Mad. mafinana? har kala nara mafinar? 
Kalle. na,, si frun, ja har an kusin, sam har an bror, 

sam a mafinist. a na_ dam spalar afrikanskan, sa a ya 
altx ma da_ nare, a spala, stila osian. 

Mad. aka vike,58  va da? 
Kalle. stila osian — fon, fosta, frun. si' da a sa 

halvatas lat fo_ maj, fa, ja tagta at spata ja ma in 
tia agslupanan. vi  a baa an hal ruka", sam lavar" ovar 
as at Ju -j4vla blat fok 62, a san ha_ vi jamt fa" ma 
a liga a hapa pa ala fyra. a da si_ da aldalas 
prasts ut sam vagin, si frun. da a lita vasara da, an 
nara va roa boana". 

Mad. bor kala va rga boana? 
Kalle, ja si, forut bode, ja dar i an kalpram; man, nu 

sa ha_ dam taplansa65 	sa nu ha, vi draji ut _'n janam 
slus'n66, sa nu bo_ ja va fapsbron, mitfo, telagrafan67. 

Sjåaren. be• m 	in aksa i praman? 
Kalle. na fån; mo,san68  bo_ nar z stan — z stanhus, hon. 
Mad. sitar on ina"? 

") flickan. 55) Knäck i små hvitblå pappersstrutar, som kosta V, öre 
(busknäck). 	Ettöresknäck större, af ljusare sirap ock i hvita strutar 
(skolpojkknäck). 56) mumsar. Jfr n. 13. 57) femte raden. 58) locket 
= hvicket = hvilket. 	59) Ångbåtskalle (appell.) pojke som säljer 
polletter på ångsluparne. 	so)  hop.  65 sjafva (t. schaben ?) draga: 
sjafva in pengar, mat, sjafva i 'väg (springa). 62) stort stycke af hvad som 
hälst : sten, mat o. s. v. Syn.: buinlig (sten eller snöbåll). 	63) svårt 

x, go öppna i, y; a mell. e ock e (ä); a men. e ock a; 0 slutet Ö; ö- öppet Ö; 
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Mad. skjuter åt honom en kuse:.  Är Kalle med där med? 
Kalle. Ja si, när di spelar Afrikanskan, så är jag alltid 

med nere på botten. Ock si då har jag tjangsen" på femte 
raden. 

Sjåaren. För det är så billigt — hva? 
Kalle. Å hut, buse. Jag bjuder na hvar eviga gång 

på vittensknälk 55  ock nötter, som hon sitter ock muggar" på där 
oppe på hyllan 57, så jag hör et ända ner i helvete bland ma-
skinerna? 

Mad. Maskinerna? Har Kalle nåra maskiner? 
Kalle. Nej, si frun, jag har en kusin, som har en bror, 

som är maskinist. Ock när dom spelar Afrikanskan, så är jag 
alltid med där nere ock spelar Stilla ocian. 

Mad. Hocket 58  hvicket var det? 
Kalle. Stilla ocian — sjön, förstår frun. Si det är så 

helvetes lätt för mig, för jag tänkte ett spadtag ge mig in 
vid ångsluparna 59. Vi är bara en hel ruka", som sjafvar" öfver,  
oss ett sju djäfla blått sjok", ock sen har vi jämt sjå" med 
att ligga ock hoppa på alla fyra. Ock då sir det alldeles 
preciss ut som vågor, si frun. Det är lite hvassare det, än 
nere vid Röda bodarna". 

Mad. Bor Kalle vid Röda bodarna? 
Kalle. Ja si, förut bodde jag där i en kolpråm; men nu 

så har dom tapplänsat" en, så nu har vi dragit ut en genom 
slussen, så nu bor jag vid skeppsbron, midtför telegraffen". 

Sjåaren. Bor mor din också i pråmen? 
Kalle. Nej fan; morsan" bor ner i stan — i stenhus, hon? 
Mad. Sitter hon inne"? 

göra, bråk. Jfr verbet feta = att vara fara, där sjå- mellertid har 
en något olika betydelse. Märk allitterationen sj-, liksom j,sys 
j§aft'n ock »str r yan m. fl. 64) Hamnplats vid Rödbotorget på 
norr. 	65) Tappa + lån-sa, tömma. 	66) Mellan Staden ock Södermalm. 
67) Telegrafstationen._ 68) Man säger fasan, mo,san, broan, men 
systai: min. Far min heter äfven stafan. 	69) sitter hon i häkte. 

a öppet a (tall); a slutet a (tal); u slutet u; u öppet u ; = å ; 0 slutet 0. , 
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Kalle. ya, si frun, da a logn fo„ kanot a hala 
tytan78„9a on kam har am dan i at sant halsikas grufn 
ma an sumprugkara72  nar i givna - geigan73. a hu, da 
va, sa ga on suinprugkan [gest med armen] an kys fa.. kaft'n74, 
sa on fik sa tv a mana, fo„ truthugnig78. 

Sjåaren hånfult: a fadin sumprugkara? 
Kalle. na ko, han a anojd. 
Sjåaren. da lavar an inta pa. 
Kalle. ja, inta dr an av at ale,i: — gamla indivadp! 
Sjåaren arg: ja hovar inta vara individ9 fat gay. 

var a fa clin da? 
Kalle, han a i ve,bon. 
Sjåaren. va  jor an dar? 
Kalle. han sta, lik, ko. 
Sjåaren. yasa, 4 a dafo 	ju svagar ra ma plurt- 

gana 76, untig 34. 
Kalle. nå fan. da a knalt ma afaclanan ; fo, si 

ya kasta ap fasan i an, sa 'avla svayi 27  likkista, for at 
guban inta skula boria pa a grumsa78  van, san han val an 
gag kola vipan78. Reser sig. si  sa, frun lila, hyva" nu 
hit an kisa tu, sa ska ja ja rna av, få_ ja fa, lav a kuta"-
ap tt narm at tag. 

I det samma inkommer skomakaregossen Ville. Han bär ett par 
stöflar i ena handen ock spelar busklaver 82  med den andra. Han har 
grönt förkläde ock hvisslar melodien83: Målardjäfvul — — mellan 
träna — 

Ville. na ga nu fobi fån, ha gi sit pa kala! 

70) munnen. Jfr n. 13. 71) helvetes gräl. Jfr verben brudla, brukla, 
grufa, grumsa gräla, samt maka säga emot. 72) Sumprunkarne sätta 
fisksumpar i rörelse för att hålla fisken vid lif (åstadkomma vattenväx-
ling). Fisksumparne ligga vid södra slussen (nu Fiskargången). 73) Gröna 
gången äldre namn på n. v. Fiskargången. 74) Syn.: ge dalj, an dan, • 
skala (dansk skalle = slå i hop hufvudena), pa mapa, an man fisk 
(med knytnäfven), an f,simboblågara (kindbo-), an kaga (eg. 
sparka), pa kaga (transit.), driva hl, flunsa, smaka til. Pallra 
en dora slå sönder en fönsterruta. 75) Jfr hugga för truten. 76) pennin- 

y öppna i, y; a mell. e ock w (ä); a mell. (e ock a; 0 slutet ö; 0 öppet k 
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Kalle. Ja, si frun, det är lögn för kärngen att hålla 
tytan", så hon kom här om dan i ett sänt helsickes gruffn 
med en sumprunkaren ner i Gröna gången". Ock hur det 
var, så gaf hon sumprunkarn [gest med armen] en kyss för käften", 
så hon fick sig två månar för truthuggning". 

Sjåaren hånfult: Är far din sumprunkare? 
Kalle. Nej tjö, han är enögd. 

- Sjåaren. Det lefver han inte på. 
Kalle. Ja, inte dör han åf et häller — gamla individy! 
Sjåaren arg: Jag behöfver inte vara individy för dig. — 

Hvar är far din då? 
Kalle. Han är i vedbon. 
Sjåaren. Hvad gör han där? 
Kalle. Han står lik, tjö. 
sjåaren. Jaså, det är •därför du svänger dig med plurin- 

gama 76, unting 34. 	 , 
Kalle. Nää fan. Det är knalt med affärdernan; för si 

jag kastade upp farsan i en så djäfla svajig 21  likkista, för att 
gubben inte skulle börja på att grumsa" igen, sen han väl en 
gång kolat vippen". Reser sig. Si så, frun lilla, layfva" nu 
hit en kuse till, så ska jag ge mig åf, för jag får lof att kuta" 
opp till norr" ett tag. 

I det samma inkommer skomakaregossen Ville. Han bär ett par 
stöflar i ena handen ock spelar busklaver82  med den andra. Han har 
grönt förkläde ock hvisslar melodien83: Målardjäfvul — mellan 
träna — 

Ville. Nej gå nu förbi fan, har ni sitt på Kalle! 

garne. Syn.: knosig, fabar. 	77) affärerna. 	78) gräla. Jfr n. 71. 
78) dött; äfven kola Mims. 80) hissa (räcka). Syn.: hysta. Jfr n. 12. 
Si) Namnen på de viktigare stadsdelarne äro i dagligt tal: nar Norr-
malm, soclar Södermalm, stan staden inom broarne, halman Skepps- 
holmen, jatia Ladugårdsgärde. 	82) Två något brända träskifvor (af 
cigarrlådor), kring 1 t. breda ock 4 t. långa, med en inskärning i kanten 
närmare ena ändan; de sättas mellan handens tre mellersta fingrar ock 
gifva ett ljud såsom af kastanjetter. 83) Orden talås, mellan den hvisslas. 
Af melodien finnas flere varianter. 

a öppet a (tall); a slutet a (tal); u slutet fl; vt öppet R; et= å; o slutet 0. 
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1 	 j, ,s, 7, n, tjocka t, d, s,1, 11 (rt 0. s. v.); p, 	=tj; g =ng; f. sj: 

Kalle., maryans84, skoincikara. kana, ra gambatan" 
— va? 
Ville. gambatan? a 	— vam fan j,sanar inta hana! 

~jans fa, rast'n, patsan. hu  star ra ta ma fas ans 
lila pukal? 

Kalle. gat, sa ncimanu. va  a 'din fasa da? 
Ville, han a flinskali. 
Kalle. mossan da? 
Ville. hon a do, ko. 
Kalle. broan da? 
Ville. yo, s'r ra, han a lita sam'm — rghari. 
Kalle. an systa,, rin da? 
Ville, da saja ya inta. 
Kalle. vaf da, da? 
Ville. nai, fo cla 'ml ya inta. 
Kalle. a, si sa, kor i kylan a fug ut ma dabaSadlana! 
Ville, jo s'r ra — — systar min a stora an ja. — 

man hor ra, -ru ra, da va an fasi2' hat „tu har fat pa 
stormasen, kala. 

Kalle. tyka„ .du ya, ma frukalarinan87 . 
Ville, var har ra koft 'n? 
Kalle halft likgiltigt: hos ariksan". 
Ville, va kastar an? 
Kalle, ya s'r ra, da •val„ ya _nia, fo, da va igan in„ 

bon, na„ ja koft „'n. 
En polis, som ett par gånger förut gått förbi ock sneglat, går nu 

åter öfver scenen; som förut utan att säga något. 
Ville, har ru, knykt",'n-? akta da, du kyvstrykar, fo dar 

hamar gris'n90. 
Kalle. a f,so — zgan •manifa bry, sa am. flask. han 

hala, nQg tryna'3. 

") God morgon. Vanliga hälsningar äro också: gu da ta ma fan! 
gu da i halvata! 	Gambetta, franska deputeradekammarens talman. 
88) Operasångaren C. J. Uddman, känd för sitt valspråk »godt». 87) mössa 
med rakt utstående skärm (så att man kan ställa en frukost på den?). 

i, y öppna i, y; a mell. e ock te (ä); a mell. cv ock a; 0 slutet - Ö; 0 öppet Ö; 
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cs, i, n tjocka t, d, S, 1, n (rt 0. s. v.); j§, 	= tj; g =ng; f = si• 

Kalle. Morjens 84, skomakare. 
du — hva? 

Ville. Gambettan? Ä tjö 
Morjens för resten, Pettson. 
lilla puckel? 

Kalle. Godt, sa Uddmans 
Ville. Han är flintskallig. 
Kalle. Morsan då? 
Ville. Hon är död, tjö. 
Kalle. Brorsan då? 
Ville. Jo

' 
 så* du, han är lite som — rödhårig. 

Kalle. Än syster din då? 
Ville. Det säger jag inte. 
Kalle. Hvarför det då? 
Ville. Nej, för det vill jag inte. 
Kalle. Ä, si så, kör i kylan ock sjung ut med debetsedlarna! 
Ville. Jo, ser du — — syster min är större än jag. — 

Men hör du, du du, det var en sjassig" hatt du har fått på 
stormasten, Kalle. 

Kalle. Tycker du ja, med frukostskärmen 87. 
Ville. Byar har du köpt en? 
Kalle halft likgiltigt: 'Hos Ericssonss. 
Ville. Hvad kostar han? 
Kalle. Ja ser du, det vet jag inte, för det var ingen inne i 

bon, när jag köpte en. 
En polis, som ett par gånger förut gått förbi ock sneglat, går nu 

åter öfver scenen; som förut utan att säga något. 
Ville. Har du knykt89  en? Akta dig, du tjyfstryker, för där 

kommer grisen". 
Kalle. Ä tjö — ingen människa bryr sig om fläsk. Han 

håller nog trynet13. 

ss) Ericsson & Co. framstående hattmakare (Drottn. 16). 	89) Syn.: 
glyka (glgle 1. glykta, glykt), humla (frukt), knyka (knok 1. knak, 
knyk», knysa, itypa (men Lsyvnypara battong), snata. 	go) gris 
är ett skymfnamn På polisen bland folket. Syn.: bylig. 

Känner du Gambettanu 

— hvem fan känner inte hänne! 
Hur står det till med 'farsans 

6. Hvad är din farsa då? 

a öppet a (tall); a slutet a (tal); u slutet u; vt, öppet fl; a =å; o slutet 0. 
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tf If c91 i, n tjocka t, d, s,1, n (rt 0.s. v.); fog, 5,5 = ti; = fig; f =  si.  

Ville. pas ,taj, C124 91. 
Kalle. CI Ja — paståj fins i bagabon. 
Ville. inakar 92  ra, une,? 
Kalle. aga fa, daj, skometkara, va! 
Ville argt: ska ja sata <rem ma stovluna? 
Kalle. a, hal snatran", skomd,kara. von G da, sam 

batala, skona? 
Ville. a h'r ra, akta ra, du ra, dit 'avla lik; far anats 

drivar ja til da, sa du gltsimar gud, man inta maj. 
Kalle. a, hal du babian" pa ra, knolfoda; far anas fa„ 

du pa sota knoln93. 
Ville. pa f , 	 ja 94! Nyp sto,98, du, fa „ leo: kamar 

grislii a taa. 
Kalle. a Zso! sno gulan fa, ra", far an sajar inta naga 

at maj 'nta, fa_ da saja„ 9a at min stora bror", a fa„ si 
da vt an. 

Ville. slag j§aft lagam, du ma j,syvpirkan98. 
Kalle slår af Ville mössan: fritkafarma,n va da ja. 
Ville tar upp mössan: kragan99! 
Sjåaren lugnt: slas, pajka, 	tsa fa,iibranvin. 
Mad. na, sluta nu, ranstanskvadar", far anats ropar 

ja pa polis'n. 
Sjåaren. sag ni ,nta, gris'n jik, na 	lam borja. han 

va rad far a fa pa 1,saga74. Reser sig, ryter: far rasen sa foka ni 
jamt 100 ,  snorhyvlar, alar — drifver till Ville, så att han far åt ena sidan ;  
ger Kalle en örfil ock går därefter själf. 

Kalle förbluffad: a — räcker lång näsa åt sjåaren. vanta du, 
tis du kama, pa .min •mamas gatam! 

91) vanligare pasa da, du! 92) Se n. 71. 93) får stryk. 94) jo pytt! 
95) slå till; klyppa = klippa. Syn.: lag tu, lag sta. 96) kuggad 
blir du. Särskildt heter det sno gulan att förgäfves söka hinna upp 
någon vid skridskoåkning. Sno gulan! = sno dig! akta dig, gå ur 
vägen. 97) När en mindre stark buse är illa ute, så hotar han alltid med 
sin stora bror, »som är sjöman». 99) pirka mössa 1. hatt. Syn.: kurpa. 

x, y öppna i, y; a mell. e ock e (ä); a me]!. ce ock a; 0 slutet ö; öppet Ö; 
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t, 	1, n  tjocka t, d, s,1, n (rt o. s. v.); k, 5,3 = tj ; g = ng ; f =sj. 

Ville. Pass dig 9Y, du! 
Kalle. Ä tjö — pastej fins i bagarbon. 
Ville. Muckar 92  du, unge?  - 
Kalle. Unge för dig, skomakare, hva! 
Ville argt: Skall jag sätta ifrån mig stöflorna? 
Kalle. A, håll snattran", skomakare. Hvem är det, som 

betalar skorna? 
Ville. Ä hör du, akta dig, du du, ditt djäfla lik; för annars 

drifver jag till dig, så du glömmer gud, men inte mig. 
Kalle. Ä håll du babblan 13  på dig, knölföda; för annars får 

du på söta knöln". 
Ville. På tji ja94! Klypp stad95, du; för där kommer 

grisen ock tar dig. 
Kalle. Ä tjö i sno gulan får du 96, för han säger inte näget 

åt mig inte, för då säger jag åt min stora bror", ock för si 
det vet han. 

Ville. Släng käft lagom, du med tjyfpirkan 98. 
Kalle slår af Ville mössan: Frukostskärmen var det ja. 
Ville tar upp mössan: Kragen"! 
Sjåaren lugnt: Slåss, pojkar, så får ni brännvin. 
Mad. Nej, sluta nu, rännstenskvaddar 34, för annars ropar 

jag på polisen. 
Sjåaren. Såg ni inte, grisen gick, när dom började. Han 

var rädd för att få på tjoget". Reser sig, ryter: För resten så sjoka ni 
jämt  lo% snorhyflar, eller — drifver till Ville, så att han far åt ena sidan; 
ger Kalle en örfil ock går därefter Bytit 

Kalle förbluffad: Ä — räcker lång näsa ät sjåaren. Vänta du, 
tils du kommer på min mammas gata]." 

99) kuggad blef du; förkortning för kragan fik du. Möjligen från 
brottning eller slagsmål, då den ene får den lösslitna tröjkragen ock den 
andre kommer lös ock sedan hånar den förre. Ofta brukas endast att 
med ett hånleende smått rycka i sin egen krage. 100)  Vanligare är foka 
oyamt vara oense. 	Int)  d. v. s. kommer så, att jag har fria händer 
mot dig. 

a öppet a (tall); a slutet a (tal); tt slutet u; t öppet u; = å; o slutet 0. 
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t,  4, 	i,  y tjocka t, d, s, 1, n (nt o. s. v.); ,9 äfven för sj; 	=tj; g =ng. 

Mad. till Kalle: •cig, fik •han da, for an va snal, nar 
an va lien. 

Kalle, hal on mugan pa sa, frun. Skjuter åt hänne en 
mugg. a fo„ raksen, ska on ha minan h baks, sa tarka ,n 

kanen, atsam ha, baa sarvaras fo, haskap. Afsides, 
i det han går: gamla saj,sarg I Ut. 

Mad. ensam: jo 'dan ma smor pa! gu trosta pat,san-
skan, mor ans, for ugan on ar! 

Frän Närike. 
7. lcelom ce bra, mcen lagern ce hkst'. 

Språket i efterföljande saga är närmast östernärkiskt, d. v. s. icke 
sådant det nu allmänt är i östra Närike, utan sådant det var ock hos äldre 
personer ännu är i denna bygd. Skillnaden mellan öster- ock västernärkiska 
är mellertid tämlighn obetydlig. Det språk jag kallar närkiska talas öfver 
hela Närikesslätten med några smärre skiljaktigheter i uttalet, såsom det 
hväsande y (94) i Viby m. fl. socknar, det djupt slutna, långt dragna u i 
Kumla (u). Mest afviker Askers härad med sitt i för y, t. ex. ixa, 
bixa, bi; hvarförutom det mellanljud, som ersätter öppet 0, äfven — 
genom ett yngre missgrepp? — förekommer för slutet 0. Slättbon i 
Askars härad synes nästan vara en folkgrupp för sig; åt minstone har 
Mällösabon i det, längsta hållit sig skild från andra socknars invånare. 
Utom den egentliga närkiskan finnas mellertid inom landskapet två andra 
munarter, som förtjäna att särskildt nämnas. Den ena är Tylömålet, 
det språk som talas på gränsskogen mot Östergötland i delar af Bo, 
Regna skate ock Lerbäck, ock som till grundtonen är östgötiskt; den 
andra Kvistbro bärgslagsmål, som dock i grunden är närkiskt. Här-
förutom må anmärkas, att norra Hjälmarestranden med undantag af den 
gamla befolkningen utmed sjön rönt stark invärkan af västmanländskan, 
så att språket på Kägglan ock utmed Ramstigen icke är så litet olikt 
närkiskan; liksom munarter i Kils socken ock i allmänhet västerbärgslagen 
(Lekebärgs socken) äro en förmedling mellan västmanländska ock närkiska, 

dce va eg gag et rakt fcak, ,am hade fyra pajkar. den 
celste ut a dam be hema ncesta2  fa , ,sgn a skule ta ve gag 3  

1) likast, bäst. 	2) hos. 

2,  ock y öppna i ock y (åt e ock Ö till); z ock y gutturala (Viby-) i 
(bön); 0 öppet Ö (björn); a öppet a (tall); a slutet a (tal); u 
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t, 	t$, 	7/ tjocka t, d, s,1, n (rt 0. S. y.); ,9 äfven för sj; J = tj; 	ng. 

Mad. till Kalle: Det fick han det, för han var snäll, när 
han var liten. 

Kalle. Håll hon muggan på sig, frun. Skjuter åt hänne en 
mugg. Ock för resten, ska bon ha muggen till baks, så torka en 
i kanten, eftersom här bara serveras för herrskap. Afsides, 
i det han går: Gamla satkärng! 

Mad. ensam: Jo den med smör på! Gud tröste Pettersson-
skan, mor hans, för ungen hon har! 

Fräp. Narike. 
7. 	Lärdom ä bra men lagum ä likkst 1. 

men dock tämligen olik båda. Orsaken till dessa förhållanden är natur-
ligtvis att söka i gränsbefolkningens närmare beröring åt båda håll, men 
äfven andra skäl kunna finnas. Synbarligen hafva trakterna kring Nora 
ock Linde från Närike fått sina första, åkerbrukande nybyggare (Nora 
skog hör till Strengnäs stift 1314); å andra sidan torde med bärgs-
bruket en stark invandring från Västmanland ägt rum — efter början 
af 1500-talet, då hela norra delen af Örebro län utom trakterna kring 
Nora ock Linde ännu voro obygder. Ortnamn på -boda, -stad o. 
s. v. visa ännu de gamla gårdarnes läge, där åkerbruket brutit bygd; 
sådana på -hytta antyda, att järnet gjort samma tjänst. En annan del 
af befolkningen härledde sig från invandrande finnar. 

I st. f. oroskrifning till högsvenskt språk lemnas på högra sidan 
undertecknads, redaktion med samma ljudbeteckning, som af honom i 
tidskriften Nu ock flerstädes användts för af honom nedskrifna ock 
offentliggjorda sagor. å är det långt utdragna a i sammandragna 
ändelser, ö det öfvergångsljud som ersätter svenskans öppna 0, 1 det 
till tjokt 1 öfvergångna rd. Jfr DJURKLOU, Ur Nerikes folkspråk och 

:folk4f s. 6-8, samt Nu I, s. 221 ock 292. 
öfverflyttningen till landsmålsalfabetet är gjord af utgifvaren efter 

författarens handskrift ock under hans skriftliga medvärkan samt munt-
ligt biträde af jur. stud. J. WIDEN från Kumla. 

Då va en gång ett rikt fölk, söm hadde fyra pöjkar. Den 
ällste utå döm ble hemma nästa2  far sin å skulle ta ve gåln 3  

3) öfvertaga gården. 

ock y; e, mellan e ock te; ce vanligt ä; a mellan ce ock a; 0 slutet Ö 
slutet u (hus); u öppet 11 (11111d); tt = vanligt å; O slutet 0 (bo). 
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t, q„ 9, i, n  tjocka t, d s, 1, n (rt 0.5. v.); äfven för sj; j-,,s —tj; g =ng. 

lgg bone, mcen dg anra drog ut g.  veZa4; a eter guben 
had_ ce sa vak',sa d.ce kune ga fo 	tscei,sa fek dg jg scej 
te va dg viks — for bone je inie dg raks inte b/g. den 
ene jek hit, dcen aner jek dit, a den treje at et ana hal; 
mcen hu 	qi jek, sa kumo dg g dakterelera7  ala tre, fast _ti 
fek vans sin mcestare. va  dg le, be dg fula ag 9 , 
bryt pa a daktreram for eget reknig. 

na 	je le um en tg, sa dog guben, a da je han, sam 
hema va, ban te dam, at _ti skule kama a foZja honum te 
yo/a12  a byta smulera han hade, scej gmg/a. sa je dg ag, a 
han, sam va bone, stalde tg. et grav, a de pa keravi,9en13  
g bagko enda; a der at ,ti, a dcp jop dg, a dis me 	rocle 
pet solvkapar" a stopa, dis trgvnare 15  bl e dg te a skrapa" a 
sep gfran. me dg sa sprakas ve. um et a ana, sa tog d te 

keftas" um haken sam va lamt uta dam, at bån, sam 
inte va nage lcecler, va semsen, dram va igen frcegan, a han 
hade fele gnt_ na te prostera pet", han hceler; men haken sam 
va kusen uta daktcesskerar, dce va •cle dg toks um. 

ja kan riva ut baga agera pa mej, sa den ene, a seta 
dt _tam ven, a sa sir a lika  bra fo 	cle, sa an. 

„steg fcePs mce dcen kansta, sa den aner. nct, da e •,ga 
vcer, sa an, for ua kan spreta ap buken pet mcej a ta ut 
hela renta" a lcega dt a yen, a sa ce ja lika  go ker fo ge. 
jør mcej dce ete! Al, an. 

dce de _ tyke 	ce te skrcepa av, sa den treje; men de 
ce da raks iga kanst, nar en har baga henera te utre scej 
nct, da ce ja vagn 22, for pa 'mcej ska ng fa huga av .baga 
ncevar, a ja ska sceta dgt _tam yen, sa igen ska vara go for 
a vassa, at _tg ha varg avtajna. taken kr ce uct, sa an. 
4) världen. 5) så vordet, så stäldt (i ekonomiskt afseende). 6) välja hvilket 
yrke de ville. 	7) äfven dakto^e/cpra (Kumla). 	8) hvar. 	6) också. 
10) uppträda som läkare, bota. il) gjorde bud, skickade bud. 12) jorden 
(vara med om begrafningen). 13) på karlavis, duktigt. 14) silfverkappar, 

ock y öppna i ock y (åt e ock ö till); 	ock y gutturala (Viby-) i 
(böll); 0 öppet Ö (björn); a öppet a (tall).; a slutet a (tal); id 



Tidskriften 
Nyare bidrag till kännedom om 

de svenska landsmålen ock svenskt folklif 
skall söka att i alla riktningar främja kännedomen om ock deltagandet 
för svenska folkets andliga lif, sådant detta lif yttrat ock yttrar sig så 
väl i de olika skiftningarne af dess tungomål såsom folkandens tydli-
gaste uttryck, som ock öfver hufvud i folkets uppfattning afL den inre 
ock yttre värd, som faller inom dess synkrets: i seder ock bruk, ord-
språk ock ordstäf, sägner, vidskepelse, läkekonst, visa ock 
melodi, lek ock dans, som minnen af forna dagars odling eller som 
alster af en nyare sådan. Tidskriften vill i sådant syfte dels gifva veten-
skapliga afhandlingar i nämda ämnen: redogörelser för folkmålens bygg-
nad ock ordförråd, jämförelser af seder, sägner o. d. med motsvarande 
företeelser hos vårt folks stamfränder, i ändamål att förklara deras ur-
sprung ock utveckling; dels bilder ur folklifvet, hälst på dess eget mål, 
men äf-ven i det allmänna literaturspråket affattade ; dels uppteckningar 
ock samlingar af alla slag, af större ock mindre omfång inom ofvan-
nämda områden. Bidragen skola hämtas icke blott ur Landsmålsföreningarnes 
gömmor, utan tidskriften har vunnit ock skall fortfarande söka vinna 
medarbetare i alla landsändar, bland höga ock låga, lärde ock olärde. 
En byar med kärlek för vår sak kan värka för hänne. 
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för e-målet i Östergötland), Chargé d'affaires G. 0. HYLTAN-CAVALLIUS 
(Värends ordbok; Sagor ock sägner från olika landskap utom Småland), 
Teol. stud. M. JONSSON (Folktro, seder ock bruk i Möre), Fil. kand. A. 
KEMPE (Sagor ock skrock från östra Öland), E. o. biblioteksamanuensen 
E. H. LIND (Samlingar från Filipstads bärgslag), E. o. biblioteksamanu-
ensen J. A. LUNDELL (Hittils använda beteckningar för de svenska lands-
målens språkljud utom landsmålsalfabetet), Professor A. TH. LYSANDER 



(Sagojämförelser), Riksdagsman JAN MAGNUSSON (Tillägg till Adolf Noreens 
ordbok öfver Fryksdalsmålet), Fil. kand. J. NORDLANDER (Ordbok öfver 
Multråmålet i Ångermanland; Ordbok öfver härjedalskan), Docenten A. 
NOREEN (Ordlista öfver dalmålet; Grammatik för dalmålet), Fil. kand. N. 
OLSANI (Luggudemålets ljudlära; Om verbalböjningen i nordvästra Skånes 
landsmål), Hemmansägaren P. PETERSSON (Ordbok öfver norra Hallands 
folkmål), Fil. stud. A. RAMM (Folkmelodier), Lektor J. 0. I. RANCKEN 
(Svenska folksagor från Österbotten), Doktor F. UNANDER (Ordbok för 
västerbottniskan; Bomärken), Fil. mag. H. A. VENDELL (Runömålets ljud-
ock formlära samt ordbok; Sagor, visor, gåtor m. m. från Estland), Med. 
stud. V. VENNSTRÖM (Upplandshistorier); hvarförutom skola lemnas Redo-
görelser för de svenska landsmålsföreningarnes värksamhet, Visor, sagor, 
sägner, ordspråk, gåtor o. d. ur föreningarnes samlingar, Förteckning 
öfver den svenska landsmålsliteraturen, Bröllops- ock andra kväden på 
folkmål från 1600- ock 1700-talen otntrykta med kommentarier. I en 
särskild serie skola som bihang till tidskriften lemnas äldre blott i hand-
skrift eller sällsyntare tryck tillgängliga arbeten på eller om folkmål, 
ock hoppas vi under år 1881 kunna göra början med PRYTZ' komedi 
Gustaf Vasa från 1622, i hvilken dalkarlarne tala dalmål. 

I språkläror ock ordböcker brukas för dialektorden det af landsmåls-
föreningarne antagna gemensamma alfabetet; sagor, visor o. d. meddelas 
på högsvenska eller i landsmålsalfabetet med motstående högsvensk om-
skrifning. I den publikation af sagor, sägner ock folklifsskildringar på 
landsmål, ur Föreningarnes samlingar, som under året skall börja, kommer 
ett lättare beteckningssätt att användas, i hvilket utom det vanliga alfa-
betets bokstäfver ur landsmålsalfabetet blott tecknen g, f, o intagas. 
Genom dessa olika åtgärder torde hvarje farhåga för att tidskriftens inne-
håll skall vara för den olärde mindre njutbart, vara förebygd. 

Från ock med 1881 ändras tidskriftens utgifningssätt därhän att 
de större uppsatserna utleinnas b var för sig, i den mon de blifva från 
tryckeriet färdiga. Smärre meddelanden utgifvas tid efter annan i 
mindre häften. Priset för årgång är, då subskription sker hos utgifvaren, 
3 kronor med tillägg af postporto, ock betalningen sker genom postför-
skott vid mottagande af årets första nummer. Prenumeration kan ske 
genom närmaste postanstalt, hvarvid tillkommer postarvode. Till förhöjdt 
pris är tidskriften äfven tillgänglig i bokhandeln. 

Tidskriften kan icke fylla sin uppgift utan deltagande ock under-
stöd i mycket stort omfång af hela svenska folket. Åfven med det 
understöd, som från statsvärket beviljats ock framdeles kan komma att 
beviljas, måste tidskriften söka få en vidsträkt spridning både för att 
kunna betäcka de betydliga utgifningskostnaderna ock för att utbreda 
intresset för sin sak. Priset är därför satt mycket lågt. Vi måste göra 
alt hvad göras kan för att åt den fosterländska odlingen ock vetenskapen 
rädda de skatter, som gömmas i våra folkmål, folkvisor, folksagor ock 
folklifvets öfriga sidor, innan det är för sent. 

Uppsala, Helsingfors, Lund. December 1880, 

Stockholm, 1880. Kongl. Boktryckeriet. 


