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t, 	j, i, n tjocka t, d, s, 1, n (rt o. s. v.); äfven för sj; j§ = tj; g =ng. 

bli bonne, men di annra drog ut i vä1a 4; å ätter gubben 
badd - ä så völlä5  så dä kunne gå för sej, så fekk di gi sej 
te hva di ville — för bönner, då ville di raks inte bli. Den 
ene gekk hit, den anner gekk dit, å den treje åt ett anna håll; 
men hur di gekk, Så kummo di i döktärelära alla tre, fast di 
feck hvans sin "mästare. Hva då le, ble di fullärda 6g 9, å 
börja' på å döktrera 19  för ega räkkuing. 

Når de le um en ti, så dog gubben, å då gjole han, söm 
hemma va, b6 te döm, att di skulle körnma å följa honom te 
jola12  å byta smulera han hadde, sej imilla. Så gjole di 6g, å 
han söm va bonne, stallde te ett graföl, å de på käravischen 
i banko ändå; å där åt di, å där söp di, å diss mer di rörde 
på sölfkappår '4 å stopa, diss trifnare 15  Ile di te å skröppa16  å 
säja ifrån. Må di så språkas ve um ett å anna, så tog di te 

käftas '7  um haken söm va likkst utå döm. Att bonn, s6fia 
inte va någil lärder, va sämsten, däröm va ingen frågan, å han 
hadde fälle int nå te prostera påls, han häller; men haken söm 
va kusen utå döktärskäår, dä va då di togs um. 

»Ja kan rifva ut båga ögera på mej)), sa den ene, »å sätta 
dit &Sin igen, å så sir ja lika bra för då», sa han. 

»Skäli fälP9  må den könsta», sa den anner. »'Nää, då ä ja 
väre», sa han, »för ja kan sprätta öpp buken på mej å ta ut 
hela räntå29  å lägga dit-a igen, å så ä ja lika go kär för dä. 
Gör mej dä ätter!» sa han. 

»Dä där tykker ni ä te skräppa åf», sa den treje; men dä 
då raks inga könst, når en har båga hännera te utre' sej mä21. 

Nää, då ä ja värschten 22, för på mej ska ni få hugga åf båga 
näfvår, å ja ska sätta dit döm igen, så ingen ska vara go för 

varscha, att di ha vari åftajna. Taken kär ä ja», sa han. 

tumlare af silfver, brukades förr i rikare bondhus i st. f. glas. 15) mera 
hågade; jfr trifvas. 16) skryta. 17) munhuggas, smågräla. 18) prostera 
eg. protestera; här: stödja några anspråk på. 19) Skälig färd måttlig 
sak. 20) inälfvorna. 21)  reda sig med. 

ock y; a mellan e ock ce; ce vanligt ä; a mellan e ock a; 0 slutet Ö 
slutet u (hus); vc öppet 1.1 (hund); c = vanligt å; o slutet 0 (b0). 

Se. landet». N. B. 1. 	 42 

22) den värste, styfvaste. 
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t, 	i, n  tjocka t, d, s, 1, TI (rt o. s. v.); j ifven för sj;  k= tj; g = ng. 

bön mate gruva se for al den lcelomen, for •han kune 
iga taka kanster, han. 

um nata lag ala tre daktceJkcerar pet natstuga 23, a dce-
nase 24  je dg, sam sajd va. dcen ene rev ut agera, dcen ane_ 
„tskar ap buken, a dcen tree late 25  di anra huga av ncevar 
pa sej. sa  la di a-lt i hopa pa boke28, a sa samna di. 

na 	cice le te maran, kam piga in for a si ceter, um di va 
sa pas veon,a27 , sa. mora28  kune ga ap te dam mce otesupen. 
sa vaJa ho al dcen uJelheta, sam va pa Mce. tvi fo, 

takce alcende! sa o, a sa brat eter e bgta for a raka bat ce, 
a sa i svinhon mce ,t. 

hur cedce mce mina daktcetskcera? 	a gama, nar piga 
kam te bakaJ. 

ja, vef. uct! sa piga, hu _ cice kan vara. nok sav di alti; 
')ncen gu vet, va di hat ffi Jcej pa oterminata29. a mena_ 

jg ha varg sta a taji ap gameZfar a skuri ap en, sa o; 
fo taken" sag dee ut pa boZce. 

J jscera jcetanes! sa guma a val just tynger — Mera 
jcetanes! va du yo, Ja ror inte ve ,t. dce ce daktceJkanste_ 

ska jora, sa o. 
dce va sa daks a sceja te am takce nu, nar grisa _ lage 

fat hela kalascet mcen piga va inmctri ho, a ga sej pa dra. 
ho te a ta tag j kata, a hcene rev ho ogera ur. sa  jek ho 
ceter e svinarcenta di hade kva, _ sen dg slakta te gravAce, 
sa ut pet gaZibaken — fo le va sa lokht, at _tcer hag en 
pyv, a honum tog ho ncevar utav, a sa bar ho in alt g hopa et 
la J31  pa bake. 

nu kune daktcyJkcerar jora sina kanster best _ti jite, 
tykte ho; a ma tro di jole alt sa, di Gg. 

mce dce sama di vakna, tog di van sgt — sam •di trode — 
a va _nte like  storaktia ove sina kanster. mcen honum, sam 
bone va, honum ygka32  dg al g hopa. •han va sa ulok4iger, 
23) gästrummet. 24) där. 25) lät. 28) bordet. 27) vakna, försigkomna, i 
ordning. 28) husmodren. 29) efter kl. 12 på natten. 30) på det viset. 

ock y öppna i ock y (åt e ock ö till); i ock y gutturala (Viby-) i 
(bön); 0 öppet ö (björn); a öppet a (tall); a slutet a (tal); u 
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4, j, i, n tjocka t, d, s,1, n (rt 0. s. v.); t9  äfven för sj;J = i g = ng• 

Bonn måtte grufva sej för all den lärdomen, för han kunne 
inga tökka könster, han. 

Um natta låg alla tre döktärskärår på nattstugå23, å dän-
nasse" gjole di, söm sajd va. Den ene ref ut ögera, den anner 
skar öpp buken, å den treje latte di annra hugga åf näfvår 
på sej. Så la di alltihopa på bolä26, å så sömna di. 

Når dä le te möran, köm pigå in för å si ätter, um di va 
så pass veorna'", så morå" kunne gå öpp te döm må ottesupen. 
Så varscha' ho all den uschelheta, söm va på bolä. »Tvi för 
tökkä älände!» sa ho, å så brått ätter e bytta för å raka bört-ä, 
å så i svinhon må-t. 

»Hur ä dä må mina döktärskärar?» sa gummå, når pigå 
köra te bakars. 

Ja, vet ja! sa pigå, hur dä kan vara. Nokk s6f di allti; 
men gu vet, hva di hatt för sej på ätterminatta 29. Ja menar 
di ha vari sta å taji öpp gammelfar å skuri öpp-en», sa ho; 
»för tökken" såg dä ut på bolä». 

»Kära hjertannes!» sa gummå å vart just ifriger — »kära 
hjertanes! hva du gör, så rör inte ve-t. Då ä döktärskönster 
di ska göra>), sa ho. 

Då va så dags å säja te um tökkä nu, når grisår långe 
fått hela kalasä. Men pigå va inmari ho, å ga sej på döra. 
Ho te å ta tag i kattå, å henne ref ho ögera ur. Så gekk ho 
ätter e svinaränta di hadde kvar, sena di slagta te grafölä, å 
så ut på galgjbåkken — för dä va så lökklitt, att där hång en 
tjyt; å honom tog ho näfvår utåt å så bar ho in alltihopa å 
la-t" på bolä. 

Nu kunne dölitärskärår göra sina könster bäst di gitte, 
tykkte ho; å må tro di gjole allt så, di 6g. 

Må dä samma di vakna, tog di hvan sitt — söm di trodde — 
å va-ute litä storaktia öfver sina könster. Men honom, söm 
bonne va, honom ynka"2  di allihopa. Han va så ulökkliger, 
31) lade det. 	32) ömkade. 

ock y; 6. mellan e ock ce; (e vanligt ä; a mellan ce ock a; 0 slutet Ö 
slutet u (hus); vt öppet 11 (h1111(1); et = vanligt ä; 0 slutet 0 (bo). 
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1, 4,  J, i,  n tjocka t, d, s, 1, n (rt o. s. v.); tslifven för sj; jås =tj; g =ng. 

han kan tcegka, for han inte va nagce ler. sena jecles 
di at a jcegka so) av van te sit. 

sia cice le am et ar hcele nagce, sa skule b6n33  yifta 
see, a bio brodra sina te bralapce, ce di kumo ag ala tre. 
sa tog di te a sprakas ve im hu cli had„ et a hu Ii hat ce, 
sena" dg sist va te hopa. pcega cice hade dg nok ava — 
de fon& ,scej — for en daktare raka lika kvekt in pogar 
mo ena nceven, sam han daktrerar mce dcen anra; sa nok va 
dce bra fo 	jcen deln alti. 

mon sa aievatstu bra va do fcel inte cenda. 
ja kan alri begripa, hu jcv o vqZce 3  mo moj, sa dcen ene; 

for am nata sir ja lika bra sam am dagen, a hor ja e rata 
pipa a gnola, ce ja inte gofOr a fa nara ro; a mo ya vit lyder 
inte, ce ja pakar 36  a Jta" u joga a jir m,cej inte.: fan ja fat 
tag g a. kan ni veta nagon bot fo tako, ni? 

nct, de viste di inte. 
mce .mcej ce dce vor onda, sa dcen aner, fo, Lsot a flcesk 

faZkamal ce ya inte lysen pa nu nagce; mon al welhet ja 
sir, vel ja ha i skravce pa mcey, a ja ma sponta gmot do ~sta 
ja orka, ,.., ja kan ja inte jg mcej, fan ja fa t i mcej. kan ni 
veta nagcen bot fo tako, ni? 

nct, do viste di inte. 
kan ni inte bota e 	jceZva, sa kan ng fcele inte bota 

mej hole, 	a dcen treje. for ince •mcei ce dce alce semst. ja 
ha fat en taken Nae i  novct, ja ja ce raks raloser. alri 
kan ja hala dam ifra dce sam inte ce mit, a fast ja ce &en 
celgaste meniska une tsola, sa raka di sta a stc138  imot 
min veZ,le, sa dce cv mce no ja kan hala mcej ana gcayen, 
sa an. 	' 

nce, di viste iga bot for honum hceler. 
nu mate bön ygka dam fo clon stora lceclomen. 

33) bonden. 	34) sedan. 	35) allra värst, riktigt. 	36) pockad = nöd- 

ock y öppna i ock y (åt e ock ö till); ock y gutturala (Viby-) i 
(bön); 6( öppet Ö (björn); a öppet a (tall) ; a slutet a (tal); u 
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i, n  tjocka t, d, s, 1, n (rt o. a. v.); äfven för sj; J§= tj; g =ng. 

ban kan tänka, för han inte Va någä lärder. Senna skeldes 
di åt å jänka sej åf hvann te sitt. 

Når dä le um ett år häller någä, så skulle bonn33  gifta 
sej å bjö brödra sina te bröllöppä, å di kummo ög alla tre. 
Så tog di te å språkas ve um hur di hadd-et å 'hur di hatt-ä, 
senna" di sist va te hopa. Pängar dä hadde di nokk afla — 
dä förstår sej — för en döktare rakar lika kvikkt in pängar 
må ena näfven, söm han döktrerar må den annra; så nokk va 
dä bra för den deln allti. 

Men så allevärscht35  bra va dä fäll inte ändå. 
»Ja kan allri begripa, hur dä å völä5  må mej)), sa den ene; 

»för um natta sir ja lika bra söm um dagen, å hör ja e rötta 
pipa å gnälla, ja inte goför å få nåra ro; å må ja vill häller 
inte, ä ja pökkar 36  å kytta" ur sänga å gir mej inte, förrn ja fått 
tag i-a. Kan ni veta någän bot för tökkä, ni?» 

Nää, dä visste di inte. 
»Må mej ä dä värt.' ändå», sa den anner, »för kött å fläsk 

å fölkamat ä ja inte lysten på nu någä; men all uschelhet ja 
sir, vell ja ha i skröfvä på mej, å ja må spänta imot dä mästa 
ja orkar, så kan ja inte gi mej; förrn ja får-t i mej. Kan ni 
veta någän bot för tökkä, ni?» 

Nää, dä visste di inte. 
»Kan ni inte bota er själfva, så kan ni fälle inte bota 

mej häller,» sa den treje. »För inä mej ä dä allä sämst. Ja 
ha fått en tökken klåe i näfvär, så ja ä raks rålöser. Allri 
kan ja hålla döm ifrå dä söm inte ä mitt, å fast ja ä den 
ärliaste menniska unner sola, så raka di sta å stä138  imot 
min velje, så dä ä må nö ja kan hålla mej unna galgjen», 
sa han. 

Nä, di visste inga bot för honom häller. 
Nu måtte bolin ynka döm för den stora lärdomen. 

sakad, tvungen. 	37) springa. 	38) stjäl. 

ock y; a mellan e ock x; ce vanligt ä; a mellan ce ock a; 0 slutet Ö 
slutet tt (hus); u öppet 0. (hund); 	=  vanligt ä; o slutet 0 (b0). 
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r uppsy. r; h skorrande r; t, 4, j, n  tjocka t, d, s, n (rt, rd, 

stakare ni.! sa an. nce da har ;ya _t like, 	ja han. 
rater a mos lceter ja kat'n halas mce. smular a lot jr 
ya at grisar, a alri lceger ja nceva Ice fjl gnte ska 'Kira. 

G. DJURKLOU. 

Frän Sefvedes härad i Kalmar län. 
Målet visserligen närmast från Tuna socken (Tunaläns härad), 

8 a. om oles mo'. 

far moge _ te bake Mente dce pa en harg ed —ja 
mins nu _nte so noje, va an hete — en staldrceg, som 
di kalede far gvejte pete,son. han brukede aln va 
hed far non tig, a dala jo sa an eg_ gag, at an 
skale hcelse pa ole 2  en juZmora a make pa has julvin. 
tidit pa ota ke han ep te kurn, dwr ole bode, a ropede 
te _n at keine ut. 	ner an hade vcente e stan, fek 
an si en lit'n gabe mce lagt, grat 5ceg, a i dcen ene 
nceven hal an et stot ,Jelverhon, _jam va fult mg vin. 
nu  fragede ole pete,sen, am an vile dreke has vin, a 
sen so ga an kolet at 	men petetsen trode fanas, 
at de va not otyj ma3 _t, a dcefa _ to an honet 
slcegde vinet over aksla, so at dg kan ut Ini lcena pa 
hcest'n a brcende 	jinet, a da barjede hcesen te a 
fene nerat Mrka. i ska tro, at dce jek una, fa _ p ole 
han va cete a vile ha set hcm,, „som petetsen hade tat. 
dce vet igen, hg cice bine, ha got; men si nor an kom 
ne 	te forka, so va dce et pa tral ope a tonet, a di 
skrek: kij ove tvgrfore, tso ko _ cle da inte! de hg _trala 

tozet va arje pa ole, a dgfa. _,o vile di ycdpe pete,son. 

1) 011es BIO är en skogbevuxen kulle i närheten af Tuna 
kyrka ock anses vara ett tillhåll för troll ock otyg. 

a mell. a ock ce (ä); 0, slutet Ö; i3 öppet ö; a öppet a; a slutet a; e 
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rs, rn); tjokt 1; s, n tjockare s, n (4, k); f = tj; g = ng; 5 = sj. 

»Stakkare ni!» sa han. ))Nä då har ja-t likker,» sa han. 
»Rötter å möss lätter ja katten hållas mä. Smulör å lort gir 
ja åt grisår, å allri lägger ja näfvår där di inte ska vara». 

G. DJURKLOU. 

Frän Sefvedes härad i Kalmar län. 

men väsentligen det samma som öfver hela Sefvedes härad (Vimmerbyorten). 

8 a. Om 011es mo 1. 

För många år till baka tjänade det på en herrgård —jag 
mins nu inte så noga, hvad han hette — en stalldräng, som 
de kallade för öfverste Petterson. Han brukade aldrig vara 
rädd för någon ting, ock därför så sade han en gång, att han 
skulle hälsa på 011e2  en julmorgon ock smaka på hans julvin. 
Tidigt på ottan red han upp till kullen, där 011e bodde, ock ropade 
till honom att komma ut. När han hade väntat en stund, fick 
han se en liten gubbe med långt, grått skägg, ock i den ene 
näfveu höll han ett stort silfverhorn, som var fult med vin. 
Nu frågade 011e Pettersson, om han ville dricka hans vin, ock 
sen så gaf han hornet åt honom. Men Petersson trodde förstås, 
att det var något otyg med det, ock därför tog han hornet ock 
slängde vinet öfver axeln, så att det rann ut på länden på 
hästen ock brände af skinnet, ock då började hästen till att 
skena4  neråt kyrkan. I skall tro, att det gick undan, för se 011e 
han var efter ock ville ha sitt horn, som Pettersson hade tagit. 
Det vet ingen, hur det kunde ha gått; men se när han kom 
ner till kyrkan, så var det ett par troll uppe i tornet, ock de 
skrek: Rid öfver tvärfåror, så rör det dig inte! De här trollen 
i tornet var arga på 011e, ock därför så ville de hjälpa Pettersson. 

2) djäfvulen. 

öppet 0 åt ii till; u slutet u; u. öppet u; & = å; 0 öppet 0; 0 slutet 0. 
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uppsy. r; th skorrande r; t, 	c , '1 tjocka t, d, 8, n (rt, rd, 

nor petecson fek 'hare de, so 'bykte han te pa hcesen, 
han hopede in pa et je, dce 	i hade Jo t ,tvcerforer ve 
dikesnena, a si da hade inte ole makt mce en leger. 
mcen honet, som an to, dce pasta 	ska fins farvår 
pa harg, a dce ska va di som ha _ tsit et far — 
om dce ce sant. 

d_ ce akso e ane historte om pete,son, at an 
skale hcelse pa ole e juZote, a da to an en hamere 
mc e sa a nej ep te bcerjet. ner an da fek si ole, so 
to „. an hamen, a slo te ,n i pana, so at en bit 
jek u i lumen. dcen dcer konen ska akso fins pa 
same stele som kolet. 

8 b. om skoksna. 

i ha vcel hat, ho _ 	jek for anej i torpet her om 
nata, nor an skale go hem jo, si dce va sa, at nor 
an kom te sega, som i vet lzger breve lansvcejen, fek 
an hare, at dce §ogde der ope. han trode fanas, at de 
va hargasflekera3, som va ute a jek, a defa 	,so 
sa an: va star i her a Joger for, fieker? mcen •nu ska 
i tro, dce be ane a. dce barjede a Nase so cinfaslit 4  
vine i trea, dcen ene grina ete 	dcen anre slos ep, 
a dce sa ane, at an aln i set liv vat so nede, 
_ Jona den gagen. at dce va not skoksna ele sant dce„ 
,Ace trode han bestcemt. han toets inte hele tale om fon 
men, ceter, va an hade hat, fa 	,som i vel it, 
ska de inte va bra. ja vet alt ja, ho 	cice jek for 
jonte i /torva. nor an ade vat os svajeg 	in, anets- 
pcksa i holtet, a skale go hem i §ymniga, so inote 
han der ope ve hajlyka, i vet vel, e fru, som va so 
grane, tso an hade aln szt non tig so vaket far. 
han Nide alt lite hajer 5  fanas a sto a titede pa na 
3) pigorna från herrgården. 	4) fasligt. 

a mell. a ock ce (ä); 0 slutet ö; 0 öppet ö; a öppet a; a slutet a; 
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rs, rn); 4 tjokt 1; s, r, tjockare s, n (4, 41); j§ = tj; g = ng; 5=  sj. 

När Pettersson fick höra det, så rykte han till på hästen, 'ock 
han hoppade in 'på ett gärde, där de hade kört tvärfåror 
(likesrenen, ock se då hade inte 011e makt med honom längre. 
Men hornet, som han tog, det påstår de skall finnas förvaradt 
på herrgården, ock det skall vara de som har sett det förr — 
om det är sant. 

Det är också en annan historia om Pettersson, att han 
skulle hälsa på 011e en julotta, ock då tog. han en hammare 
med sig ock red upp till bärget. När han då fick se 011e, så 
tog han hammarn ock slog till honom i pannan, så att en bit 
gici ur i hammarn. Den där hammarn skall också finnas på 
samma ställe som hornet. 

8 b. Om skogsrå. 

I har väl hört, hur det gick för Anders i Torpet här om 
natten, när han skulle gå hem? Jo, se det var så, att när 
han kom till sågen, som I vet ligger bredvid 'landsvägen, fick 
han höra, att det sjöng där uppe. Han trodde förstås, att det 
var herrgårdsflickorna 3, som var ute ock gick, ock därför så 
sade han: Hvad står I här ock sjunger för, flickor? Men nu skall 
I tro, det blef annat af. Det började att blåsa så anfasligt4  ock 
hvina i träden, den ena grinden efter den andra slogs upp, 
ock det sade Anders, att han aldrig i sitt lit varit så rädd 
som den gången. Att det var något skogsrå eller sådant där, 
det trodde han bestämdt. Han tordes inte häller tala om förrän 
morgonen efter, hvad han hade hört,' för som I väl vet, 
skall det inte vara bra. Jag vet alt jag, hur det gick för 
Jonte i FIorfva. När han hade varit hos svågern sin, Anders 
Persson i Hultet, ock skulle gå hem i skymningen, så mötte 
han där uppe vid haglyckan, I vet väl, en fru, som var så 
grann, så han hade aldrig sett någon ting så vackert förr. 
Han blef alt lite haj5  förstås ock stod ock tittade på hänne 
5) rädd. 

öppet 0 åt ö till; u slutet 11; a öppet u; R = å; 0 öppet 0; 0 slutet 0., 
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e -  stun. nicen h(eSOM de va, «ende ho sa em, a da 
va o som et baktrej. inte va dce kyke me „n, 
ner an kem hem. a so skule an te a tate em et em 
kvcel'n. men che skule han inte ha yot, for an be so 
ile fuker pa nata, so di trode han hakt skule ga at. 

P. TUNELL. 

Frän Aspelands härad i Kalmar län. 
9: de fete spraket. 

Aspelands härad upptager hufvudsakligen mellersta Emådalen 
(Mörlunda, Tveta, Målilla, Järeda), ock språket är öfver hela häradet 

dce va en gag en hare, som va si sa ilhdrmeliti lceler 
s tus'nkensti me al fig, sa dce va rakt obegripelat. 
sie uge daye ha& an vat z prcesteskokn i ispsale, 
dcer „Ja di an hade fet lcet at pa ba let a vaket — 
for „cle kan en vele begrape, at prestera fa leve kune lite 
mer „n, di troste 2  tas ~3. hur „jule da elans ra mce4  
ha stwel pa dlte ftahet, som fans te i vera? mcen prest 
dce Ned_ an inte cendan, for ,ja han va alt lite fritegkere, 
te sceye, a valde feke i de som sa va foclek 
som zgxn har „lev te a vete. 

hur „tslundt 8  an va a hur mg an grunede8  
a grcejede7 , sa va dce alt like vcd en hdan hoper te a vera, 
som han inte rede mcea be sluy pa, han mete ta te8  
ince one ele goe. va  som an mcest la cete meg a 
valde ha snoello pa, sa va dce vafoget sprak vare 
fete forelre tatede a paradis. han hade fet for „tyce, at 
em en toe en nyfod banuge & aln, lat, an here 
ner menske tak, a em en hide pa Ince dce, tes an byn- 

1) illmarigt, utomordenligt. 	2) våga. 	3) vidgå, erkänna. 
4) förmå. 	5) slug, fiffig. 	6) öfvervägde, tänkte. 	7) sökte reda, 

> Y' öppna i, y; ø slutet d; 8 öppet ö; a öppet a (tall); a slutet a 
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en stund. Men rätt-som det var, vände hon sig om, ock då 
var hon som ett baktråg. Inte var det mycket med honom, 
när han kom hem. Ock så skulle han till att tala om det om 
kvällen. Men det skulle han inte ha gjort, för han blef så 
illa sjuk på natten, så de trodde han rakt skulle gå åt. 

P. TUNELL. 

Från Aspelands härad i Kalmar län. 
9. Det första språket. 

ungefär det samma. Äfven de närgränsande socknarne längre ned, 
Högsby ock Döderhult, förete få eller inga skiljaktigheter. 

Det var en gång en herre, som var se så illharmeligt i lärd 
ock tusenkonstig med all ting, så det var rakt obegripligt. I 
sina unga dagar hade han varit i prestskolan i Uppsala, ock 
där sade de han hade fått lärt ut på både ledt ock vackert 
— för det kan en väl begripa, att presterna .får lof kunna litet 
mer än de trösta' tas med'. Hur skulle de eljest rå med' att 
hafva styrsel på all fulhet, som fins till i värden? Men prest 
det blef han inte ändå, för se han var alt litet fritänkare [så] 
att säga, ock ville forska i det som skall vara fördoldt ock 
som ingen har lof till att veta. 

Hur slundigs han var ock hur mycket han grundades 
ock grejade 7, så var det alt lika väl en hel hop till i värden, 
som han inte rådde med att bli slug på, han måtte taga tills 
med ondo eller godo. Hvad som han mest låg efter med° ock 
ville hafva snoe is på, så var det hvad-för-ett språk våra 
första föräldrar talade i paradis. Han hade fått för sig, att 
om en toge en nyfödd barnunge ock aldrig läte honom höra 
någon människa tala, ock om en hölle på med det, tils han be- 
arbetade med det. 9) försöka. 9) arbetade ifrigt på. 10) reda. Jfr $1110 
upp, sno reda på något. 

(tal); o öppet 0 åt ö till; u slutet 1.1 ; u öppet 11; et = å; . 0 slutet 0. 
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d, a te ,fedv,sa sul, an ha same spra.k som 
vare fete forelre. a sa ha& an fet i men, at dce 
fete or et saket bag „sa, svd_ en fa vete mcenskas 
rete yatelaj ut: va som e fest i tanken, dce korner 
fet pa tuga, ment, an pa tro12, for an hade alt sie ut-
reekniger ibZan, den hcer haren. 

for an nu sule b ret sker pa si sak, sa vilde 
dee te 13  a ystre et prov. dete fek han leve laye s, at an 
kune .be ve 14  not nyfot ban, ,gen stcens; mcen dce vild_ 
inte ga. v 	i fek sce non 	knoe", sa for an dit 

byude store pege, be for an sule fa ha baget, 
te dce kune taZe, a va sa anyinim a iver a lefte 
alt gut som vå. a han va da tgm san deg en, som 
fek ple sce em, at var ile e en fet bit pa, kreket, 
sa seter _ler en kret'117 , a var Jice ce en fet bit pa jora, 
sa seter ,der en hare. tva,s em sa va an ba nedn" 

bejeli te a taZe mce a kar' 19  a katt" te ha 
jare mce, for ,len Men. mcen hur je va, sa trode di 

an inte nuer jcemt endan, uta" an hade sa mo atgke22  for 
„see. a dce *volt, at tgm ncendes slcepe te bane-
syriga 23  — var a en ce red em sie, kan en vete. inte 
lkere 24  jek dce, ner an holt sce te så ene gosere25  
torpere. daksvarka dem sa vi jore ep, sa di, for 
Jle ce van ret 26 , a vi vilde je ly en san levas" a 
bra hespone; men — baga ce vare. 

ner ,cla zinti ne 'ap, fast" an byude te cemen26  
an va menske te, a al dcen sta" han inte sto te 
abaten, Ince miner an fek freste — sa had, an te sist 
igi aner r en te dra a sia a jifte sce. 

dee yek ete u.treknig, fotats: ner Ace hade vat sin 
ti, sa fek an en lien sen. nu  va dce haren som Mede 

11) fått för sig, kommit på den tanken. 12) menade han. 13) behöfdes 
det. 14) få i sitt våld. 15) litet barn. 16) ifrig, orolig. 11) krettel kör-
tellik bildning. Sådana anses ohälsosamma ock bortkastas vid slakt. 
18) nedlåtande, »gemen». 19) präktig. 20) duktig. 21) utaf det att, 

y öppna i, y; 0 slutet ö; 0 öppet Ö; a öppet a (tall); a slutet a 
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gynte att tala själf, så skulle han hafva samma språk som 
våra första föräldrar. Ock så hade han fått i med", att det 
första ord ett sådant barn sade, skulle en få veta människans 
rätta hjärtelag utaf: hvad som är först i tanken, det kommer 
först på tungan, mente han på tro 12, för han hade alt sina ut-
räkningar ibland, den där herren. 

För han nu skulle blifva rätt säker på sin sak, så ville 
det till" att göra ett prof. Därtill fick han lof laga så att han 
kunde bli vid" något nyfödt barn någonstädes.; men det ville 
inte gå. Hvar de fick sig någon liten knoe", så for han dit 
ock bjöd stora penningar, bara för han skulle få, ha barnet, 
tils det kunde tala, ock var så anpän" ock ifrig ock lofvade 
alt godt som var. Ock han var då ingen sådan där-en en, som 
folk plägar säga om, att »hvar det är en fet bit på kräket, 
så sitter där en krettel n, ock byar det är en fet bit på jorden, 
så sitter där en herre». Tvärt om så var han både nedrig" 
ock beskedlig till att tala med ock karg '9  ock katig" att ha 
ock göra med, för den delen. Men hur det var, så trodde de 
honom inte mer än jämt ändå, utaf 21  han hade så niycket åtöke22för 
sig. Ock det vållade, att ingen nändes släppa till barn-
syringarne23  — hvar ock en är rädd om sina, kan en veta. Inte 
likare 24  gick det, när han höll sig till sina egna godsare 25  ock 
torpare. »Dagsvärken dein skall vi göra upp», sade de, »för 
det är vår rätt", ock vi ville gärna lyda en sådan lävis 27  ock 
bra husbonde; men — barnen är våra». 

När då ingenting annat hjalp, fast 28  han bjöd till alt hvad 
han var människa till, ock all den stad" han inte stod att 
afbatta 31, med mindre han fick fresta — så hade han till sist 
ingen annan råd än att draga å stad ock gifta sig. 

Det gick efter uträkning, förstås: när det hade varit sin 
tid, så fick han en liten son. Nu var det herren som blef 

emedan. 22)  sing. n. koll. = underliga saker. 23) barnstackarne. 24) bättre. 
26) underlydande (af gos =  gods, egendom). 26) skyldighet. 27) välvillig, 
medgörlig. 	28) fastän. 	n) så mycket, alt hvad. 	30) all den stund_ 
31) bringa ifrån det (det icke var möjligt att förmå honom uppgifva sin afsikt) 

(tal); o öppet 0 åt till; u slutet u; u öppet u; a --= å; o slutet 0 



640 LANDSMÅLSFÖRENINGARNES FEST I UPPSALA NOV. 1879. 194 

t, 	i, n  tjocka t, d, s, 1, n (rt, rd, rs, rl, rn); 4, a, 4 

gZa, men tro. dcen hcer „ide kvad'n32  sa ja vele fa hals 
mce, tcegt, an; a ceste 33  de inte nu gar, „la va ja ii ra. 
han to pojken a late fo ep an endene esamen, s„, at 
an alri fek hore non tie, mceja han vokste ep. 
hur an rede mce de, de hur „le jek te, d_ o inte 
gut a vete; men jek jore de i ale fule fal. 

pojken han vceksede te se a Mede stor a for"; mcen alri 
krat an u sce 35  te a taZe ce/e sa et valenes or, 
ina han va celve trcetige38. mon da, resem do va en 
da, sa kem di te haren a sa, at pojken kune tak. 
a haren han snepede" so dit a mente em38, at nu sid_ 
zn le fa vete ba sprak a jatelaj. 

ner an kem in, sa sa pojken inte mcer ,n et endene 
or, mon dce sa an sa ht" an hinde, ci dce lcet press 
som havredasa" ple sce at ep i rete etercsmalan. 

a de oret va: faen! 	
EMIL SVENSÅN. 

32) kvadde liten pojke. 33) äfven äS, es =om. 34) duktig, försig-
kommen ;  förekommer knapt annat än i uttrycken stor a for, frisk 
a for. 35) lät han höra ett ljud; inf. krote, pres. kreter. 38) En 
tretting =-- 13 veckor, altså älfva trettiugar = 23/4  år. Barns ålder 
räknas till en början ofta i trettingar. 37) skyndade. 	38) menade 

Frän B ohuslan. 
Målet från Krokstad socken i Sörbygdens härad (norra Bohus-

län). Visan innehåller mellertid former både från Sanne (öster om 
Krokstad, på gränsen mot Dalsland) ock ur högsvenskan. Omskrif-
ningen är värkstäld af föredraganden. e (i ändelser ock en del 

10 a. lide gran um e paske§cereg. 

am paskemeran se trissa' ,sole, fe la ho a gZa, 
fe 	la frcelsag stow up. um  en da tar et selkel .  ci 

1) snurrar omkring, dansar. 

a mell. e ock ä ((e); 0 slutet ö; a öppet ö; u slutet u; a öppet a (tall); 
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glad, må tro. »Den här lille kvadden 32  skall jag väl fä hållas 
med», tänkte han; ock om det inte nu går, då vet jag ingen råd». 
Han tog pojken ock lät föda upp honom endaste ensamen, så att 
han aldrig fick höra någon tala, medan han växte upp. 
Hur han redde med det, eller hur det gick till, det är inte 
godt att veta; men gick gjorde det i alla fulla fall. 

Pojken han växte till sig ock blef stor ock för"; men aldrig 
kratt han ur sig" till att tala eller sade ett värdenes ord, 
innan han var älfVa trettingar 36. Men då, rätt-som det var en 
dag, så kom de till herren ock sade, att pojken kunde tala. 
Ock herren han snoppade 37  sig dit ock menade om38, att nu skulle 
han väl få veta både språk ock hjärtelag. 

När han kom in, så sade pojken inte mer än ett endaste 
ord, men det sade han så tidt" han hann, ock det lät presis 
som hafredasar" plägar säga det upp i rätta etter-Småland. 

Ock det ordet val': »faen!» 
EMIL SVENSEN. 

på, lät förstå. 39) ofta. 40) dasar kallas det inre Smålands invånare al 
slättborna i Kalmar län. »Hafredase» har afseende på bruket af hafre 
till föda för människor i skogsbygden, medan slättbon blott brukar råg 
ock anser hafre passande endast för kreaturen. Folket förklarar ordet 
stundom af Hafrida socken nära Eksjö. 

Fran Bohuslän. 

andra stafvelser) är något öppnare än c. Visan är förut trykt i Eicdr. 
t. känn. om  Göteborgs o. Bohusläns fornminnen o. historia, h. 3 o. 4, 
s. 529, 532-534. I stället för öfversättning lemnas texten efter 
nämda Bidrag med mindre förändringar ock förbättringar. 

10 a. Litet grand om en påskkäring. 

Om påskmorgonen så trinsar solen, för det hon är glad, 
för det frälsaren stod upp. Om en då tar ett silkekläde ock 

a slutet a (tal); e öppet 0 åt ö till; « öppet 11; a = å; 0 slutet 0. 
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hole 	(ja for uwene a titar, so far en se, hovel 2  „sole 
dansar. we sole trinsal ,sovel „so fluwer paskeyeregane 
sin vcey. 

da va en gam,e1 gabe bah bode,9e 3, sam va ide 
jek en paskemora the,  a da fek en se e paske-

mreg, a ho stow pa eg, /wie; men da va en yata4  
gabe, se han be ,nte rede, uta han stak se in te a, 
so ncera han kune. a da hal ho naven aver uwene 
metefo 	,skåln a ok te et huyane a så, ate so 
lagt sam dete robet ho, „so ska yce ha rea te molke 
§ynane. men da smed gaben te a for efen, se svet'n 5  
skvat 6 , a nce Hon kom ud, da hade ho no ege makt 
te modstale Jojken hanum hcele krc'eture. men hcelia ha 

o paske,sceregane makt te a modstale ba folk a kr-
tur, uta uta en fa ,slowe ud 147  pa dum, fe mita kan 
de „nte skade nogen. 

2) dialektformer för huru vordet, så vordet. 3) Gård i Krok- 
stad socken. 	4) behjärtad, modig. 	5) blodet. 	6) stänkte. 

10 b. halegevisa Jfr° sansakn. 
Tämligen for& 

	 --Ar  Iii 	 #0___ • —4  d 	 d Id— 

a hans akrans,de voro tvo sne --le gutar; de 
Å 	Hans å Krans, de 	voro tvo snäl - - le 	guttar; de 

11  

sot te mi-na fe, maside la pa kne. yoner,ru2  tora 
så te mi -na fe, Mass1  de lå på kne. Känner 'u Tora å 

1) medan. 	2) känner du. 

mell. e ock ä (te); ,0 slutet Ö; 0 öppet Ö; u slutet u; a öppet a (tall); 
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håller det för ögonen ock tittar, så får en se, hur-vordet 2  solen 
dansar. När solen trinsar 1  så vordet 2, så flyger påskkäringarne 
sin väg. 

Det var en gammal gubbe borta-i Bodilsröd3, som var ute 
ock gick en påskmorgon tidigt, ock då fick han se en påsk-
käring, ock hon stod på en kulle; men det var en hjärtad 4  
gubbe, så han blef inte rädd, utan han stack sig in till hänne, 
så nära han kunde. Ock då höll hon näfven öfver ögonen 
midtför skallen ock gjorde till ett hujande ock sade, att så 
långt som detta ropet hörs, så skall jag ha rätt att mjölka 
korna. Men då smet gubben till häpne för käften, så svetten5  
skvatt% ock när bloden kom ut, då hade hon nu ingen makt 
att modstjäla hvarken honom eller kreaturen. Men eljes har 
nu påskkäringarne makt till att modstjäla både folk ock krea-
tur, utan en får slagit ut blod 7  på dem, för sedan kan 
de inte skada någon. 

7) så vida icke man lyckas slå ut blod. 

10 b. Vallhjonsvisa från Sanne socken. 

 

, 
fr 

 

=9" --  -- _ 

  

  

  

  

yego i skogen a 	skuta, i 	mar-lce-na ud, de 
jengo i skogen å 	skutta, i 	mar - ke-na ud, de 

	

4 

	
.._k  

-4  .. 	
i -1.____i_ j -N IN—I 4 	 ,_H 	___._ 	 _iL __„.___ 	••  i 44.  

s—rt 

	

bri - - ta, 	ege ma -  ri-a3, ma 	gre-ia a 

	

Bri- - -ta, 	Enge Ma - ri- - a3, Ma 	gre - ta å 

3) Inga-Maria. 

a slutet a (tal); e öppet 0 åt ö till; u öppet u; & = å; 0 slutet 0. 
Sv. landon. N. B. 1. 	 43 
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--h  
512 	•  	d tim  d 	•

I 	 ---tr-7•N 	11  --N  
ra -re bru-ps- ger a stevels-man, ma - is 	kr-rz 
ra- -re bru - pi - ger å 	Stå -vels-man, Ma - li 	å Ka - ri å 

tralar yu4  pa mce,y, se gar yce min vcey; lakeframyurenfre 
trallar '114  på mäj, så går ja min väj; lånke fram juren frå 

  

LI 	 i 	 I.   	

 

 

 

 

  

ak-sen,komkaken, kom uren, kom row5,komskow6,inz 
åk-sen, kom kalven, kom 	tjuren, kom 	Row5, kom Skow6, mi 

rit. — — — 

snce-la-ste ka-rs, kom hel a bvz-,sen, mi J-na ft-licjen 
snäl-la-ste Ka-ri, kom Håll å Bursen, mi sköna Fi-lur-sen å 

4) trallar du. 	5) Råg. 	6) Skog. 	7) kappig, med kappa; ordet före- 

Fran Halland. 

11 a. da vco am sendasmatfrne. 

Vessigemål (Årstads härad i mellersta Halland), föredragandens eget 
mål. Visan förekommer bland folket i något växlande former ock gifves 

mell. e ock ä (ce); 0 slutet Ö; a öppet Ö; u slutet u; a öppet a (tall); 
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krestian?— fru 	to - ra ho le-ger a 	tra-lar, 
Kre-sti-an ? --Fru 	To - ra ho leg-ger å 	tral-lar, å 

rit. — — — 	a tempo 
	 _,..___N___I ,I1 	-N -tt  

----. '._..4.__  •  • 4  , 	 • y -I -1K-1  -1  #  	• 	 • _______ 

	

ro -h - e han! kom 	a -le de un- de-le 	ju-ren,kom 
ro - Ii - e hann! Kom 	al-le de un - der-le 	ju-ren, kom 

accel. — 
7,' 	-N --'''. 	-R' -N--  

0  1/•__47440-ao-1  g I 	 
1 

-11 	--I'r---I'‘.-+---   --1'  
• 

	

j-na filow, kom 	ka-pe-te7  ketstt, kom rastebu aZ28, kom 
sköna Filow, kom 	kap-pe-te7  Kersti, kom Bustebu Å/i8, kom 

hal a bran! 
Hall å Brann! 

N. NHAN. 

kommer ej eljes i målet. 8) ordagrant: Rustebo-Elin. 

Från Halland. 

il a. Det var en söndagsmorgon. 

här i någon mon bearbetad. Musiken är efter föredragandens sång ned-
skrifven af studenten A. SANDBERG. 

a slutet a (tal); e öppet 0 åt ö till; u öppet U; 	= å; 0 slutet 0. 
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Andantino. 
._ 	 

-1 	- P  ‘ . 	1-4   ----7 5.-1-----11 --N-  --I 	• •  I— 	• • ao..... 
1. da vco am sondasmcume, yco klcede opau mag; 
1. 	Det var en söndags-morgon, jag klädde up-på mig; 

	

&pr fau trcefa deg, 	a dcpr fau trcefa dg. lu  - - - 
där få 	träffa 	dig, 	att 	där få träffa dig. 	Lu - - - 

tempo 
1-0—i 	 --1 ' q •   —IS ti; P--, 	 • —1-11 	 r•-i.  

der fau trcefa dag, 	a 	dr fau trcefa dq,.g. 
där få träffa 	dig, 	att 	där få träffa dig. 

a naur ya) kom te korkan, 
sa vcost _te la inte dcer. :11 
dau tcegte la yco m smet, 
at du hcor am aen f§cer.. 

a ten, som du gco mag, 
ma namet met a det, :11 
dan kanst _te 'arma tco ticen, 
sa blm vt kwet om kwet. 

sabla.  bogen, som du gcp mag, 
,mc e hoa parma a krm, :11 
dcen kanst _te ycona fau %yen; 
da jr mag igen tig. 

y öppna i, y (åt e, 0 till); a mellan e ock e; e = vanligt ä; 
= vanligt å ; 0 a (tall); a slutet a (tal); CO mellan a ock a; 

t 
Ido• 
MO, 	 



• 
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g = ng; r uppsy. r;  h  skorr. r; w = eng. w; 5 = sj. 

ten. ten. ritard. 	 ten, ten. ritard. å 

	

-Ig 	 0-- 	°Ag% 	 • 	•  J 	 0-- 	 (1-1 
skole gau te for - kan,11.4 - - lul-lu-lul-lul forkan 

	

jag skulle gå till kyr - - kan, lu- - - lul - lu - lul - lul 	kyr-kan, att 

å 
.—D IN--7,1 —Ps it_ i  i  	1-,P.K 

4-1-4  ar' •.% 	4. 
- 	 prte-b-di-dco, 

- - 	- 	-  lu prte-li-di - da, lu - lul - lu lul-lu prte - 	di-da, att 

1) prte af B. föredraget med lab i alt r. 

.2. 	Ock när jag kom till kyrkan, 
så var du la inte där. :11 
Då tänkte la jag i sinnet, 
att du har en annan kär. 

Ock ringen, som du gaf mig, 
med namnet mitt ock ditt, 
den kan du gärna ta igen, 
så bli vi kvitt om kvitt. 

Psalmboken, som du gaf mig, 
med röda permar ikring, .:11 
den kan du gärna få igen; 
det gör mig ingen ting. 

len to 

a mellan ce ock a; ø slutet ö (bön); 0 öppet ö (björn); a öppet 
öppet o (son); o slutet o (bo); IX öppet u (hund); u slutet u (hus). 
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t, j, 	 i, n tjocka t, d, 8, 1, ii (rt, rd, rs, rl, rn.); J = tj ; 

  

5. kal5tnet 2, som du gel) mag, 
da mest foraryat mag: :11 
da hcor yeo skoret stskner 

kcostat cete 	gag. 
kalfskinnet 	gifva korgen (vid frieri). 2) gifya  

11 b. yon i slcalts frieri. 
Krogseredsmål (Årstads härad i mell. Halland); föredraganden, såsom 

vid 11 a redan är anmärkt, från Vessige. 	går kanske något åt 6 till 
(8); ao som kort kommer mycket nära a. Långt ao, till skillnad från 

j„scend'n la min faoth, nane' i slont, vad 'ao? han 
fek st jefta 2  tfr9a elmelt, dcv 	te stainsa3. a mo tro dar 
vao snelt folk der bat a elmelt. mcen se yao, yao kom te 
a 	 fria btstt hos dat dere stal ana a halmelta4, do te olas 
— a 1cend'n la de folket, vad yao. 36, yao haode, som an 
saoe, nate beter vet, cen yao gao rna dit, ci yao ye2re ma sa 
kaor yao kone — z vet'n la, hore de hao ,sa —, ci yao tok 
p9a ma dat nye kakfinsboksera. ci, vet'n a, yao haode 
foat att pce b.alyer a fao, 	yao haode ve knea, a far- 
yylta knapa. a sa haode yao dat dcera bpakfinstraya. 

vet'n t, ale knaphola vore belaogda mce mestgspeyaot 5. 
a der vao, som an saoe, utlaskata hoser ba framate ci 
baok. ci sa sate yao p9a rna dat nya hanfinsheta, ci 
sa tok yao j§orkej§cepen a neven, som yao haode f9at eter for, 
ci yao vao am sald'n ker; yao, vet'n t! jao vao »tie kchcelt 6. 
sa gao yao ma dit bat. men jao haor altt haot v9ar hare 2 
taogkera, nar yao gpar ci vaska? 	,99a,ci dce haode jao la 
nu me. 

nor yao do a kom dit fram, sa sto ola pa g9aehn, a han 
yustamc'ents «ltasom aona, wao yao jek ceter — far a vet'n 

1) Natanael. 2) gifta f. hustru. 3) hos Stens, en gård i Elmhult. 
4) Holmelia i Drängsered, 114  mil s. om Slätthult. Elmhult, Gräppered 
ock Rya (gästgifvaregård) äro liksom Slätthult byar i s. delen af Krog- 

i, y öppna i, y (åt e, 0 till); a mellan e ock ce  ;  ce = vanligt ä ; 
a (tall); a slutet a (tal); co mellan a ock et; ci = vanligt å; 0 
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g = ng; r uppsy. r; h skorr. r; tv =  eng. w; 5 = sj. 

5. Kalfskinnet2, som du gaf mig, 
det ,mest förargat mig: 
det har jag skurit sönder 
ock kastat efter dig. 

11 b. Jon i Slätthulte frieri. 
kort, är utmärkt med kvantitetstecken under a. — Skildringen är vidare 
utförd ock gifven på svenska i Jon i Slättkult. Halländska gränsbo-

skildradt af August .Bondeson (Sthm, Bonnier 1880). 

I kände» la min far, Nanne 1  i Slätthult, vet jag? Han 
fick sin gifta 2  ifrån Elmhult, där till Stens 3. Ock må tro där 
var snält folk där bort i Elmhult. Men se jag, jag kom till 
att fria bort hos de där stollarne i Holmelia4, där till Olas 
— I känden la det folket, vet jag. Jo, jag hade, som han 
sade, inte bättre vet,-  än jag gaf mig dit, ock jag gjorde mig så 
rar jag kunde — I veten la, huru det har sig —, ock jag tog 
på mig de nye bockskinnsbyxorna. Ock, veten 1, jag hade 
fått ett par söljor af far, som jag hade vid knäna, ock för-
gylda knappar. Ock så hade jag den där bockskinnströjan. 
Ock, veten I, alla knapphålen voro belagda med mässingsspejat 5. 
Ock där var, som han sade, utlaskade rosor både framtill ock 
bak. Ock så satte jag på mig den nya hundskinnshättan, ock 
så tog jag kyrkkäppen i näfven, som jag hade fått efter far, 
ock jag var en sådan karl; ja, veten I! jag var inte ohällig 6. 
Så gaf jag mig dit bort. Men jag har alltid haft vår herre i 
tankarne, när jag går ock vaskar 7  så, ock det hade jag la 
nu med. 

När jag då kom dit fram, så stod Ola på gården, ock han 
justaments liksom anade, hvad jag gick efter — för I veten 
sered socken; Skallekulla åter i nö. ändan af socknen. 5) mässingstråd. 
6) otreflig, oäfven. 7) vaska = gå för sig själf utan att hafva just 
något att uträtta. 8) just (fr. justement). 

a mellan ce ock a; ø slutet Ö (bön); 6k öppet Ö (björn); a öppet 
öppet 0 (son); o slutet 0 (b0); u öppet 1.1 (hund); at slutet u (hus). 
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1, 4, j, i, n  tjocka t, d, s, 1, n (rt, rd, rs, rl, rn); J = tj ;  

la, hore elce hao Ja me grana, mee poakana a dekera 9. 
nor vi yigom te J.,sarka, sa praotoms vi ve, a vi haodom la, 
som an saoe, taolt om non tig. — sa sir Jaa: 

go dao, ola! 
tak fa 	cice! kom me in a stoa, saoe han. 
sa sir yao sa dera: haon i kwinfolka hima? 
doa grina ,n. jo, dat seta me a spzna, saoe han. 
sa 'gom vi in. a nor yao haode takat om all hopa 

a kom te ana, sa blam hu sa glao, sa hu aektit vele 
stia op zfroa aoaken". a. vet'n z, dat gamla kanta'', 
hu sate fram am n talrek, a der vcio at brofiva me smt9r 
poa a am mce ost poet, a ola yek Qat bycelken" i dam gamla 
bolastoa" a tok nor am n solstep", a sa tok en ap 
dat fwaota stopaflaska u helicksj§istal5  - me tre, han vaa 
inte snoae lo" — a sate na pa bet, a sa slo en i 
stopen, a dat f§ocle ma te a supa ut den, a dat pruta 
mce ma, a dat knofla" ma, a dam sate poa ma, at 
yao skole ceta op sa inoet dar vao pa talreken. a 
— konen i tro — yao blam, som an saoe, yustamient sa 
stine, 	sa yao trode yao sprak. 

sa bara yao a sproaka te ola. 
yao ska sia yustamcbit, wao yao ce goaen eter. yao 

tcegte a frawa, om ana inte kona foa flota te ma; fol.h, nu e 
fao 	10er, a mer baryar a bli gamel, a sons hao 
bra° m skalekala, a nu e 5wcen botfloter mce. han flote 
te grcepere, som i vern. nu  haor yao, som an saoe, am 
bro haimanspaot, a veen i, yao vao ute a soade kor i 
hindaonn ; a, vet'n i, de komer ap sa vaket, ja dce sor ut, 
som voar hare haode somt et — yao hao, ,som an saoe, 
at velsignater haon. a sa haor yao, som an saoe, fcehuset 
fult a fce, formtorn dat ,f§o noacste boasana; a sa haor yao 

) 10,  9) flickorna. 	spinnrocken. 11) Kerstin i best. sing. 12) främre  
gafveln. 13) ryggåsstuga; eg. bjälkstuga. 14) sillstop 322. silfver- 

2, y öppna i, y (åt e, 0 till); a mellan e ock c e; e =  vanligt ä; 
a (tall); a slutet a (tal); ca mellan a ock a; a = vanligt å; o 
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g = ng; r uppsy. r ;  4, skorr. r; iv = eng. vi; 5 = sj. 

la, huru det har sig med grannar, med pojkarne ock däkorna9. 
När vi gingo till kyrkan, så pratades vi vid, ock vi hade la, 
som han sade, talt om någon ting. Så säger jag: 

God dag, Ola! 
Tack för det! Kom med in i stugan, sade han. 
Så säger jag så där: Han I kvinnfolken hemma? 
Då grinade han. Ja, de sitta inne ock spinna, sade han. 
Så gingo vi in. Ock när jag hade tackat om allihopa 

ock kom till Anna, så blef hon så glad, så hon riktigt ville 
stiga upp ifrån rocken". Ock, veten I, den gamla Kerstinan" 
hon satte fram en tallrik, ock där var en brödskifva med smör 
på ock en med ost på, ock Ola gick åt bjälken" i den gamla 
bolastugan" ock tog ner en silfverstop", ock så tog han upp 
den svarta stopflaskan ur härbärgskistan 15  - må tro, han var 
inte snål då — ock satte hänne på bordet, ock så slog han i 
stopen ock de körde mig till att supa ut den, ock de prutade 
med mig, ock de knufflade" mig, ock de satte på mig, att 
jag skulle äta upp så mycket där var på tallriken. Ock 
— kunnen I tro — jag blef, som han sade, justament så 
stinn, så jag trodde jag sprack. 

Så började jag att språka till 'Ola: 
Ja skall säga justament, kvad jag är gången efter. Jag 

tänkte att fråga, om Anna inte kunde få flytta till mig; för nu är 
far död, ock mor börjar att bli gammal, ock Jöns har det 
bra i Skallekulla, ock nu är Sven bortflytt med. Han flytte 
till Gräppered, som I veten. Nu har jag, som han sade, en 
bra hemmanspart, ock veten I, jag var ute ock sådde korn i 
hindagen"; ock veten I, det kommer upp så vackert, så det 
ser ut, som vår herre hade sått det — jag har, som han sade, 
en välsignad hand. Ock så har jag, som han sade, fähuset 
fult af få, förutom de två nordligaste båsen; ock så har jag 

bägare; men drickstop neutr. 16) kistan i tillbyggnaden på östra gafveln. 
16) knuffade. 17) här om dagen. 

a mellan ce ock a; 0 slutet ö (bön) ;- 0 öppet ö (björn); a öppet 
öppet 0 (sM); o slutet 0 (1)0); tt öppet U (hund); it slutet u (hus). " 
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t, 	,s, i, n tjocka t, d, s, 1, n (rt, rd, rs, rl, rn); 	= tj ; 

min lele hest, a sa haor ycto ltotasorm i bojda, a endoa 
haor ju, som an saoe, att brao smalahus 19  kanta. a vt haom, 
skon i veta, at bro gresaso, a hu gresa z handaon17  a 
haode • celeva gresa. a dce vao sa gohcelit 20, sa vt slopont 

goa mat, en baora tionom dom, nor vt talarn te a, for 
vt haodom a inte stovega. a soa fek yao ale honera 
utoa mor. dat fige dat anre ante me oa, utan mor gao ma 
dom a haonen mce. a hon a kat, dat folya goaei.bn. 
a vt bytom bokera ceter faor, a yao fek tele f,scempen ; 
a der e moe13,nbon a mtda,signelse a kwelbon a on 
hope ja/meva,s. a som yao haor yustamchtt -  soda kost 
loga, sa toker yao dce e sa kolat a §oga late ablan. 
da 	,stor: o starke ycelte, stat os bt! a §wcen sa vel som 
jao, a jons me, vt figom wao 	,sa opbedate 	,sceg; 
der vao, som an saoe, etc ,.., otat va haom et: de ce, som 
vet'n, att paltateke 22  pa boset 23  a sa at puta" a att 
laoken a tu notahokstceke. a wao kaor a sodet dcer 
vao pa loftet, de fek ja° a hop te a hao sea boa bryge-
kao« a laokekaoct 25  a de stora saltekaoct; a drekatona 
dat fek yao mce. a sa fek yao vroaskopet a kaorahola 26  

alet3,„ latrbroen, som vao 	a. a scegana a sega- 
skopa" a segalofta 28, dat haom vt te a ba laga a lega 
a; fo 	ai stoet da lat sto. yao fek facksa j,ststa me brcene- 
annskutagen a a dat stora stopaflaska a solstopen a slo 
229. a sa fek yao hcegeklceet" a ale dretera a dat grane 
boattgera; de cp, som an saoe, brolopet z hona a dat 
vase mcena. a sa fek jcto galbegkenn me te a lega styv-
rana a. vt haodom aga kloaka; men sa jak 'a° te vroas" 
matk, a yao haode nona styvra i galbcegken, som jao 

lottfår. De som föda fåren, få vinterullen samt hvartannat lam. 
fårhus. 20)  lyckligt. 21) Thomas a Kompis, Om Kristi efter-

följelse (i sammandrag). 22)  lapptäcke. 23) sänghalmen. 24) dyna. 
25) bykkaret. 26) karhyllan, där träfat ock andra simplare kärl äro 
uppstälda. 27) skåp sammanbygda med sängen. 29) rummet mellan 
sängens ock stugans tak. 29) slå upp i. 30) Hängkläden äro tyg 

2., y öppna i, y (åt e, 0 till); a mellan e ock cc ; cc = vanligt ä; 
a (tall); a slutet a (tal); co mellan a ock et; a .= vanligt å; o 
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g = ng; r uppsy. r; h skorr. r; w = eng. w; 5 = sj. 

min lille häst, ock så har jag lottsöer" i bygden, Ock ändå 
har jag, som han sade, ett bra smalahus" hemma. Ock vi ha, 
skolen I veta, en bra grisso, -ock hon grisade i hindagen17  ock 
hade älfva grisar. Ock det var så godhälligt20, så vi sluppo att 
gå mer än bara igenom dörren, när vi tittade till hänne, för vi 
hade hänne intill stugväggen. Ock så fick jag alla hönorna 
utaf mor. Dem fingo de andre inte med af, utan mor gaf mig 
dem ock hanen med. Ock hund ock katt, de följa gården. 
Ock vi bytte böckerna efter far, ock jag fick lille Kämpen; 
ock där är morgonbön ock middagssignelse ock kvällbön ock 
en hop psalmvers. Ock som jag har justament sådan röst i 
lungan, så tycker jag det är så roligt att sjunga litet ibland. 
Där står: 0 starke hjälte, statt oss bi! Ock Sven så väl som 
jag, ock Jöns med, vi fingo hvar sin uppbäddade säng; ock 
där var, som han sade, efter som vi ha det: det är, som I 
veten, ett paltatäcke22  på boset 23  ock så en puta" ock ett 
lakan ock tu nöthårstäcken. Ock hvad kar ock sådant där 
var på loftet, det fick jag i hop till att ha säden i, både brygge-
karet ock lakekaret 25  ock det stora saltkaret; ock drickstunnan 
den fick jag med. Ock så fick jag vråskåpets ock karhyllan 26  
ock all lerbråten, som var i hänne. Ock sängarne ock säng-
skåpen 27  ock sängloften", de ha vi till att både ligga ock lägga 
i; för de stå där de stå. Jag fick fars kista med brännvins-
kuttingen i ock den stora stopflaskan ock silfverstopen att slå i 29. 

Ock så fick jag hängklädet3° ock alla dräkterna ock de granna 
boningerna; det är, som han sade, bröllopet i Kana ock de 
vise männen. Ock så fick jag gallbänkenn med till att lägga 
styfrarne i. Vi hade ingen klocka; men så gick jag till Vrås" 
marknad, ock jag hade några styfrar i gallbänken, som jag 
med inväfda figurer, omkr. 1 aln breda, som hängdes rundt kring stugan 
ock betäkte öfre delen af väggen. Mellan hängklädet ock gallbänken är 
boningen. Hyllorna i bjälken äro prydda i kanten af »drätter», unge- 
fär kvartersbreda. Boningen är af papp eller våf, målad. 	31) Gall- 
bänken är flyttbar. 	32) Vrå socken i Sunnerbo härad i Småland med 
marknad. 

a mellan ce ock a; 0 slutet Ö (bön); os öppet Ö (björn); a öppet 
öppet 0 (S011); o slutet 0 (b0): is öppet 1.1 (hund); u slutet '11 (hus). 
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t, j , s, 1, n  tjocka t, d, s, 1, n (rt rd, rs, rl, rn); J = tj; 

haode fient me min lele hcest — vi em, kan veta, oner 
cekelaoet 33  z hya — dat tok jao mce ma, a sa jek 
jao te marri. a, vet'n z, jao Mpte 'at ko, a vgar hare 
utsga, at jao kcente ftj tekstaoler pa koa. sa kopte jao 
klgaka fo (lat pegana, a nor jao dm kom horn a sate up 
a, sa bio mo byt glgo, sa hu justament tok te a grgata, 
nor hu fek hora at klgaka g9 i stoa. a de vao sant, 
ja° glonide a ncemna, jao fek fao,sa jetyinspels, som nga 	te 
I jsokbazna. 

— sa sir ola: 
jao, de mete la gao an; de vele la jao jna, at ana 

tie flota te Slcent, saoe _n. men jao hor inte ~et a 
fly mc e na34. nu  skom vi fon g9a ut i fehuset a sat om 
krtatura. 

sa jtgom vt it i fcehuset. 
de vao en mcegd mce krtatur, tote ja°. — sa sir Qla: 
jao tegte a je ana dai dcera broktta koa. 
jao mcen, saoe jao. no 	ska dat bera35? 

ticla 36  e ute ve jyl, saoe ola. 
joo, dcv pasar brao, saoe jao. 
sat hcer, jon, her haor jao 1,90 iboa kwte, 	jaoe goben 

peka pga Jo grana kwie, Jorn _ vore sa lika enån som 
att ber. 

sa 	sto jao dcer a tcegte lite for rna Jel, a sa so e jao: 
ces" ana ska flota te rna, sa vd l jao alt ho dat ona noa 

kwia forutom dat broktta koa, saoe jao. 
de foa 	tu inte, jon, saoe, han. 
men da taka jao ajek a sgoe: 
velen i inte le me, hao kwia, sa konen i behola deka. 
sa  jek jao hatmet. •mcen nor jao vao kornen te dara 

skow, sa kom goben ceter a tbopte a vinka me hat'n: 
jot, jon, vcenta jon! ihopte n. 

33) skjutslag; ceka fem. resa. 34) lemna hänne i hemgift. 

i., y öppna i, y (åt e, 0 till); a mellan e ock ce  ;  te = vanligt ä; 
a (tall); a slutet a (tal); a) mellan a ock a; a = vanligt å ;  0 
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g = ng; r uppsy.. r; h skorr. r; w = eng. W; 5 = sj. 

hade tjänat med min lille häst — vi äro, kan veta, under 
äckelaget 33  i Rya — dem tog jag med mig, ock så gick 
jag till marknaden. Ock, veten I, jag köpte en ko, ock vår herre 
utsåg, att jag [för]tjänte två riksdaler på kon. Så köpte jag 
klocka för de pengarne, ock när jag då kom hem ock satte upp 
hänne, så blef mor så glad, så hon justament tog till att gråta, 
när hon fick höra en klocka gå i -stugan. Ock det var sant, 
jag glömde att nämna, jag fick fars getskinnspäls, som når till 
tjockbenen. 

— Så säger Ola: 
Ja, det måtte la gå an; det ville la jag gärna, att Anna 

finge flytta till Slätthult, sade han. Men jag har inte mycket att 
fly med hänne34. Nu skola vi först gå ut i fähuset ock se om 
kreaturen. 

Så gingo vi ut i fähuset. 
Det var en mängd med kreatur, tykte jag. — Så säger Ola: 
Jag tänkte att ge Anna den där brokiga kon. 
Ja män, sade jag. Nät skall den bära35? 
Jo, tiden 36  är ute vid jul, sade Ola. 
Ja, det passar bra, sade jag. 
Se här, Jon, här har jag två röda kvigor, sade gubben ock 

pekade på två granna kvigor, som voro så lika hvarandra som 
ett bär. 

Så stod jag där ock tänkte litet för mig själf, ock så sade jag: 
Es 37  Anna skall flytta till mig, så vill jag alt ha den ena röda 

kvigan förutom den brokiga kon, sade jag. 
Det får du inte, Jon, sade han. 
Men då tackade jag ock gick ock sade; 
Viljen I inte låta mig ha kvigan, så kunnen I behålla däkan. 
Så gick jag hemåt. Men när jag var kommen till deras 

skog, så kom gubben efter ock ropade ock vinkade iiled hatten: 
Jon, Jon, vänta Jon! ropade han. 

35) kalfva. 	36) kalfningstiden (graviditeten). 	37) Om. 

a mellan ce ock a; 0 slutet Ö (bön); 6 öppet Ö (björn); a öppet 
öppet 0 (son); 0 slutet 0 (b0); u öppet u (hund); u slutet u (hus). 
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t, 	,s, i, n tjocka t, d, s, 1, n (rt, rd, rs, rl, rn.); f = tj; 

nct, yao baora yek. 
venta, venia, yon! skrek en. 
nct, jo yek endoa. 

vcenta! skrek en e/3n vare; a sa saoe _n: 
korn fram! du ska foa das hoa kwia. 
doa «ende yao ma om, a sa saoe _n: 
du ska la mte vao so& hzad 38. mo  _ ,saoe: du foat5,_ la 

le en hao kwia me; for cela je _ leka sa 'bunt over39. 
kom nu baora! Ude ,n a dro rna s armen. 

nu vao _n la nods a foa rna mce. han vele, ince tro, 
hao ma te 

sa yigom vi fram ven, a sa sopom vi Mpeskoal poa et a 
to kom enån s haon. a fwermor bto sa glao, sa hu yek 
fram a go os lya° 	,sin syp te. 
38) otålig. 

11c. das sy smaulentgana. 
Berättaren talar Vessigemål (Årstads härad i mell. Halland), före-

dragandens eget mål; småländingarne föreställas vara från Unnaryds 

da vq am gaug sy smaulentga, som skole ye sag ud s 
vceel.bn a skafa sag kan'. men das hcode la vnte ved te a 
folya lansvceyen mte, udan das lcoe au marklats 2. sa kome 
das fram te att stor hlan3, som sto s blom; a da bol,ja 
san grant, snat 4  men strog ove t. der blee smaulenigane 
stauane a monra sag 5. 

vet'n s wa? me den kloftiaste laugt om hege 6. 
nct, hu siste ve de kana veta! spe hina. 
de ag havet, tote han. 
ya, dce ce dce, tote dan hina mce. 
sa lcoe das &au om ho _ lat skole korna over hcovet. 
vet'n s wa? scoe dcen klofteaste laugt om lege. 

1) utkomst, uppehälle. 2) togo vägen öfver åker ock äng. 3) linland. 

y öppna i, y (åt e, 0 till); a mellan e ock ce; ce = vanligt ä; 
a (tall); a slutet a (tal); co mellan a ock a; a = vanligt ä; 0 
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g = ng; r uppsy. r; h skorr. r; w =_ eng. VT; 5 = sj. 

Nej, jag bara gick. 
Vänta, vänta, Jon! skrek han. 
Nej, jag gick ändå. 
Jon, vänta! skrek han än värre; ock så sade han: 
Kom fram! Du skall få den röda kvigan. 
Då vände jag mig om, ock så sade han: 
Du skall la inte vara så hiad 38. Mor sade: du får la 

låta honom ha kvigan med; för eljes ger däkan sig rent öfver 38. 
Kom nu bara! tykte han ock drog mig i armen. 

Nu var han la nödig att få mig med. Han ville, må tro, 
gärna ha mig till måg. 

Så gingo vi fram igen, ock så söpo vi köpskål på det ock 
togo hvarandra i hand. Ock svärmor blef så glad, så hon gick 
fram ock gaf oss hvar sin sup till. 
39) blir alldeles förtvifiad. 

11 c. De sju småländingarne. 
' socken i Småland (Västbo härad). Trykt med annan ljudbeteckning i 

Halländska sagor af A. BONDESON, nr 33. 

Det var en gång sju småländingar, som skulle ge sig ut i 
värden ock skaffa sig råd'. Men de hade la inte vet till att 
följa landsvägen inte, utan de lade af markledes'. Så kommo 
de fram till ett stort hörland 3, som stod i blom; ock det böljade 
så grant, snart4  vinden strök öfver det. Där blefvo småländingarne 
stående ock vidundrade sig'. 

Veten I hvad? sade den klyftigaste långt om länge 6. 
Nej, hur skulle vi det kunna veta! sade de-andre. 
Det är hafvet, tykte han. 
Ja, det är det, tykte då de-andre med. 
Så lade de råd om hur de skulle komma öfver hafvet. 
Veten I hvad? sade den klyftigaste långt om länge. 

4) när. 	5) förvånades högeligen. Jfr vidunder. 	6) efter en stund. 

a mellan ce ock a; 0 slutet ö (bön); a öppet ö (björn); a öppet 
öppet 0 (son); o slutet 0 (b0); tt öppet U. (h11/1d); u slutet u (hus). 
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1, 	i, n tjocka t, d, 8,1, n (rt, rd, rs, rl, ni); j§= tj; 

nct, hut.t, sule vt die kana veta! scoe hitta. 
vt see ta a sema lave havet, tote han. 
ja, dce se vt, tote dau hma me. 
sa hcevde dat sag war pau bugen, a sa krobe dat pau fira 

/åter ~om' hot.t.lanet3. mcen snat 4  Am sa vore komna pau 
hm stan, sa borja dat a onra, es7  dat vore me ale. 
inte sanna dat la naen, sa dat inte jons; men da vcola 
endau nate sau got a vco veser pau sin scog. 

vet'n i wa? spe den klenaste laugt om lege. 
sule vt de kuna veta! spe hitta. 

vt see ta a hekna ete, tote han. 
ja, dce se vt, tote dau hma mc_. 
sa vco dar fajt am, som hdekna: 
an, 1woa, t14, fitba, fcem, se-eks. 
nct, da blam inte sy. 
sa vco dar am am, som Acekna: 
cm, jpv9a, tka, fika, fcem, sceks. 
nek, da bitit »de sy. 
sa vco dar am tre, som tbekna; a sa jek et lont ver: 
an, kwoa,tcm,  fa, fcem, seks. 
nct, da blam inte sy cendau; fo  je, den som ttcekna, han 

glomde altt a tco sag 5cel me a Acekntgen. sa stoe dat 
der a onra van. 

vet'n m tva? scoe den klenaste laugt om loge. 
nct, ht« sule vt do kana veta! scoe hma. 
vt se tco a Mim ncesetma m min smokask, a sa se 

vt Acekna Mena, tote han. 
ja, de se vt, tote datt hma mce. 
sa tocende dat nesema m smaet, ,clen aine cete (len anre. 

men sa vco dar ,f.,so, som hapa 9  te a prega" m sama hel, 
is snat _lat sa skole vekna bena, sa va) da_ la inte am sceks. 

7) OM. 	8) upprepning = det gjorde de inte; vanlig i halländskan. 

2., y öppna i, y (åt e, 0 till); a mellan e ock 6e; ce = vanligt ä; 
a (tall); a slutet a (tal); co mellan a ock a; a = vanligt å ;  0 
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g= ng; r uppsy. r; h, skorr. r; w = eng. w; 5 = sj. 

Nej, hur skulle vi det kunna veta! sade de-andre. 
Vi skola ta ock simma öfver hafvet, tykte han. 
Ja, det skola vi, tykte då de-andre med. 
Så häfde de sig ner på buken, ock så kröpo de på fyra 

fötter igenom hörlandet2. Men snart de så voro komna på 
andra sidan, så började de att undra, es 7  de voro med alla. 
Inte saknade de la någon, så de inte gjorde s; men det var la 
ändå inte så godt att vara viss på sin sak. 

Veten I hvad? sade den klyftigaste långt om länge. 
Nej, hur skulle vi det kunna veta! sade de-andre. 
Vi skola ta ock räkna efter, tykte han. 
Ja, det skola vi, .tykte då de-andre med. 
Så var där först en, som räknade: 
En, två, tre, fyra, fem, sex. 
Nej, det blef inte sju. 
Så var där en annan, som räknade: 
En, två, tre, fyra, fem, sex. 
Nej, det blef inte sju. 
Så var där en tredje, som räknade; ock så gick det laget öfver : 
En, två, tre, fyra, fem, sex. 
Nej, det blef inte sju ändå; för se, den som räknade, han 

glömde alltid att ta sig själf med i räkningen. Så stodo de 
där ock undrade igen. 

Veten I hvad? sade den klyftigaste långt om länge. 
Nej, hur skulle vi det kunna veta! sade de-andre. 
Vi skola ta ock köra näsorna i min smörask, ock så skola 

vi räkna hålen, tykte han. 
Ja, det skola vi, tykte då de-andre med. 
Så rände de näsorna i smöret, dn ene efter den andre. 

Men så var där två, som happades till att sticka i samma hål, 
ock snart de så skulle räkna hålen, så var där la inte mer-än sex. 

9) råkade. Jfr eng. hap ock to hoppen. 

a mellan ce ock a; ø slutet ö (bön); e öppet Ö (björn); a öppet 
öppet 0 (son); o slutet 0 (b0); u öppet u (hund); u slutet u. (ns). 

Sr. landsm. N. B. I. 	 44 
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t, 	1, n tjocka t, d, s, 1, n (rt, rd, rs, rl, ra); 	= tj, sj; 

dau vco da 	lau bie't am bute. a dr gau dat sy smau- 
lcentgana a loda cete 	(len syne cen t dene cloo. 

11 d. et vetnesmaul ve aujtas herasket. 

Berättaren talar Vessigemål (Årstads härad i mell. Halland), före-
dragandens eget mål; Sven Johan Hansson talar Asigemål (längre söderut 

J6, da vco nu sau, sa den dcetyne gamle Jon t balalokan 
lau &er t bceken. sa hcode han en mau, som hatte Mei, a sa 
am 	dote, 	som hade stsela, a dat feke nu koma te fonevco 
tig, fo cioman vele hco keda pau ho _ den gamle vco hornen 
om et'. a sa vco swcen Joan hconsen m bokstarp, han vco 
stcemde 	te vetne. 

sa skole fajt kel fram a sta, ho 	cia vco. mcen 
han blat sau kede, _ ja han kone ode sta att endaste or, udan 
han bcore kcosta sag nor pau golet a skole vtsa, hor goben 
lau dar i bceken. 

sa kalte dat fram smeta, a hon hcode aln 	glot 2  
pau armen, a dcen skreg. sa  sie jtsela: 

J6 — h's-'s-'s-'s-'s — da vco — h's-'s-'s — sam< — 
h's-'s-'s-'s — sa fcor — h's-'s-'s'-s — [hastigt:] lau, Jco lau 
&er m bceken —  

ne, da bio igen befe pau cleta viset. 
sa skole SIVCCIZ Joan hconsen fram a vetna. 'a sa 

fek en fajt gau aien. sen sco doman _te en: 
kom nu i hog ed'ns held, set at du igentig lege 	tel 

et igentig tar ifran vad du vet. 
sts boria swen Joan hconsen: 
se bcO'l ham altt vt am sod'n hcelia3  §ekelielb4  karp 

sa. mcen Jco te fod m sonekboid'n, et den, hcodom vt et pau da 
viset, sa vt audom farpst am frokost, da vel sia vt togom lide 

1) va, omkommen. 	2) barn. 	3) stygt, fasligt. 

y öppna i, y (åt e, 0 till); a mellan e ock te ; e = vanligt ä; 
a (tall); a slutet a (tal); a) mellan a ock cm; a = vanligt å; o 
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g ----- ng; r uppSv. r; h, skorr. r; W = eng. W; 5 = Sj. 

Då var där då blifvit en borta. Ock där gå de sju små-
ländingarne ock leta efter den sjunde än i denna dag. 

11 d. Ett vittnesmål vid irstads häradsrätt. 

på gränsen till Halmstads, härad i mell. Halland), hvaremot dommaren 
naturligtvis skall anses tala högsvenska. 

Jo, det var nu så, så den där gamle Jon i Ballalyckan 
låg död i bäcken. Så hade han en måg, som hette Bertil, ock 
ei dotter, som hette Cecilia, ock de fingo nu komma till Skönevad 
ting, för dommaren ville ha reda på hur den gamle var kommen 
om det 1! Ock så var Sven Johan Hansson i Bökstorp, han var 
stämd till vittne. 

Så skulle först Bertil fram ock säga, hur det var. Men 
han blef så rädd, så han kunde inte säga ett endaste ord, utan 
han bara kastade sig ner på golfvet ock skulle visa, hur gubben 
låg där i bäcken. 

Så kallade de fram Cecilia, ock hon hade en liten glutt 2  
på armen, ock den skrek. Så säger Cecilia: 

Jo — hyss-s-s-s-s — det var — hyss-s-s-s — så — 
hyss-s-s-s — så far — hyss-s-s-s — [hastigt:] låg, ja låg 
död i bäcken — ss-s-s-s-s-s I 

Nej, det blef ingen besked på detta viset. 
Så skulle Sven Johan Hansson fram ock vittna. Ock så 

fick han först gå eden. Sen sade dommaren till honom: 
Kom nu i håg edens helgd, så att du ingenting lägger till 

ock ingenting tar ifrån hvad du vet. 
Så började Sven Johan Hansson: 
Se Bertil har alltid varit en sådan räligt3  skicklige' karl 

så. Men jag är född i söderbygden, ock där hade '4 det på det 
viset, så vi åto först en frukost, det vill säga vi togo litet att 

4) skicklig hygglig, vänlig. 

a mellan ce ock a; Ø slutet ö (bön); 	öppet ö (björn) ; a öppet 
öppet 0 (soU); o slutet 0 (b0); a öppet u (hund); u slutet u (hus). 
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t, q, j, i, n  tjocka t, d, s, 1, n (rt, rd, rs, rl, rn); §= tj, sj; 

bida i, igan vi ekom ud a slo, a sa sa dceh fham klokan 
§yi sa veo da can fhokost, a sa klokan eleva san vco da da-
ve-  h, a sa klokan tu sa vco da mida, a sa fham 
klokan fcem sa vco de. mehaftan; a sa nauh, vi hcodom slant 
ifh,au vos5  a komom hem, san fekom vi kwcelsmond. men het, i 
skobajd'n hceh bhuga dat inte san; fah ht cecla dat fast fhokost 
a sa daveh a sa mida a sa kwelsmcod. mcen s bhuga 
dai wcohken mahnbid cela mehaftan, a da Welt, yco e. 
§zt te auhnig. 

ya far be vitnet hala scey te saken, sco domag. 
yco, se baht'l hcoh altz vigd am socl'n hcelta §ekelieh, ka 

sa. sa vco da on maefyn, sa kom bothel a gauane 
mcen se nu hcoh da vicht pau da, viset, 'sa leta §ahselta6  kh,iatuh 
hco i -ala •vahdelia tieh yoht skcoe patt vauh,a ceyeh,, fah, nauh, 
yco kom a dceigane7  flottet kohaven, sa san ya) tydelet, 
dat humle vuht ige, fah, da vco h,oga ve haga. 

Dommaren: deta hw ju inte hit! 
yco, se baht'l hcoh alti vuht can sad'n 'beim §ekelteh Uh, 
san am manen san kom baht'l a gauane, a sa stelt, 

han, da va) san a san me fon'h. a dan vco da, kan veda, 
tgentig ånt aJaha, cen vi metom je vos te dhcegse 
a taga. a han gco vos Jy) syba, zgan vi yekom, a sa 
nauh vt hcodom higt ifhau vos, sa fekom vt j§o syba.• a sa om 
sandan sa skole goben beghavas, kan veda, 	dan fekom 
vi wcoh, sin bhg,siva kwahs ave/ kagan a j„so syba te 
dat; a sa nauh vt kondom begh,avt :n, sa to baht'l in vos 
sagnastuan a fcegna vos •hektit •hygelit. ft9h baht'l hcoh 
altm vicht am sad'n helia §ekelieh, kah, sa. mce tho vi hcodom 
laugt a gan, fa h vt hcodom aveh, can mil te hkan. 

A. BONDESON. 

5) slutat att slå. 6) Lilla Kjershult är en by i Drängsered socken; likaså 
Bökstorp. Skönevad är Årslads härads gamla tingsplats i Vessige socken.  

y öppna i, y (åt e, 0 till); a mellan e ock ce; ce = vanligt ä; 
a (tall); a slutet a (tal); co mellan a ock a; a = vanligt å; 0 
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g = ng; r uppsy. r; skorr. r; W = eng. W; 5 = Sj. 

bita i, innan vi gingo ut att slå, ock så så där fram[åt] klockan 
sju så var det en frukost, ock så klockan älfva så var det dag-
yard, ock så klockan tu så var det middag, ock så fram[åt] 
klockan fem så var det merafton; ock så när vi hade slagit 
ifrån oss5  ock komme hem, så fingo vi kvällsmat. Men här i 
skogsbygden här bruka de inte så; för här äta de först frukost 
ock så dagvard ock så middag ock så kvällsmat. Men så bruka 
de hvarken morgonbit eller merafton, ock det tycker jag är 
skit till ordning. 

Jag får bedja vittnet hålla sig till saken, sade dommaren. 
Ja, se Bertil har alltid varit en sådan räligt skicklig karl 

så. Så var det en morgon, så kom Bertil (ock) gående — 
men se nu har det varit på det viset, så Lilla Kjershults6  kreatur 
ha i alla evärdeliga tider gjort skada på våra ägor, för när 
jag kom (ock) dängande 7  neråt kohagen, så såg jag tydligt, 
de hade varit inne, för det var roka vid roka. 

Dommaren :  Detta hör ju inte hit! 
Ja, se Bertil har alltid varit en sådan räligt skicklig karl 

så. Så om morgonen så kom Bertil (ock) gående, ock så säger 
han, det var så ock så med far. Ock då var det, kan veta, 
ingenting annat att göra, än vi måtte ge oss till Drängsered 
ock ringa. Ock han gaf oss två supar, innan vi gingo, ock så 
när vi hade ringt ifrån oss, så fingo vi två supar. Ock så om 
söndagen, så skulle gubben begrafvas, kan veta, ock då fingo 
vi hvar sin brödskifva tvärs öfver kakan ock två supar till 
den; ock så när vi hade begraft honom, så tog Bertil in oss i 
sockenstugan ock fägnade oss riktigt hyggligt. För Bertil har 
alltid varit en sådan räligt skicklig karl så. Må tro vi hade 
långt att gå, för vi hade öfver en mil till kyrkan. 

A. BONDESON. 

7) dänga gå fort med långa steg. 

a mellan ce ock a; Ø slutet ö (bön); 	öppet Ö (björn); a öppet 
öppet 0 (SM); o slutet 0 (b0); zt öppet U (hund); u slutet u (hus). 
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fy, f = tj ; ily = dj; k, g vanligt k, g;3., g framflyttade (preepal.) k, g; 

Från Skåne. 
12. am hcevan, bonan o dhagan. 

»Nedanstående, gamla ock vidt kringspridda, saga meddelas här ord 
för ord såsom den blifvit berättad af en bonde i Hörby socken, Frosta 
härad ock Skåne. Uppteckningen angifver således ej mindre den nakna 
händelsen, sådan den genomgår alla öfverlemningar af sagan, än äfven 
egendomligheten i skånska allmogens sätt att uppfatta ock utbilda en 
slik lamning, samt därjämte uppteckningsortens mål, så i ord som 
talesätt (dels af skånska, dels af skånsk-svenska, dels af blott högsvenska 
ord), ock, hvad minst bör förbises: skåningens sätt att föredraga. 

Man lärer finna, att han är, i sistnämde omständighet, fult för 
fullo nordbo: frisk, rättfram, full af lif : ojämn, fåordig, sakta, stundom 
tyst talande (liksom skogen!). 

Med få ord: vår skånska folkberättelse — på hvilken det ofvan 
(vidt eller bredt) sagda kan i sin mån lämpas — framlägges här så dan 
den lef ver hos folket». 

På detta sätt inleder RIKARD DYBECK den folksaga, meddelad af 
magister FRITZ ROLF ASK, som han trykt i Runa för 1848, s. 38-42, 
ock som här nedan återgifves. »öfversättning, ordförklaring, anmärkningar 
ock annat sparas», fortsätter han, »för en liten samling af sagor på 
svenska landskapsmål, hvilken samling nästa år skall utgifvas», men som 
mellertid aldrig utkom. Sagan intogs sedan med svensk öfversättning 
i den af J. G-. CARLEN utgifna Svenska familjeboken II (Sthm 1851), 
s. 7-15, samt med tysk öfversättning i FIRMENICHS Germaniens vOlker-
stimmen III (Berlin 1854), s. 838-842. Då mellertid alla dessa tryck 

de va en bona, sam skola go i mahkani o hoga bhcena,2. 
nen, han kam ap et shiya3, so ho_hde, han po vstan et 
yyjyalit 4  lada, liasam de hada vad nQ12 s14n6  cela en hma 

bamasng, feh, o 	se6. so  je7  bonan bed o skola set, va de 
va; do ko dah en ston, dagga fle,i Agans. bonan ttta 
ty o fe4  sca oit'Ahad o Hat so h&deir,, so han sphcont )° tektga. 
dhagan ba nam", ad han skola va so gQ o jcelpa ,_,tt ud dea- 

l) skogen. 2) ved. 3) eller stg.a. 4 ) eller yy4alit ömkligt. 5) slagen. 
6) till att ge sig, jämra sig. 7) eller pt, pg. 8) Ordet kullan (kulan) 
som DYBECK har, är ej bekant på orten. 6) eller e, Ny. 

2,, y öppna i, y (åt e, o till); a mellan e ock ce; (e vanligt ä; a 
(tall); a slutet a (tal); co mellan a ock a; a = vanligt å; o öppet 0 
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g = uj (n mouilMe); g = ng ; 	skorr. r; w =  eng. w; j= sydsv. sj. 

Från Skåne. 
12. Om räfven, bonden ock draken. 

nu äro föga tillgängliga, omtryckes sagan, som vid landsmålsföreningarnes 
fest föredrogs af Friherre Dipanou, här å nyo, så mycket hällre som 
vi lyckats få hänne på ort ock ställe öfverflyttad till landsmålsalfabetets 
noggrannare beteckning. 

Denna öfverflyttning är värkstäld af fil. kand. N. °uhu, som dels 
förut vistats ett par år på kondition i Hörby, sagans hemort i dess här 
gifna form, dels nu särskildt genom muntligt meddelande med ett par i 
socknen födda bönder skaffat sig för omskrifningen nödiga upplysningar. 
Målet äger i vissa fall dubbla former jämte hvarandra, lika godkända af 
bruket. Af sådana former är den ena intagen i texten, den andra med-
delad i not. Särskildt växla preepalataler ock dentipalataler: b• ock jy, 
g ock d" (men icke k, ds). Aksent är i flerstafviga ord utsatt, så ofta 
ordets första stafvelse icke har gravis (med åtföljande leviso). 

Högra sidans text är aftrykt efter Runa. I de icke få fall, där 
den nya texten i ljud ock former, ock äfven ordförråd, från denna senare 
afviker, bör naturligtvis den nya anses för den pålitligare. Några af 
skiljaktigheterna kunna bero på olika tid ock några möjligen på olika 
mål inom samma socken. DYBECKS text återgifves här med alla sina in-
konsekvenser ock en del tämligen uppenbara fel utan annan förändring, 
än att några tryckfel blifvit rättade. 

*) Efter KOCKS terminologi i hans Språkhis% una'ersökn. om svensk akcent. 
Lund 1878. 

De va en bone, som skulle gå i marken' å hugga bränne2. 
Når han kom opp ett stiche, så hörde han på afstånn ett 
yntjelit läde, liasom ded hade vad nån slaven5, ella en quinga 
i barnsnö, för å ge 5i6. Så ge bonen borrt å skulle se va de 
va; då lå der en stor Drage inge i kullan8. Bonen tittade 
ing, å fich se ojured å ble så rädder, så han språnt" tebaga. 
Dragen ba'nom 11  adt han skulle va så go å hjelpa'n ud der- 
") äfven sphcog sprang. n) honom. Här kunde man också förmoda 
k _n et9  ;  men icelpa nem längre ner kan endast förklaras så att 
neon är förkortning för honom. 

mellan ce ock a; 0 slutet ö (bön); 0 öppet Ö (björn); a öppet a 
(80/1); 0 öppet 0 åt ö till; o slutet 0 (b0): u slutet u (118); u = fr, 011. 
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frau12. nct, sa bonän, du bidek me! men dkagan sa, ad 
am han vela baka jelpa nam dakfkau, so vele, han joka ,n so 
gat jcn. bonan je do tektga o to stciinan fhau holad, so 
diagan kam ud. o dkagan klit& sin fkcelsaka" so, ad han 
bed an i agkalan14. tkoda ja inta ded, s bonan, ad du 
skala bida me, fek södan slit yonek ja. dkagan svah,a, 
ad gat de tonas cilti mo ont. de va loin, svaka bonan, 
fek am non j" me gat, so ska ja Jona ,n gat vc'en, o do 
fao vi soga damma i sagan, sa bonan. de e ja nöydek 
mo, sa dhagan; o dt foldas 'talad vc'ejan. nek di nu hada 
geod et stifya, so je dak et gamalt og 15  o bed i tuehna 16. 
so sa bonan te gfgad: hadn ska gat bel4nas mce? nice ont, 
sa irgad. hek kan du s 18  ded? sa bonan. jo, feh e ja 
og o tykl9  dit fh,est, so fot ja go fa; mon sin ja blav. 
gamal o inta tyk main., so feoh ya go o swolta". dok 
fe bonan inta nod mcehal. — sin je di lchert, ?Mad; do 
mota di et feoh, sam j o bed po mcikkan. do sa bonan 
te fkkad: had ska gat belönas  mce? mo ont, sa fkkad. 
hek kan du si ded? sa bonan. jo  fe am sam»  akan feok 
ja go o boka mit to 21 ; mcen nek liösen kimeh, feok ja go 
o fhysa, få, do ta di töad eo me. — s ii je di lchnek ?Mad; 
do fe bonan syn po en gamal !bov, sam je o luska22  
boskana. so sa bonan te dkage,n: ina hcek et lida gkan, mon 
ja 	go k beht. 	do sphi'yek, bonan baht te h,chvan o voya23  
nam i okad o sik te ,n: bi ad gat ska belimas mce gat, so 
ska du fe ciii o mina nyaste," gkisa o att eo mina ligasta 
lam o un eo mina ghanasta. jcesliya, ja hak po min geoh. 
hen, ska ja do joka? s  hckvan. jo, mod me po vc'ejan, fek 
ja hak en dhaga o ghola mce hcek hona". ja, sa hckvan. 
nek di nu hada geod et stiga, so moda26  di kchen. go 
da, migal, sa bonan; tak, sa kdvan. had ska gat belimas 
12) eller dark,A40. 	13) Ordet fh,ceisaka nyttjas blott i biblisk mening; 
uttrycket borde varit: lonta _n. 14) benet. 15) eller odj. 16) tufvorna. 
17) hvad; äfven ha. 181 säga. 16) förmår; ty, tydde, tytt. 20) eller 

i, y öppna i, y (åt e, 0 till); a mellan e ock e; e vanligt ä; a 
(tall); a slutet a (tal); co mellan a ock a; a = vanligt å; o öppet 0 



221 	SKÅNE: OM R ÄFVEN, BONDEN OCK DRAKEN. 	667 

=  nj 	monink); g = ng; t,.= skorr. r; w =eng. iv; 5= 6,dsv. sj. 

frau. »Näei,» sa bonen, »du bider mej !» Men dragen sae, adt 
om han ville bara hjelpa 'nom derfrau, så ville han göra'n så 
gott igen. Bonen ge då tebaga, å to steinen frau bolled, så 
dragen kom ud. Å dragen lönte sin frälsare" så, adt han 
bed'en i ånkelen". »Trodde ja inte ded», sae bonen, »adt du 
skulle bida mej, för såddan släjt känner ja!» Dragen svårte, 
adt gott de lörtes allti mä ont. »Ded va löjn!» svårte bonen, 
»för, om nån gör mej gott, så ska ja göra'n gott igen. Då 
fan vi stiga dommare i sagen», sa bonen. »De e ja nöjder 
mä», sae dragen, å de följdes udad väjen. Når de hade nu 
gaud ett stiche, så ge der ett gammelt tig å bed i tuorna". 
Så sa bonen te öget: »had" ska gott belönas mä?» >)Mä ont», 
sa öget. »Hår kan du sia" ded?» sa bonen. »Jo, for e ja 
ung å tyer" dra frist, så faur ja go föa, men sin ja bier 
gammal å inte tyr mera, så faur ja gau å schvälta». Där 
fich inte bonen nåt mähåll. — Sin gich di länger udad; då 
mötte di ett faur, som gich å bed på marken. Då sa bonen 
te fauret: »had ska gott - belönas mä?)»)Mä ont», sa fauret. 
»Här kan du sia ded!» sa bonen. »Jo for om sommaren faur 
ja gau å bära mitt to 21, men når hösten kommer, faur ja gau 
å frysa, for då ta di toed å me)). — Sin gich di länger udad; 
då fich bonen syn på en gammel räf, som gich å luska 22  i 
boskanna. Så sa bonen te dragen: »bia här ett lide grån, men 
ja gaur borrt». Då springer bonen borrt te räfven å hvyska" 
'nom i tirad, å sir te'n: »si adt gott ska belönas mä gott, så. 
ska du fau en å mina ligaste24 grisa å ett å mina ligaste 
låmm å en å mina grannaste gäslinga, ja har på min gaur». 
»Hår ska ja dau göra?» sa räfven; »jo, möd mej på väjen, for 
ja har en drage å gräla må här hänne 25». »Ja», sa räfven. 
Når de nu hade gaued ett stiche, så möda" di räfven. »Go 
da Michel!» sa bonen; »tack!» sa räfven; »had ska gott belönas 

svcelta. 	21) tt2-- subst. n. ull. 	22) luska promenera, gå makligt ock 
bekvämt. 23) hviskade. 24) likasi bäst; lik adj. bra, duglig. 25) här 
borta. 26) möta. 

mellan ce ock a; 0 slutet _ ö (bön); 5 öppet Ö (björn); a öppet a 
(son) ;  é öppet 0 åt ö till; 0 slutet 0 (bo) ; u slutet u (hus); u -_,- fr. OU. 
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mo? sa bonan; mo gat, sa kchvan. nu  ha vi keogad" po 
den hota damaka,n, sa bonan, o nu ska ja vol ha keda po 
min ~pakt". Avan vela do ha o vada, had di tkotas 
am. do svaka bonan, ad han hada yolpad dkagan ud eo et 
hol dok hona i bcikiad. o stkats bed han me, de va vol 
inta het? nce, kcien hcblek, sa kdvan. ja vel go o tita, 
an't de e sant ni Sik. so foldas di 	o nek di do 
kam te holan, tita hckvan ij o så, ad han inta fe 
ham date zya. ded ska du feo sai, 4ct diagan o khob so 

helan. do wyjyan kckvan ad bonan, ad han skola 
tk,ila stdinan fet ho'lad, sam han eisa joka. nu  blm diagan 
yga en gag int7t 30, o kdvan vela ha betrilny fett de han 
vad abekdtm. mon bonan vela inta foba mo himad o ji nam 
di lovade, lcegekbidaita32. no, sa bonan, du feok sel 33  løba 
hem o hcelsa fkau me, so feok du va dak e lovad. Av« 
han lob eostdc, o ncpt han kam te gc5okan, tak han vc'ejan te svina-
husa,d; dt va Man mo en hal snos" bka gwsa. 'Khan hcelsa 
fkau bonan, ad han skola ha can eo hansas35  ligasta ghisa. de 
kan du vol fao, sa san, men la me lcesa fest. jok ded, 
sa 4van; h4hpo 3° sdan &Hak se po onan o dko te o shiga 
do kam dak en hatt snos gkisabydzya nj i svinahusad, o 
os" inta kciman tad te o spkiya dakfmiu, hada han blaid te 
en man,anmadn. sin je Advan te geosahload o vela ha lida; 
lzcelsa so po goosan, sam va man ya dom, ad han skola 
ha can eo hans gkanasta, josltya. de kan du vcel feo, sa 
geosan, mcen vi e so moga,da39, so vi behka to" vas fest. 
jan ded do, sa kchan. geosan je do mce hada gosa-
lyan" ud i chiman, sam lo ve g•joh,an, a 'Khan jQ mce te 
dciman o venia po toyoyan42, ad han mata fao ld o aida. 
men geosa,n ba nam bia, te di kam. te lans. dc ek so kckva,n 
se eisa bedkdn. do 'e han hcen te fookahusad o kam iy 
27) eller kaugad råkat. 29) Ordet vedgrpart är obekant på orten. Ha reda 

= få fatt i eller få bukt med. 29) eller viy4a. 30) ännu d. v. s. 
en gång till. 37) advokat. 32) eller iceb'ett,-. 33) själf. 34) ett halft tjog 

i,, y öppna i, y (åt e, 0 till); a mellan e ock ce; ce vanligt ä; a 
)tall); a slutet a (tal); CO mellan a ock a; a = vanligt å ;  0 öppet 0 
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må?» sa bonen; »mä gott», sa räfven. »Nu ha vi raugad på 
den rätte dommaren!» sa bonen, »å nu ska ja väll ha rea på 
min vederpart 28!» Räfven ville då ha å veda, va di trättes 
om; dan svårte bonen; adt han hade hjolped dragen ud å ett 
hol, där hänne i barrjed, »å strais bed han me, de va väll 
inte rättb»)Nä, katten häller!» sa räfven, »ja vill gau å titta, 
om ded e sannt, ni skr». Så följdes di ad, å når di dan 
komme te kullan, tittade räfven ing, å sa att han inte fich 
råmm där inge. »Ded ska du få se!» sa dragen å kröb så 
ing i kullan. Dau vinkade räfven åd bonen, adt han skulle 
trilla steinen for holled, som han osse gjore. Nu ble dragen 
inge en gång intim, å räfven ville ha betalning for ded han 
vad abekat"; men bonen ville inte följa mä hemad å gi.'nom 
de löfvade läeherbidana. »Nä», sa bonen, »du faur säl 33  löba 
hem å hälsa frau me, så faur du vad där e löfvad». Räfven 
han löb åsta, å när han kom te gauren, tar han väjen te svina-
hused där va soen mä en hal snes" bra grisa. Räfven hälsa 
frau bonen, adt han skulle ha en å hanses ligaste grisa. »Ded 
kan du väll fan», sa soen, »men lä me läsa fäst». »Gör ded» 
sa räfven; harpå" soen sätter se på ännen, å dro te å skriga. 
Dau kom där en hel snes grisabyttinga ing i svinahused, ä 
ess" räfven inte tad te å springa derfrau, hade han bleed te 
en måronmad 38. Sin ge räfven te gauSahuset, å ville ha lide; 
hälsade san på gausen, som va man öfver dom, adt han skulle 
ha en å hans grannaste gäslinga. »Ded kan du väll fau», sa 
gausen)), men vi e så mögeda 39, san vi behöfva to" voss fäst;» 
»gören ded dau», sa räfven. Gausen gich då mä hela gausa-

.1yngen 4' ud i dammen, som lå ve gauren, å räfven gich mä te 
dammen ä väntade på toningen 42, adt han måtte fan lid å eda. 
Men gausen ba 'nom bia te di kom te lanns. Där snu räfven 
se osse bedran! Då gich han hän te faurahused, ä kom ing 
(men när hon skriker, komma flere). 	35) eller hansa. ,  36) hvarpå. 
37) om. 38) frukost. 39) eller mgdjada  = smutsiga. 40) två, tvätta. 
41) gåsahopen. 42) tvagningen. 

mellan e ock a; 0 slutet ö (bön); 	öppet Ö (björn); a öppet a 
(son); e öppet 0 åt ö till; 0 slutet 0 (bo); u slutet tt (hus); u = fr. ou. 
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te vdhan 43  o helsa fnau bonan, ad han skola ha att eo hans 
ligasta lam. vtban svann: de kan du vcel foo, men di e 
so spea, o ja thon,, am du Jan me s(el, so foon du lid o toga 
po. de e ja nojd mce, s ncbvan. ha do inta bneitam, 
sak vcban, ska ja visa de po gat Im90: han e en li," udaneim ; 
am ja spni'yen ap po den å du blam, neanfen o gaban, lenast, 
so ska ja spniya i de, so skpen du o toga. dchnice va 
ncbvan nOclen,. nctvan sto neanfen, o van spncont" so fnest 
te ',Khan, ad han mesta ala fnamtcenan o kila nona slav" 

do fenstå Avaii, ad han hada iyan 4.047  mce sneolhedan", 
bonan, sam va i sOvan49  o hog bn,cena hada dan, kam 

hem te kvcblan o fneoga" kviyan, am hon hada satt te non 
nev po g4onan am dan. ja han vest ded! sa kviyan. han 
han feod nod hcen? sa bonan. nce de kon ja inta, sa kviyan. 
ya mcen ja tnon,, ad han lunta po v°ona" jces i not. ja ved 
iyan bcbden, neo, cen ad vi foon slaita dom o ta te stan i månas 
o selja dom. pinan ded, sci kviyan. do slajta di en tnc'eti 
st if yaii. am otamaul 52  skola bonan mod stan, o nckvan.  hada, 
god po skavcijt 53  am nåt'n o hgnda, hen de je te i g4onan. 
ni  bonan do va naisafcent, je Ackvan i fanvcey o la se mit po 
«kom,. ni do bonan kam konanas, sig han ap yad" o fe 
sat nevan lijja55  po vdyan. bonan han tnoda hdvan va dg, 
geon, so hen o lcget nam ya nampan me snentanevan" 
toltna57  nap. men han ngnda se inta, do to bonan nam 

nakan o kasta ,n bag po lcisad. san je han o sov o 
emc'elamti" hada ndvan got po se te o aida man,anmad; so1j1a, 
so ud de ligasta, sam fans po ic'esan : geimpan o bn4stad, o 
sin to han nona po nakan o ha te en an maulti. men 
bonen soo59  inta ceta sit las, udan Minda te tonad". non, han 
kam did, so han eta lcisad o blai vansa, ad Av«, va vceig-61 ; 
men han' kona do inta scelia nod e° de donna; tidan sam han 
43) väduren, baggen. 	44) lid backe, sluttning. 45) sprang. 	46) gag.  
47) eller kjg'a. 48) eller snaul-. 43) eller skovan. 50) eller fn,auga. 
51) eller vauna. 52) tidigt på morgonen. 53) vakt, lur. 54) ögat. 55) eller 

i, y öppna i, y (åt e, 0 till); a mellan e ock ce ; ce vanligt ä; a 
(tall); a slutet a (tal); co mellan a ock a; a = vanligt å; 0 öppet 0 
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te vären" å hälsa frau bonen, adt han skulle ha ett å hans 
ligaste lånarn. Våren svarte: »ded kan du väll fan, men di e 
så späa, å ja tror, om du tar me säl, san får du litt å tugga 
på». »Ded e ja nöjd me», sa räfven. »Ha dau inte bråttom», 
sa vären, »ska ja visa de på gott rå: här e en li" udanom; 
om ja springer opp pau den, å du bier neanfor å gabar frist, 
så ska ja springa i de, san slepper du å tugga». Därrne va 
räfven nöjder. Räfven sto neanfore, å vären språnt" så frist 
te räfven, adt han meste alla framtännen å trilla nåna slav" 
ikring. Då förSto, räfven, adt han hade ingen lycka mä snålheden. 

Bonen, som va i skåfven å hoggde bränne hela dan, kom 
hem te qvällen, å fraugade quingan om hon hade sett te nån 
räf på gauren om dan. »Ja har vest ded!» sa quingan; »har 
han fåd .nåd här?» sa bonen; »nä de tror ja inte», sa quingan. 
»Ja, men ja tror, adt han lurar pau våra gäss i nött; ja ved 
ingen bätter rå, än adt vi får slaita dom, å ta te stan i måren, 
å sälja dom;» »gbren ded)), sa quingan. Då stakade de en tretti 
stichen. Om ottemål52  skulle bonen mod stan, å räfven hade 
gåed på skavait 53  om nötten, å hörde hår ded gich te i gauren. 
Når bonen va dan resefäri, ge räfven i forväj å la sej mitt på 
väjen. Når då bonen kom kjörandes, slo han opp övat" å fe 
se räfven ligga på väjen. Bonen han trodde räfven va dö; 
gaur så hän å lägger 'nom öfver rornpen rnä snärtarefvan" 
tåTtre57  rapp. Men han rörde se inte. Då to bonen 'nom 
i nachen, å kasta'n bag på lassed; sin gich ban å söf å kjörde. 
Mellomti" hade räfven go ti på se, te å edvmårenmad; sögte 
så ud ded ligaste, som fåns på gässen: gumpen å brösted; å 
sin to han nåna på nachen, å ha te en annan rnaultid. Men 
bonen san inte ätte sitt lass, utan kjörde te torred". Når han 
kom did, san han ätte lassed, å varsnade, adt räfven va väch; 
men han kunde då inte sälja nåd å de därna, udan som han 
Iva. 56) pisksnärten. 57) två eller tre några 59) mellertid. 59) eller 
squ. 60) torget. 61) eller vceb• borta. 

mellan ce ock a; 0 slutet Ö (bön); est öppet Ö (björn); a öppet a 
(son); 0 öppet 0 åt ö till; 0 slutet 0 (bo); u slutet u (hus); u =  tr. On. 
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hada lidad pdva, Mfte, han nod stagyas,n, fes han skola be-
s16o62  nona yul. mcelesti mcens bonan va i stan, hada mijral 
seogad vds,yan i s7Øvan, o han bas, sina jes po nakan. do 
helga di po hesdndsa, o svan festcilta fes vdsian, hes han 
hade, bekeimad sin fs6kost, o am vcisye,n vela lya hanam ad", 
so kona han (isa kama te ltd o leyva ve" (fes han va 
udsvate,n). sin festedta, /Av« sin pasc5a68, hes han hada, 
lusad bonan, o sa te vcisyan, ad am han vela go o lega se 
P0 «klan am kvdlan, nes, han tsoda bonan kam tebciga, o 
tola et pas sncestasap, so kona han feo aida ded, sam 4cevan 
lomnad. 

mcen eo skaan blam, en vis! — bonan, sam kam i skam-
nivan ifs4u stan, fe sai vasan, lidja" po vdyan o koda de va 
sdvan tidn. nce du fån/ sa honan, du ska inte, *lusa me 
mats. to so den aina jasnstagan o je hcen o ldgesan 
ya idnan67  toltsa, tag, so da knaga i hes68  lem. vdsjan 
asa eostet o vela onan sodana slav (o kam vilyus, hada 
han se scel69). desckta om masanan vela ubvan ha ha makan-
mad, ye so te bonageos,an o pasa po nona &nes, sam 
bonan sada am o sam va apa i sbivan i et J.,sak o skola 
to se". do pasa svan peo o skola tad se fs6kost; ala dnesna 
ye i ha i sa po en smal stia" mcelam boskana, o hdvan 
sata se ve en kosnaboskan o vespa me sampan. mcen de 
bio inta bddes sen sampan bio hcevanas i boskan, o do han 
dito te o to den festa,72, so je sampan eo. svanskama se 
do fes te o ta flau, udan ye o bas dcen i m6nan73, o di ansa 
fe go i fse. nen han nu kam o bas einan i mönan, mota 

-han va'k)a ajcfn, o di hcelsa po hesdndsa. do sa vdsyan: 
du has alti mad, so du inta svc'eltes, de e ved bsa ded, mcen 
ded du vonad74  i dcen ona enan, has du tabad t han". svan 
bio med fescisiad ya et södant Oh o mainta po, ad han 
62) eller besletu. 63) åtlyda honom. 64) så kunde han också få något 
att lefva af. 66) Ordet histöida kännes blott från folkskolan. pasaja 

fr. passage; i andra mål pafås. 66) eller liga. 67 ) länden, kors- 

k, y öppna i, y (åt e, 0 till); a mellan e ock c e; ce vanligt ä; a 
(tall); a slutet a (tal); co mellan a ock a; a =-- vanligt å; 0 öppet 0 
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y = nj (n mouiNe); g = ng; i,,= skorr. r; w = eng. w; j= sydsv. sj. 

hade lided pänga, köfte han nåd stångjern, for han skulle be-
slå nåna jul. Mellomti mäns bonen va i stan, hade Michel 
raugad varjen i sköfven, å han bar sina gäss på nacken; dau 
de hälsa på hårandra, å räfven fortalde for varjen, hår han 
hade bekommed sin frokost, å om varjen ville ly hanom ad 63, 
så kunne han osse komma te litt å löfva vä" (för han va 
udsvalten). Sin fortalde räfven sin historia", hår han hade 
lurad bonen, å sa te varjen, adt om han ville gå å lägga se 
pau väjen om qvällen, når han trodde bonen.  kom tebaga, å 
tåla ett par snärtarapp, så kunne han få eda ded, som räfven 
lemnad. 

Men å skaen bier man vis! — Bonen, som kom i skom-
ningen ifrå stan, fich se varjen ligga på väjen, å trodde'n va 
räfven ig6i. ))Nä du faen!» sa bonen, »du ska inte lura me 
mera!» To så den ena jernstången, å gich hän å lägger 'en 
öfver lännen 67  tåTtre tag, så de knagade i hår" lem. Varjen 
asade åsta, å ville ungan såddana slav (å som villjyr hadade 
han se säl"). Derätte om måronen ville räfven osse ha måron-
mad; ge så te forre bonagaur, å passa på nåna änner, som 
bonen rådde om, å som va oppe i sköfven i ett tjarr å skulle 
to sen Då passa räfven på, å skulle tad se frokost; alla ännerna 
gich i ra i ra på en smal stie" mellom boskanna, å räfven 
satte se vä en tjörnebosken, å vispade mä rompan. Men ded 
ble inte bäder, än rompan ble hängandes i bosken, å då han 
dro te å to den fåsten, så. gich rompan å. Räfven skamma se 
dan for te å ta fieer, udan ge å bar den i mungen 73, å de ånre 
fich gau i fre. Når han nu kom å bar ånnen i mungen, mötte 
han varjen ignn, å de hälsade på hårandra. Då sa varjen: 
»du har allti mad, så du inte schvälter, de e väll bra ded, men 
ded du vungedn i den ena ännen, har du tabat i hin76». Räfven 
ble möd förargad öfver ett såddant or, å mente på adt han 
ryggen. 	68) byar. 69) Flvad denna anmärkning betyder, är svårt att 
säga; troligen ligger i den ett fel. 70) stig. 71) törnbuske. 72) nämligen 
den första anden. 73) munnen. 74) vunnet. 75) den andre. 

mellan e ock a; 0 slutet Ö (bön); "o öppet Ö (björn); a öppet a 
(son); 8 öppet 0 åt ö till; () slutet 0 (bo); u slutet u (hus); u =fr. OU. 
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jy, ,I§ =4; Jj = clj; k, g vanligt k, g; 1j, g framflyttade (pranal.) k, g; 

skola vol yelpa _n fett södan 5uga76 . dan ceta am mahanan 
je hchan te §on feh te o soga, am han hata nona eolahol 77 , 
sam han th,ocla se luta nona smeo taska cela nod anad, 
sam di kona kastad po isan. so  hata han en 81:4404 task, 
sam han to o bcont fast ve hampan; o so te o asa eostå mce _n. 

neh han kam do te §okdnte,n, so möcleh han vcihyan iydn, 
di helsa pö hehåndh,a. vcih,yan så: du halt, 'Vad, thOlt, ya; 
aldha e du udan bugafyla78  i ne men, sa Avan; be-

14voh, du nod, kan du (Sisa go o fi§a. hoj h ska ya do 
Jona? sa våhyan. jo, sa hchvan, ya halt, baha en ladan hampa-
ena, men, so högeh fi§an fast i an, nen, ya sode,d en tima 
cela nod ma'veh79. kan ya ygha liaso, so kanhc'enda ya kan 
åsa fi§a? ya vest ded, sa h,cevan, fen, du hah, llty0h kampa 
cen ya. vcihyan ye do ud po isan o hata et eolahol, sate, so 
hampan naah," i holad, o nen, han sodad en ston, so be,ygnta 
de o svia bha. do sled han te, so hampan je eo tcet ve. 
do blm vcinyan (im mce bey o mainta po feh se sel,  ad han 
inta skola s.ova, anan han hade, heogad hdvan o tont an fet 
gamal ost. je so po spoh ceta hdvan. mcen hctvan, sam 
&tt pasa po go foa, hada do sphonad z fehvcey o kam so 
te en hon, sam va mo thisatoym, so ad en spalt heycla 
apa o en nav1482  i bh4nan, men teimen. hoven hava 
spånan, sam laceyda apa i holad a kam so no/k, te vcinad, 
feh meone,n83  §enta, nem i Intiman, o hAvan thode, de va ost, 
sam han SQ0 date, natha po vcine,d. nen, nu vayan kam po 
sno" cete, hdvan, hata han åsa te bhÅnan o tita imam; 
helga so po majyal o fheoga, va han yohe, dat natha. 
jo, de ska ya si de, sa hd.van: ya idet ost. kan .ya feo en 
bad ,  me? sa vcihyan. ya ved inta, hej h de ska go foh, se, udan 
am du, sam e bd togahe, cen jq, spha'veh, ap i han spcinan, 
76) hjälpa honom fr sådan sjuka d. v. s. vedergälla hans hån. 77) ål- 
hål hål där ålarne gå upp ock kunna fångas. 	78) bukfylle, mat. 
76) mindre. 80) eller nr». 81) trissetyg d. V. s. vindspel (rulla heter 

a, y öppna i, y (åt e, o till); a mellan e ock ce; e vanligt ä; a 
(tall); a slutet a (tal); co mellan a ock a; a  =  vanligt å; 0 öppet o 
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= Ilj (n mouillee); g =ng; It skorr. r; W = eng. w; 5= sydsv. sj. 

skulle väll hjelpa'n for såddan sjuga". Da'n ätte om rnåronen 
gich räfven te sjön, for te å söga om han hitte nånna ålahoIl77,  
som han trodde se finga nånna smau toska ella nåd anned, 
som de kunne kåstad på isen. Så hitte han en surer tosk, 
som han to å bång fast ve rompan; å så te å asa åsta mä'n. 

Når han kom då te sjökånten, så möder han varjen igen, 
å de hälsa på hårandra. Vaden sa: »du har fischad, tror ja; 

allri e du udan bugafylle 78!» »Nä men», sa räfven, »be-
höfver du nåd, kan du osse gatt å fischa;» »hår ska ja då 
gjöra?» sa varjen; »jo», sa räfven, »ja har bara en liden romp-
änne, men så hogger fischen fast i 'en, når ja såded en time, 
ella nåd minger"». Ånn ja gjöra fia-så, så kanhända ja kan 
osse fischa;» »ja visst ded!» sa räfven, »for du har länger rompa 
än ja». Varjen ge då ud på isen å hitte ett ålaholl; satte så 
rompan nör i hålled, å når han såded en stung, så begynnte 
de å svia bra; då sled han te, så att rompan gich å tätt ve. 
Då ble varjen arg mä beske, å mente på for se säl, adt han 
inte skulle söfva ingan han hade raugad räfven, å lönt 'en for 
gammal ost. Gich sau på spor ätte räfven. Men räfven, som 
allti passade på go föa, hade då sprunged i forväj, å kom så 
te en brung, som va mä trissetöj", så adt en spann hängde 
oppe, å en nöre i brungen — men tommer. Räfven hoppa i 
spannen, som hängde oppe i holled, å kom så nör te vanned, 
för Månen skente nör i brunnen, å räfven trodde ded va ost, 
som han san der nöre på vanned. Når nu varjen kom på 
sno" ätte räfven, hitte han osse te brungen, å tittade nör; 
hälsade satt på Michel å fraugade, va han gjore der nöre. 
»Jo, ded ska ja si de», sa räfven, »ja eder ost». Kan ja få en 
bid må?» sa varjen, »ja ved inte hår de ska gau for se, udan 
om du, som e lid tongare än ja, springer opp i hin spannen, 
det i Småland). 82) eller noha. 83) eller maunan. 84) sno = sökning:  
Sno efter något ifrigt ock oroligt söka efter något. 

mellan e ock a; 0 slutet ö (bön); 6 öppet Ö (björn); a öppet a 
(son); o öppet 0 åt ö till; 0 slutet 0 (b0); U slutet u (hus); U = fr. 011. 

Sv. landsm. N. B. 1. 	 45 
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Jr, ,f§ = 4 ;  d.7 = dj ;  k, g vanligt k, g; b', g framflyttade (preepal.) k, g; 

sam e apa, so kan du kama naik o ja ap. inkk yan tkoda 
kdvan en gag in i:A o ja sam han så. o de .lyb.as so,. 
ad Av« kam ap o vcikian naik; o nek bonan kam ud o 
skola vana sina kkeg 85, sad vcin„yan i buinan. knalt licenta 
do amdc5n86  fot 	shjya87  vtikon, sam me liej,sgvek o södant 
dcekna. 

mainiyan e nu so, ad miAal fibula se i ala besvdklihedek. 

85) eller bed.). 86) ammunition vapen. 



231 	SKÅNE: OM R ÄFVEN, BONDEN OCK DRAKEN. 	677 

y = ni (n mouill4); g = ng ;  h= skorr. 	w = eng. w; j= sydsv. sj. 

som e oppe, så kan du komma när, å ja opp». Varjen trodde 
räfven en gång inu, å gjore som han sa. Å de lyckades så, 
adt räfven kom opp, å varjen nör; å når bonen kom ud, å 
skulle vanna sina kreg, satt varjen i brttngen. Bonen hänte 
då amision 86, for adt sticha varjen, som mä hötjyfvor å såddent 
derna. 

Meningen e nu så adt Michel fridde se i alla besvärligheder. 

87) eller shbyt. 





NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM 011 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV. L 1/ 

Sörbygolmålet. 
Anmälan ock iakttagelser 

af 

AXEL KOCK. 

Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden samlad och ut-
gifven på Göteborgs och Bohusläns Kongl. Hiishållningssällskaps 
bekostnad af NILS FR. NILEN. [= Bidrag till kännedom om Göte-
borgs och Bohusläns fornminnen och historia. Bihang -1879.] Stockholm 
1879. P. A. Norstedt 8i Söner. VIII + 171 s. 80. Pris 2 kr.'). 

Bohusläns folkspråk har hitintils blifvit föga undersökt, 
ock man' måste därför med glädje mottaga ett så viktigt bi-
drag till dess utredning som det här ofvan anförda arbetet. 
Det är sin hembygds språk som förf. behandlat, ock hans ord-
bok visar, att han både grundligt studerat detta, ock att han 
till fullo äger de filologiska förutsättningarne för ett 'vetenskap-
ligt bearbetande af en dialekt. 

Sörbygdens härad är beläget i norra delen af Bohuslän på 
gränsen mot Dal ock utgöres af socknarne Krokstad, Hede 
ock Sanne — en trakt för hvilken stgn par prffirence är 

\ Uddevalla, byn åter Fredrikshald. Det är, såsom förf. i för-
ordet meddelar, målet i mellersta ock södra delen af Krokstads 
socken som lagts till grund för ordboken, fastän ord äfven 
anförts från de två, samma härad tillhörande grannsocknarne. 

I förordet redogöres vidare för ljudbeteckningen. Förf. 
har vid dennas uppgörande sökt taga hänsyn så väl till språk-
mannens fordran på noggrant återgifvande af uttalet, som till 
den större publikens önskan att slippa för många ovanliga 
bokstafstecken, ock han har, synes det mig, öfver hufvud på 
ett lyckligt sätt tillmötesgått dessa skäligen motsatta önsk- 

1) Anmäld af H. VENDELL i Finsk tidskrift för 1879, s. 490. Jfr 
ifven Sv. landsm. I, 267. 
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ningar. Kursiva bokstäfver användas för att angifva vokalernas 
s. k. öppna uttal; g-ljudet betecknas liksom i riksspråket dels 
med g, dels med n ock dels med ng; det i vidsträkta trakter 
äfven i den bildade klassens språk brukliga uttalet af rt, rd, 
rs, rn såsom t, j, , n, betecknas liksom i vår vanliga skrift, 
under det att samma bokstäfver kursiverade (rt, rd, rs) ut-
märka motsvarande kakuminala ljud (= t, d, s enligt lands-
målsalfabetet); dessa senare tecknar förf. äfven respektive med 
it, id, is ock n-ljudet med in, härvid följande den etymologiska 
stafningsprincipen. Däremot återger han landsmålsalfabetets 

öfver alt med c ock dess f med x. En tabell lemnar en 
öfversikt af de i målet förekommande ljuden, angifna med 
både landsmålsalfabetets ock den af förf. använda beteck-
ningen. Målets aksenter angifvas med de för riksspråket bruk-
liga tecknen ' (akut) ock ' (gravis); däremot lemnas läsaren i 
okunnighet om huru vida målet har motsvarighet till riks-
språkets exspiratoriska biaksent levis i enkla ord, ock icke 
häller framgår i allmänhet af beteckningen, på hvilken stafvelse 
biaksenten faller i sammansatta ord, när dessas senare led 
själf är sammansatt, t. ex. i ficesska-panakagal), gasda-paitoga. 
Såsom af det nämda inses, saknar förf:s ljudbeteckning konse-
kvens, något som naturligtvis ej häller eftersträfvats, men torde 
för öfrigt 'vara ändamålsenlig. Dock kan man anmärka att, 
då en större allmänhet helt vist icke använder ordböcker öfver 
landsmål, det i en dylik hade varit mindre behöfligt att upp-
offra konsekvensen för lättfattligheten; däremot torde förf:s 
alfabet vara synnerligen lämpligt vid upptecknandet af folk-
visor, sagor ock dylikt, en litteratur som kan påräkna en större 
ock mera blandad publik än ett lexikon. 

Omedelbart före den egentliga ordboken lennnas en öfver-
sikt af nominal- ock verbal-böjningen — kort men upplysande. 

I ordförteckningen angifves vid verben konjugationen, vid 
de starka tema, ock med tillhjälp af böjningsmönstren får man 
således fullständig kunskap om deras böjning. Vid substan-
tiven upptages genus, men däremot, underligt nog, blott undan- 

1) e, det tecken hvarmed vokalljudet i ordets andra stafvelse af 
förf. återgifves, ligger mellan landsmålsalfabetets e ock a, men återgifves 
här med a. Uttrycken akut 0 ock gravis (') använder jag i samma 
mening som är den brukliga vid angifvandet af riksspråkets akåentuering. 
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tagsvis pluralformen. Vid neutrer ock femininer vållar detta 
mindre olägenhet, då man väl af det s. VI anförda kan för-
moda att, när intet med afseende på deras böjning särskildt 
angifves, de förra hafva pluralis lik singularis, de senare i 
pluralis hafva -ar ock gravis på rotstafvelsen; däremot inser 
man icke, om ett mask. böjes såsom arm-etrmar eller såsom 
vceg-vceyar 1 ). Vid t. ex. veckodagarnes namn är dock pluralis 
sä,rskildt angifven (utom vid minda): tista-tistarar o. s. v.; 
d. v. s. att till den ursprungliga pluralformen (da dag, pl. da'r 
ock dar) har pluraländelsen -ar å nyo blifvit lagd, en utveck-
ling analog t. ex. med den hvilken i Dalbymålet i Värmland 
tan (tand) o. s. v. ,undergått, då det till sin äldre pluralis på 
-r fogat den i målet vanliga pluraländelsen a (tc'enrå o. s. v.: 
NOREEN i Sv. landsm. I, 203). 

Vid utarbetandet af ordsamlingen har förf. följt den utan 
tvifvel riktiga metoden att söka samla målets hela ordförråd. 
Nyligen i målet inkomna ord sättas inom parentes, de nu-
mera föråldrade, till ej obetydlig del hämtade från gamla 
visor, utmärkas åter genom klammer. En massa sammansätt-
ningar anföres, men af lätt insedda skäl kunna endast sådana 
upptagas, hvilka hafva något allmännare användning, icke alla 
hvilka tillfälligtvis kunna bildas. Särskildt förtjänar påpekas 
den rikhaltiga uppteckningen af sammansättningar af verb 
ock postpositiv partikel (anförda under verbet), t. ex. skela 
båt, frdm, n&, tå, o. s. v. Ordens betydelse är bestämdt ock 
noggrant angifven, ock då intet motsvarande begrepp finnes 
i riksspråket, gifves ofta på Sörbygdmålet en (Tefinition af ordet 
eller, om detta betecknar ett redskap, en beskrifning på dettas 
användning. 

En mängd namn på för bygdens landtbruk tekniska ter-
mer, redskap, bohagsting ock dylikt upptages. Åtskilliga ord 
hafva kulturhistoriskt intresse, ock vid några meddelas små, 
för folkets åskådningssätt upplysande notiser. jula-vcerma (g1.) 
t. ex. är »en eldbrasa som tändes julaftonen ock ej fick röras 
förr än juldagen på morgonen, då man efter märken i falaskan 
sökte draga slutsatser om husfolkets ock husdjurens hälsa ock 
trefnad under det kommande året»; stra'm-dansan (gl.) = »en 

l) ä, det tecken livarmed vokalen i detta ord af förf. återgifves, 
ligger mellan a ock e; jag återgifver den med ca. 
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gammal dansmelodi som ansågs farlig att dansa efter, ty den 
som börjat dansa troddes ej kunna stanna af sig själf». Det 
i denna trakt brukliga firandet af Luciadagen har gifvit upp-
hof åt några ord som särskildt afse denna fest: subst. 
(Luciadagen) ock det däraf bildade verbet lu'sa (fira L.), vidare 
subst. luss-ota (Luciamorgonen; ))då anställes vanl. svinslakt») 
ock lussa-bada (mat tidigt på morgonen Luciadagen). 

Målet har kvar en mängd ord hvilka försvunnit ur riks-
språket men som återfinnas i fornsvenskan eller isländskan, 
ock ofta anför då förf. det isländska ordet till belysning af 
dialektordet. Så jämföres t. ex. gZy.  (gäckeri) med isl. gly, 
Osa (spruta upp) med isl. geysa. Det är ,dock svårt att inse, 
hvilken princip härvid blifvit följd, ty flere andra gånger skulle 
man liksom i de ofvan anförda fallen väntat en påmin-
nelse om det isländska eller fornsvenska ordet, utan att 
dock detta blifvit anfördt, t. ex. vid 	(gl. = skälla, isl. geyja), 
hål-ar (missväxtår, isl. hall-teri), fctn (snödrifva, isl. fönn), hamn 
(utmark, betesmark, isl. höfn = pasture), spada (nys af något, 
isl. spurdagi),kf't (adj. neutr. af  ödet bestämdt, isl. auält), hfsa 
(takskägg, isl. upsi), cekt (gikt, fsv. ikt), krcesga (kräla, äldre sv. 
kräka), cletwa4 (måltid kl. 11 f. m., isl. dagver5r). maldga 
(skifva, villa i Polhemslås; äfven = rynka) antages möjligen 
egentligen vara »raid-loka», en härledning som säkerligen 
icke är riktig, då ordets första sammansättningsled utan tvifvel 
återfinnes i fsv. mengadder (i en lås anbragt hake) ock det i 
Kalmar län använda mengadd, megadd (jfr SÖDERWALL Några 
svenska medeltidsord, s. 60). 

Många norska ock danska ord återfinnas i målet såsom 
fånta-gut (lösdrifvare), gaw (modig, n. gauv); men lika väl 
som vid dessa ord, synes det mig, hade det varit skäl att 
påpeka sambandet med ofvannämda språk vid t. ex. h.-lan 
(slösaktig människa, d. en odeland; i målet däremot neutr., på-
värkadt af lan), mcesslegar m. pl. (messling, d. mffislinger pl.), 

(utledsen, d. kjed), mbltar f. pl. (hjortron, n. molta). 
Här nedan meddelar jag några sammanställningar ock 

iakttagelser, hvilka förf. icke haft anledning att göra. 
Målet är ganska rikt på folketymologier, bland hvilka förf. 

påpekat åtskilliga: itålku,s (konkurs; jfr kull), p6stm (pockande; 
eg. positiv), såltbatar (saltpeter; jfr salt, bitter), stål-hopa (galop- 
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pera; jfr stal stall), vev-fot (»gårdfarihandlare, eg. västgöte; 
jfr Trondhjemsmålets vevskyt = 1) vxverskyttel 2) omreisende 
klxdehandler»), bån-ful (bonjour; jfr bana =  lif på ett klädes-
plagg ock fula =  skyla), båtarcel (vitriol; jfr betar bitter'), 
diarå-bavis (diariibevis; jfr diarA), k«i:7cloka (kolik, jfr kg), 
lceklannintar (medikamenter), rgs-patar (skvaller, eg. rapporter; 
jfr ra:r skvaller, eg. rader). Äfven k&sten (skorsten) anser 
förf, såsom sannolikt bildadt genom folketymologisk invärkan 
af Icej (kors) ock sten; men för att förklara bortfallandet af det 
begynnande s, hvilket i detta ord försvunnit äfven i flere andra 
dialekter, behöfver man icke begagna denna utväg, då målets 
kasta på samma sätt återgifver rspr. skutta. Vid några andra 
ord torde däremot den folketymologiska bildningen hafva kunnat 
påpekas: parapOl (paraply, jfr pryl), clibatges-lan (hypotekslån, 
jfr debet), doklamdntar (läkemedel, jfr deiktar läkare), finera') 
(fanerad, jfr fin fin), tåli-trost (talltrast, påvärkadt af tåly-
aksa talgoxe), ölafs-sedal (orlofssedel, jfr Olof, n. Olaf; en 
folketymologisk bildning som äfven förekommer i Fårömålet 
[NoREEN i Sv. landsm. I, 363] ock i Skåne), manstcisar (musta-
scher, jfr man; denna form af ordet användes äfven annor-
städes), nuelokt (malört, jfr lokt lukt), satrOne,-ber (centrum-
borr, jfr rspr. citron); kanske äfven vid r@skrid (rekryt, jfr r@'krul 
rödkrita) ock boncleil (buldan, påvärkadt af böna bonde?). 
kvistabgg (risbastu), en i skånskan (Vemmenhögs härad) använd 

" folketymologisk bildning, förklaras genom ett ord i Sörbygd-
målet. Ty att detta skånska ord ej kan vara en samman-
sättning af verbet kvista + b4g är tydligt, emedan om man af 
dessa rötter vill bilda ett ord med dylik betydelse, bag måste 
blifva första sammansättningsleden ock ordet kommer att lyda 
bag-kvistnig eller något dyl. Sörbygdmålet har kösta ba (ris-
bastu, eg. kvast-bad); helt vist har det skånska ordet uppstått 
ur rspr. kvist-bad, ock genom påvärkan af bgg (bak) har det 
fått sin nuvarande form. 

Betterell redan hos HOF Dialectus vestrogoth. s. 89. 
Slutljudande d bortkastas i målet; så äfven i adj. på -ad. I 

riksspråket har denna afnötning skett i framstupa, hvilket ännu i SAIIL-
murs ordbok skrifves_ framstupad. Ett undantag från den nämda 
regeln utgör i målet ordet Gud, i hvilket -d bibehållits genom påvärkan 
af skriften ock kyrkospråket; dock ga be,vcks ock ett par andra uttryck. 
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Sörbygdmålet har i flere af de nu anförda, ursprungligen 
utländska orden i sammanhang med den folketymologiska på-
värkan flyttat aksenten till första stafvelsen i analogi med 
aksentueringen af större delen af målets ordförråd. I flere 
andra främmande ord har en liknande akSentflyttning försiggått, 
under det att riksspråket bibehållit den utländska aksentue-
ringen: aprtl (april), båtal (butelj), drabant (lathund, vid be-
tydelseutvecklingen påvärkadt af drå sce draga sig(?), men 
drabcint [sälls.] = ryttare), drasgon (dragon), fo'dral (fodral), 
galep ock gal4p (galopp), yesnral ock janarQil (general), ~int 
(ock jasvinta flink), kastarui (kastrull), kåna1,9(a) (karnalje), 
kaptin (ock kaptin kapten), kråkel (krakel), krabat (ock 
krabåt krabat), kbpral (korporal), låsarcet (lasarett), måmsce/ 
(mamsell), ~svan (morian), mviskadandar (svartmuskig mänska; 
platt-t. muskedonner: »so nennet der gemeine mann ein muske-
ton)) [Bremisches Wörterbuch]; vid betydelseutvecklingen i målet 
påvärkadt af [svart]Muskig),-  pastraljon (gl. postiljon), rå,jera 
(bråka; men raOra 1) regera 2) bråka), såyal (sigill), susidat 
(ock snidat soldat), tårpa,ntan (terpentin), vaskant (vakansafgift), 
våntor (volontär), fcesrsant (ock fersånt sergeant), sakna-magasin' , 
(men magasin). Målet aksentuerar äfven spada, spaW af-
vikande från rspr. hospitEll; men dessa två former af ursprung-
ligen samma ord hafva säkerligen införts i svenskan på mycket 
olika tid. Redan i äldre Västgötalagen förekommer spital, ock 
att detta ord äfven i riksspråket kunnat aksentueras på penul-
tima, framgår t. ex. af  Bidrag till det carolinska tidehvarfvets 
vittra litteratur (Lund 1868) s. 9, där man till följe af metern 
måste läsa spittal. I Upplandslagens Kirkiu-b. 14 pr. förekommer 
samma ord (spitali), men i SCHLYTERS glossar anföres från lagens 
senare handskrifter formen hospitall först ur ett par manuskript 
från slutet af 1500-talet. Denna nyinförda utländska form har 
bibehållit den främmande aksentueringen. — Omvändt äro i Sör-
bygdmålet ett par ord oxytona, hvilka i nuvarande riksspråket 
hafva aksent på penultima: masår (ock ma'sur), amc_bn (ock 
amcen), pastör (i tyska dialekter pastör enl. HEYSES Fremd-
wörterbuch; jfr. rspr. inspektör). 

Med afseende på hufvudaksentens plats i enkla inhemska 
ord öfverensstämmer målet i de allra flesta fall med riksspråket. 
Några anmärkningsvärda undantag finnas dock. Sörbygdmålet 
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aksentuerar nämligen andra stafvelsen i lavåga (lefverne), 
cel6fta, #914fta (älfte) ock äfven i det sammansatta npcinta (uppi-
från). Härmed kan jämföras t. ex. aksentueringen af arviya 
(arfvinge) i skånskan ock af pcer6n (päron) i Fryksdalsrnålet 
(NoREEN Fryksdalsmålets ljudlära, s. 39). I nordiska språk på 
ett äldre stadium (dock inom historisk tid) har äfven dylik 
aksentuering användts, hvilket jag hoppas få tillfälle att i 
annat sammanhang påvisa. 

I användandet af akut ock gravis vid aksentueringen af 
enkla ord följer målet i allmänhet samma lagar som riks-
språket. Några afvikelser i målet kunna nämnas. tira (tyngre) 
ock celara (äldre) hafva gravis (däremot minar mindre,. båtar 
m. fl. adjektiva komparativer). Då målet har kvar komparativ-
ändelsen -ara (s. VII), äro säkerligen dessa ord icke afnötta 
former med denna ändelse, utan de hafva bibehållit den ur-
sprungligare aksentueringen af tvåstafviga komp., som i riks-
språket ännu kunde användas på WESTES tid (KOCK Svensk 
akcent 63, 99). Omvändt har superlativen fågraste (fagraste) 
akut, säkerligen påvärkad af den äldre superlativformen (isl. 
fegrstr, fsv. fa3gherster). beida har akut liksom i Skåne, emedan 
ordet oftast saknar aksent (BocK a. a. 62, 105). Föregående 
aksentlöst ord har däremot vållat akuten i go-åfta(n) (god 
afton), den hdrega, håna, håna (den här), dcen ddrega, dåna, 
&Mega (den där). I håne,, dånega fins ännu en anledning till 
denna aksent, då suffixet -na (-ne) ingår i orden (den hirne). 
Det ursprungligen utländska c'edeka (ättika) har akut såsom 
flere på -ika i riksspråket (a. a. 61); så äfven de ursprungligen 
främmande kcifa (kaffe), krceveka (kräfta, äldre svenska kräfveta, 
rant. kravet), lågan (lakan, i Skåne äfven med'; lågt. laken). Samma 
aksent hafva kcimar (kammare), Nkr (svartmuskig person), 
snOcar (snickare; äfven i Skåne tattare ock [i bondspråket] 
snickare), kbbar (koppar). Då fullare vokalljud däremot finnas 
i pabare, (peppar), shmara,, i komparativändelsen -ara o. s. v., 
kan man misstänka, att i dessa ord på -ar akut är det primära 
ock ljudförsvagningen det sekundära, hvilket äfven i viss mån 
bekräftas af den skånska aksentueringen af två bland dem. 
Förhållandet kan dock äfven hafva varit, att orden införts 
från norskan (danskan) med sin nuvarande ändelse ock fått 
akut liksom många andra ord på -ar.. Äfven kdbalega (caltha 
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palustris) öfverensstämmer i aksentueringen med det skånska 
sjta (lockord till kor; vanl. i best. form sta) ock Feka 

(best. form, stonamn) kunna hafva fått akut, emedan de så-
som ofta använda i vokativus, ofta saknade aksent (jfr KOCK 
a. a. 105), dessutom påvärkade af motsvarande maskulina ord 
stan, fcbkan. 

Vid aksentueringen af sammansatta ord afviker målet icke 
obetydligt från riksspråket. Då i detta hufvudsakligen blott 
sammansättningar som börja med vissa prefix (be-, ge- o. s. v.), 
få hufvudaksenten på senare sammansättningsleden, användes 
i Sörbygdmålet denna aksentuering i en massa andra fall, lik-
som i,  den äldre svenskan ock i skånskan (Skytts härad; se 
KOCK i Tidskr. f. Filol. Ny R. III, 247 noten). Målet öfverens-
stämmer i detta afseende äfven med den äldre danskan ock 
äldre platt-tyskan, med • fornengelskan (t. ex. nyangelsaxiskan 
i Ormulum) ock sannolikt äfven med fornisländskan ock andra 
äldre germanspråk. Jag hoppas att vid annat tillfälle få ut-
reda dessa frågor äfvensom möjligheten att i vissa äldre 
germanspråk låta hufvudaksenten hvila på afiedningsändelsen. 

Sörbygdmålets motsvarigheter till riksspråkets pluraler på 
-er med akut på rotstafvelsen hafva en egendomlig form: bod 
(bot) Mejar, bog (bok) bkar, nat (natt) ncetar, nad ock nad i) 
(nöt) ncedar, mark (mark, skålpund) mdrkar, tag (tång) tc'egar, 
spag (spång) spc'egar (ock spar), hak (bank) Vekar, grob 
(grop) gn§bar, pd (get) jidar, rod (rot) radar, skag f. (skakel) 
fcbgar, tan (tand) tc'enar, ran (rand) rc'enar, han (hand) hcknar, 
an (and) &nar; så äfven maskulinerna böna, sällan bosna (bonde) 
bhnar, fod (fot) fidar, bror (broder) brkar, (äfven sasstar 
[syster] pl. sastrar); däremot far (fader) fårar). Det frågas, 
huru man bör förklara former sådana som bkar, hcbnar. 

1) Målet har således rotstafvelsen'i detta ord än lång, än kort. I 
riksspråket har rotvokalens förlängning genomförts i en jämförelsevis 
sen tid. LIND (1749) har nött ock så äfven IHRE i Glossarium svio-
goth. (1769), men i SALHSTEDTS nästan samtidigt (1773) därmed ut-
komna ordbok skrifves ordet nöt liksom i MÖLLERS Tysk-svenska ordbok 
(1790). Omkastningen af ljudens kvantitet har säkerligen framkallats 
dels genom ordet nöt (is!. naut), dels genom invärkan af de på samma 
sätt som nött (nöt) nötter böjda get getter, rot rötter o. s. v. med 
lång vokal i sing., men kort i pluralis. 
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Möjligen skulle man kunna tänka på utveckling från -er 
till -ar i obetonad stafveise, en öfvergång hvilken i Codex 
Bureanus är mycket vanlig, ock detta kanske så mycket sna-
rare, som i flere sunnanfjälska bygder i Norge motsvarande 
pluraler hafva ändelsen -ar (t. ex. hendar, bokar), hvilken af 
AASEN (Norsk gramm. s. 50) uppfattas på nu antydda sätt. 
Men i Sörbygdmålet torde denna förklaring vara oantaglig. 
Oaksentueradt -er blir nämligen icke annars i målet -ar, utan 
vanligen bibehålles det oförändradt, t. ex. ndvar (näfver), 
fåstar (faster), figar (finger). Den maskulina adjektivändelsen 
-er har dock fått en annan utveckling: smal heter så väl i 
mask. som fem. smal eller småla, sen sen eller sft4a, o. s. v. 
Det här stundom framkommande -e, är nämligen en rest af 
den maskulina nominativändelsen -er; det slutande -r afnöttes 
här i obetonad stafvelse liksom t. ex. i partikeln me (när), i 
ce (är), va (var), ock den sålunda uppkomna ändelsen -a ut-
sträktes äfven till fem., liksom den i norskan på samma sätt 
bildade ändelsen -e fick liknande användning (Aasen s. 167 f.). 
Det akuta aksenten bestyrker detta. -- Icke häller torde bog, 
han hafva utbytt en äldre pluralis på -er mot en på -ar i analogi 
med de talrika ord som i målet hafva denna pluraländelse. Ty 
då, med undantag af de just i fråga varande orden samt bru (bro) 
pl. br4nar, ku pl. Onar ock dylika (om hvilka strax nedan) 
ock dessutom några enstaka ord såsom bryr (brud), af s. VI 
tyckes framgå, att ändelsen -ar tillkommer mask., icke femininer, 
talar redan detta emot analogibildning efter de maskulina plura-
lerna årmar o. s. v.; men mot ett dylikt antagande vittnar äfven 
aksentueringen af bågar, hånar. Ty om man bildat bOgar efter 
årmar, borde bogar äfven fått gravis, på samma sätt som då man 
i analogi med årmar o. s. v. utbytt den äldre pluralformen af far 
(isl. pl. febr, fsv. pl. fxDer) mot fasrar med gravis. Härtill kommer 
att under den antydda förutsättningen bog lika litet borde haft 
omljud i pluralis som far, ock vidare att man icke inser, hvarför 
just denna klass af ord blifvit underkastad analogiinvärkan. — 
En mera antaglig förklaring vore måhända, att till den ursprung-
liga pluralformen isl. boekr, fsv. boeker fogats ändelsen -ar, på 
samma sätt som i Dalbymålet bib•r`g (böcker) bildats genom till-
fogande af 9 ock i Sörbygdmålet själft tistarar o. s. v. (se ofvan) 
ock säkerligen äfven brftrar (bröder) ock stistrar (systrar) upp- 
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stått. För denna bildning af de två sist anförda pluralerna talar 
aksenten: fsv. bro4e)r + ar, sS•st(e)r + ar gåfvo brårar, sistrar, 
liksom i Dalbymålet boekr + a gifvit ber. Att det feminina 
sustar fått -ar från maskulina ord väcker ej förvåning, då det 
helt naturligt antog samma böjning som släktskapsordet bro(pe)r, 
med hvilket det af ålder böjts lika. Om formen bågar  skall 
förklaras på samma sätt som sistrar, måste man tänka sig att 
-r afnötts i bigar liksom i de ofvan nämda adjektivformerna 
smila o. s. v., ock liksom i norska bygdemål -r kan bortfalla 
i byker, neder o. s. v. (Aasen s. 50) — att formen således 
uppstått af pl. bka + ar. Men häremot talar dels, såsom 
redan nämdt, det mindre sannolika i det antagandet att femi-
niner antagit en (hufvudsakligen) maskulin pluraländelse, dels 
den omständigheten att målet troligen icke ägt former sådana 
som pl. bbga. Ty om smilar blifvit smetla, har -r däremot i 
nctvar o. s. v. icke afnötts; på samma sätt har -r bibehållits i 
pluralerna på -ar (årmar) ock -ar med gravis på rotstafvelsen 
(Inetrkar); ock detta under det att i fornsvenskan förhållandet 
snarare är motsatt, i det att -r ofta utelemnas i -ar ock -fr, 
men sällan i ord sådana som boeker (SÖDERWALL, De sv. kasus-
formerna under medeltiden, s. 3 if.). Vidare visar formen sistrar 
ett äldre sist(a)r, ej sista; ock om också man vill förklara 
bibehållandet af -r i detta ord af invärkan från singularis 
sis star, kan dylikt analogiinflytande ej hafva konserverat 
spar (pluralis af sg. spag spång), utan detta torde vara' 
en kvarlefva af den äldre pluralformen. Men har bhge, icke 
funnits, kan bgfgar ej vara bildadt med den äldre plural-
formen till utgångspunkt; ty om det uppkommit af *bggar + ar, 
skulle man väntat *bo'grar. 

En annan än de nu granskade förklaringarna torde därför 
vara den riktiga, ock några andra femininer med pluralis på 
-ar ock akut på rotstafvelsen böra säkerligen vid tydningen af 
bo'gar tagas med i räkningen. Af ku (ko) bildas pluralis §jnar, 
af st (so) snar, af ta (tå) teinar, af vra (vrå) vreinar ock 
vrc'enar, af bru (bro) brånar, af No (klo) kgnar ock af mask. 
sko (sko) skånar. Hos RYDQV. II, 241 afhandlas dylika 
pluraler i landskapsmål (skoner, broner, k3rner o. s. v.) ock för-
klaras såsom ursprungligen bestämd form, hvilken blifvit an-
vänd såsom obestämd, en uppfattning som utan tvifvel är den 
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riktiga; ock i Sörbygdmålet kunde af ett äldre *,sgrnar så 
mycket lättare blifva 011ar, som äfven annars i målet rn öfver7  
går till n, t. ex. kärn -cetb, (smör)kärna --->,sina. I analogi med 
dessa feminina pluraler på -nar antogo sådana femininer, hvilka 
i målet ändades på -n, ändelsen -ar. I isl. fans kfi, pl. br 
(fsv. ko, pl. kör), tann, pl. tennr (fsv. tan, pl. tEender); tann förhöll 
sig således till kfi som tennr till igh., men då af kit hade bildats 
pl. §gnar, bildade man därefter äfven tcbnar 1 ). Formerna på -r 
kommo sedan ur bruk. Men i målet funnos åtskilliga dylika 
ord på -n, efter som äldre -nä öfvergår till tt; således utom 
tcknar också pl. hcknar, rc'enar, c'enar, äfven lcbnar (länder; i 
rspr. både med akut ock gravis), (ock mask. bhnar). Af grzn 
(grind) upptages icke pl. grinar, men sannolikt har den funnits, 
liksom kanske äfven *strc'enar (af stran strand; nu strånar 
fisklägen) ock på samma sätt bildade pluraler af kind, hind 
ock mask. frände, fiende, hvilka ord nu icke tyckas finnas i 
målet..— Efter tan -tc'enar ock de andra på -n 'bildades bog-
bgrgar o. s. v. Ty dåsbök : tann = boekr : tennr, men tann äfven 
hade pl. tdwar, bildade man också bg'gar, hvilken>  form biet* 
ensamt herskande. På liknande sätt har mask. sk6nar (i före-
ning med femininerna med nom. pl. på -nar) framkallat binar 
(ock kanske äfven dylika pluraler af fiende, frände), hvarefter 
sedan mask. ho' var hofvar, sg. hov (ock väl äfven f6dar) bildats. 

Lund 8 mars 1880. 

1) tcbnar kan äfven hafva uppstått utan analogiinvärkan : af best. 
formen tennr + nar -› tennn-nar d. v. s. tc'enar. 
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Forngutnisk 1j;ucl1ära af SVEN SÖDERBERG. Lunds univer-
sitets årsskrift. Tom. XV, 1879. 48 s. 4:o. H. 1,25. 

Man har länge nödgats beklaga, att den för nordisk språkforskning 
synnerligen viktiga Gotlandsdialekten (»gutniskan», såsom den efter SAMES 
föredöme ofta benämnes), sådan den framträder i sina älsta minnes-
märken, icke gjorts till föremål för en specialgrammatik. Man måste 
därför med glädje hälsa doc. SÖDERBERGS ofvan anförda arbete, som för 
ljudläran söker afhjälpa den antydda bristen ock — vi skynda att til-
lägga — på ett högeligen förtjänstfult sätt löser denna sin uppgift. 
»Forngutnisk ljudlära» är otvifvelaktigt ett af de värdefullaste bidragen 
till Sverges språkvetenskapliga litteratur från de senaste åren ; den ut-
märker sig för reda i uppställning, pålitlighet vid återgifvandet af det 
språkliga materialet, sund metod ock icke få originella ock lyckade 
försök till förklaring af företeelserna samt kommer tvifvelsutan att blifva 
af stort gagn inom åtskilliga områden af nordisk språkforskning. 

Efter detta allmänna erkännande af arbetets förtjänster, må det 
tillåtas mig att i den vetenskapliga diskussionens intresse upptaga till 
granskning åtskilliga punkter, i afseende på hvilka jag anser förf:s fram-• 
ställning mer eller mindre oriktig eller till sin sanning tvifvelaktig. 

S. 12 uttalar förf. den fruktbara tanken, att tillvaron af både om-
ljudd ock oomljudd form i adjektiven isl. sterkr (fg. starkr), 'geldr 
(fsv. galdr), lygn (fsv. lugn), sekr (fg. sakr), kvirr (fg. qver) 
beror därpå, att dessa ord ursprungligen äro i- eller u-stammar, som, i 
likhet med förhållandet i gotiskan, i några kasus böjts såsom ja-stammar. 
Men då förf, vidare antar, att de tre förstnämda orden äro 1-stammar, 
kan jag ej dela hans åsikt; ty vore så förhållandet, skulle dessa ord 
— enligt de af SIEVERS (Paul-Braunes Beiträge V, 113) uppvisade lagarne 
för synkope af i — icke kunna förete någon oomljudd form, då ju i 
efter lång rotstafvelse, såsom här, synkoperades först efter 1-omljuds-
tiden. De äro i stället ii-stammar. Jag begagnar tillfället att påpeka 
ännu några dylika, utom det af förf, anförda kvirr (fg. qver): 

Sv. landsrn. N. B. 1. 	 46 
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isl. ger; Rökstenens garvr, fg. gar af stammen garvu-; isl. gorr ock 
ger (: gorr såsom era: gora, nekäir: nokvidr m. m. jfr LEFFLER, 
Tidskr. f. Fil. V, 287) af stammen garvia-; fsv. gör kan motsvara 
såväl isl. gorr som g9rr (jfr fsv. hör, örn o. d.). 

isl. pj9kkr, fsv. piokker är = *Pekkvu-, däremot isl. Pykkr = 
(f ht. ht. dicki). 

isl. pur; f sv. Porr är *purzu- (got. Paiirsus), hvaremot fsv. porr, 
pir; d. tor, nygutn. tbr utgå från *Purzia- (fht. durri); jfr Nu, 
Fåröm. § 108. 

isl. punnr, f sv. hinner är *Punnu- (skr. tants, lat. tenu-is); d. tynd, 
fryksdalsmålets kin (Nu, Fr. lj. § 83), n. t3rnn-vange (Aas. 846), 
sv. tinn-ing återge *Punnia- (fht. dunni). 

isl. hlyr är *hliuja- (för *hlevjo-); fsv. lior (SÖDERWALL, Några svenska 
medeltidsord, s. 59) är *hlevu.-. 

isl. snoggr, sv. snygg (för "snögg) är = *snaggvia-; i de öfre Dal-
socknarne heter ordet sneg, hvilket enligt målets ljudlagar mot-
svarar ett isl. "singgr = *snaggvu-. 

isl. gloggr, gkggr (jfr ofvan gorr ock err) är *glaggvia-; jfr å 
andra sidan got. glaggvus, fht. glawör. 

isl. rang; flgr = "angvia- (fht. engi); jfr got. aggvus ock sv. dial. 
ging (Rietz s. 840). 

isl. hnoggr, nygutn. någyr = *hnaggvia-; jfr ags. hneav, t. ge-nau; 
sv. njugg är påfallande med sin brytning (af 9!?). 

isl. myrkr = *rairkvia- (fe. mirki); stammen *merkva- skulle ge ett 
'mj9rkr, som ej är uppvisadt, men säkert kan förutsättas (jfr subst. 
mj9rkvi = "merkvan-; den vanliga formen myrkvi har väl lånat 
sitt y från adj. myrkr). 

isl. so'tr är, ehuru i got. 1-stam, ursprungligen tt-stam (jfr skr. svadas, 
gr. 4dhg), men har blott att uppvisa den i-omljudda formen. 

isl. dokkr, n. dokk, dekk (Aas. s. 123) = *dakkvia- (jfr fries. junk) 
ock isl. klokkr, n. klokk, klekk (Aas. s. 369) = *klakkvia- höra 
väl ock hit. 
1-stammar (med blott omljudd form i följd af rotstafvelsens längd) 

äro diremot: nmr, Ml (jfr got.). 
S. 14 anser förf. i uti fg. mifi, miPal, mil)» vara ursprung-

ligare än e uti fsv. isl. med, modal, medan; jfr dock gr. perå, fht. 
metalösto in. ni., isl. mj9öm (*meäumu, ags. medum). Troligt synes, 
att i beror på inflytande från miär (germansk stam *midja- för *medjo-
= lat. medtas, gr. gigoo-og). — Likaså anser förf. fg. ir, iru hafva 
uppkommit ur er, eru. Förhållandet är fastmera det, att fg. här liksom i 
mir, pir, sir bibehållit gammalt i (ljudlagsenligt utveckladt i sing. *ism[i], 

Ist[i] ock därifrån öfverfördt till pl. Iztim, jfr SIEVERS i Bei-
träge VI, 571 if.), under det för öfrigt i Norden i före z (R) i obetonad 
stafvelse öfvergått till e (isl.), 	(fsv.). I *iziim (fg. irum, isl. eram, 
fsv. eerum, hvarur sing. jr, er, am genom analogi) var i obetonadt på 
grund af ursprungliga aksentförhållanden (som också föranledt förkort 
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ningen till 'rom, 'ro), i *raiz, *Piz, *siz (fg. mir, is!. mkr, fsv. racer o. s. v.; 
förlängningen är af yngre datum) på grund af ordens enklitiska användning. 

S. 16, not 3 ock s. 41, not 1 antar förf. kontraktion af v med föl-
jande e uti klina, kuma, sufa, detta visserligen i öfverensstämmelse med 
en, som det synes, allmänt herskande åsikt (se WIDDISERS Formlära § 26 
m. fl. ställen), men icke desto mindre säkerligen med orätt. Dels är en 
kontraktion ve -› o, u i ljudfysiologiskt afseende obegriplig'), dels får 
man ej antaga densamma i ett fåtal ord, så länge man ej visat, hvarför ve 
här behandlats annorlunda än i den massa af ord, där det kvarstår 
okontraheradt. Också bar l'eur, nyligen (Beiträge VII, 169) uttalat sig 
på det bestämdaste mot detta antagande (liksom mot det af kontrak-
tionen va o). Men hans förklaringsförsök (ve -› genom brytning veo 

vo) synes mig fullkomligt ohållbart, enär antagandet af en utveck-
ling veo -› vo — redan i sig föga trolig — icke blott saknar stödet 
af hvarje analogi inom nordiska språk, utan bestärndt vederlägges af ett 
säkert exempel på en motsatt utveckling hos förbindelsen veo  i forn-
nordiska språk, nämligen *hveol (urgerm. 'hve(g)vlo-, ags. hveol ock 
hveovol) 	hjäl. Därför antager jag i dess ställe, att de nämda orden, 
liksom ock participierna ofinn, sofinn, kominn (kanske också isl. 
durgr, om detta är -=  dvergr) innehålla den svaga rotformen af 
rötter med -ve-, en förklaring som Paul antydt som en möjlighet be-
träffande participierna ock antar i afseende på de svaga verben horfa 
(jfr hverfa) ock sofna. Hvad först kona (fg. kana) beträffar, så 
har redan OBTHOFF (Morph. unt. II, 13 if.) uppvisat en ursprunglig 
»stammabstufung» i förhållandet mellan skr. gnå, gr. yvvib glavå, fir. 
g. s. mna (= indoeur. 'knä, "gnnä) ock si. iena, fir. n. s. ben, got. 
kvino (= indoeur. gvenå); en växling som jag anser återges af is!. n. 
s. kona vid sidan af g. pl. kvenna. — Participierna af rötterna vebh, 
svep, gvem måste naturligtvis en gång på grund af betoningen hafva 
innehållit rotformerna ubh, sup, gym, urgerm. ub, sub, kvum, ock intet 
bjuder att i de härmed fullkomligt öfverensstämmande isl. part. ofinn (jfr 
gr. tTaivw = *ubhnjö), solinn, kominn se nybildningar. — Pres. koma 
ock sofa äro säkerligen liksom lat. venio (*gv(e)mjo), gr. Octivw 
(*gv(a)mjo) ock si. sfiplja (*supjo; lat. kausativet söpio är naturligt-
vis ett helt annat ord) ursprungligen bildningar efter fjärde sanskri-
tiska presensklassen, altså indoeur. *gvnijö, *supjö, urgerm. *kvumjö 
subjö. Genom analogibildning har j aflägsnats, liksom i got. liga, sita, 
bida (jämte bidja), isl. vaxa (men f sv. vssexa = got. vahsjan) o. d. 
Möjligt vore ock, att koma, sofa äro själfständiga presensbildningar 
efter sjätte klassen (skr. tudåmi), liksom troäa, knoäa. I hvilket fall 
som hälst äro got. kviman, fht. queman (men äfven ooman, fs. ock 
ags. blott ouman) ock ags. svefan nybildningar af samma art som fht. 
tretan, knetan, ags. tredan. 

1) Den af WIMMER (Fornn. forml. § 26, anm.) till förklaring af sofn 
(jämte svefn) antagna kontraktionen ve 	är i detta afseende rimligare, 
men får ej statueras för ett eller annat enstaka ords skull. Därom mera nedan. 
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Lika litet synes man vara berättigad att antaga en allmänt nordisk 
kontraktion af v + a, å till o, 6, hvadan fg. hur, kufna, so i ingen 
mån förklaras genom förf:s jämförelse med isl. kom för kvarn, söfum 
jämte svåfum. Kom är nämligen, såsom PAUL påpekat, analogibildning 
efter pl. kömum (jfr upplandsdialektens sått för satt efter pl. sato) 
ock detsamma gäller om fsv. sof. Däremot anser jag kömum, öfum 
söfum, kö6um, fsv. horo, huru, ondum, ondu (hvaraf n. s. onder 
för vander, isl. våndr) m. in. närmast stå för *kv4mum, *v4fum 
o. s. v., där ändelsens u omljudit rotstafvelsens å, hvarefter v regel-
bundet bortfallit före 4;  kvåmum, våfum o. s. v. äro uppkorlma 
genom kontamination af kvarn, vaf ock kömum, öfum. Slutligen 
kunde 4 (6) från pl. intränga i sing. Så i isl. öf (jämte vaf) — 
som icke kan vara bildadt efter fara-för, Såsom WIMMERS mening 
tyckes vara, då han (Fornn. forml. s. 115) hänvisar till tredje afljuds-
klassen, ock ännu mindre kontraheradt af Vaf —, vidare i fsv. kok, vogh, 
trop, vrok i), yngre också vof, fd. vrok'), sv. diall. ot, drop, log, 
sog (Nn, Dalbym. § 65). — En helt annan sak är, att i obetonad 
st af velse icke blott va, utan äfven ve ock vi, som det tycks regel-
bundet, öfvergå till u, o, d. v. s. vokalen synkoperas ock v vokaliseras 
(jfr uppkomsten af de indoeuropeiska svaga rotformerna af rötter inne-
hållande v eller j), t. ex. isl. a2gurär (ock -verär), Sigurör (ock 
-varar), 2ndurdr (ock -ver6r), 2ndugi (ock -vegi), n2kkut (ock 
-vat, -vet), pannug, tuttugu (betonadt på andra satnmansättnings-
leden), Bj2rgyn (ock -vin) m. fl. namn på -yn (-vin), där y är om-
ljud af u ock ursprungligen blott tillhör de kasus, där j visade sig (t. 
ex. gen. s. -ynjar); fsv. ennor (ock -hvar), nakudher (motsvarar, såsom 
af a synes, närmast icke isl. nokkviär utan got. nakvaPs; dessa former 
äro ett nytt exempel på den af PAUL (Beiträge VI, 227 if.) uppvisade 
stamväxlingen hos t-stammar), hulikin (jämte hvilikin, betonadt på 
andra sammansättningsleden, hvadan i först förkortades, sedan bortföll; 
detta väl dock blott dialektiskt; jfr olikin) m. m. Möjligen sprides 
härifrån något ljus öfver fg. hur ock so, ty dessa partiklar förekornmo 
naturligtvis ofta obetonade. Också öfverensstämma en mängd svenska 
dialekter däri, att de interrogativa ock indefinita pronotnina ock partiklar, 
som en gång börjat på hv, i stället visa hå, ho, hu, ho o. d. (se 
bland annat Rietz samt mina afhandlingar: Fryksdalsm. § 71, Dalbym. 
§ 77, Fåröm. § 119). Säkerligen är det också tonlösheten, som föran-
ledt öfvergången got. tvalif nord. tolf; ty man har all anledning att 
antaga, det tvalif lika väl som det andra med lif sammansatta räkneordet 

I) Böjningen vrok, vrokum har i fsv. ock fd. gifvit anledning till bil-
dande af en inf. vraka (jämte vrceka) ock part. vrakin (jämte vreekin), 
hvarigenom likheten med fara-for o. s. v. blifvit fullständig. — Aman. E. 
FL LIND gör mig uppmärksam därpå, att inf. vraka troligtvis tidigast visat 
sig i den uti de gamla lagarne synnerligen vanliga sammanställningen taka 
ok vraka, där således det föregående verbets vokalisering afgifvit normen 
för det senares; jfr uttrycken f83Derni ok me3perni, föperni ok möperni 
m. m. 
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(urgera. *ainallfön, se KLUGE i Paul-Braunes Beiträge VI, 396 ock 
LEFFLER i Tidskr. f. Fil. IV, 285) haft just denna andra stafvelse betonad. 

Sid. 20 söker förf, förklara fg. tyggia såsom uppkommet ur tviggia. 
(som förekommer i fsv.) »enligt känd ljudöfvergång», därmed utan tvifvel 
syftande på fall sådana som systir, kyrr m. fl. Men äfven dessa fall 
äro oiillämpliga. HOFFORY har i Tidskr. f. Fil. III. 296 (jfr ock WIR-
MER, Lmsebog, 2 upp]. s. XX) uppvisat, att den s. k. kontraktionen af 
vi, vi till y, 	i själfva värket består däri, att v på vanligt sätt bortfaller 
före y, sedan detta uppkommit genom samvärkan af följande stafvelses 
u ock en näst föregående labial konsonant (sålunda här en art af u-
omljud); från de former, som i ändelsen bafva u, har sedermera y ofta 
inträngt i andra. Till de af HOFFORY anförda exemplen kunna ytterligare 
läggas: sykn. syknuloyfi (jfr got. svikns), fsv. ymumaPer (se KOCK, 
Fornsvenska lagord, s. 3, där dock öfvergången vi -> y utan vidare tages 
för gifven). Som nu emellertid i i tviggia icke är utsatt för inflytandet 
af något följande u eller v, så får man icke antaga, att det ljudlagsenligt 
utvecklat sig till y uti tyggia. Ej häller kan man antaga en utveckling: 
tvEeggia -> Iöggia -> tyggia i likhet med den af förf. uppstälda: 
svefni -> *sofni1) 	*syfni, synni, ty antagandet af en kontraktion 
vg, vi --> ek, er' står på lika svaga fötter som det af vi -> y ock va, 
ve -> o, u. Hvad först fg. symni beträffar, så synes det enklast böra 
förklaras såsom afledt af samma svaga stamform *supnö-, som visar 
sig i gr. finvog, si. stinä, kelt. hun ock möjligen i Upplandslagens 
sompnkammar 2); den motsvarande starka stamformen *sv4no-, som i 
isl. uppträder såsom svefn (= lat. somnus, skr. svapnas, zd. qafno, se 
OSTHOFF, Morph. unt. II, ii) har troligen föranledt ombildningen af 
.syfni till isl. svefni (förf. skrifver svefni enligt en numera obehöf-
lig hypotes af LEFFLER i Tidskr. f. Fil. II, 261). Det af förf. 
med nysv. kväfva (fsv. qvaavia, isl. kvefja, yngre kefja3) sammanstälda 
dialektiska köfa är väl ett annat ord = isl. ko'fa (af "kvoifla); kvifa, som 
träffas i isl., är kanske en kontamination af båda de föregående, ty 
någon rotform 	hvaraf det kunde vara bildadt, gifves ej-. Att nysv. 
söla, åtminstone direkt, motsvarar fg. svala (dröja) är föga rimligt, då 
fsv. har syla (smutsa) ock got. bi-satljan (befläcka); troligen är ordet 
att (med Rydqv. III, 205) anse som lågtyskt lån. Andra exempel, som 
skulle kunna anföras, bevisa lika litet. Fsv. kömd (för qvsemd, isi. sam-
kvinid) är ombildadt efter koma; likaså troligen fsv. söva (isl. svoåfa) 
efter sova (isl. »'fa, alltid med betydelsen döda, är på grund häraf väl 
snarast att anse som ett annat ord). Återstår isl. so'nskr vid sidan af 
svcinskr, på hvilket enda exempel (som därtill är långt ifrån oantastligt) 
man dock ej får bygga en teori cm kontraktion af vi -› få ock le --> 0. 

') som dock icke hindrar honom att (s. 16) för tolf uppställa utvecklingen 
tvalif -> *tv9lif -> tolf; altsä skulle vg hafva kontraherats än till o, än till o! 

om icke detta är skriffel för sömpnkammar. 
Jag sammanställer ordet med gr. ficintfo (= gvabhje) CURTII sam-

manställning af /3012-mo med fia' 15s m. m. (Grundz.4, 466) ar tydligtvis förfelad. 

• 
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S. 21 uppger förf., missledd af en otydlig uppgift hos SÄVE (Be-
ma3rkn. s. 220), att fg. kort e i nygutn. uttalas som öppet ä,; bör vara 
slutet ä, (se Nn, Fåröm. §§ 4 ock 101) eller, om man så vill, öppet e. 
Endast före r motsv.ras fg. e af vanligt ä, äfven detta icke synnerligen 
öppet (se Nn, Fåröm. § 106). 

S. 24 not antages, att h i stammen lauha- på nordiskt område 
dels bortfallit, dels öfvergått till g. Att man här fastmer har att göra 
med tvänne olika urgerm. stamformer *hituho- ock *haugö-, har jag 
numera i Paul-Braunes Beiträge VII, 431 If. sökt visa. 

S. 25 sökes en förklaring på förhållandet mellan stammarne fjör-
ock fjogur- medelst tvänne med fornnordiska ljudlagar oförenliga an-
taganden: att dv i got. fldvör »utstötts», ock att d i got. fidur »förvandlats» 
till g 1 ). Fastmer är fidur = fsv. floPer-, fler (jfr KLUGE i Paul-
Braunes Beiträge VI, 394 ock SIEVERS därst. VI, 576), ock förhållandet 
mellan fjör, fjogur ock ildvör är fortfarande lika dunkelt som någonsin. 

Gentemot det s. 29 framstälda påståendet, att fsv. ej äger något fult 
säkert exempel på omljud värkadt af R (E), har man att hänvisa till 
fsv. hEeri, kEeralde samt n. pl. f. pEer 2). I den nyssnämda uppsatsen i 
Beiträge VII, 434 if. tror jag mig hafva visat, att detta omljud är 
allmänt nordiskt, ock till hvad där anförts kan jag nu lägga, att, efter 
hvad jag nyligen varit i tillfälle att på ort ock ställe iakttaga, det egent-
liga dalmålet (ofvan Siljan) har en mängd hithörande fall att uppvisa, 
t. ex. tsyr (pr m. fl. former) ko, yr (12.) ur, an (cert, era m. m.) 
hare, bey (ber) bar, byar n. f. två, trger n. f. tre, era (ce enligt 
dalska ljudlagar =-- isl. oy, ej Qu) öra. 

S. 35, § 19 borde den egendomliga fg. formen hagri (nygutn. 
h4gn; äfven i dalmålet ofvan Siljan öfveralt agar, agar o. d.; n. hagre 
ock havre, Aas., s. 27i)) för hafri åtminstone hafva omnämts. Hafva 
vi här möjligtvis ännu ett nytt exempel på växlande betoning hos -an-
stammar (jfr Beiträge VII, 441 if. samt LEFFLER i Tidskr. f. Fil. IV, 
286)? Jag sammanställer ordet med gr. xdtxevg sädesslaget korn, ax 
(x för x 'före e; indoeur. q). Urgerm. hade man två stamrnar: 
*hagvran, som möjligtvis uppträder i de nyssnäruda gutniska ock dalska 

') Man är knappast berättigad att tillskrifva BUGGE (å det af förf. 
citerade stället, Rökst. s. 62) dessa uttalanden. 

För öfrigt kan det sättas i fråga, om man icke i fsv. grEes har ett 
hithörande exempel. Det är i så fall uppkommet genom kontamination af 
de två stamformer gras (så i isl. ock flere sv. dial.) ock *gr9r, hanka man 
väntar sig att finna (jfr kas: kr, glas: glgr). Den senare har för att 
undvika två tätt på hvarandra följande r (här föreligger sålunda ett fall 
af dissimilation) från den förra upptagit 5. 

En tredje norsk form hEevre, hgre kan hafva fått sitt w från gen. 
ock dat., där ändelsen urnordiskt innehållit i (jfr got. -ins, -in); en för-
klaringsprincip som jag anser mig med ännu större skäl kunna tillämpa i 
fråga om isl. nyra, jämfördt med fsv. niura, ra. m. Troligen höra också 
audra fall hit. 
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formerna% samt *hithvran-, yngre *hilfran- (fsv. hafri, fe. haforo, fht. 
habaro), där liv, såsom troligen regelbundet ock enligt en ur g er-
man sk lj u dl ag, i omedelbart grannskap af likvida eller nasal öfvergått 
till f; jfr de bekanta fallen got. fimf (*finhv2), *penqe), vulfs (*vulhvo-, 
*vr2qo ; jfr ylgr) samt, om min förklaring (Beitr. VII, 433 f.) är riktig, isl. 
ofn (*ohvno-; jfr fsv. ughn), hvartill jag kan lägga sv. (fisk)rom för 
*romn, nygutn. rnmn (Nn, Fåröm. § 15), dalmålets rum eller run,, ut-
gående ur *hrofna-, *hruhvno-; en annan stamform *hrugno-3), tydande 
på ultimabetoning, uppträder i is!. hrogn., fht. rogan. Ordet, hvars grund-
betydelse väl är »säd», kan lämpligen sammanställas med lat. ouro-ullo 
kornmask, gr. xceeitåg frukt, frö (som af CURTIUS, såsom mig synes 
mindre lämpligt, föres till lat. oarpo), där ouro-, start- liksom hrog-, äro 
de regelbundna motsvarigheterna till indoeur. qrq- (till samma rot för jag 
lat. querous »fruktträd», ek, äfven ållon). FICKS sammanställning (Wörter-
buch 1113, 383) af hrogn med gr.. xe6x17 kisel är både på grund af 
detta' ords betydelse ock vokalisation oantaglig. — Att på liknande sätt 
växlingen mellan fsv. sufi ock sug1114) m, m. kan förklaras, anser jag 
troligt. 

S. 38 samt s. 40, not 1 synes förf. fasthålla den gamla åsikten, att 
gotiskt d, b (ock g) näst efter vokal beteckna explosivor, ehuruväl 
redan PAULS uppsats om ljudskridningen (Beitr. I) fult öfvertygande be-
visat, att de beteckna ljudande spiranter, ett ljudvärde som man då 
naturligtvis också måste tillskrifva den äldre runradens b, d, g, i hvilka 
förf. också ser explosivor. 

S. 43 talas om det »parasitiska» n i oqvepins(orD), oloyfins. 
Men hvar finnas säkra analogier till ett dylikt insmugglande af n? Det 
rätta är väl (enligt en förmodan af prof. RICHERT), att i dessa former 
se ombildningar efter analogi af ord sådana som sannindi, hyg-
gindi, hvilkas suffix också har formerna -and, -und (se Paul, Beitr. 
VI, 236 if.). Då förklaras ock den hos Peder Månsson förekommande 
formen oqvaidhansord (-ans för -ands liksom -ins för -inds). 

I yttrandet (s. 47) att »den nästan totala frånvaron af n-omljud i 
gutniskan är en punkt, hvari denna är ålderdomligare än alla de andra 
nordiska dialekterna», kan jag omöjligen gifva författaren rätt. I öfver-
ensstämmelse med LYNGBY, BUGGE, WIMMER, PAUL m.-  fl. anser jag för 
gifvet, att n-omljudet är en gemensamt nordisk ljudlag, som i f sv. ock 
fd. genom analogibildning i flertalet af fall upphäfts. Härutinnan har 
forngutniskan gått längst, under det att andra dialekter, t. ex. dalmålet, 

l) Enligt SIEVERS i Beitr. V, 109 skulle man vänta sig *haurtm-, nord. 
lienri. Men gäller den Sieverska lagen i obegränsadt omfång? 

En enligt Vernerska lagen differentierad rotform 'fingv föreligger 
väl uti isl. fingr o. s. v., hvars vokal: förbjuder den vanliga sammanställningen 
med få, rahan. 

Icke *hru(g)vno-, enär labialiseringen uteblir (eller försvinner) efter 
n, se BRUGMAN i KZ. XXV, 307. 

I det forntrognaste dalmålet (älfdalskan) förekommer uti vissa byar 
formen saltgaZ  (= fsv. sughl), 1 andra §a146ad (=- fsv. suf1). 
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jämförelsevis ofta bevarat de omljudda formerna, i det man där utom 
de 	vanliga fsv. ock nysv. exemplen träffar so k sjönk (0 etymologiskt 
= isl. Q), tog tuggade, trost trast, 01sui ankel, dog dagg, Zog lagg, 
sneg fin (jfr ofvan s. 2), sop svamp, gren gran, ty?Our tjäder 
(we = is]. je), tyZi,  tjäle, tyr tjära, ut vant (ux = isl. v2), yx1 
vall, 9,t,Tn vån (ug = ö), m. m. 

Till sist en allmän anmärkning. Det hade varit högligen önskligt, 
att förf, meddelat alldeles fullständiga exempelsamlingar vid hvart ock 
ett af de behandlade fg. ljuden, en formlig statistik öfver forngutniska 
ljudläran, något som man nu nödgas fortfarande känna behofvet af, 
men som förf, bör hafva haft lätt att åstadkomma, då hans sam-
lingar tvifvelsutan äro vida rikhaltigare än de anförda spridda exemplen 
angifva, ock då för öfrigt de fg. urkunderna äro af ett mycket måttligt 
omfång. Förf:s arbete hade härigenom i hög grad vunnit i värde ock 
användbarhet. Det återstår att hoppas, det förf., i händelse han med-
ger denna anmärknings riktighet, kommer att på nämda sätt anordna 
den fg. formlära, som han säger sig hafva under arbete, ock som helt 
säkert med glädje emotses af hvarje språkman, som tagit del af det 
värdefulla arbete, hvarmed förf. redan riktat den nordiska språkforsk-
ningen. 

Uppsala i september 1880. 
Senare tillägg: E. TEGNER har helt nyss (De ariska språkens pala-

taler s. 21, Lunds univ. årsskr. T. XIV) uttalat den åsikten, att pres. 
korna antagit o i analogi med part. kominn (om hvars upphof han 
intet yttrar), en förklaring som visserligen synes mig möjlig, men mindre 
naturlig än min ofvan gifna. 

ADOLF NOREEN. 

• 

Ur Västmanlands-Dala landsmålsförenings samlingar till 
en ordbok öfver landsmålet i Västmanland och Dalarne. 
(Trykt som handskrift). I [A, /E] Gefle 1877; II [B] Upsala 
1880. 15, 40 s. 8:o. 

Såsom redan titeln angifver, gör föreliggande arbete icke anspråk 
på att vara en strängt vetenskaplig prestation. Det afser hufvudsak-
ligan att vara en ledtråd för personer, som utan att äga egentlig 
fackbildning dock kunna vara hågade för ock i stånd att medvärka 
till åstadkommandet af fullständigare ordsamlingar. Då så är, kan man 
icke rimligtvis lägga arbetet till last dess föga noggranna ljudbeteckning, 
som dels är en nödvändig följd af sättet för denna samlings tillkomst 
ock publikation, dels torde vara ett oundgängligt villkor för att arbetet 
skall kunna motsvara sin ofvan nämda uppgift att vara till ock med 
allmogemannen till ledning ock sålunda först ock främst lättfattligt. 

Däremot måste man klandra, att icke noggrannare uppgifter lemnats 
angående ordens geografiska utbredning. Särskildt är att observera, det så 
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allmänna uppgifter, som att ett ord förskrifver sig från »Mora», »Orsa», 
»Ålfdalen», äro föga upplysande, då fråga är om en näjd, hvilken — såsom 
just förhållandet är med Ofvansiljans fögderi ock i all synnerhet Mora 
socken däraf -- nästan för hvarje by har att uppvisa en särskild dialekt-
nyans. Ock ville man blott taga hänsyn till de allra viktigaste dialekt-
grupperinga,rne inom ofvan Dämda socknar, så borde Moramålet delas i 
allra minst två väsentligen skilda dialektgrupper (en på hvardera sidan 
om älfven), Orsamålet i minst två (i det att Skattungebyns kapell af-
skiljes) ock Alfdalsmålet i minst tre (i det man frånskiljer Evetsbärgs 
ock Åsens kapell). På samma sätt är det af största vikt beträffande 
Rättvik (i Nedansiljans fögderi) att skilja mellan språket i Sörbygget ock 
i Västbygget. — Någon gång blir den sväfvande ortbestämningen rent 
af vilseledande. Så t. ex. då en mängd uppgifter, som tydligen för-
skrifva sig från byn Bonäs, signeras Mora. Visserligen ligger Bonäs 
inom Mora socken, men alldeles på gränsen till Vitnhus, med byars 
språk Bonäsmålet nästan i allo öfverensstämmer. Då nu Vårnhusmålet 
blott är en varietet af älfdalskan, så inses, att Bonäs har Ålfdalsmål 
snarare än Moramål. Detta ock dylikt är visserligen omständigheter, 
som Västmanlands-Dala landsmålsförening af helt naturliga skäl ofta icke 
kunnat äga kännedom om, men som jag velat påpeka, på det att under 
fortsättningen af arbetet den antydda bristen må afhjälpas ock möjlig-
heten till missförstånd förebyggas genom den lätt företagna förändringen, 
att, åtminstone i fråga om ord från Ofvansiljans fögderi, den by anföres, 
hvarifrån uppgiften förskrifver sig. 

Att någon gång en oriktig ordform kommit att inflyta (så, t. ex. 
heter det II, s. 14 anförda Ålfdalsordet ej bilkona ock belkuna utan 
bilkunä, [bAkuna], best. f. bilkuna [bgkuna]) är lätt förklarligt ock 
ursäktligt. 

Det är att hoppas, att de öfriga landsmålsföreningarne följa det af 
Västmanlands-Dala landsmålsförening gifna vackra exemplet ock på ett 
eller annat sätt låta sina delvis rätt rikhaltiga samlingar komma till all-
mänhetens ock fackmännens kunskap. 

Uppsala i december 1880. 

Fåren på Gotland. Undert. 	Läsn. f. folket. 32:a årg. 
Sthm 1866. S. 328-352. 80. 

Skäl-jagten på Gotland. Undert. S. 	 Läsn. f. folket. 33:e 
årg. Sthm 1867. K 14-59. 80. 

Strandens sagor. En vikingaruna från gutarnes ö, af P. 
A. SÄVE. Svensk tidskr. f. lit., politik o. ekon. utg. af  II. Forssell. 
1873. Sthlm 1873. S. 159-186. 80. 

Samfärdseln på Gotland i gamla tider. Af P. A. SÄVE. 
Land o. folk. 1873. Sthm 1873. S. 33-48, 97--124. 80. 

ADOLF NOREEN. 
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Kors på Gotland. Af P. A. SÄVE. Sv. fornm.-fören. tidskr. 
2:a b. Sthm [1873]. S. 1-21 samt 2 pl. 80. 

Några ord om konung Olof Haraldssons uppträdande på 
Gotland. Af P. A. SÄVE. Sv. fornm.-fören. tidskr. 2:a b. Sthm 
[1875]. S. 247-255 med 1 pl. 80. 

Åkerns sagor. Spridda drag ur odlingshäfderna, och folk-
lifvet på Gotland af P. A. SÄVE. Handl. rör. landtbruket o. dess 
binär. utg. af  Kongl. landtbruksakad. 34:e d. Ny f. XV. 1. Sthm 1876. 
S. 3-140. St. 80. — Afven särskildt: Sthm 1876. P. A. Norstedt & 
Söner. Pris kr. 1,50. 

Skogens sagor eller växtligheten på Gotland, jemte spridda 
drag ur öns odlingssaga och folklifvet derstädes. Af P. A. 
SÄVE. Tidskr. f. skogshush. utg. af  A. J. Cnattingius. 4 årg. 1876. 
Sthm 1876. S. 172-184, 197-216, 261-277, 293-308. — Aften 
särskildt: Sthm, I. Hwggströms boktr. 1877. T. o. 64 s. 80. 

Hafvets och fiskarens sagor, samt spridda drag ur Got-
lands odlingssaga och strandallmogens lif af P. A. SÄVE. Visby, 
Gotl.. allehandas tryck. 1880. (Distrib. N. Gleerup, Sthm). 128 s. Liten 
80. Pris 1 kr. 

Med Gottland ock Visby i tailor 1) uppträdde 1858 inom bok-
värden första gången PER ARVID SAVE, 1834-1871 lärare vid Visby 
lärovärk; denna gång som tecknare, snart äfven aom författare. Det 
är hufvudsakligen den gamla hansestadens herrliga kyrkoruiner, som i 
nämda planchvärk af honom återgifvas. I likhet med sin yngre bror, CARL 
SAVE, älskar han Nordens gamla minnen i språk, folklif ock fornlemningar. 
I synnerhet är det gutalandet, den kära fäderneön, som är föremål för 
hans flitiga studier. P. A. Säves första skrift, Gottlandska minnen 2), före-
drag i sällskapet D. B. W. på dess högtidsdag 1858, förtäljer om Gottlalids 
märklige män, storbönder, krigare, ämbetsmän, prester, lärde, från ock med 
Tjälvar, som först bragte eld å landet, intill våra dagar — särskildt 
fäster han sig vid Polhem ock föreslår att i Visby resa en minnesvård 
åt honom — alt för att i dem hafva föredömen, anförare i striden för 
Gottlands utveckling, anseende ock ära. Viktiga som tids- ock sedebilder 
äro berättelserna om det gästfria Luttemanska huset i Stenkyrka, om 
grafölet efter gamle prosten Ekholtz i Fardhem, om ryssarne på Gottland 
18083), samt om kutjakten, till hvilken författaren i senare uppsatser åter-
kommer. Mellertid bereste Säve som antikvitetsintendent under åren 
1861-1865 jämte fäderneön äfven öster- ock Västergötland. De vid-
lyftiga ock innehållsrika, med talrika teckningar illustrerade berättelser, 
som han till Kongl. majestät ock antikvitetsakademien dels som antikvitets- 

') Gotland och Wisby i tafior. Tjugo originalteckningar af P. A. SAVE, 
lithografierade i Em. Bärentzens & comp. lithografiska institut i Köpenhamn, 
jemte en karta öfver Gotland och plan af Wisby, samt beskrifvande text 
af C. J. Bergman. Sthm 1858. Tv.-f. 

Visby 1859. T. o. 45 s. samt inneh. 80. 
Utförlig ock liflig skildring af denna tilldragelse i Ryssarne på Gotland 

1808. Minnen tecknade af S... Ny ill. tidn. 1866, nr 1, 3, 5, 8, 9, 12, 15-17. 
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intendent, dels förut som akademiens stipendiat inlemnat 1), förvaras nu 
i akademiens arkiv. Under egen vård har han ännu sina Gottländska 
samlingar, sex tjocka folioband, samt sina anteckningar om gottländska 
folkspråket, som lära innehålla öfver 20,000 ord. Med sina samlingar 
är P. A. SAVE en sannskyldig encyklopedi för alt hvad om Gottland är 
kändt, att icke säga vetbart. Ur dessa samlingar har han under de 
senare åren, mest i tidskrifter, leninat åtskilliga utdrag under formen af 
monografier öfver vissa ämnen. Det är för att fästa uppmärksamheten 
vid dessa viktiga arbeten 2) ock mana till att om dem taga kännedom, 
som jag här skall söka att gifva en öfversikt af deras innehåll. 

I Hafvets ock fiskarens sagor har sålunda vår författare senast 
lemnat en redogörelse för Gottlands fiske; efter hvad titelbladet upplyser 
utgifven enligt Gottlands läns hushållningssällskaps beslut. Från allmän 
synpunkt har denna redogörelse sin egentliga betydelse som bidrag till 
flakets historia; ett bidrag af så mycket större vikt, som denna närings-
gren på ön vunnit en hög utbildning ock ända in i nyaste tid varit 
den mest betydande, till ej ringa förfång för jordbruket. Från Gottland 
hafva estländare, finnar ock norrländingar under senaste åren lärt sig 
uthafsfisket. På samma gång skildrar arbetet melleitid en viktig sida af de 
märkliga gutarnes folklif ock odlingshistoria. Gottländingarne äro kända 
som styfva sjömän. I synnerhet kräfver strömmingsfisket eller vrakningen, 
ofta många mil från land, där »vågorna stundom gå så höga, att kam-
rater i närmaste båt ej kunna se spetsarne af de andras båtsegeb>, mod 
ock styrka, sjövana ock rådighet, 'ej sällan med döden för ögonen i storm 
ock isande köld. Det är ett lif som fostrar ej blott männen, utan äfven 
kvinnorna till hjältar; ock Båta Bol, Fåröflickan som ensam seglade från 
Helgemannen på Fårö till »byn» (Visby) med sin fisklast ock som där 

Jfr Antiqv. tidskr. f. Sverige. I, s. 56-58, 321-323. Utdrag af anti-
qvitetsintendenten P. A. Säves afgifna berättelser för åren 1861, 1862 ock 
1863 finnas trykta i nyss anförda tidskrift I, s. 59-165; II, s. 79-191; III, 
s. 113-150. De innehålla beskrifningar ock teckningar af kyrkor ock forn-
minnen; det första dessutom s. 147-158 en ordlista från Östergötlands 
folkmål, det andra s. 158-188 en dylik från Västergötland. 

Några andra uppsatser af samme författare, med hvilka jag icke har 
anledning att här sysselsätta mig, äro: Skogsbilder från Tiveden, ett skilderi 
af fornlifvet der, folksägner, husbruk, Skagens kapell m. m. [Ny ill. tidn. 
1866, nr 2; med teckningar]; Svenska fornminnen. 1. Gånggrift [i Västergöt-
land. Ny ill. tidn. 1866, nr 20]; Om medborgerlig verksamhet och folkuppfostran 
(företrädesvis med afseende på tjenstemän på landsbygden). [Läsn. f. folket 
32 årg. 1866, s. 136-142]; Stunkor för staren på Gotland. (Egnadt alla hus-
hållare, skollärare, jägare och naturvänner). [Läsn. f. folket. 34 årg. 1868, 
s. 229-237]; Wälmaktens elände, svärd eller boja, några ord om värne-pligten. 
[Getl. alleh. 1876, nr 6]; Sista paret ut! (tankar om behofvet af en lag mellan 
menniskan och djuren). [Sv. jägarförb. nya tidskr. XV, 1877, s.70-86]; 
Kopparstenarne. [Gotl. alleh. 1877, nr 80]; Svar på repliken »Mera om Koppar-
stenarne». [S. st. 1877, nr 86]; Åter om Kopgarstenarne. [5. st. 1879, nr 10]; på 
vers: Odens vishet, (tolkad i ett lustigt lag). [Go il. alleh. 1878, nr 20]; 
Gutarnes forn- och framtids-saga. I anledning af järnvägens invigning den 10 
sept. 1878. [S. st. 1878, nr 73]. 
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hemma dref fiske på egen hand, högväxt, grof ock stark som en karl, 
med nacke bred som en kvigas ock en vikt af 12 lispund, behöfver då 
icke vara någon sällsynthet. Vist kräfver hafvet ibland sina offer, så-
som då på en natt 200 fiskare skola omkommit på Likgrundet mellan Gott-
land ock Öland eller när den lilla socknen Hamra på en gång vid ett 
räddningsarbete gick miste om älfva raska män. Sådant svider, men 
måste tålas. — Boken är till sin hufvuddel en monografi för G-ottlands-
fisket i äldre ock yngre tid ock redogör sålunda utförligt för de olika 
fiskarternas förekomst med deras olika benämningar — under fångst 
brukar man icke de vanliga namnen, emedan sådant hindrar fiskelyckan 
lektider ock utveckling, således en gottländsk iktyologi från allmogens 
synpunkt; vidare för båtens byggnadssätt ock tackling, de olika arterna 
af fångstredskap; för uthafs- ock strandfiske samt fiskfångsten i strömmar 
ock träsk, kring ock på ön vid olika tider på året, med olika slags 
nät, ref, mjärdar, rysjor, ljuster o. s. v., fiskens behandling efter 
fångsten — alt med en rikedom på tekniska detaljer, som bör göra 
arbetet för fackmannen särdeles intressant, om också en vanlig »land-
krabba», som anmälaren bekänner sig vara, skulle känna sig en smula bort-
kommen. Författaren medgifver själf, att alt detta svårligen kan göras 
fult tydligt utan teckningar, som han ej varit i tillfälle att lemna. Den 
som i likhet med oss i främsta rummet intresserar sig för folkets lynne 
ock inre lif, fäster sig företrädesvis vid de här ock där i arbetet in-
strödda anmärkningarne om den gottländske fiskarens sätt att uppfatta 
sin yttre ock inre värd, samt vid s. 13-27, som i korthet gifva »vårt 
sjöfolks ock vårt fiskes skaldskap samt deras saga». Sjömannen känner 
sitt beroende af osynliga makter ock har sin egen tro om mycket. J. 
LIE har i »Den fremsynte» skildrat den norske fiskarens dystra mytvärd; 
Säve berättar för oss om necken, hafsfrun (ock skogsnuan), som än 
hjälper, än är fientligt sinnad, ock hvilken här som annars i folksägnen 
är »angelägen efter manfolk»; om trollskeppet Räffinut, som med knapp 
nöd kunde bändas in genom Öresund ock under en vändning med bog-
sprötet skrapade all skog af Storsödret på Gottland; om den gamle vän-
lige Träskagubben ; om Skeppsgubben, som tros med virket kommit nöd 
ur skogen; samt andra sjörån, som stundom gifva •stormvarningar ock 
andra varsel åt sina vänner; om förebud för väder ock vind ock om dessa 
hemlighetsfulla röster, som fiskaren tror sig förnimma o. s. v. — på ock 
vid vatten. ' Främst kommer s. 3-12 en inledning om Gottlands ock 
dess bebyggares urhistoria. 

»Svartast af alla sagor äro Strandens sagor». De ge oss före-
ställning om ett hedniskt lif utan ordnadt samhälle. Utom släkten var 
våldet lag. Sjölifvet med dess faror gjorde sinnet hårdt; växlande herrars 
förtryck ock plundring lärde folket att med yxan söka nödvärn, rof 
eller hämd. Blodiga möten ägde ofta rum mellan gutar ock främlingar 
från öster ock väster, som kommo för att dela vinsten af jakt ock fiske. 
Att »bruka stranden» var en inbringade hantering, när hvarken samvete 
eller samhällsmakt låg i vägen, mest på en tid då navigationen stod på 
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mindre säkra fötter — utan kompass, sjökort, fyrar ock lotsar — ock 
skeppsbrott timade vid -Gottland ännu mycket oftare än nu. Då plundrades 
vraket ock draps folket, alt så vida man Var stark nog. Stundom 
lyckades det väl också att med falska signaler locka seglaren på grund. 
Kunde man icke taga alt för egen del, fick man som bärgare rikta sig så 
godt man kunde. Nu hör det värsta af alt detta till det förflutna. Den 
siste fribytaren, som från Sandön dref sitt laglösa yrke, stod kyrkoplikt 
i Fårö kyrka 1817 ock måste gå ifrån sina hopade skatter'). Bredvid 
dessa bärgningsaffärer af olika slag, vid hvilka lifvet ofta hängde på en 
tråd, drefs ett oförsynt lurendrejeri. öfver alt på Sveriges kuster ock, 
gränser får man ännu höra ändlösa berättelser om huru tulltjänstemännen 
blifvit på tusen sätt narrade, mutade eller med våld motade. Vid frågan 
om frihandel eller tullskydd vore det sannerligen icke ur vägen att 
äfven tänka på hvilket förvildande inflytande en sådan oundviklig hante-
ring öfvar på gränsbefolkningen. Delvis sammanfalla strandens sagor 
med hafvets: så i skildringen af fiskarens sträfva ock vådliga lott ock i 
folktron om sjörån, mest hemska spökvarelser af olika slag, som um-
gänget med det ödsliga hafvet föder. -- För själjakten i sammanhang 
med själens lefnadssätt samt Fårömålets hithörande terminologi har för-
fattaren tidigare lemnat en utförlig ock väl skrifven redogörelse i Läsning 
för folket. Denna jakt drifves hufvudsakligen för skinnet ock späcket, 
ehuru stundom också köttet begagnas, hvarförutom kuten är ett svårt skade-
djur för fisket, i det han plundrar eller söndersliter garnen. Sedan den 
rika fångsten med nät i kuthagen vid Flisen nära Näsudden upphört, 
är det hufvudsakligen de djärfva Fåröborna som drifva detta farliga 
yrke, dels med garn (vikare), dels med harpun på isen vid kuthålen 
om våren (gråsjäl). De ge sig d3imed sina don, vanligen flere i säll-
skap, ut på isen, för dagar ock veckor. Kommer så blåst ock splittrar 
isen, så vet ingen, hvart det bär i mördande köld. 

»Man talar så mycket om städerna ock deras invånares bildning, 
seder m. m.; må nu här förnimmas något om landsbygdens enfald ock 
arbetsminnen: jordens ock bondens anor äro väl dunkla, men lika ädla 
som urgamla. Därföre, sedan all värden så länge häpnat vid de idrotter, 
som alla slags herrar utfört med svärd eller bok, se här en kort saga 
om några män af folket ock deras mödor för landets odling». I 
stället för ,krigs- ock lärdomshistoria skola vi hafva folkens odlings-
historia, ock Äkerns sagor äro just en sida af denna odlingshistoria, 
liksom hafvets ock skogens äro det, nämligen för Gottland. Gottlands 
jordbruk erbjuder så till vida ett särskildt historiskt intresse, som 
det intill senaste tid kvarstått på en mycket primitiv ståndpunkt. 
Det kan knapt här sägas hafva varit modernäringen. En Gottlandsbonde 
af gamla sorten hade mer att göra med fiske, kutjakt, skogskörslor, 

') I en följetong — Sandön. (Rese-äfventyr och skildringar med osyn- 
liga pennteckningar af S 	— i Gotl. tidn. 1874, nr 77-79, 81, 83-87, 89 
har författaren jämte en redogörelse för Sandöns bildning ock öden, äfven 
berättat hvad som i folkminnet lefver kvar af Gottbergs bedrifter. 
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sågkvarnar, tjärbränning, stenhuggeri än med åkern. Det är icke 
länge sedan redskap användes, som höra till åkerbrukets första barn-
dom: harka, raka, rasp ock gräfling. Flad, årder ock spade äro nyare 
uppfinningar. Ännu på 1700-talet ägde tre husbönder vid Drakarfve i 
Näs till sammans blott en spade. Säden skars för hand ock tröskades 
i nödfall med klappträ! Zakris H:n Nore 1), t 1820, »var den förste i 
socknen som, af bara högfärd, brukade järnaxlavagn». Blott de högt 
belägna åkrarne med den sämsta jorden voro odlade, emedan diken ej 
brukades. Till på köpet var gödning en nyhet. »Hos oss blir det 
mycket bättre, om, vi icke göda åkern», förmanade Nårs Rasmus Jensson 
på Fårö sin nyhetsälskande måg. Gödselhögen kunde få ligga ock växa, 
tils kon från den kom upp på fähustaket ock så ramlade igenom ock 
bröt benen af sig. T. o. m. kyrkoherden Sturzenbecker i Levide, t 1795, 
lät grannen köra bort af sin gödselhög, »mycket gärna», så mycket han 
ville. Först nu på 1870-talet undergår ön äntligen laga skifte. Således 
kunde för några år sedan ett hemman taxeradt till 4,000 rdr bko ha 
fem mil gärdesgård ock ett annat om 325 tld ägor på tjugosju ställen. 
Åkerns bruk öfverlemnades vanligen åt kvinnfolket. . Fisket lockade alla, 
äfven »uppländingarne»: midt i bråda såningstiden foro Habdumborna med 
nät tre mil ned till Riv i Sundre för att få sig »husfisk». Lansa-Hans 
arbetade blott slåttertiden — »för att hararne skulle få vara i fred, medan 
de ynglade». Men det var icke så ovanligt, att en storbonde kunde 
hafva 300 till 400 får öfver vintern, samt 30 till 40 skogsruss (hästar 
på skogen). Bor hade man också, men klent med foder, så att de om 
vårarne »icke orkade bära rumporna». Då redan gutalagen förutsätter 
ett utbildadt åkerbruk, måste detta under många århundraden haf va stått 
stilla, där det icke gått till baka. Idissväxter, farsoter, herrars förtryck, 
krig ock fientliga öfverfall hafva hindrat välmågan. Mellertid började 
med slutet af förra århundradet en ny tid, förnämligast genom lands-
höfding C. 0. von Segebaden, »den mest välsignade man, som styrelsen 
dittils sändt att vårda ock förkofra Gottland», ett nytt tidehvarf i alla 
riktningar. 1870 utfördes från ön 86,000 tr spanmål, medan 100 år 
förut sådan hvarje år måste införas, ock svält ock nödbröd icke voro 
okända. Nu återstår att utdika ock odla de många vidsträkta myrarne, 
som hvar för sig lofva tusentals tunnland sädesalstrande jord. 

Den nu nämda framställningen är öfver alt genomväfd med drag 
ur folklifvet, sådant det nu ock i synnerhet något tidigare yttrat sig i 
samband med jordbruket. Jämte det man får kännedom om de äldre red-
skapen ock deras användning, om fordon ock dragare, säden, arbetsbeting, 
husets• inredning o. s. v., får man följa bonden ock hans folk vid de olika 
arbetena: såning, skörd, ängs- ock myrslåtter, löftäkt, tröske — växlande 
med mat ock dricka ock lekar. Redan kl. 1 på ottan började man 
tröska, ock före full dager hann man äta fyra gånger. Vid lekarne 
täfiade man i styrka ock vighet. Det var i synnerhet vid de ständigt 

') Bönderna nämnas efter gårdarne. 
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återkommande alla gillena, som man hade tillfälle att pröfva•hvarandra. 
Från en tid, innan penningen hunnit komma rätt i bruk som allmänt 
bytesmedel, kvarstod ock kvarstår än i dag i många landsändar seden 
att uträtta alla mera omfattande arbeten med hjälp af grannar ock vänder 
inom »bidelaget», som därför ej fingo annan betalning än riklig und-
fägnad med mat ock dryck i öfverflöd, s. k. a ti n g. Så bygdes ock 
täktes hus ()Ck filogos ängar. Man hade altså byggille ock slåttergille; man 
hade räföl, när man haft skallgång efter räf ; ramngille, när man ödt korp-
ungarne ; päragille, när päronen voro mogna. Senare delen af 'efter-
middagarne efter arbetets slut upptogs då vanligen af lek ock dans. 
Kvinnorna hade ostgille, sömgille, kardgille, spinngille, hvilka gillen kunde 
vara dygnet om, under meddelande »af visor, sägner, nyheter o. s. v. Vissa 
arbeten skola ske på vissa märkedagar, inledas ock utföras under iakt-
tagande af vissa mystiska bruk, fornärfda från far till son, eller hämtade 
ur bondpraktikan ock 1698 års almanacka. Tjärdalen skall t. ex. tändas 
med gnideld, som är urgammal sed. S. 25, 26 ock 29-33 innehålla 
en hel samling sådana regler samt tänkespråk, ofta rimmade, med före-
skrifter ock råd om bondens hushållning ock lif. Ej minst upplysande 
äro dessa utkastade teckningar från äldre ock yngre skeden af märkliga 
storbönder ock andra allmogemän: Kallburmannen, Hamarsmannen, den 
manhaftiga Nårs-Maja-mor; eller en Mårten P:n Karby, Zakris H:n Nora, 
Hans Jakobsson Äckes, som stå på öfvergången till en ny tid, medan 
Nå'rs Rasmus Jonsson ock Lansa-Hans på Fårön äro af gamla sorten, 
liksom Gisle-Hans, som vandrade omkring med bud ock nyheter, sökte 
sitt bröd på landsvägen ock lät gården sköta sig själf. — Författarens 
framställning andas öfver alt en varm fosterlandskärlek. Lifvet har ett 
högre mål än blott timligt välstånd. Särskildt påpekas, att Gottland 
långt före Sveriges öfriga landsändar åtagit sig en utsträkt allmän värneplikt. 

Innan åkerbruket fick sin nuvarande utveckling på Gottland, drefs 
där, såsom redan ofvan är anmärkt, en storartad fårafvel, särdeles på 
Storsödret (den sydligaste, genom ett 'smalt näs med det öfriga landet 
sammanhängande delen af ön) ock Fårön. Här gingo då fåren på de 
°skiftade vallarne ute året om, blott om nätterna instängda i sina giftar. 
»Sarnlingarne» höst ock vår, då fåren jagades till hopa för att klippas 
ock märkas, vore folkhögtider. Då kommo till Storsödret handelsmän af 
alla slag för att köpa eller byta sig till får, kött, ull, talg o. s. v. På 
Sandön ock Karlsöarne äro fåren fullständigt vilda. I uppsatsen om 
Fåren på Gottland får man närmare kännedom om alt detta ock får äfven 
vara med om de sålknings- ock spinngillen, hvilka åkerns sagor mera i 
förbigående omnämna. Nu drifves fårskötseln i vida mindre skala än 
förr, då kyrkoherden i öja fick 200 tiondelam i sitt gäll (1820). 

Skogens sagor äro hufvudsakligen af naturhistoriskt (botaniskt) ock 
ekonomiskt intresse. Uppsatsens förra hälft upplyser, efter en kortare 
inledning om öns geologiska bildning samt några antydningar om de 
hemlighetsfulla andeväsen, som ha sitt hem i den djupa skogen — trull, 
bysar, skogsnuan ock skogsrået (den fridlöse anden af någon som flyttat 
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råmärken), bjärar, necken, lindormen (under gamla ekar som om vintern 
behålla sina löf) — om de olika trädslagens förekomst ock användning, 
samt märkliga individer af de olika arterna'), hvarförutom korteligen 
nämnes om öns trädgårdsodling, fruktsorter ock sädesslag. De två senare 
arken afhandla skogens vård — ock vanvård — från äldsta till senaste 
tider. »Det som här än vidare talas om skogsväsendet på Gottland, 
hvilar mest på folksägnen eller berättelser af gammalt folk ock är en 
framställning om våra gamles fornseder ock åsikter i detta hänseende». 
Sedan' på 1700- ock under förra hälften af 1800-talet skogsförödelser 
blef alt mera allmän ock skogen hotades med snar undergång på ön, 
blef det slutligen nödigt att genom en särskild skogslag (1869) söka 
rädda Gottland från en sådan olycka. 

Rikare på drag ur folklif vet är Samfärdseln på Gottland från 
äldsta till senaste tider. Efter Visby fall (1361), hvarpå snart följde 
dess förfall, har ön intill en tid, som ligger vår mycket nära — vinterpost 
med ångbåten Polhem 1858, telegraf 1859 — varit tämligen afstängd, 
från förbindelser med den öfriga värden. Ända till kring 1830 reste 
knapt någon annan från Gottland till fastlandet, än den som var tvungen: 
ämbetsmän, riksdagsmän, blifvande studenter, någon köpman eller skeppare, 
samt tröjkäringarne. Till Stockholm tog det ofta 10 till 15 dygn i en 
öppen skuta, ock det hände, att man gjorde sitt testamente före en sådan 
vådafärd. Men äfven inom landet voro resor — mest till byn d. v. s. 
Visby — lika sällsynta som farliga, innan genom landshöfding v. Sege-
badens kraftiga åtgärd ordentliga vägar (112 mil) kommo till stånd. 
Hvad som förut kallades väg, var ett par hjulspår öfver stockar, stenar 
ock sumpar, där man var i största fara att välta eller sätta fast sig; tre 
tunnor var fult lass för ett par oskodda skogsruss med träaxlavagn ock 
draglinor af vidjor, ock man fick rätta sig efter kafvelvarpen ock spai-
karne (bläckorna) i träden för att möjligen komma dit man ville. När 
man gaf sig i väg, aktade man på vissa förebud. Bäst var det om en 
gris gned sig mot vagnshjulet. Ännu 1815 redo Färöborna ock deras 
»kärlingar» till kyrkan. Gärna slog man sig vid »byresorna» flere till 
hopa till ömsesidig hjälp ock säkerhet. »Hald, kum u slas, skatt tu fa 
an gang öl!» — ock så dängde man på hvarandra en stund, drack ock 
skildes i godo. Men det gick ej alltid så vänskapligt. Bref ock bud 
inom landet måste intill 1820, då landtpost förbands med krono-
posten, fortskaffas med enskilde. Ofta var det någon slarfvig bonde, 
såsom den förut nämde Gisle-Hans i öja, som med fickor ock hufvud 
fulla af uppdrag vandrade omkring ock alltid efter vissa mellantider lät 
se sig i Visby. Gästgifvaregårdar funnos icke eller användes icke. 
Gästfriheten var oinskränkt. Om Luttemanska huset är ofvan taladt. 
Andra berömda, flitigt anlitade matställen voro t. ex. hos befallningsman 
Assarsson i Båttarfve ock handlanden Westöö på Kapellshamn, som år- 

1 ) Om Hörsneeken (ock Dalhemseken) jämte därvid fästade sägner har 
Säve tidigare berättat under titeln Svenska fornminnen, 2 i Ny illust. 
tidn. 1866, nr 38. 
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ligen för sitt hus slaktade 30 oxar. För allmogen voro dock krono-
skjutsen ock herregästeriet ofta mycket betungande. — Utifrån behöfde 
gutarne blott salt ock järn. Med så ringa beröring utåt hafva gutarne 
kunnat i sinnesart ock samfundslif bevara mycket ursprungligt, som 
annorstädes gått undan, ock i mycket utveckla sig på ett eget sätt. 
Tydligast visar sig detta i allmogemålet. 

I Svenska fornminnesföreningens tidskrift har Säve aftecknat ock 
beskrifvit 15 på Gottland ännu befintliga stenkors'), af hvilka ett har 
runskrift (O. Säve Gutn. urk. nr  80), fyra äro odaterade, ett från 1500-
talet, de öfriga från 1300- ock 1400-talen, med anförande af vid dem 
fästade sägner. Sådana kors restes ofta vid vägar till minne af att någon 
där blifvit dräpt eller annorlunda vådligen omkommit. Åfven träkors, 
af ända till 30 alnars höjd, ofta med »hjul», finnas mångenstädes i går-
dame kvar, uppsatta till påminnelse ock till skydd mot ondt. Korset brukas 
ännu mycket bland gutaallmogen : »huskors» när takresningen är uppsatt, 
kors öfver höet, korsfåra vid plöjningen, kors öfver det nyfödda barnet, 
öfver sjuka (folk eller fä), öfver matgrytan, mjölet i bingen, den knådade 
degen, den bäddade sängen o. s. v. o. s. v. Kors skyddar mot åska 
(drifver bort eller utestänger trollen, efter hvilka ljungelden slår). — I 
samma tidskrift finnas sammanstälda SNORRES, gutasagans ock STRELOWS 
uppgifter om Olof den Heliges uppträdande på Gottland jämte talrika 
folksägner om honom, som hänföra sig till vissa fornminnen, Det synes tro-
ligt, att Olof landstigit icke blott på östra kusten (vid Akergarn enligt 
gutasagan), utan någon gång äfven på Fåröns västra strand, där arfsägnen 
uppkallar en del fornminnen efter Sant Ån la. De olika uppgifterna äro 
svåra att kronologiskt förena. Säve antager, att konung Olof utom de 
tillfällen, hvilka Snorre nämner ock till tiden närmare bestämmer, besökt 
Gottland äfven under tiden mellan 1007 ock 1015. Bland märkedagarne 
intager Helge Olof ett betydande rum. 	• 

Alla de längre ock kortare uppsatser, om hvilkas innehåll jag nu 
sökt gifta en antydning, lemna rikliga bidrag till en gutnisk ordbok, 
som länge varit ett trängande behof. Ofver alt gifvas nämligen namn på 
redskap ock bohag på gutamål, ock så anföras jämväl öfver alt de till 
ämnet hörande uttryck ock talesätt. Ock alt detta förekommer i en sådan 
öfverflödande rikedom, att en icke-gottländing någon gång kan bli trött 
vid alla de främmande orden, som dock för ämnets riktiga behandling äro 
alldeles nödvändiga. Illustrationerna, utan hvilka för den främmande 
forskaren mycket måste blifva dunkelt, 'finnas »i kött ock blod» i den af 
författaren grundlagda ock vårdade Gottlands fornsal, som redan är 
ganska rik (öfver 3,000 nummer), Här ock hvar gifvas hänvisningar 
till de spår, som .odlingens gång lemnat efter sig i bomärken ock i 
synnerhet i talrika ortnamn, till hvilkas förklaring man sålunda får 

') De äro alla afbildade dels i texten, dels enär kemitypierna där ej 
riktigt lyckats, på de två plancherna, som medfölja följande årets [1874] 
häfte. 

Sv. landsm. N. B. 1. 	 47 
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en ledning. Författarens stil är karaktäristiskt utpräglad, lifiig, ofta 
humoristisk, rik, på bilder') ock på folkliga vändningar. Han upptager 
äfven i sin svenska utan tvekan ord ur folkmålet ock lyckas däri-
genom ofta att »slå huf vudet  på spiken» ock i få ord göra en situa-
tion eller en tanke klar. Språkets uppgift är ju i första hand att 
för åhöraren göra begripligt, hvad den talande vill hafva sagdt. I 
slutet af åkerns sagor säger sig författaren redan hafva samlat 
»spridda drag till teckningen af växtligheten ock skogen, djurlifvet 
ock jakten, fisket, boskapsskötseln, trädgårdsodlingen ock stenväsendet, 
samfärdseln, handeln, gutaallmogen, bondens hus ock gård, hemsederna 
ock huslifvet i förra tider ock alt intill våra dagar». Åtskilligt af 
detta har redan i tryck blifvit tillgängligt. Utom de skrifter, hvilkas titlar 
inleda denna öfversikt eller eljes redan äro här nämda, har P. A. Säve 
i tidningar skrifvit flere uppsatser, som röra Gottland : Om gutarnas 
sång och spel. [Ny ill. tidn. 1866, nr 11]; Kastalen i Gothem på Got-
land. [S. st. nr 17. Med .teckning]; Ett gammal-gutniskt bondhus [i 
Gröttlingbo. S. st. 1868, nr 19]; Gubben Hjort, örlogsman från 1808 
års krig, f. 1799, d. 1874. [Gotl. tidn. 1874, nr 95]; Handelslifvet och 
borgarsedd-na uti Visby i förra tider, en minnesskildring ur »Handelns 
och näringarnes sagor» från gutarnes ö framstäld för Gotlands fornvänner 
i Visby den 21 dec. 1875. [Gotl. alleh. 1876, nr 1-10]; De gammal-
dags Visby-köpmännen C. H Lange, Joh. Lythberg samt bröderne G. 
M. och J. N. Donner. (Föredrag inför Gotlands fornvänner i Visby 
den 28 dec. 1876. [Gotl. alleh. 1877, nr 2-5, 7, 8, 10]; Hangre-
bonden. En Gotlands sägen. [S. st. 1877, nr 103]; BOndpolskor och — 
»societet»! [S. st. 1878, nr 5]; Östra Gotland: Kathamarsvik. Två 
gammaldags »patroner»; telegraf; ... järnväg, in. in. [S. st. 1878, nr 
44-46]; Julen på Gotland för 6o år sedan. [S. st. juln. 1879]; A 
böj-färd. [S. st. 1880,‘ nr 27 A. — på gutniska, men dåligt korrigerad]; 
Gotlands minnesmärken. [Gotl. alleh. 1880, nr 63]; Vår första Upsala- 
färd. [Gotl. alleh. 1880, nr 79] o. s. v., vanligen märkta S 	alltid 
igenkännliga på stilen. Det är stor skada, att Säves större ock mindre 
skrifter äro på detta sätt utströdda ock svåråtkomliga ock därför litet 
kända. De förtjäna värkligen .att både läsas ock studeras. önskligt 
vore, att tid ock krafter måtte medgifva den vördnadsvärde, för foster-
landet ock sin ö varmt nitälskande forskaren att, såsom det visserligen 
är hans önskan, ordna ock utgifva äfven det öfriga af sina samlingar — 
till upplysning för vetenskapen; andra landskap till ett väckande ock 
manande föredöme. 

J. A. LUNDELL. 

1) Strandens sagor föras därför i innehållsförteckningen till Svensk 
tidskrift under rubriken »skönlitteratur», ehuru de annars naturligtvis höra 
under historia. 
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Om de svenska folkmålens frändskaper ock etnologiska 
betydelse af J. A. LUNDELL. Antropolog. sektionens tidskrift. B. I, 
nr 5. Sthm 1880. 76 s. 8:o. 

Dennna uppsats är väsentligen identisk med det föredrag, som för-
fattaren den 18 oktober 1879 höll i Svenska sällskapet för antropologi 
ock geografi i Stockholm. Då tidskriften, i hvilken föredraget är trykt, 
kanske icke är så allmänt tillgänglig, tillåta vi oss, under förhoppning 
att sedermera få tjäna som språkrör för andras mening i ämnet, gil-
lande eller klandrande, här på svenska återgifva den franska resumé af 
uppsatsens innehåll, som afslutar den samma. 

Afsikten är att gifva en öfverblick af sammanhanget 
mellan folkmålen i den skandinaviska norden för att möjligen 
ur detta sammanhang komma till etnologiska eller historiska 
slutsatser. Först under de senaste åren har kännedomen om 
de enskilda målen hunnit därhän, att en vetenskapligt moti-
verad gruppering af dem är möjlig. Visserligen måste man 
ännu lemna syntax ock ordförråd ur sikte; med tillhjälp af 
ljud- ock flexionslära kan man dock få resultat, som i alt 
väsentligt måste anses fullkomligt tillförlitliga. 

Efter hvad jag med tillhjälp af nu tillgängliga data i upp-
satsen detaljeradt söker visa, ordna sig de svenska, norska 
ock danska dialekterna i fem grupper: 10 den gottländska 
på ön Gottland; 20 de norrländska (norska), som talas af' 
svenskarne i Estland ock Finnland, vidare utbreda sig öfver • 
norra Sverige ned t. o. m. Gästrikland, Dalarne ock Västman-
land samt i Norge öster om Langfjeld; 30 västnorska i Norge 
väster om nämda bärgskedja; 40 de medelsvenska (svenska) 
i mellersta Sverige fr. o. m. Uppland ock Värmland t. o. m. 
norra Halland, båda götaländerna, samt större delen af Kalmar 
län, Öland inbegripet; 50 sydskandinaviska (danska) fr. o. m. 
Småland söderut i de skånska landskapen ock hela Danmark. 

De sista utmärka sig i synnerhet genom kvarstående -t, -d, -n 
i ändelser samt genom arten af sina f- ok 1-ljud. De medel-
svenska, norrländska ock västnorska hafva åt minstone i vissa 
ställningar tungspets-r ock (utom de västnorska) tjokt 1, hvilka 
båda ljud ombilda ån följande dental; ock hafva i böjningen 
förlorat -t, -d ock -n. Medan de medelsvenska nästan all-
deles sakna diftonger, äro de öfriga grupperna rika på sådana. 
För de norrländska målen är det mest karaktäristiska deras- spår 
af den äldre förbindelsen kort vokal + kort konsonant samt 
förmjukning af k ock g inuti ord. Gottländskan har ett egen-
domligt utbildadt vokalsystem samt de gamla konjugationerna 
ock deklinationerna delvis oigenkännliga. De tre första grup-
perna höra jämförelsevis nära till sammåns. De nordligaste 
målen ha de flesta gamla drag, de sydligare förete en yngre, 
nymodigare bildning. Jutländskan är den mest avancerade 
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nordiska munart ock kommer så till vida närmast engelskan. 
Inom de stora grupperna har man underafdelningar af högre 
ock lägre dignitet, tils man når de enskilda fult homogena 
målen, som vanligen utbreda sig blott öfver en eller några få 
socknar. Inom norrländska .gruppen skilja sig målenöster om 
Bottniska viken tämligen mycket från de västra; de svenska 
kustmålen näyma sig mest de medelsvenska. Inom den femte 
gruppen är Oresund hufvudskillnaden; småländskan skiljer sig 
minst från de medelsvenska målen. 

När ,en värklig litteratur på pergament ock papper i 12:e 
ock 13:e århundradena börjar, stå svenska ock danska, till 
samman gent emot norska, i synnerhet gent emot västnorska, 
som på Island fick en rik litterär blömstring. Sannolikt hörde 
redan då norra Sverige ock de östra landen språkligt till 
Norge. För bestämmande af dialekternas ålder ock förhållande 
till skriftspråken föreligger i medeltidens olikartade språkliga 
minnesmärken ett tämligen rikt, om ock mycket spridt ock 
därför svårbrukt material, som ännu knapt medgifver några 
säkra slutsatser. Landskapsdialekter spåras dock fullkomligt 
tydligt kring år 1300. 

Utom den kännedom om en viktig faktor af folkets and-
liga lif, som en indelning af våra folkmål alltid bör gifva, 
framgår som korollarium af undersökningen, att svear ock 
.götar icke äro språkligt skilda, således säkerligen ej häller 
stamskilda; samt att Finnland ock Norrland, om de äro senare 
bebygda än öfriga delar af Norden, böra hafva fått sina ny-
byggare från Norge. 

Man kan finna vågsamt att från nutida folkmål draga slutsatser om 
en länge sedan förgången tid, bilist då det medgifves, att dessa folkmål 
kunna vara tämligen nya, i alla händelser de karaktärer, på hvilka mina 
grupper hylla, ,ofta äro ,det. Undersökningar om dialektförhållandena i äldre 
ock äldsta tider — sona icke för denna gång ingått i min•ujapgift — 
äro naturligtvis för ett säkört bedömmande af äldre tiders folksamman-
hang högst nödiga. Min af sikt var här i första hand att belysa den 
nuvarande ställningen. Lätt är mellertid, att efter enstaka syn-
punkter, för både det förflutna ock närvarande, draga upp gränslinjer i 
andra riktningar än de af mig föreslagna. -- Jag bör kanske begagna 
mig af tillfället att här anmärka, det de uppstälda grupperna icke för 
mig hafva någon genealogisk betydelse, så att jag skulle antaga, att det 
skandinaviska urspråket först skiljt sig i dessa fem grenar, hvar för sig 
homogena, ock sedan vidare. Genom påvisande af öfvergångarne mellan 
olika grupper har jag t. o. m. sökt motarbeta en sådan mekanisk upp‘ 
fattning af språklif vet öfver huf vud. Utvecklingen fortgår på hvarje 
punkt för sig tämligen •själfständigt, men likhet i fråga om de drifvande 
krafterna samt i mindre grad yttre samfärdsel gifva åt hänne öfver 
större områden en mer eller mindre lika riktning. öfvergångsformerna 
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äro sålunda samtida med grupperna ock ej att betro,' kta som sekundära 
bildningar. Detta är, som man lätt.finner, en uppfattning af språkbild-
ningen, hvilken tämligen sammanfaller med den af JOH. SCEIMIDT1) fram-
stälda. Stamträd, som i synnerhet SCHLEICHER mycket anviindt, böra 
icke uppfattas alldeles efter orden. 

I öfversikten af äldre indelningar har jag icke anfört utländska 
arbeten, emedan sådana icke gärna kunna i ett dylikt ämne hafva något 
sjäLfständigt omdöme. J. OH. ADELUNGS Mithridates II, s. 309 åter-
gifver .uttryckligen HOFS indelning. Obersicht aller bekannten sprachen 
und ihrer dialekte von F. ADELUNG, Petersb. 1820, har (s. 52) samma 
indelning utförligt tabulerad, men upptager som fjärde hufvuddialekt 
under svenska »Neu-,Finnlands (der pargasche ock der nylandische)», samt 
som femte »der wiburgische». LATHAN i Elements of comparativ philology, 
London 1862, finner (s. 660) »skånska dialekten nog dansk för att hafva 
kunnat hänföras till Danmark — antagligen på otillräckliga skäl. Norr om 
Skåne äro de förnämsta dialekterna öster- ock Wästergötlands, Gottlands, 
Upplands, Smålands ock Dalarnes. Ånnu aflägsnare är de fria svenska 
böndernas i delar af Estland ock på några af de små öarne vid desslust». 

I en liten, synnerligen läsvärd uppsats Om svenskarnes inflyttningar 
till Finland i kalendern »Odalmannen» för 1880 har professor A. 0. FREU-
DENTEIAL sammanstält resultaten af sina undersökningar öfver de, svenska 

"landsmålen i Finnland ock ortnamnen i Finnlands svensktalande bygder. 
Vasa län synes af folkmålet att dömma hafva fått sin svenska befolk-
ning från den midtöfver liggande svenska sidan, ock detta genom 
enstaka inflyttningar under kristen tid. Svenska ortnamn äro nämligen 
där sällsynta, ock kustlandet har i alla händelser i följd af hafvets för-
modade högre stånd i äldre tider först sent kunnat bebyggas. Åfven i 
Åbo län äro ortnamnen i allmänhet "finska, hvadan den svenska befolk-
ningen äfveu där måste antagas i jämförelsevis sen tid hafva undan-
trängt en där förut bofast finsk. På Åland äro däremot nästan alla 
ortnamn sve,nska, ock talrika järnåldersgrafvar vittna om _svensk befolk-
ning redan under förhistorisk tid. I Nyland slutligen påminna många 
ortnamn om Nordens hednagudar (Oden, Tor, Frigg), hvadan svenska 
hedningar här måste brutit bygd. Vissa svenska socknar ha visserligen 
många finska bynamn; men detta visar blott, att svenskarne småningom 
intagit jämväl förut af finska odlare uppbrutna sträckor, medan de 
närmast kusten själfva varit de förste att bryta bygd. Den gamla 
traditionen om inflyttning från Helsingland finner F. ogrundad ock 
oantaglig, särdeles med hänsyn till nyländska ock helsingska'allmogemålens 
ringa släktskap. Däremot finner han sannolikare en redan af MIKAEL 
AGRICOLA (t 1557) anförd sägen om' att' svenskarne i Nyland skulle 
kommit från Gottland, ock detta på grund af förhållandet mellan gottländska, 
estsvenska ock nyländska folkmål — för hvilket förhållande, såsom jag 
uppfattat det, jag i mitt föredrag hufvudsakligen efter F:s undersökningar 

') Die verwantschaftsverhältnisse d, indogerm. sprachen. Weim. 1872' 
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redogjort — ock med ett vist stöd i åtskilliga lokala sägner. I alla 
händelser kommer förf. till den slutsats, att de finnländska svenskarnes 
förfäder dit inflyttat från Sverige.. Samma mening om härkomsten för 
Finnlands svenska befolkning har åt minstone ett tiotal år tidigare ut-
talats af WOESAAE, hvilket jag i mitt föredrag, när jag korteligen an-
tydde fornkunskapens ock historiens ställning till de af mig behandlade 
frågorna, lämpligen borde hafva påpekat, så mycket hällre som mina 
från landsmålens sammanhang gjorda slutsatser äfven på andra punkter 
lätt sluta sig till hans uppfattning af Nordens förhistoria. I en upp-
sats ') som väsentligen förskrifver sig från ett föredrag vid den första 
ryska arkeologiska kongressen i Moskva 1869, har W. genom granskning 
af de ryska fornminnena, så vidt de då voro kända, funnit att, medan 
södra Ryssland närmast norr om Svarta hafvet under alla åldrar varit 
beroende af grekiskt-klassiskt inflytande, mellersta ock norra Ryssland 
från ock med stenåldern utan arkeologiskt samband med västra Europa 
typiskt sluter sig till Sibirien ock Asien öfver hufvud, att särskildt 
minnena af Rysslands järnålder i det hela visa en »bestemt udprwget, 
fra dö vesteuropeiske aldeles forskjellig, ulige Mere asiatisk charakteer» 
(s. 387), att däremot visseiligen i västra ock södra Finnland samt i 
Östersjöprovinserna närmast söder om Finska viken ända från ock med 
stenåldern genom bronsålder ock järnålder talrika fynd stå i typiskt 
samband.  med Nordvästeuropa ock Skandinavien. Det blir genom al 
detta litet antagligt, »at de skandinaviske folk eller endog kun en enkelt 
skandinavisk stanime skulle esterfra gjennem Rusland vxre indvandret 
til Norden» (s. 417), hvaremot efter alla vittnesbörd att dömma skandi-
naviska nybyggare, snarast under yngre järnåldern,, flyttat till Finnland 
ock Östersjöprovinseina. Har man sålunda ingen möjlighet att få in svearne 
(eller norrmännen) genom Ryssland, så synes det mig, som skulle den 
förmodade stamskillnaden mellan svear ock götar blifva mindre lätt att 
förklara. Worsaae menar också, att man hittils varit altför frikostig 
med att antaga invandringar af helt nya folk vid början af hvarje större 
eller mindre arkeologisk period, ock finner t. ex. troligt, att 'både brons-
ålder ock äldre järnålder tillhört ett gotiskt folk på båda sidor om Öster-
sjön. Det nära typiska sambandet mellan Skandinavien ock Finnlands 
kusttrakter, ock det ända från de äldsta förhistoriska tider, finner man 
bekrättadt i ASPELINS Antiquites du nord finno-ougrien. Finnlands äldre 
järnålder liknar närmast det svenska Norrlands. Talrika fornsaker tyda 
också på lifliga förbindelser med Gottland 2). 

Om samnianhanget mellan folkmålen i Norrland ock Norge heter 
det redan i 0. RUDBECKS Atland eller Manhem (Ups. 1675 I, s. 71): »De 
i 	Dalarna boo, och öf werst mott Lapland, så och en dehl i Norie och 
Island, de komma närmare in till det [språk], som finnes på de alraälsta 

') Ruslands og det skandinaviske Nordens bebyggelse og teldste kultur-
forhold. Årb. 1872, s. 309-430. Utförligt referat af H. HJÄRNE i, Sv. 
tidskr. 1873, s. 250-259. 

2) H. HILDEBBAND i Månadsbladet 1880, s. 76. 



23 	LITT. : NILSSON, FOLKLIESBILDER FRÅN ÖSTRA BLEKINGE. 713 

stenar och skrifter. Men de som boo neder i Swerie mot söder och 
sedan de i Danmark komma länger ifrån det gambla språket». Detta 
yttrande upprepas sedan af J. D. STECKSENIUS i en akademisk afhandling 
om Västerbotten 1731 1). 

L11. 

Muntra folklifsbilder från östra Blekinges strandbygd 
och skärgård, tecknade på samma orts bygdemål af K. NILSSON. 
Karlskrona 1879. 88 s. 80. Förf. förl. [Adr. Lösen, Lyckeby.] 
Pris 1 kr. 

Dessa folklifsbilder lemna viktiga bidrag till kännedomen om 
kultur ock språk i en landsdel, från hvilken hittils .blott få drag äro 
bekanta. Författaren är uppfödd ock har under större delen af sitt lif 
vistats i den trakt, från hvilken 'hans berättelser härstamma, ock visar 
sig äfven äga en i flere hänseenden fin blick för det egna hos sin hem-
bygds befolkning. De här meddelade visorna ock skildringarne i berättelse-
form, delvis förut kända genom författarens muntliga föredrag i några af 
södra Sveriges städer, äro väl icke omedelbart hämtade från folket, utan 
spridda drag hafva af förf. blifvit sammanfogade till ett helt. Men med 
stöd af den kännedom vi hafva om andra trakters seder ock bruk, kunna 
vi mellertid som vår öfvertygelse uttala, att hr Nilsson i sina skildringar i 
allmänhet är fullkomligt folktrogen. Denna trohet är likväl inskränkt så 
till vida, som blott vissa sidor af folkets lif ock föreställningar här fram-
träda. Man skulle säkerligen få en alldeles förvänd uppfattning af blekin-
gens folkegendomlighet, om man i de här gifna muntra folklifsbilderna 
ville se en bild af folklif vet i dess helhet, sådant det framträder i 
östra Blekinges strandbygd ock skärgård. 

Bland de upptagna styckena tilltalar oss mest Huru hjonelag 
bygdes för 60 "år sedan, i hvilket finnas många riktiga drag af 
sant folklif. Gamle-Pelles gasta-paschasa ock Nor Ake kom i 
sk a'a för en vätt lemna oss prof på de kvarlefvor af öfvertro, som ännu 
finnas här ock där i bygderna. Jakoppa-Nissens får' hemman-
ifrån te Lunna sta' ock Hansa-Jössens orationer på boka-
lådan äro utomordentligt lustiga, till den grad att de måste före-
falla öfverdrifna. Pingelsleks-polska ock Mönstringsvisa lemna 
oss en bild af Blekingsbons uppsluppna ock stundom våldsamma natur. 
För öfrigt innehåller häftet: Olavesas kärleksbref, Frå' Khäjsa-
Schvensdäk-år,Koplatör'n,Heern minn, Då' bier väl ingaböxer 
å då' skinnet, Sian Mäjgga fick seflasion, Elsas häjngsle-
sjuka ock Jungfru Björkholms silluppköp, alla af det muntra 
slaget, den sista framställande det på ett vist sätt förfinade målet hos 
stadsbon i motsats till fiskhustruns »obildade» tal. 

') Diss. grad. de Westro-Botnia quam sub prEes. F. TöBNER Sistit J. 
D. STECKSENIUS. Ups. 1731. S. 10. 
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Om vi se på det rent språkliga, måste vi skänka vår beundran åt 
den omväxling, författaren vetat inlägga i sina berättelser, det stora 
förrådet af ord ock talesätt han inflätat. Mindre nöjaktigt hafva själfva 
språkljuden blif vit återgifna. Visserligen har hr Nilsson tydligen på-
räknat, att hans arbete skulle blifva läst äfven af personer, som ej 
sysslat med språkliga studier; men vi tro, att mera konsekvens vid 
uppteckningen ej skulle gjort boken obrukbar för icke-lingvister. Den 
fordran på en nöjaktig uppteckning, som det strängare vetenskapliga 
studiet af våra allmogedialekter måste hafva, bör äfven i någon mon 
ställas på arbeten af samma slag som det här föreliggande. Sålunda 
bör upptecknaren sträfva för, att hvarje tecken blott motsvarar ett språk-
ljud ock hvarje språkljud återgifves med sitt särskilda tecken. Om af-
vikelser härifrån ske såsom en eftergift för den brukliga svenska orto-
grafien bör sådant noggrannare ock fullständigare angif vas, än här skett. 
Förf. har också lofvat en dylik redogörelse i., det bebådade arbetet: 
1200 ord ock talesätt från östra Bleking ock dess skärgård, 
hvilken samling vi hoppas med det snaraste måtte kunna utkomma från 
trycket. I afvaktan på detta arbete ock i förhoppning att däri finna 
vidare underrättelser, uppskjuta vi den redogörelse för betydelsen af de 
af hr Nilsson använda tecknen, hvilken vi genom examination af ett par 
studenter från orten förberedt. 

Området för våra allmogemåls studium är vidsträkt, ock de sär-
skilda landsorternas befolkning måste i sin mon understödja arbetet. 
Det är med tacksamhet hvar ock en, som nitälskar för studiet af vårt 
folks kulturhistoria, mottager äfven anspråkslösare bidrag till den samma. 
Det lilla häfte, hvars titel ofvan meddelats, utgör ett vackert prof på 
författarens förmåga ock kärlek till ämnet ock bör, tro vi, betraktas som 
ett icke oviktigt bidrag till kännedomen om Blekinges språk ock 
andliga odling. 

Lund den 28 februari 1880. 
N. OLstm. 

Folkdiktning, visor, sägner, sagor, gåtor, ordspråk, ring-
dansar, lekar och barnvisor, samlad och upptecknad i Skåne 
af EVA WIGSTRÖM. (Ave.) Köbenhavn. Karl Schönbergs bok-
handel. 1880. Bianco Lunos boktr. T. o. inneh., samt 314 s. 8.o. 
Pris 3 kr. 

Boksamling utgifven af de skånska landskapens historiska och arkeo-
logiska förening. Skånska visor, sagor och sägner, samlade och 
utgifna af EVA WIGSTRöM (Ave). Lund 1880. Fr. Berlings 
boktr. o. stilgj. T. o. 72 s. 8:o. Pris i bokh. 1,50. [Utdelas kost-
nadsfritt till medlemmar af föreningen.] 

Om den första af .dessa samlingar hafva Nordens berömdaste sago-
kännare, SVEND GRUNDTVIG ock P. CH. ASBJORNSEN i bifogade förord 
yttrat sig på ett sätt, som gör hvarje annan rekommendation öfver- 
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flödig. »Disse optegnelser ere af moget betydeligt vEerd», säger den förre, 
»og de avgive vidnesbyrd på den ene side om Skånes overvttes rigdom 
på wldgammel folkelig overlevering, ofte i overraskende mgte og vel 
bevarede former, og på den anden side om optegnerindens sxregne gave 
tu at fremlokke sådanne meddelelser, som ellers ville va3re utilga3ngelige 
for de fleste». ASRIORNSEN finner samlingen icke blott med hänsyn till 
innehållet märklig, utan äfven genom stilen, »idet den undertiden endog 
kever sig tu en asgte folkelig tone i fortxllemaaden». Ock oaktadt 
sådana uttalanden lyckades författarinnan, efter hvad hon i sin inled-
ning upplyser, ej inom Sverige finna en förläggare för sitt arbete, utan 
är det en dansk man, hvilken ej önskar namngifvas, som möjliggjort 
tryckningen! 

Märket Ave är icke alldeles okändt inom litteraturen. Brott och 
straff eller lifvet i ett svenskt statsfängelse (Sthm, Bonnier 1872) äger 
mindre förtjänst som konstvärk än som en varm protest mot vårt äldre 
(ock väl ännu ej alldeles försvunna) fängelsesystem. Redan ett par år 
tidigare hade hon lemnat Taflor ur skånska folk4fvet för fyratio år sedan 
(Lund, Gleerup 1870), en romantiserad berättelse, som är ganska intres-
sant ur etnografisk synpunkt, genom de utförliga skildringarne af seder ock 
bruk, bohag o. s. v. Med anslutning .till RfflorsoNs Visknut, som med-
delades i Allehanda för folket, lemnade hon en del upplysningar om 
Tvänne kloka från Skåne 1), nämligen »Broby smed» ock »Vallåkraflickan», 
bägge på sin tid vidt berömda ock anlitade i Skåne. Den senast ut-
komna stora samlingen af folktraditioner är mellertid otvifvelaktigt hännes 
bästa arbete. Fru WIGSTRÖM gör intet försök att tyda hvad hon med-
delar, ock just detta är en af bokens största förtjänster. Den vetenskap 
som ordnande ock jämförande behandlar folkdiktens alster, den kom-
parativa mytologien ock litteraturhistorien, är en bland de allra svåraste, 
på samma gång som en af de mest lockande; där lura faror ock 
försåt vid hvarje steg för den som utan de-vidsträktaste kunskaper ock 
den säkraste blick vågar sig ut på dess farliga fält. För denna vetenskap 
har samlarinnan lemnat ett, efter hännes egen försäkran ock efter alla 
yttre ock inre kriterier att dömma, fullkomligt pålitligt material, till största 
delen hämtadt omedelbart ur folkets mun. Vi måste beundra den 
skicklighet, med hvilken hon förstått att framlocka hvad allmogen eljes 
så misstroget gömmer i sitt inres mest otillgängliga smygyrå'r. Man 
måste väl känna sitt folk eller hälst hafva lefvat med i dess eget lif 
för att kunna tillvinna sig ett sådant förtroende. 

Samlingen börjar (s. 9-80) med 40 folkvisor. Därefter följa s. 
81-241 sägner, som sålunda upptaga större delen af häftet: om vättar, 
nissar ock rån, om bäckahästen (necken) ock skogsnuan, om maror, 

5 Senare i bokform: Vis-Knut. Lefnadsteckning af B. 13Joarr50x, ofver-
sättning af V. E. ömarr; samt såsom svenskt motstycke Tvänne kloka från Skåne. 
Af AVE. Örebro, Allehandas förl. 1878. 38 + 15 s. 8. »Valläkrafilekans» 
historia är ämnet för romanen Kloka Nanna. En teckning ur verkligheten af 
Ave. Sthm, Huldberg 1880. 214 s. 16o, 
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varulfvar, häxor, kyrkgrimmar, grafsuggor, nattravnar, lyktmän, gen-
gångare, gastar ock »trössale» af alla slag, om förbund med den onde, 
om förborgade skatter, drakar ock lindormar, om alla slags sjukdomar 
ock deras botande, om offerkällor, om lappskott ock alla slags förgör-. 
ningar, hur man skall upptäcka tjufvar, om årsgång, förebud, märke- 
dagar, om alt som är att iakttaga vid giftermål, under hafvandeskap, 
vid ock efter barnets födelse, tils det blir döpt, om kyrkogång, lik ock 
begrafning ock ännu mycket mer. Alt detta gifver samlarinnan syn-
barligen väsentligen sådant, som hon hört det berättas, blott öfverflyttadt 
till högsvenska, men med behållande af en del folkliga uttryck ock' 
vändningar. För vår del skulle vi gärna sett, att hon i ordförråd ock 
ordfogning låtit ännu mera kvarstå. Efter släktsägnen om Tufve Jönsson 
i Dufvestubbe har man bondkvinnans berättelser, så vedhugga-
rens, torparens, Grundströmskans, landtbrukarens. Vi taga 
för gifvet, ehuru det icke är uttryckligen sagdt, att hvad som sålunda 
är sammanfördt under en rubrik, också förskrifver sig från en enda 
person. Åtskilligt kommer på detta sätt att omtalas mer än en gång, 
vanligen något olika. Man har i alla fall på detta sätt tillfälle att i 
detalj följa folkfantasiens spår. Sagorna (s. 242-287) bära följande 
öfverskrifter: Prins Lindorm% Kung Vollermansson 2), Fogel 
Grips), Svarta fröken4), Den närsyntas), Den dumme pojken 

') Drottningen skall för att få barn äta två lökar, äter den första 
oskalad, hvarför den äldste sonen blir en lindorm. Den yngre hindras af 
lindormen att fara bort ock fria, innan denne sof vit hos sin maka. Han 
frälses ur förtrollningen af en oskyldig jungfru, som hännes styfmoder ville 
blifva af med. Han blir konung, hon hans drottning. Kungen i krig; styf-
modern lagar genom understuckna bref, att drottningen ock hännes båda 
söner skola brännas; de räddas af en tjänare. Kungen återfinner dem slut-
ligen efter sin hemkomst i skogen. Drottningen hade där under tiden räddat 
sin värd, som förbundit sig åt den onde. 

Jfr Vi de v al lk o n g stoj ö n meddelad från Bohuslän af NTLAN i Bidr. 
t. känned. om  Göteb. o. Boh. forum. o. hist. H. 3 ock 4, s. 521 — 525. Båda 
äro varianter af sagan om Amor ock Psyke. 

Prinsarne skola hämtä fogeln Grip för att bota sin blinde far, men 
de båda äldre stannå på ett värdshus ock vilja äfvcn kvarhålla den yngste. 
Med tillhjälp af en räf, som hvar gång gifver honom tre guldkorn ock sedan 
visar sig vara en död man, den han gjort en tjänst, tager han fogeln, en 
skön prinsessa ock en guldskodd häst. Han räddar sina bröders lif, som 
stå i begrepp att blifva hängda för skuld, men de taga fogeln, prinsessan 
ock hästen ock störta honom i en lejongrop. Räddad genom räfven kommer 
han hem, igenkännes ock får prinsessan till äkta, hästen ock halfva riket. 

Skomakaren skall för att blifva rik lemna det första han får höra 
talas om, när han kommer hem. Det är den nyfödda dottern. Hon får gå 
i alla rummen utom ett i svarta frökens slott, öfverträder förbudet, nekar, 
bortjagas naken, träffar i skogen en konung, som tager hänne till drottning. 
Svarta fröken tager tre af hännes barn ock gör hänne stum, för att förmå 
hänne att bekänna. Beskyld för att ha ätit upp sina barn ock därför 
dömd att brännas bekänner hon, återfår så mål ock barn. 

Modern vill gifta bort sin egen dotter, som är närsynt, dum ock 
läspar, framför styfdottern — hvilket -misslyckas. Dottern missförstår 
modrens instruktioner. 
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(Taibe ten hos Bondeson med en del olikheter), Räf vens motgångar 
(förut berättad af Holmström frän Färs härad 1),  bär från Luggude), 
Vandringen till himmelriket 2). — Komma så gåtor ock skämte-
frågor s. 288-293, ordspråk ock ordstäf s. 294-299, ring-
dansar s. 300-305, lekar s. 306-311, samt slutligen barnvisor 
s. 312-314. En del af gåtorna samt alla ordspråken ock ordstäfven 
meddelas på folkmål, ehuru detta viåserligen icke synes vara i alla en-
skildheter troget återgifvet. 

Den mindre samlingen innehåller 12 af den störres visor; 16 
sagor, nämligen: Slättboarnes skogsfärd 3), Den dumme pojken, 
Den stackars prosten), Den brunögde studenten 6), Min är ej 
den dummaste 6), De två västgötarnes första vandring i Skåne 7), 
önskningsbenen8), Den glade gossen 6), Vandringen till himmel-
riket, Kung Lindorm ock kung Trana"), Jätten ock vall- 

1) Saml. t. Skånes hist etc. utg. af  Weibull. 1873, s. 100. 
2) Två bröder ha lofvat vara med på hvarandras bröllop. Den ene 

död är med på den andres, denne följer sedan med till den förres hem, 
ser där mycket, återkommer slutligen, har då varit borta i väl hundra år 
ock känner ingen. 

Alla lägga sina yxor där gårdsdrängen lagt sin; de skola draga kull 
träden, hvarvid en mister hufvudet; räkna näsorna. 

Prosten blir tjock; klockaren tror, att han går i väntande dagar, ock 
en klok käring spår, att det skall bli en kall. För att icke mista sitt an-
seende vandrar han bort som tiggare, tror sig slutligen hafva fått en kall 
ock återvänder, när bonden, som gifvit honom hus för natten i ladugården, 
anser kalfven för sin. 

En brunögd tjurkalf skickas att studera i Lund ock blir borgmästare 
i Köpenhamn. 

8) Mannen vandrar för att finna någon lika dum som hans hustru — 
ock finner det: kvinnan som skall taga på sin man en skjorta utan hål för 
hufvudet; mannen som hoppar för att komma i byxorna, hvilka hänga på 
takbjälken; kvinnan som bär ljus ock solsken in i stugan utan fönster. 

Degen spökar [liksom jästen för Den kravie knallarn nr 21 hos Bon-
deson]; de tillbedja en väderkvarn, som ger den ene ett slag; gå i kyrkan 
ock höra den ena söndagen, att mörksens förste är bunden, den andra att 
han kommit lös igen: gunga i en galge. 

Torparen förlorar sin yxa ock får i stället fyra kalfben ock med 
dem fyra önskningar. Den rike bonden, af hvilken han lånat skäppa att 
mäta sina penningar, skaffar sig också ben, men får intet gagn af dem: 
stugan dansar på hännes önskan rundt ock stannar, fan far efter hans be-
gäran i hustrun ock ut igen. 

Gossen får en flundra ock för att släppa hänne tre önskningar: bössa, 
fiol ock himmelriket. Anklagas för trolldom ock skall hängas, men spelar 
så att alla måste dansa ock blir fri. Grundtanken lika med senare hälften 
af Pågen å prästen nr 10 hos Bondeson. 

87) Variant till Kung Lindorm i den större samlingen: börjar med Lind-
orms giftermål. Drottningen kommer i skogen till ett slott, där hon med 
skjortor af ängsdun räddar tre prinsar, som om dagarne lef de som tranor. 
Den yngste gifter sig med drottningen. Lindorm kommer dit, hon ber 
honom om vatten ock följer med honom. 
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gossen'), Den hvita ankan 2), Prinsessan från det underjor-
diska slottet3), Syskonen på Ängagård (förekommer bland säg-
nerna i den större samlingen: tre bröder döda ovetande sina systrar, med 
anslutning till en folkvisa), Bonden ock studenterna4), Prinses-
sorna på Landskrona slott5). Af dessa sagor återfinnas Sålunda 
blott två i den större samlingen. Till tjänst vid sagojämförelser, i fall 
då böckerna möjligen ej finnas till' hands, ock för att gifva ett begrepp 
om sagornas art, har jag nedan ‘i noterna i korthet redogjort för de 
flestas innehåll. Sägnerna s. 62-- 72 äro ordagrant uttagna ur den större 
samlingen. Hvad nu dessa ock visorna beträffar, kan man icke annat 
än finna öfverflödigt, att de blifvit trykta på två ställen, särdeles som 
tryckningen synbarligen måste försiggått tämligen samtidigt i Lund ock 
Köpenhamn. Titelbladets baksida upplyser om, att »fru WiesTnöm, som 
med understöd af de Skånska landskapens historiska ock arkeologiska före-
ning företagit omfattande samlingsarbeten till upplysning af den skånska 
allmogens lif, har till föreningen meddelat dessa utdrag ur ett större 
arbete öfver ämnet». 

Samlarinnan låter oss hoppas, att hon skall fortsätta sitt arbete. Hon 
skall säkerligen ej vidare behöfva gå öfver sundet för att finna förläggare. 

L11. 
Vallgossen betar sina får på jättens tak. Gossen pressar vatten ur 

, 	sten (ost) ock kommer i jättens tjänst. De tröska till samman, gossen skall 
bära in vatten till brygden, de hugga ock draga hem eken, knäcka nötter. 
Jätten vill döda drängen, men denne sätter en kruka svinmat i sitt ställe. 

Drottningen skickar styfdottern att tvätta svart ull hvit. Hon får 
hjälp, dukater falla ur hännes mun ock pärlor ur hännes hår. Drottningens 
egen dotter får motsatta gåfvor. Prinsen reser bort till en konung ock har 
med sig sin vackra systers porträtt, anklagas för afgudadyrkan. Konungen 
vill äkta systern, styfmodern stöter hänne i sjön ock skickar sin dotter i 
stället. Prinsen sättes i ormgropen, systern kommer som en hvit and in i 
konungens kök tre nätter, frälsas af konungen ock blir hans gemål. 

Prinsessan i ett underjordiskt slott för att icke komma 1 fiendehaud. 
Af hungersnöd dödar hon tärnan, gräfver sig ut ock föres af en ulf till en 
kolares koja. Konungen, som varit hännes trolofvade ock dödat hännes far, 
kommer till det underjordiska slottet, finner väfstolen ock näsduken doppad 
i tärnans blod. Den som kan sluta väfven ock tvätta näsduken skall blifva 
hans drottning. Prinsessan, i tjänst hos en tärna som vill blifva drottning, 
gör det. Prinsessan Viges vid kungen, emedan tärnan har förhinder, ock 
med dunkla ord fäster hon konungens uppmärksamhet. Sveket upptäckes, 
när tärnan ej kan förklara orden, ock prinsessan blir konungens gemål. 

Tre studenter köpa af en bonde en get, som han ger ut för en ko. 
Han narrar dem också att köpa sin hatt, som betalar för dem på värds-
huset. Bonden visar dem konsten att skära upp en människa ock sedan 
väcka hänne från de döda. De köpa käppen ock försöka den på en död 
prinsessa. Tredje gången bli de narrade med konsten att tala alla döda 
språk ock mista tungorna. 

Två döda prinsessor, som spöka vid Landskrona slott, skola frälsas 
af en soldat, som mot god betalning ej på ett år skulle få tvätta, kamma, 
klippa eller raka sig, samt borde tiga med hvarifrån han fick sin rikedom. 
Anklagad för spioneri ock dömd att hängas, yppar han sammanhanget, men 
finnes om natten med omvriden hals. Prinsessorna kunna räddas af en som 
sofvit i en vagga, flätad af en hassel, som vuxit .i slottsgrafven. 
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Boksamling utgifven af de skånska landskapens historiska ock arkeo-
logiska förening. Halländska sagor, samlade bland folket och 
berättade på bygdemål af AUGUST BONDESON. Lund, Berling 
1880. T: o. inneh. samt V + 154 s. ock 1 opag. 8:o. Pris 2 kr. 

Af den klagan, som i långa tider sports öfver att vår allmoges 
skatter af saga ock sång så småningom få förstöras af den allmänna 
nivelleringsandan, utan att några kraftigare åtgärder vidtagas för att i 
skrift bevara dem åt eftervården, höres ej mycket i våra dagar. Ock 
lyckligtvis beror detta förhållande ej på växande likgiltighet för saken, 
utan tvärtom på det i sanning storartade intresse, hvarmed särskildt i 
Uppsala våra landsmål ock hvad med dem står i samband numera om-
fattas. För att däraf rädda hvad ännu räddas kan går vetenskapen 
hand i hand med kärleken till fosterbygden ock dess minnen. 

Det är närmast den senare vi hafva att tacka för den samling af 
på bygdemål upptecknade sagor, som gifvit anledning till dessa rader. 
Enligt samlarens uppgift äro sagorna till en stor del barndomsminnen, 
som redan för nio år sedan upptecknades ock sedan blifvit så småningom 
fullständigade ock förökade, samt nu utgifna såsom tillägg till den tid-
skrift, som utgifves af De skånska landskapens historiska ock arkeolo-
giska förening. Det vida öfvervägande flertalet af dem (29) är upp-
tecknadt på nedre Åtradalens mål; för två har öfre halländska Åtradalens 
mål användts, för tre Kinds härads (i Västergötland) ock för en Västbo 
härads (i Småland). 

Här är icke rätta platsen för en framställning af de egendomlig-
heter, som utmärka dessa måls byggnad, i synnerhet som de allmänna 
dragen däraf torde vara tämligen kända. Blott en anmärkningsvärd före-
teelse vill anm. framhålla: i skarp strid med den i vissa fall uppträdande 
öfvergången af tennis till media står formen tu eller te vid sidan af 

;  att detta skulle bero på tonförhållanden eller ljudoragifning, kan ej 
ur det föreliggande materialet uppvisas. 

Vid återgifvandet i tryck har samlaren, sannolikt af typografiska 
skäl, ej begagnat det af landsmålsföreningarne antagna alfabetet, utan 
i stället vanliga bokstäfver eller bokstafsföreningar. I vissa fall saknas 
konsekvens så till vida som samlaren tecknat »ljudet med k ock tj, 
5-ljudet med sj, sk ock skj, g-ljudet med n ock itg, alt i öfverens-
stämmelse med den vanliga skriften; en eftergift åt denna som dock 
säkerligen skall göra samlingen mera lättläst för en större allmänhet. 

Framställningen, som till en stor del härnör från samlaren själf, är 
ganska liflig ock naturlig ock aflägger ett vackert vittnesbörd om den 
förtroliga bekantskap han gjort med sin hembygds minnen ock seder. 

I slutet af boken meddelas en jämförelse med andra svenska 
ock norsk§ sagosamlingar. Till 12 af sagorna känner förf. inga svenska 
eller norska sidostycken. Mellertid har den berömde sagokännaren F. 
LIEBBECHT i Lfittich i en anmälan i den tyska tidskriften Germania (XXVI, 
115-120) påvisat Den illmarige drängen i ett par norska samlingar, 
hvarförutorn Den late pojken är känd från Danmark samt Oför- 
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vägen ock De sju småländingarne förekomma i tyska samlingar. 
Däremot synas utom Träbultavagnen med träaxlar sju sagor vara 
nya äfven för Liebrecht, nämligen Bonden som paktade med skam, 
Bonden som försvor sig till pocker, Den själfkokande grytan, 
Den kravige knallen, Däkan som gaf en riddare en kyss för 
nöds skull, Den rara fästmön, samt Adam ock Eva; en ganska 
vacker tillökning. Några af dessa sagor äro visserligen kända äfven i 
andra svenska landskap; men detta minskar i ingen mon Hr Bondesons 
förtjänst. — Boken inledes med en kort öfversikt af Åtradalsmålets ordböj-
ning ock afslutas med ordförklaring (ock ljudbeteckning), hvilket alt gör 
den samma tillgänglig äfven för 'andra, än specialister på detta område. 

—f—g. 

Visor på nordliga Hallands-mål af EDV. KE. Göteborg, 
Göteborgs boktr.-aktiebolag 1879. 55 s. 80. Pris 50 öre. 

Rim ock meter är en god sak — på sin plats, d. v. s. i poesi. 
Om det åter gäller »att i någon mon bidraga till kännedom om vårt 
folkspråk ock folklif», såsom förf, till ofvanstående häfte säger sig hafva 
»tänkt ock velat», då är det visserligen föga lämpligt att skrifva på 
vers. Det är nämligen ytterst sällsynt, att någon är så inne i en dia-
lekt, att han fullkomligt säkert kan behandla den rytmiskt; ock det 
är lika sällsynt, att någon dylik vitterlekare har nog naivitet för att 
hålla sig innanför folkets värd af känslor ock föreställningar. I synner-
het är det vanligt att i mängd träffa °folkliga uttryck ock vändningar, 
äfven i de fall då från ljudlärans synpunkt mindre skäl gifves till an-
märkningar. Säkert är, att den som studerar folkmål ock folklif blott 
med mycken försiktighet bör betjäna sig af versifieradt material. 

Man kan invända, med hänsyn till dessa visor, att innehållet icke 
lämpar sig för obunden framställning, emedan det då skulle krympt ihop 
till osynlighet — ock den invändningen må gälla livad hon kan. Som 
språkprof äga hr KE:f3 visor alltid ett vist värde, i ty att målets fonetiska 
sida förefaller rätt väl vårdad. Af titeln skulle man förmoda, att här 
förelåge prof af flere mål, hvilket dock synbarligen ej är fallet; det 
borde hetat: på norra Hallands (folk)mål. Ånnu bättre hade varit att 
angifva socken eller åt minstone härad. Norra Halland utgöres i språk-
ligt hänseende af Fjäre, Viske ock Hinile härader, hvilkas mål i likhet 
med de medelsvenska utmärka sig genom tjokt 	samt förlust af -n: 
tosa, tösera, pöjka, lida (liten f.) o. s. v. Detta -n synes mellertid vara 
försvunnet äfven i Faurås härad, men Ätradalen har på sydsvenskt vis 
bogen, bögerna o. s. v. Slutande -t är kvar: huset, bunnet, pläat 
(plägat), som i hela. Halland; öfvergångarne p —> b, t 	a, k -› g, 
g --> w äro icke häller något särskildt utmärkande. Då man finner svenskt 
Ö.  motsvaras af aj (0): bäjn, väjd, bör man däraf kunna sluta, att målet 
tillhör norra delen af Fjäre härad, d. v. s. trakten af Kongsbacka. Upp-
märksamhet förtjänar 2 pers. pron. sing. efter verbet: har'e har du, ' 
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fär'e får du o. s. v., där d- synbarligen haft samma öde som i upp-
ländskan ock stockholmskan i lika ställning. 

Författarens bemödande att skrifva orden efter uttalet är beröm-
värdt. ' Han brukar för ändamålet kursiva bokstäfver liksom Nilen ock 
Bondeson. b. ock rn återgifvas båda med rn, ock på samma sätt be-
tecknas de andra supradentalerna; beteckningen för f- ock tj-ljud synes 
osäker: af sjedde, sjötte, själlde m. fl. borde man kunna sluta, att sk 
betyder sk, således: skälla, skära, skäppa, ski, skäms, skydde, 8/lyda, 
sködi); k är förmodligen tj före mjuk vokal. Wid hvit, kw-, sw- bredvid 
vem, varandra o. d. göra mig villrådig. Hvad kursivt et: »öppet tl-ljud 
såsom i högsvenskan» ock skildt från öppet o-ljud, skall-  vara, är jag ur 
stånd att begripa, om det icke möjligen (som hos NiMn) är 0, hvilken 
förmodan kunde styrkas af rim som duppat-heippat. Etymologiskt är 
det merendels = högsvenskt öppet o, medan målets o vanligen är = högsv. 

Två sidor ordförklaringar underlätta förståendet. 
Häftet innerhåller en ock annan upplysning om folksed ock folktro: 

mit tomten, mjölkharen ock elakt munhälle, om kardgille ock Luciafirandet 
samt nummerleken med åtskilliga pantlösningar. 

L11. 

Ur allmogens mål och seder i Kårsta med omnejd. 
Undert. H. G. BLUMENBERG. Uppl. fornm.-fören. tidskrift. Utg. af 
C. A. Klingspor. VIII. Sthm 1879. S. XLIX—LVI. 80. 

Dessa anteckningar, fortsättning af de anteckningar från nämda socken 
(i Långhundra härad, något öfver 4 mil so. om Uppsala), som innehållas 
i nr IV ock V af samma tidskrift, utgöras af ord, talesätt, notiser om lekar, 
folkseder ock vidskepelse, till ej obetydlig del från Norrtäljetrakten. Det 
vore orätt att förklara dem utan värde, men man kan åt minstone finna 
obekvämt att nödgas söka de af hr Blumenberg lenanade upplysningarne, 
som till samman upptaga omkring 18 sidor, i tre olika häften. Jag 
amtiärker här saknaden af h i målet: inda hinna, a ha o. s. v. samt de 
lokala öknamnen: Kår4a mygg, Närtuna ärthalm, Vada paltar, Garns 
härfvor, Åkers höns, Husby sjurur [skator]. 

L11. 

Berättelse öfver en sommaren 1874 i Öster-Dalarne verk-
stäld undersökning af sockendialekterna, ggifven till Dalarnes 
Fornminnesförening. Undert. AD. STEFFENBURG. Dalarnes fornm.-
fören. tidskr. II. 2 uppl. Sthm 1875. S. 61-73. 8:o.2) 

För granskning af till fornminnesföreningen inkomna ordlistor från 
Våmhus, Ore ock Nås ock deras jämförande med målen. beviljade före- 

') Man finner både sjynn te ock skynn te. 
2) Både denna berättelse ock FAGERLUNDS anteckningar från Korp° ock 

Houtskär blefvo illa nog förbisedda i litteraturförteckningen för 1872-78 
(L 6, s. 2657-267), hvilken förseelse härmed godtgöres. 
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ningen 1873 ett anslag ock till stipendiat utsågs hr Steffenburg, som här, 
efter att inledningsvis hafva varmt påpekat allmogemålens språk- ock 
kulturhistoriska betydelse, redogör för uppdragets utförande. Både de förut 
af föreningen trykta ordlistorna ock de nu i fråga varande skräna be-
funnes vara i hög grad oriktiga ock vilseledande, dels genom förbiseende 
af språkgränserna inom socknar ock byar, dals genom upptagande af 
ord från andra socknar. Sålunda finnas äfven i ARBORELIIIS' lexikon 
för Ålfdalen många ord, som icke förekomma i Älfdalen, men väl i 
sydligare socknar. Förf, föreslår till vinnande af fult pålitliga ordlistor, 
att sådana böra upprättas af allmogemän ock sedan med dem genomgås 
af någon språkkunnig. Vi anmärka blott, att det stundom tör blifva 
svårt att finna personer som kunna ock vilja på detta sätt arbeta på 
egen hand. 

Med tillhjälp af bonden Trot Olof Larsson uppgjorde förf. först en 
ordlista för byn öst-Myckeläng i Älfdalen, hvilket bymål ansågs kunna 
representera den centrala älfdalskan. Socknen sönderskäras eljes genom 
älfven i två skarpt skilda dialektgrupper, hvarvid Åsen ock Evetsbärg, 
som båda höra till den västra gruppen (ehuru Åsen ligger på den östra 
sidan), förete de i forntrognaste målet. Resan fortsattes genom Våmhus, 
Orsa, Ore, Boda, Rättvik ock Leksand, på hvilka alla ställen förf. 
skaffade sig medarbetare, som lofvade Uppsätta ock sända ordlistor för sina 
resp. mål. Förslaget att icke vidare utgifva några ordlistor för enskilda 
socknar, utan en enda för samtliga österdalsmålen, som bilda en enda 
naturlig grupp, måste enhvar på det varmaste förorda. Vi kunna til-
lägga, att docenten NOREEN för närvarande är sysselsatt med utarbetning 
af en sådan ordlista, hufvudsakligen på grundvalen af A. Steffenburgs, 
Hans Erssons ock egna anteckningar, ock att denna ordlista kommer att 
utgifvas i tidskriften »Svenska landsmålen» samt senare följas af en 
grammatisk redogörelse för ifrågavarande mål. 

Lll. 

Om trolldom, vidskepelse och vantro hos allmogen i 
Norrland. Af JOHAN NORDLANDER. Sv. fornm.-fören. tidskr. 4 b. 
Stockholm 1880. S. 113-147. 8:o. 

Personer som ej äro närmare hemmastadda med vårt folklif blifva ofta 
i hög grad förvånade, när något enstaka drag af vidskepelse eller dyl. blir 
bekant. De tro, att alt sådant länge sedan är försvunnet. Af fru Wig-
ströms ock hr Nordlanders samlingar, båda till större delen under de 
sista åren gjorda bland folket, kan man se, huru härmed förhåller sig. 
Någon vana att se ock söka ett naturligt samband i företeelserna ha de 
flesta bland allmogen ännu ej fått, ock katekeskunskapen, den enda 
kunskap som är allmänt utbredd, är icke agnad att motvärka tron på 
öfvernaturliga makters ingrepp i människans yttre värd. Icke sällan är 
det prester, som i folktraditionen framstå som de styfvaste trollkarlarna. 
Förf. nämner flere, som haft sådant rykte om sig, den mest berömde 
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Spå-Herr-Ola, troligen från slutet af 1500-talet, den senaste död för ej 
många år sedan. En bekant källa för dylikt vetande äro 6:e ock 7:e Mose-
böckerna1), sona naturligtvis i första hand böra vara tillgängliga för 
presten. Alt jämt praktiseras att genom öfvernaturliga medel återskaffa 
stulet gods, ock vid sjukdomar hos människor ock boskap anlitas hällre 
vi sf o 1 k än statens examinerade läkare. De »kloka» bruka för det mesta 
vissa hemlighetsfulla handgrepp ock läsningar, ock förf, har lyckats få 
reda på en hel mängd sådana. Dessa medels ursprung är en ytterst svår 
fråga, på hvilken hr N. icke inlåter sig. Då boskapsskötseln är en hufvud-
näring i Norrland, är det naturligt, att många hemlighetsfulla bruk stå med 
den i samband. Mot södra Sverges trollharar svara här bjären ock puken, 
som i folktron äro mycket utbredda. Om jordagods återfinner man de 
vanliga, öfver hela Sverge spridda berättelserna, spridda för öfrigt lika 
mycket utom Sverge. I BARTsca's nyligen utkomna samling Sagen, 
märehen und g-ebräuche aus Meklenburg2 ) träffar man nästan orda-
grant samma sägner. Som skyUsmedel mot alt otyg har man kors ock 
stål. Minnen från våra förfäders äldre religion har norrländingen i åt-
skilliga ortnamn, hvari Tor ock Frö ingå. Om N. har rätt, när han i 
kvarngubben ser Oden, må lemnas osagdt. Rå, tomtar, jättar ock vättar 
finnas eller ha funnits litet hvarstädes. Af flere jättar har folktron namn 
ock bedrifter kvar. Vättarne härstamma från Adams första hustru Lucia; 
de idka boskapsskötsel liksom människorna ock äro angelägna efter förbin-
delser med dem. Ofta behöfva deras kvinnor människohjälp vid sina 
förlösningar, ock här har man åter i den nyss anförda samlingen från 
Meklenburg ytterst närstående paralleler (»die unterirdischen»). 

Talet om 6:e ock 7:e Mosebok är icke utan all grund, men märkligt så till 
vida som några spår af dessa böcker icke annars äro kända i Sverge. Åfven 
i Tyskland äro de först i senaste tid »efter en gammal handskrift» trykta af 
SCHEIBLE i Stuttgart. Enligt den tyska folktron skola de sedan ett par 
hundra år vara inmurade eller fastsmidda någonstädes, men hafva icke 
desto mindre varit spridda i talrika afskrifter. Titeln på SCHEIBLES 2:a 
uppl., som jag har till hands (Das kloster XV. Stuttg. 1851), är: Das sechste 
und siebente buch »sis, das ist: Afasis magische geisterkunst, das geheimniss aller 
geheimnisse. 1 början af 6:e förekommer följande undervisning: »Dessa två 
böcker har Gud den allsmäktige uppenbarat för sin trogne tjänare Moses på 
bärget Sinai, ock så kommo de till Aaron, Kaleb, Josua ock slutligen till 
David ock hans son Salomon ock dennes öfversteprest Sadolo. De skola 
hafva återfunnits af Konstantin den Store ock under påfven Julius II blifvit 
öfversatta ock så kommit i Karl V:s hand. »Jag skall gif va dig kraft, makt 
ock vishet att herska öfver himmelens ock helvetets andar», säger Gud till Moses 
ock gifver honom sju insegel ock tolf tafior. De sju inseglen motsvara de sju 
änglahierarkierna: ärkeänglar, härskaror, troner, keruber ock serafer, krafter, 
makter. planetandar, samt upptagas af hebreiska bokstäfver, ord ock andra 
tecken ock åtföljas af besvärjelseformler, genom hvilka andarne skola tvingas • 
»att i ödmjuk, mänsklig skepnad framträda ock uppfylla hvad jag [besvär-
jaren] begär». 7:e boken innehåller tolf tallor med motsvarande besvärjelse-
formler, en »generalcitation, m. m. Den svenska folktron står tydligen i 
samband med dessa böcker, men på hvad sätt? 

Erster band. Wien 1879. 
Sv. landsm. N. B. I. 	 48 
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Herr N:s samling förskrifver sig till största delen från södra Ånger-
manland, hans hembygd, ock grundar sig blott till mindre del på hand-
skrifna källor för Härjedalen ock Jämtland, Norrländska landsmålsföre-
ningens samlingar ock trykta arbeten, samt är, ehuru af ringa omfång, 
ganska rikhaltig. 

Lll. 

Några traditioner från Wörå, (grundade på anteckningar 
af häradsdomaren Märt. Lassus) meddelade af J. 0. I. RANCKEN. 
(Aftryek från Wasabladet). Wasa 1862. 60 s. 12:o. 

Några åkerbru.ksplägseder bland svenskarne i Finland, 
till d:r W. Mannhardts forskning en axplockning af d:r J. 
OSKAR I. RANCKEN. Nikolaistad 1879. 38 s. 8:o. 

Förteckning öfver folksånger, melodier, sagor och äfven-
tyr från det svenska Österbotten, i handskrift samlade af d:r 
J. OSKAR I. RANCKEN. Nikolaistad 1874. 68 s. 8:o. 

Några prof af folksång och saga i det svenska Öster-
botten, meddelade af OSKAR RANCKEN. Finska fornminnesföre-
ningens tidskrift. III. Helsingfors 1878. S. 1-45. 8:o. 

Det första af ofvanstående arbetin är, som titeln anger, egentligen 
blott ett referat af häradsdomaren Lassus' anteckningar. Denne författade 
nämligen 1852 en uppsats med titel »De gamlas berättelser utan tilläg i 
korthet antecknade», hvilken öfverlemnades till Vörå kyrkas (i Öster-
botten) arkiv ock där förvaras. Anteckningarne äro af blandadt inne-
håll. Man finner här sammanförda med hvarandra berättelser om landets 
forna beskaffenhet, dess urinnevånare, om jättarne, om jakt ock fiske, 
folkdräkt ock så vidare. Äfven förekomma åtskilliga historiska sägner 
om digerdöden ock om forna krigshändelser i orten; ock slutligen några 
sägner af mytisk upprinnelse, om bärgtroll ock bärgtagning, skogs-, sjö-
ock träskeråden, tomtegubbar ock gengångare. Alt detta äger nog sitt 
stora intresse för den som är närmare känd med trakten, men är annars 
af mindre betydelse. 

Det andra arbetet, om åkerbruksplägsederna, utgör ett svar på några 
af den tyske forskaren dr Mannhardt framstälda frågor. I ändamål att 
samla material till sina forskningar i germansk mytologi lät denne år 
1874 trycka en promemoria med åtskilliga frågor om agrariska pläg-
seder, ock dr Rancken har genom uppmaningar till sina landsmän 
lyckats erhålla uppgifter från sex ställen i Finnland, nämligen Purmo, 
Munsala, Vörå, Förtona, Närpes ock Åland, oberäknadt några spridda 
uppgifter från andra ställen. Det är dessa af honom insamlade upp-
gifter som här meddelas. 

De utan tvifvel intressantaste af dr Ranckens publikationer äro 
dock de tvänne sista. Af dessa är den första en förteckning öfver de 
visor ock sagor, som han intill år 1874 lyckats erhålla. Denna för-
teckning tryktes hufvudsakligen för att tjäna som ledning till komplette- 
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ring af redan samladt ock äggelse till fortsatt insamlande af muntliga 
öfverlemningar. Ock man kan i sanning blifva sporrad till värksamhet, 
då man ser, huru mycket som ännu i våra dagar lefver kvar i folkets 
mun. Förteckningen upptager nämligen nära sex hundra sånguppteckningar 
(varianter inberäknade), öfver ett hundra melodier ock omkring lika 
många sagor. Ock i det sedan utgifna häftet, som innehåller prof-
stycken ur samlingarna, nämnes, att samlingarna på fyra år ungefär 
fördubblats. De profstycken, som där meddelas, utgöras af tolf stycken 
sånger (några med varianter), af melodier till samma sånger (bland 
hvilka äfyen varianter förekomma), samt af åtta folkberättelser, dessa 
senare alla på folkmål. Bland visorna finner man varianter till följande 
visor i Geijers ock Afzelii samling, nämligen Sven Svaneh vit, Den 
bortsålda, Harpans kraft, Hertig Carl, Riddar 011e (hvaretnot 
den visa, som dr Rancken upptar som variant till Riddar 011e, hör till 
en annan cykel Nacken i G-eijers ock Afzelii samling), Johannes. Sty f-
mo dern. De öfriga visorna, af hvilka ingen är romans, finnas ej i 
Geijers ock Afzelii samling. Hvad melodierna beträffar skilja de sig icke i 
skaplynne väsentligt från våra svenska. De flesta äro af god halt ock 
några, till exempel melodien till Hertig Carl, ganska vackra. Sagorna 
förefalla omsorgsfult upptecknade, hvaremot de till innehållet ej alltid 
äro så ursprungliga. Särdeles väl berättad är början af nr III: Tor p ar-
gossen ock prinsessan, som är en variant till De tre hundarna 
i Stephens' ock HylMn-Cavallius' samling af svenska folksagor. 

Sedan anmälaren nu redogjort för innehållet, återstår honom blott 
att önska två saker: det ena, att dr Rancken ännu länge måtte kunna 
fortsätta med sitt samlande; ock det andra, att hans samlingar icke längre 
måtte få ligga gömda, utan ju förr dess hällre bli tillgängliga för forskaren 
ock för allmänheten i). 

VCG 

Anteckningar om Korpo och Houtskärs socknar. Sommar-
studier af L. W. FAGERLUND. Bidr. t. kän ned. af  Finlands natur 
o. folk, utg. af  Finska vetenskaps-societeten. 28e häftet. Helsingf. 
1878. 4 opag. bl. + 334 s. + 12 bl. (musik) samt pl. 1—VI ock 
karta. 8:0. 

Detta vackra arbete är utan tvifvel den med hänsyn till rikhaltigt 
innehåll ock mångsidig behandling förnämsta sockenbeskrifning, som vi 
på vårt språk äga; så mycket mera värdt erkännande som det ligger 
utanför författarens egentliga studieområde, är »sommarstudier». Det är 
sin hembygds land, folk ock minnen som förf, skildrar, ock man märker 
lätt, att denna skildring är gjord med kärlek till ämnet. Källorna hafva 
varit pastorsarkiv ock folktradition samt några trykta arbeten. Man kan 

') Sagorna komma under den närmaste tiden, så fort de hinna utskrifvas 
för tryck, att utgifvas i denna tidskrift. L11. 
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knapt begära, att någon för en eller två socknar skall genomgå större 
arkivsamlingar. Boken behandlar i särskilda kapitel socknarnes läge ock 
utsträckning, beskaffenhet, namn ock förvaltning; näringsfång ock lefnads-
sätt; historiska minnen; statistiska notiser; folkspråk, folkpoesi, folklekar 
ock folkdansar; prester, kyrkor ock predikohus; vägar ock farleder; flora 
ock fauna; fasta fornlemningar ock minnesmärken. Två färglagda taflor 
visa Houtskärs folkdräkt, de öfriga fornminnen m. m. En elegant karta 
afslutar häftet. 

Korpo ock Houtskär utgöras af några få större ock en otalig skara 
mindre öar ytterst i Egentliga Finnlands skärgård vid segelleden till 
Åbo. Befolkningen är nästan uteslutande svensk. Om några minnes-
märken från förhistorisk tid finnas, synes tvifvelaktigt. En skeppssätt-
ning på Hjortö anses vara från nyare tid; jungfrudansar, munkringar 
ock ryssugnar äro till betydelse ock ålder osäkra. Kyrkorna äga stor rike-
dom på i trä skurna bilder, som kanske kunna hafva konsthistoriskt intresse. 
Skrock ock vidskepelse äro sällsporda, trolldom ock signerier okända, 
säger hr F., hvilket förefaller så mycket märkvärdigare, som eljes just 
bland kustborna gammal folktro brukar vara mycket seglifvad. Korpo 
kyrka skall vara ett värk af två jättebröder; de blefvo dock osams om 
platsen ock den ene ihjälslagen. Att åskeld släckes med kvinnomjölk, 
är en vidt utbredd tro. Förts tolkning (s. 59), att tomten egentligen 
skulle vara väderflöjeln, är nymodig ock störande. öarnes lidanden under 
»stora ofreden» ock senare krig kvarstå med lifliga drag i folkminnet. 

Folkets lefnadssätt ock plägseder äro utförligt ock väl, delvis med 
mycket lif ock åskådlighet, beskrifna: åkerbruk, skeppsbyggeri, segling 
— öarne hafva fartyg t. o. m. på Atlanten ock Medelhafvet —, sjö-
fogeljakt ; i synnerhet fiske »på drift» (= gotl. vrakning). Höslåttern 
sker ofta nattetid med grannhjälp utan betalning, men med undfägnad ock 
glädje. På senhösten kommer slakten, så jul med sin Staffansgång 
annandagen, läsförhören med sina sorger för de unga, påsk ock pingst. 
Af gamla sedvänjor finnes för öfrigt ej mycket. Ännu på 1840-talet 
användes dock talman vid frieri, ock efter första lysningen brukade 
flickan »ga i brudstuun» ock samla gåfvor. När man hälsar på hvar-
andra, säger man »tack för senast», ,äfven om man aldrig förut sett 
hvarandra, på samma sätt som i anmälarens hemort i södra Sverge. 

Folkmålets ljud ock former behandlas på ss. 122-163, hvartill 
komma tjugo sidor språkprof ock en ordlista för hvardera socknen (s. 
296-329). Åt detta ämne har sålunda här större uppmärksamhet egnats 
än som i topografiska arbeten vanligen sker, hvarför vi äro förf, synner-
ligen tacksamme. Han har också, efter hvad vi tro oss veta, varit 
bland den finnländska landsmålsföreningens flitigaste medlemmar. Ljud-
beteckningen är den af nämnda förening följda, hufvudsakligen slutande 
sig till den i FREUDENTHALS arbeten använda, ock i uppställningen följer 
F., såsom han också uttryckligen säger, FREUDENTHALS afhandling om 
nyländskan. Därom är så till vida intet annat än godt att säga, som 
det alltid kan vara en fördel att ha hvarandra närstående mål behand- 
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lade efter samma plan. Det använda skemats brister framträda dock i 
följd af kortheten här tydligare. Eller hvad är väl vunnet med att 
man får veta, att t. ex. målets långa e motsvarar 1) svenskt långt e, 
2) svenskt kort a, 3) svenskt långt tt, 4) svenskt långt i, när man 
icke får veta, i hvilka ord, i 10 eller 50 eller 100, ock således ej häller 
kan få reda på efter hvilka lagar denna motsvarighet inträder, hvilket 
dock vore hufvudsaken eller rättare det enda, som vetenskapligt taget 
är af något intresse? Ni får i ordboken upplysning angående omfånget 
af de i ljudläran registrerade företeelserna, kan man säga. Väl: så måste 
vi själfva göra oss en ljudlära, ock den andra är öfverflödig. Vid upp-
räkningen af konsonanterna glömmas å (f) ock n  (g) ; i k, h, Zs, 
måste förmodligen finnas tjokt d, t, ,s,21; s. 130-131 borde anmärkts, 
att sk i Korpo äfven kan blifva s: sin skina, titit skjuta, ;el skälla 
o. s. v. (efter språkprofven skulle detta t. o. m. vara det vanliga). i 
Söderjurmo ock på Utön finnes 0: rohta råtta, kahtor kattor, goht 
godt o. s. v. (jfr Sv. landsm. I, 86); i båda socknarne .2 (»ett egen 
domligt kombineradt hs-ljud»): tjetil (= tje2,) kittel, tiPlar tistlar, 
Plippo brynsten o. s. v. I fråga om -a, -o i infinitivus kunde gärna 
anmärkts, att dessa ändelser blott förekomma i verb med kort rotstafvelse. 
Det är mellertid ett bevis för noggrannheten af förf:s uppteckningar, att 
denna lag, ehuru synbarligen för honom okänd, dock i orden säkert 
iakttages. Detta är för öfrigt en punkt däri de båda sockenmålen afvika 
från både nyländska ock Närpesmål. De sluta sig eljes närmare till 
österbottniskan, sådan hon är känd från Närpes, än till nyländskan. 
Handn handen, bötn bottna, briskn surna o. d. äro utan tvifvel två-
stafviga, hvilket kunde på något sätt hafva utmärkts. I språkprof ock 
ordlistor förekomma en del korrekturfel, dock så vidt jag kan se inga 
svårare eller så särdeles många. 

Invånarna i Houtskär påstå sig härstamma från Dalarne, ock FREU-
DENTHAL har med anledning däraf påpekat ändelsen -o i tilljämnade ord 
som en koincidenspunkt med dalmålet: men det är också synbarligen den 
enda. I det hela förete båda sockenmålen samma egenheter, som i all-
mänhet inom den norrländska gruppen utmärka de svenska målen från 
andra sidan Östersjön: tveljuden ej, öl ock ön (detta sista dock vanligen 
ersatt af ö), vokalförlängning före nd gg mb d, t- för d- i demon-
strativer ock 2 pers. pron., pret. ock sup. pass. på -st, best. sing. fem. 
ock plur. neutr. på -n, inga särskilda dativformer; ock äro genom alt 
detta också skilda från dalmålet. Ock se vi på de specifika skillnaderna 
mellan Korpo- ock Houtskärsmålen, så tar det sig i ingen mon bättre 
ut. 	Houtskär har kv- för hy- ock genomgående för rd, medan Korpo 
har v- ock behåller rd. I ,siatnämda socken kvarstå k, gi vanligen 
hårda, sk' kvarstår eller blir ä (det senare genom invärkan från högsven-
skan?), medan i den förra ki, gi både i udd- ock inljud blifva tj, (d)j ock 
sk' blir stj. Mot brosti, sprottji, ronni o. s. v. i Houtskär svara 
brusti, sprukki, runni i Korpo, mot fogZan på senare fogZana på 
förra stället, medan svaga subst. ha -na på bägge. Så har Houtskärs- 
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målet J  ock y, väl kända från Österbotten ock Härjedalen i jämförliga 
ställningar (y står för nn, i Houtskär dock blott i ändelser, men här 
genom analogi inkommet äfven där fln aldrig funnits: best. sing. fem. 
ock best. plur. neutr. o. s. v.). Anmärkningsvärda nybildningar äro stju 
sju, stjav själf. Af österdalmålets specifika karaktärer1) återfinnes i 
Houtskär ingen enda utom -o för -a efter kort rotstafvelse. Denna 

hamor hammare, läso läsa, tak takr tak tak taks 
tala talar talade talat talas o. s. v.; samt supiner sådana som byn i burit, 
skyn skurit, sty4 stulit, svyri svurit, kymi kommit, symy summit, 
dripi dräpit, hej läsit, vritji vräkit, vidji vägit o. s. v.2) påminna 
otvifvelaktigt om mål på svenska sidan, men snarare om Härjedalens, 
Jämtlands eller Norrbottens än om Dalarnas. Det är vist nog, att så 
stora olikheter mellan två grannsocknar väl kunna gifva anledning att 
anka på folkflyttningar. Men det är lika vist, att det är omöjligt att 
därom få veta något säkert eller ens sannolikt, förrän vi vunnit någon 
kännedom om våra folkmåls ålder ock historia ock på samma gång om 
prins ock pdsterius i fråga om åtskilliga för hvarandra vikarierande 
språkljud. 

Bland språkprofven finnes en variant af sagan om Pojken som 
tog tjänst hos jätten, mera utförd än jag förut sett någon, åtskilliga 
ordspråk, af hvilka man bland annat finner, att Hobärgsgubben är känd, 
samt några gåtor. Folkvisorna, af hvilka 18 upptagas (jämte det upp-
lysning gifves om förekomsten af åtskilliga andra hos Geijer-Afzelius 
eller i nyländingarnes album offentliggjorda), äro, så vidt de förskrifva 
sig från äldre tid, mest varianter till förut kända, några dock nya eller 
ej förut trykta. De sist meddelade äro mycket unga. Melodierna åt-
följas af ackompanjemang. Åfven dansar beskrifvas. Ordlistorna skulle 
man önska längre; men det vore °billigt att därför ej vara tacksam för 
hvad man fått. 

Ock härmed skulle jag nu hafva sagt hvad jag om boken hade 
att säga, om jag icke funne anledning att fästa mig vid annat än 
innehållet, som visserligen alltid är det ojämförligt viktigaste. Man skall, 
tror jag, svårligen träffa en bok, där interpunktion, rättstafning ock 
språk göra ett sådant intryck af vanvård, ock det är skada på en så be-
tydande bok i så godt sällskap. Att skiljetecknen ofta brukas minst sagdt 
besynnerligt, stör kanske ej fult så mycket som slarfvet med stafningen. 
Sådant latin som på s. 292 med, så vidt jag kan se, 4 fel på 3 rader 
har nog ej kanslirådet Hassel skrifvit 3); Fridelinus heter i gen. Fridelii, 

; obegripligt är vid synodi aboensi ; den bekante biskopen 
får heta Brovallus. Fullkomlig konsekvens är, som man vet, icke för änd- 

I) L11 Frändsk. s. 34, 35. 
Man kunde tillägga bryt!, fZydji, stjyti o. d., hvilka mellertid kunna 

vara nybildningar ur presens ock för öfrigt, om än sparsammare, jämväl 
finnas i Korpo. Jfr Sv. landsm. I, s. 137-139. 

3) Däremot är det kanske ej hr F:s fel, att på Korpo ena kyrkklocka står 
in ()sedels ock fueit, ock på Houtakårs sapius (f. saepius). 
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liga varelser möjlig; men icke behöfver man därför stafva ett ord på fyra sätt; 
kollekt, collect, collekt, kollect, jämte contrakt, adjunctur, conrektor. 
För en vuxen skulle det ej vara lätt att göra sig hemmastadd i orto-
grafiens så ofta på sundt förnuft blottade irrgångar; lyckligtvis brukar 
det höra till de första skolåren. Det kinkigaste är vanligen skillnaden 
mellan sup. ock partie. pass. neutr. Det är icke sällsynt att i vår bok finna 
-t, där rättstafningsläran bjuder -dt. Ännu mindre sällsynt är det, att sam-
mansatta ord skrifvas som två ord: riddarholms kyrkan, Nådendals 
vägen, en harnesk klädd ryttare, blå fodrad (jämte blåfodrad, blå-
fordrad ock brädfordrad!) o. s. v. till ett halft hundratal: alt fall i 
hvilka man icke kan vara af olika mening. Ur formlärans synpunkt 
finner man betänkliga förstnämnde år, sitt af stenar uppbyggde gömsle, 
den nyssbeskrifne bruddrägten, nämnde förstärkning o. d., bredvid 
alla goda gåfvors frikostiga gifvare, den ena jätten o. d., äfven om 
detta senare öfverensstämme4 med svenskt språkbruk i Finnland ock Stock-
holm; likaså delarna jämte dagarne ock bränningarne; nybyggarene 
o. d. är på svenska sidan okändt; en infinitiv måsta fins ej i svenska. 
Subjekt i plur. ock predikat i sing., i synnerhet om det senare går före, 
är mycket vanligt: leder tvenne .portar, nu begynner skepparena, 
skall svenskarna dragit sig hit, lärer presterna; sågs perlbandet 
och lärftshatten utbytte o. s. v., men äfven med subj. först: hvarken 
hamnen vid Jungfruskär eller Berghamn har dock varit så an-
litade, undersåtar som ansågs, ändarne slutar o. dyl.; likaså subjekt 
i sing. ock pred. i plur., i synnerhet om något ord i plur. råkar stå näst 
före verbet: genom dessa anordningar kunna boskapen, hvad fog-
larne beträffa, eldstädernas och dörrarnas olika placering förläna, 
erhålla enhvar (men enhvar bryter), väl är skördefolket klädda o. s. v. 
Till en vårdad stil höra ej häller sådana relationsfel som: allägsna, som 
dessa voro, anförtroddes deras underhåll; dageligen plågade och 
förtryckte, tog deras tålamod slut; för att undgå sommardagens 
tryckande hetta slås ängar; lotsplats, hvilka [lotsarne] lotsade med 
mera af samma slag. De slås med rakskaftad, lång, här benämnd 
svensk lie; takved, som på röstat sammanbindas med hvarandra ; 
äro att märkas; de djerfva sällar äro mera enstaka fel. Jag måste 
påpeka, att jag icke haft för afsikt att gif va någon statistik för bokens 
tryck- ock språkfel, utan blott gjort ett sparsamt urval af hvad jag vid 
läsningen anmärkt, under det min uppmärksamhet i första rummet var 
fästad vid innehållet. I själf va värket är det icke många sidor i boken, 
som äro felfria. 

I många fall är författaren beroende af specifikt finnländska egen-
heter i uttal ock former. Sådana finnlandismer träffar man, tror jag, 
flere eller. färre, hos alla svenska författare i Finnland, äfven hos RUNE-
BERG ock TOPELIUS, ock jag vill icke göra hr F. ansvarig för dem, 
utan anmärker dem mest i teoretiskt intresse. Botten ock päll äro 
här neutra, i Sverge mask.; sing. slaga plur. slagar, åra-årar, boda-
bodar strida mot svensk grammatik ock svenskt språkbruk; plur. krono- 
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skjutser är kanske tryckfel, Penater kvarlefva af äldre stafsätt. Till 
först (= zuerst), alt ännu f. alt jämt, helst f. åt minstone (: »har jag 
helst i någon ringa mån lyckats»), hvardera f. båda tillhöra ordboken. 
Fonetiska finnlandismer synas icke i vanlig skrift, emedan de lika väl 
som det svenska uttalet lätt gömma sig i den vida kineskostym, som vi 
bruka kalla ortografi. Här märker man dem i den språkliga afdelningen, 
när målets ljud jämföras med svenska. Man har sålunda, om vi få tro 
förf., på finska sidan e i väg, 0 i kosta, koppar (metallen) ock kopp; 
lång vokal i tom, dom, kullrig, gladde, satte, hem; kort i töras, 
öfverst. När det talas om kort e i sv. elfva, fem, hemta, mest, 
hjelpa, stjelpa, sjelf har förf, förmodligen tagit tecknet i st. f. ljudet. 
Någon kvalitativ skillnad mellan öppet ock slutet å., öppet ock slutet a 
finnes icke, efter hvad prof. Freudenthal i bref förklarat, i finnländska 
mål; men då är det tydligen för svenskar missledande att säga, att målets 
långa a uttalas som svenskt långt a; medanefrågan om å åt minstone är 
oklar, i ty att vi ännu vanligen skilja kvalitativt mellan två it-ljud. 
För att ömsesidigt förstå sådana jämförelser vore det af vikt att en 
gång få faststäldt förhållandet mellan vokalerna i det bildade språket på 
båda sidor om Östersjön. Någon enhet i uttalet kan tydligen icke åstad-
kommas förr, än vi därjämte fått utredt, kvad som i allmänhet ock i 
Javarje särskildt fall skall anses för svenskt uttal, ock resultaten af 
denna utredning lätt tillgängliga i en uttalsordbok. 

livad jag här i språkligt afseende anmärkt, inskränker naturligtvis 
icke bokens reala förtjänster. Våra stora landskapsbeskrifningars tid är 
väl förbi. Kunde vi i stället få socken- ock häradsbeskrifuingar i öfver-
ensstämmelse med vår tids ökade anspråk på detaljrikedom ock nog-
grannhet, så vore därmed visserligen ej litet vunnet för kännedom om 
landets ock folkets minnen. 

J. A. LUNDELL. 

Spår af dualis i ett par af Finlands svenska dialekter. 
Af A. 0. FREUDENTHAL. öfversigt af Finska vetenskapssocietetens 
förh. XXII. Helsingfors 1880. S. 87, 88. — Äfven särskildt 2 s. 
Helsingfors 1880. 

Efter det professor FREUDENTHAL i sin afhandling Ueber den Närpes-
dialeet s. 145, anm. 1. framstält två olika förslag till förklaring af det 
i munarten, vanligen blott efter verbet, förekommande pron. et  du (: apo-
kope för tu med inskjutet e eller = -t i pret. af  starka verb), har 
samma pronomen återfunnits i mellersta Nylands folkmål (Esbo ock 
Helsinge socknar), men med plural betydelse. Förf, finner sannolikt, 
att detta et, liksom dalmålets 20 [ock vi], går till baka till det gamla 
duala it, som först jämte sin egentliga fått plural betydelse; så kommit 
att brukas som tilltalsord, liksom ni, till en eller flere personer — så 
i nyländskan —; slutligen, som i Närpesmålet, blifvit blott singulart 
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Orsaken, hvarför ordet i båda målen nyttjas nästan endast efter verbet, 
återstår — under förutsättning af den här föreslagna förklaringens rik-
tighet — ännu att utreda. 

L11. 

Nordisk familjebok utg. af  N. LINDER, I.—IV[:2], Stockholm' 
1876-1880, egnar berömvärd uppmärksamhet åt folkmålen ock inne-
håller i de till ock med slutet af år 1880 utgifna delarne upplysningar 
om blekingskan (under Bleking II, sp. 673), bohuslänskan (under.  
Bohus län II, sp. 786), Dagörnålet (under Dagö III, sp. 756), dalbo-
målet (under Dal III, sp. 781), dalskan (under Dalarna III, sp. 786, 
787), Egentliga Finnlands svenska folkmål (under Egentliga Finland, 
IV, sp. 194, 195) ock estsvenskan (under Eibofolke IV, sp. 271, 272). 
De tre första artiklarne .äro hufvudsakligen efter OIMMERDAHLS, HOLMBERGS 

ock EUSSWURMS föga noggranna iakttagelser skrifna af utgifvaren. De 
öfriga äro märkta originalartiklar ock författade af J. A. LUNDELL, G. H. 
ENESTRÖM, A. 0. EREUDENTHAL, H. VENDELL ock innehålla åtskilliga nya 
upplysningar. Att Dalslands folkmål (utom Tössbo härad) skulle sluta sig 
till västgötskan, kunde man vänta. Herr ENESTRÖM har som ledare för 
Västmanlands-Dala landsmålsförening i Uppsala kommit i tillfälle att 
gifva nya meddelanden om de olika munarternas utbredning. Viktigast 
äro naturligtvis de båda sista artiklarne, författade af personer som gjort 
studiet af de östsvenska målen till sina speciella uppgifter. VENDELL 
berör äfven andra sidor af folklifvet, lynne, klädedräkt, sägner m. m. 

Recensioner. 

Bergström ock Höijer, Svenska folkvisor: 
Historiskt bibliotek 1880: 1, s. XXXIV—xxxvi (-11N = e. 

EICHHORN). 
Finsk tidskrift 1880: 2 = IX, s. 310-312 (C. G. ESTLANDER). 

Bondeson, Halländska sagor: 
Germania XXVI, s. 115-120 (FELIX LIEBRECHT). 
Finsk tidskrift 1881: 1 = X, s. 325-326 (A. 0. EREUDENTHAL), 

Broberg, Vår folkmedicins vidskepelser, 1: 
Nordisk tidskrift 1879, s. 201-204 (A. F.). 

Fagerlund, Anteckning-or om Korpo och Houtskärs socknar: 
Finsk tidskrift 1879: 1 = VI, s. 336-338 (REINE'. HAUSEN). 

Freudenthal J Ueber den Närpesdialect ock 
1. , Bidrag till ordbok öfver Närpesmålet: 

Nordisk tidskrift 1879, s. 590-593 (E. T—r = E. TEGNEE). 
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Freudenthal, Om svenskarnes inflyttning-ar till Finland: 
Finsk tidskrift 1881: 1 = X, s. 62-63 (—ST—). 

Ni H n, Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden: 
Finsk tidskrift 1879: 2 = VII, s. 490 (H. VENDELL). 
Svenska landsmålen I. 12, s. 679--689 (AXEL KOCK). 

oreen, j Fryksdalsmålets ljudlära ock *N 
Ordbok öfver Fryksdalsmålet: 

Nordisk tidskrift 1879, s. 590-593 (E. T—r = E. TEGNÉR). 
Ran eken, Åkerbruksplägseder bland svenskarne i Finland: 

Finsk tidskrift 1880: 1 = VIII, s. 57 (C. G. EsTLANoEs.). 
Rancken, Prof af folksång och saga i det svenska Österbotten: 

Finsk tidskrift 1880: 2 = IX, s. 312-314 (C. G. ESTLANDER). 
Svenska landsmålen 1878 = I: 1-6: 

Nordisk tidskrift 1880, s. 333 — 350 (Jon. STORM). 
Pedagogisk tidskrift 1880, s. 397 —400 (GUST. &WERNSTRÖM). 
Finsk tidskrift 1880: 2 = IX, s. 480-481 (° '5). 
Göttingische gelehrte anzeigen 1879: 50, s. 1592-1599 (TE. HUSE-

MANN). 
Revue de linguistique et de philologie comparU XIII = 1880, s. 

326 (J. V. = J. VINSON). 

Resor. 
Akademiska konsistoriet i Helsingfors har under våren 

1881 beviljat fil. kand. J. E. VEFVAR ett anslag af 350 f. mark 
till fortsättande af hans samlingsfärder på Åland, dit han också 
redan tidigt på våren afrest. 

Af nyländska studentafdelningen har fil. kand. 1. OTMAN 
fått ett reseanslag af 300 Mark för dialektforskningar under 
sommaren i Kimito (stor svensk socken med 7-8,000 inv. i 
Åbo län invid Nylands v. gräns). 

Fil. dr H. VENDELL har likaledes af nyländska afdelningen 
fått ett reseunderstöd af 1,200 mark för att i ock för dialekt-
undersökning begifva sig till GäZsvenskby (Altschwedendorf i 
södra Ryssland vid Dniepr, 3 mil från staden Berislav), dit en 
skara svenskar 1782 förflyttades från Dagö. 

Frth. 
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Tillägg ock rättelser till 

Dalbymälets ljud- ock böjningslära (Sv. landsm. I. 3). 

S. 10 r. 1-3. Dalbymålets y är altså prepalatal nasal, 
liksom det franska gn, men olikt italienskans gn, spanskans fi, 
schweiziska franskans gn ock polskans mouillerade n, som 

- äro dentipalatala (se J. STORM, Englische philologie, å. 46-7  
ock 430-1). 	 • 

S. 10 r. 10 läs: 4, y ock h 
» » 13 läs: n, PI ock 1 
» » 18 tillägg: svctVn svartna. 
14 » 9. som skum (äfven i fiyksdalskan som) motåv. 

den i norska ock sv. dial. (t. ex. Dalslands) förekommande 
formen skym: Ordet är troligtvis ursprungligen i- eller u-stam 
ock har sålunda en gång i vissa kasus haft i-omljud; jfr denna 
tidskr. I. 13, s. 1 f. 

S. 14 r. 10 läs: Or 
» » 12 tillägg: o4 sandgrund i älf, stenbotten förut-

sätter 'yr, som förhåller sig till isl. ur 5 (i-stam) såsom fsv. 
byrl) till isl. burr, yrt till urt m. ni. Jag anför i sammanhang 
härmed några andra nya exempel på förekomsten af omljudd 
form jämte oomljudd hos gamla i-stammar: stxn (se § 43), 
fryksd. ston är eg. *stynd, isl. ock sv. stund; dalmålets (ofvan 
Siljan) gc§pan, fic_etar stå enligt målets ljudlager för *goypn, 
*fieytir ock motsv. isl. g2upn, flgutir; jämte isl. dtinn före-
kommer grnn (se Cleasb.-Vigf.), en form som återfinnes i östra 
Mora ss. &lin; nysv. nys i uttrycket »få nys om något» står 
för nysen (så ännu hos Sahlstedt; jfr fsv. höns för isl. he'nsn 
ock nysv. drott, glaf för fsv. drotin, glavin i följd af afled-
ningens uppfattande såsom artikel) ock är isl. njåsn; möjligen 
kan samma förklaring tillämpas på förhållandet mellan isl. dupt, 
sv. doft ock dyft, samt det dalska pgxt (d. v. s. *pottr) ock isl. 
pyttr; troligtvis hör hit sv. brädd, ags. brerd, men oomljudt i 
sv. diall. (ex. dalmål., fryksd.) bra, n. bradd, brodd, fht. prart 
(stam *brazdi-.), som är att skilja från ags. brord, fht. prort, isl. 
broddr (stam *brozda-). 

S. 14 r. 13. sOm motsv. väl den isl. formen symja. 
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S. 14r. 15 läs: chtåsbort — -bort motsv. isl. byrgr (jämte 

birgr). I sammanhang härmed må anmärkas, att det fsv. verbet 
byrghia väl icke bör föras tillsammans med biargya, bisergha 
(såsom hos RydqviEtt ock Schlyter), utan till isl. birgja, byrgja. 

S. 14 r. 24. mos- uti mAsmår visar tillbaka till den isl. formen 
mysa, mes- i sv. mesost till ett *misa. Ursprungligen böjdes 
väl ordet misa, g. mysu (jfr HOFFORY i Tidskr. f. Fil. N. R. III, 
296 ock denna tidskr. I. 13, s. 5); i analogi med de oblika 
kasus har isl. sedan bildat nom. mysa. 

S. 	17 § 43. Jfr anm. till s. 14 r. 12. 
S. 18 § 51. Dalbymålets ock fryksdalskans olika behand- 

ling af -son i personnamn beror på den olika musikaliska 
aksenten i de båda målen. Fryksdalsmålet har i orden på -son 
aksentföljden gravis + hög gravis (se Fr. 1j. § 5 ock 35,2; jfr 
§ 107); ultima ligger sålunda en ters högre än penultima, ock 
denna tonhöjd har föranledt, att det dofva o 'uti obetonad 
stafvelse utbytts mot a, som har högre »eigenton», alldeles på 
samma sätt som (efter hvad VERNER i Anzeiger f. d. Alt. VII, 
12 f. gjort troligt) öfvergången från urgermanskt ö till forn-
nordiskt a, i ändelser förorsakats af den höjning af tonen, som 
tillkommer ultima hos ord med brutet tonfall (tonföljd: fallande 
cirkumflex + hög eller [ss. i fryksdalsmålet] medelhög ton). I 
Dalbymålet däremot hafva orden på -son aksentfölj den hög gravis 
+ gravis (se § 3 ock 88), ock som ultimas låga tonhöjd nu har-
monierar med vokalen o:s låga »eigenton», bibehåller sig o. — 
Samma orsaker (hög tonhöjd ock svag ljudstyrka), som föran-
ledt öfvergången från o till a i Fryksdalsmålets ord på -son, 
hafva i samma dialekt ledt till samma följd hos en annan grupp 
af ord, nämligen de som betona ultima. Dessa hafva aksentue-
ringen (låg akut +) akut + gravis (se Fr. 1j. § 5 ock 107,8), 
altså penultimas vokal liggande en kvint ock antepenultimas 
en öfverstigande kvart högre än ultimas. Detta har haft till 
följd ett genomgående utbyte af vokalerna i de obetonade 
stafvelserna mot andra med högre egenton. Så öfvergår e till 
i, öppet o till öppet a, slutet o till slutet u, ö till i, t. ex. 
jilygn gemen, tiligråf telegraf, tic'en? elände m. m. (§ 10, 3 
ock 4); kanti5r kontor, kamåd 'kommod, tratån trottoar (§ 35,a); 
guckt god dag, gut 6 i stånd till, eg. god till (§ 92,2); imj4k?s,t 
ödmjukast (§ 13). Förmodligen har man att söka samma för- 
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klaringsgrund till den lågtyska öfvergången o -> a i t. ex. kattun 
(fr. eotton), kantor (fr. comptoir), krabat (för kroat), gardine 
(fr. courtine), kanin (fr. connin) m. m.; jfr TAMM, Om främ-
mande ord förmedlade genom tyskan s. 18-20. Kanske man har 
att på samma sätt fatta lat. qu.attuor för .qu.ottuiSr, *qu.ettuer 
(skr. catvitras), canis för 'qvonis, qvatio jämte -cutio m. m. 
Ock har den ryska öfvergången o --> a före den betonade staf-
velsen (t. ex. volki, läs valki) varit oberoende af dylika tonhöjds-
förhållanden? — Liksom redan urnordiskt i ultima med hög 
ton ö blef a (t. ex. RUNOR -› ru.nar), så blef i yngre tid o 
ersatt af a i dativer ss. laiidena för landen°, adverb (dativer) 
ss. borta, med rätta, framstupa (Rydq. V, 127), i svaga adjek-
tivböjningen, t. ex. pl. goda för godo, sammansättningar ss. 
Håkan för Håkon (jfr Dalbymålets heika, där o bibehållit sig, 
emedan ultimas vokal, som har gravis, ligger lägre än penultimas), 
vadmal för vadmål (äldre vgidmål), farstu för isl. forstofa (RYD-
QVISTS betänkligheter vid sammanställningen, II, 321, undan-
rödjas sålunda) m. m.; ock den urnordiska öfvergången å --> e 
(yngre i) i samma ställning (t. ex. *hallå -> hane, hani, se 
VERNER å anf. ställe) har sin fulla motsvarighet i den yngre 
a --> ce, e t. ex. kalla -> kallEe, domarar -> domare. 

S. 20, r. 5-6 strykas orden: i hvilket .... ljudet 
» » 21 läs: pl. Ou), 
» » 21-22 strykas orden: på samma .... titu), 
22 » 13 tillägg: fr fara, drk draga, gn:å.g gnaga 
»» 4-5 nedan strykas orden: där ... horn). 

29 » 1 nedan. Huruvida 13Q- i gr. peiga o. d. värkligen 
betecknar br är något tvifvelaktigt; se G. MEYER, Griech. gramm. 
s. 214 f. 

S. 35 noten läs: tyg'42 
36 r. 12 nedan. veis, har haft utvecklingen: i jans -> 

mans varns -›-vgns-->v4s.; jfr 6,9,dtt (§ 136,1). 
S. 36 r. 3 nedan läs: bår, 

37 mellan r. 4 ock 5 inskjutes: § 1391. n har vokalisk 
funktion (är stafvelsebildande) efter cerebral konsonant, t. ex. 
svaVr, svartna. 

S. 37 r. 8 nedan läs: rsp.. eller fornspråkets 
» » » 5-6 nedan utgå orden: 93 	eyrr). — Jfr till- 

lägget till s. 14, r. 12. 



736 	 SMÄRRE MEDDELANDEN, 	 46 

S. 40 § 155. Öfvergången 1 —›3 —>-.9 förekommer äfven i ' 
spanska dialekter (se Storm, Engl. philol. s. 46, not 3) ock i 
Baiern (Storm s. 429). 

S. 41 § 158. De sydromanska språkens mouillerade n är 
ej .= y j, utan i franskan = prepalatal nasal (Dalbymålets y), i 
italienskan ock spanskan åter = dentipalatal nasal (se Storm, 
Engl. phil. s. 46-7 ock 430-1). — Ofvergången y •-> g före-
kommer ej sällan i franskan (Storm s. 47). 

S. 42 § 163,1 utgår parentesen. 
S. 44 r. 14 läs: gWa 
S. 47 r. 13 läs: Ogan 
S. 51 noten läs Rydq. II, 449. 

ADOLF NOREEN. 

Tillägg ock rättelser till 

Fårömålets ljudlära af Ad. Noreen (Sv. landsm. I. 8). 

Till literaturförteckningen s. 6-7: 
P. A. SÄTES skrifter, särdeles Fåren på Gotland i Läsn. 

f. folket, 32 årg.; Skäl-jagten på Gotland sammast. 33 årg.; 
Strandens sagor i Svensk tidskr. 1873; Samfärdseln på Got-
land i gamla tider i Land o. folk 1873; Åkerns sagor i Handl. 
rör. landtbruket o. dess binär. utg.: af Kongl. landtbruksakad. 
34 delen, samt Skogens sagor i Tidskr. f. skogshush. af  Cnat-
tingius, innehålla talrika gotländska ord ock talesätt, ordspråk 
0. s. V. 	 • 

I FIRMENICHS Germaniens völkerstimmen III, Berlin 1854, 
s. 845 - 848 förekomma några visor på gotländska, af hvilka 
ett par äro upptecknade af C. SÄVE, samt s. 848 en af samme 
man gjord öfversättning till Fårömål af en finsk runa: A finsk 
bonda-päikas sang. 

En namnsdagsgratulation på vers: Til Frett A.' S. R 
Föid E. på hänis namnsdag den 8 December 1813 finnes 
trykt i Stockholm hos C. DelM 1813. 2 s. 8:o. 

S. 7, r. 28 läs: P. A. SÄTE; 
Till s. 8-9: På Uppsala universitetsbibliotek förvaras en 

handskrift (från 1700-talet?) med titel »Några få. gambla Goth- 
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ländske ord, som doch än äre brukelige söderst på landet.» 
12 s. 4:o. 

Till s. 10-11: Dentalerna äro, åtminstone på gotländska 
fastlandet, i någon mån supradentala. 

S. 12, r. 1 läs: Åtskilliga 
S. 18, r. 7 » gmn2,  ämne 
S. 18, r. 9, 10. Jfr i afseende på förhållandet mellan for-

merna *ru.vn ock *rugn min senare framställning i denna 
tidskrift I. 13, s. 7. 

§ 25 tillägg: sima, där (liksom i rsp.) v aflägsnats 
genom analogibildning efter pret. pl. ock part. pret. (jfr E. 
TEGNÉR, De ariska språkens palataler, s. 29 noten; i Lunds 
univ. årsskr. T. XIV). Att dömma af det dalska skyala skyal 
skulaa (ge eko) har redan isl. i skjalla, skella (flat. seellan) 
på liknande sätt förlorat ett v, som uppträder utom i det dalska 
ordet äfven i isl. skval, skvaldr, engl. squail. 

§ '27. För antagandet af urnordiska dubbelformer 
Ini ock 5u m. m. tala äfven isl. former sådana som vildu, 
skaldu (= vill, skall + äu) jämte viltu, skaltu (= vill, skalt 
+ 1311). 

S. 21, § 29. Om anledningen till utbytet af k mot t uti 
tmnt jfr § 155 (s. 81). 

S. 26, r. 31. Att sträfvan efter dissimilation äfven i gre-
kiskan leder till öfvergången 1 --> n (oftare i -› r), synes af 
2,aidinngog för fpers. Nabunita, Aixvov för 'A,1x2,ov ock ännu ett 
par andra fall (jfr MEYER, Griech. gramm. Leipz. 1880, s. 158). 

S. 28, § 49. Den på dissimilation beroende öfvergången 
från r till 1 i mårtyl (rsp. marter) ock rsp. mortel har tro-
ligtvis försiggått på tysk botten, där under medeltiden såväl 
martel som mortel träffas. 

S. 30, § 56 ock s. 31, § 62,2. Formen kär (äfven rsp. karl 
uttalas kar) har väl (såsom också E. II. LIND, Om rim och 
verslemningar i de svenska landskapslagarne, s. 55 noten, an-
tager) uppkommit i sammansättningar såsom fno. karmaper, 
kargilder ock gen. kars, där 1 bortfallit på grund af konso-
nanthopningen, ock sedan utträngt simplex karl, som ljud-
lagsenligt utveckladt borde hafva blifvit kall, såsom också 
TOFTEN har (redan Uppl. L. kall). Rsp. käring har förlorat 
sitt 1 i analogi med kar(1), liksom omvändt det i sv. diall. 
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(t. ex. Fryksdalsmålet) förekommande kär (kor; att formen 
har k, ej y, visar att e är af sent datum) enligt LINDs synner-
ligen tilltalande förklaring fått sitt ä från käring. Gutn. ASIgg 
är väl bildadt efter kall, liksom omvändt -karl efter k&rlzgg. 
Öfverhufvud torde.  man kunna för alla nordiska språk i äldre 
tid uppställa den ljudlagen,' att rl i slutet af stafvelse blir 11, 
men mellan vokaler kvarstår, t. ex. isl. pl. jarlar, men sg. jall 
(jarl bildadt efter pl.); karlar, men kall (ock karl). Ett ana-
logt förhållande ägde troligen rum med rs, t. ex. isl. forsar-foss 
(ock fors), ve(r)str, boy(r)sta, kallask o. d., fåröm. kas ock 
karts m. rn. (§ 62,1), fg. fysti ock fyrsti, rsp. faster, moster 
m. m. 

S. 32, r. 13 tillägg: sia när 
S. 36, § 73. Att fryksd. hiAs'n är den ålderdomligaste 

formen (gammalsvenska hixna), ock att fåröm. 10,skna ock 
rsp. hisna bero på metatesis af ks, framgår af hvad A. KOCK 
anfört i Bidrag till svensk etymol. s. 14 f. 

S. 40 noten utgår. Jfr numera min uppsats i PAUL-
BRAUNES Beiträge VII, 433 if. 

S. 49, r. 20-22. Jfr numera i afseende på förhållandet 
mellan de olika formerna af det här behandlade ordet min 
framställning däraf i denna tidskr. I. 13, s. 2. 

S. 49, r. 23-26. brå'ga motsv. ett isl. *broggva, flit. prou-
wan ock är en' svag bildning (urgerm. "brauwian); det starka 
verbet ags. breovan, mht. briuwen (urgerm. *breowan) borde 
i isl. heta "bryggva (jfr förhållandet mellan hnoggva = lanagg-
vian, *hnauwian ock hnyggja för "hnyggva = "hniggva, "hneu-
wan) ock i fg. brigga. 

S. 49, r. 34. Att isl. kyn.da står för kvinda, anser jag nu-
mera för högst tvifvelaktigt. Jfr denna tidskr. I. 13, s. 5. 

S. 51, not 1. Jfr numera min uppsats i PAUL-BRAUNEs 
Beitr. VII, 431 if. För not 2 sammast. VII, 434 if. 

S. 54, r. 3. Om förhållandet mellan isl. gras ock fsv. grces 
jfr min förmodan i denna tidskr. I. 13, s. 6, not 2. 

S. 56, r. 22 f. Jfr numera hvad jag härom yttrat i denna 
tidskr. I. 13, s. 3, 4. 

S. 59, § 131. Förhållandet mellan fsv. nysta ock fåröm. 
njetysta (d. v. s. "niusta), är detsamma som emellan isl. nSTra 
ock fsv. niura, hvarom se denna tidskr. I. 13, s. 6, not 3. Den 
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oomljudda formen *niusta ligger väl ock till grund för det 
dalska nmta (för *9nu?sta = *niosta). 

S. 60, not 1. Jag anser nu suffixformerna -and-, -id-, -und-
vara koordinerade ock representera en indoeuropeisk »stamm-
abstufung» -ont-, -ent-, -nt-. 

S. 61, r. 7 if. Syrsa är kanske slaviskt lånord; jfr E. 
TEGNÉR, De ariska språkens palataler, s. 32 (i Lunds univ. 
årsskr. T. XIV). 

S. 71, r. 14 f. Jfr ifråga om öfvergången u -› lu i grek. 
(ock oskiskan) numera G. MEYER, Griech. gramm. s. 95. 

S. 75, r. 13. Jfr numera min afhandling: Om behandlingen 
af lång vokal i förbindelse med följande lång konsonant i de 
östnordiska språken (Ups. univ. årsskr. 1880). 

S.. 78, § 152. Tillägg: hålskna för äldre sv. hixna (jfr 
tillägget till s. 36). 

S. 79, r. 3 ock 26 läs: seirkar 
S. 79, r. 15. Äfven enstafviga ord sådana som sark, lamb, 

där den konsonant, som följer på den korta vokalen, är sång-
bar, hafva fallande cirkumflex, ehuru föga märkbar. 

S. 81, r. 7. Jfr engl. ringworm. 
S. 83, r. 21 läs: ga in 
Uppsala i maj 1881. 

ADOLF NOREEN. 

Tillägg till 
Ordet eld belyst af de svenska landsmålen af L. F. Leffler 

(Sv. landsm. L 7). 
• 

Till sid. 273. Kand. LUNDELL har genom en nyligen före-
tagen granskning af en uppländsk text (Sv. landsm. s. 598-604) 
funnit, att uppl. ie  äfven förekommer i andra lägen, än då 
fno. har ei. 

Till sid. 274. Vid framställningen af den utveckling, hvari-
genom dubbelformerna *aili.6- ock eld- uppkommit, ansåg jag 
mig böra utgå från den ännu herskande åsikten om en på 
samgermansk ståndpunkt försiggången allmän förflyttning af 

Sv. landsm. N. B. I. 	 49 
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aksenten till rotstafvelsen. Jag antog därför samnordiska 
formen som *ailidaR ock *ailidb. Jag hyste emellertid redan, då 
denna framställning nedskrefs, starka tvifvelsmål om riktig-
heten af denna uppfattning af aksentförhällandena. Endast 
nödvändigheten att utförligt motivera en afvikande åsikt — 
hvilket ej skulle varit på sin plats i ifrågavarande lilla uppsats 
om en enskild språkföreteelse — afhöll mig från att påpeka, 
att utvecklingen af ordet eld, med hänsyn så väl till synkope-
ringen som till uppkomsten af e, vida bättre läte förklara sig ur 
de samnordiska grundformerna *ailidaR (ailidaR?) ock ailld , så-
ledes med hufvudaksenten i senare fallet på dativändelsen. Bland 
andra fall, för hvilkas förklaring jag utgick från antagandet af 
ett ännu på samnordisk ståndpunkt kvarlefvande ur-
sprungligt aksentuationssystem med rörlig aksenti), 
må nämnas behandlingen på svenskt(-danskt) språkområde af 
sådana ord, i hvilka fao. har det af r (= z) verkade omljudet — 
ett ämne, hvarom jag för flere år sedan i slutet af en dock 
ännu icke utkommen uppsats (i Antiqvarisk tidskrift för Sve-
rige, del. 5, häftet 4, s. 294) utlofvat en, ty värr ännu icke af 
slutad, undersökning —, eller just samma fall, som NOREEN i 
Sv. landsm. I. 8, s. 333 antydt kunna förklaras genom »aksent-
förhållanden». Hvad här nu framställs meddelade jag, då afhand-
lingen om eld nedskrefs, endast åt docenten M. F. LUNDGREN, 
som därom, på min begäran, icke nämt för någon, hvadan docen-
ten NOREEN ock jag alldeles oberoende af hvarandra kommit 
på något så när liknande tankar i fråga om sistnämda fall. 

Till sid. 274 not 4. NOREEN har i tillägg till § 125 af 
Fårömålets ljudlära (Sv. landsm. I. 8, 0. 368) uttalat sig emot 
den af mig framhållna möjligheten af att det fgutn. al  vore 
den bibehållna samnordiska diftongen. Jag ,  kan dock icke 
finna hans motskäl i någon mån öfvertygande. Han yttrar 
först, att en i nygutniskan sig röjande »öfvergång di -> a?, ger 
starkt stöd åt SÖDERBERGS antagande, att fg. al  utvecklat 
sig ur äldre ej (för ännu äldre al)». Med nämda öfvergång 
afses den företeelsen i Fårömålet, att i lånord »a?, företräder 
äldre äl (el, äj), t. ex. spha späja, /kila aja, ketga (d. keise), 

1) Jfr därom nu mera L. FR. LEFFLER, Satser i nordisk språk-
historia (1-10) i Nord. Tidskr. f. Filologi, Ny R. IV. [Tillägg vid 
korrekturläsningen.] 
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/64/2 någorlunda (d. leilig), mrk,styr mästare, mäster (t. meister), 
skarhat säkerhet m. fl. ord på -hatt (t. helt)». Härvid är nu 
följande att invända. Ett af två har inträffat: antingen hafva 
dessa lånord upptagits sedan gutn. fått diftongen a?, (af i) 
jämte ab eller ock medan blott cq fans. I förra fallet är natur-
ligtvis skälet till att gutn. gifvit de ifrågavarande lånorden den 
senare diftongen i st. f. den förra det, att nämda ords diftong 
ansetts mera likna den senare än den förra, hvarvid särskildt 
är att märka, att så väl de danska som de tyska lånordens 
diftonger, ehuru grafiskt återgifna med el, dock till sitt rätta 
ljudvärde stå vida närmare, om icke alldeles sammanfalla 
med, det gutn. a?, (ett för mig sedan flere somrars vistelse på 
Gotland välbekant ljud). I det senare fallet har ingen annan 
utväg funnits än tveljudets återgifvande med a?, i de ifråga-
varande lånorden. Det är ju en välbekant företeelse, att vid 
lånords upptagande i ett språk de främmande ljuden ombildas 
till de närmast liknande ljuden i det språk, som lånar dem. 

NOREEN yttrar till sist, att »redan i fg. öfvergången ei -› ai 
har sin fullkomliga motsvarighet i den från öy (is]. ey) till 
oy». Härpå svarar jag, att förmodligen den, som anser det 
fgutn. ai  vara äldre än det fno. ei, också icke i det fgutn. oy 
ser en yngre ståndpunkt än det fno. oy. — Jag betonar emel-
lertid än en gång, att jag, med hvad å s. 274 n. 4 så väl som 
här blifvit yttradt, endast velat påpeka, att det icke låter 
bevisa sig — åt minstone 'icke på annat sätt än, såsom s. 
274 n. 4 nämts, med hänvisning till det samnordiska 1-om-
ljudet —, att det fgutn. ai  är ungt. 

Till sid. 275 ock 276. Då å förstnämda sida raden 10 upp-
ifrån fsv. nakuar säges stå för *nakuax — d. v. s. Ee anses 
hafva ombildats efter andra stafvelsens a — hade bort hän-
visas till WIMMER, Oldnordisk Leesebog, 2:n udg., Kobh. 1877, 
s. XVII, liksom samma arbete, s. XXX noten, hade bort an-
föras i fråga om de å sid. 276 nämda magn ock r2gn. — Vid 
HOFFORYS förklaring af nekk.verr har jag fasthållit i trots af 
den af SIEVERS (PAUL-BRAUNES Beiträge, VI, 325) däremot 
gjorda invändning, hvilken icke synes mig öfvertygande. 

Till s. 279, not 1. Äfven BLOMBERG har i sin afhandling 
Bidrag till den germaniska omljudsläran, Upsala 1865, s. 33, 
n. 3, antagit, att fno. eldr står för *eildr, samt — dock utan att 
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redogöra för förhållandet mellan fno. eldr ock sve. eld — fram-
hållit, att »det skarpa e-ljudet i sv. eld, i dansk. öfvergånget 
till i» lemnar »ett viktigt bevis för att e i eldr uppkommit af ei». 
SIEVERS. har likaledes (Anglia I, 576) förklarat fno. eldr, ags. 
eled stå för eilid; men förhållandet mellan de fno. ock fsv. 
formerna har han icke vidrört. 

Till sid. 281. Då det yttras, att brajf »sedan blir ensamt 
öfrigt som exempel på ungt aj)) i halländskan, afses därmed 
naturligtvis endast de af LYNGBY anförda exemplen. Allahanda 
andra fall, då halländskan har ett ai, som ej motsvarar fno. el, 
kräfva sin särskilda undersökning, som i detta sammanhang 
ej lämpligen kunnat verkställas. 

Till sid. 282, rad 11 uppifrån. Läs: » ... icke någon gammal 
afledning af eldr — denna heter i fno. eldi, hvilket brukas i 
sammansättningar —, utan en analogibildning ....». 

L. FR. LEFFLER. 

Björnen ock räfven. 

Saga från Maggås by i Orsa socken, upptecknad af folkskolläraren 
E. ERIKSSON, öfversedd samt omskrifven med landsmålsalfabetets typer af 
docenten AD. NOREEN. 

Nen» 8 reven. 
bienen 8 reven lod far sams mi 9ar-edra mzlema. zeg,, 

gegg, des a 9a 38 QeZ, km dem zverens um ta ge ()ert it knzp 
fena bikupe fro ezzezn bonda — dem etld fo smir-se mi 
onz,,c0jem. des dedg 9a gart, km dem zverens um ta grav-
nzd kupo e let-na lidja t9er dogo — dem 9ild, at o skuld fo 
sazrna far ta smoko beter upt deras gomem. des dem ad 
cuptretad ila e ditgg bertz bzenems kule, log a revem my? um 

Björnen ock räfven lefde (för) sams med hvarandra [e]mellanåt. 
En gång, då det var så väl, kom de öfverens om att gå bort ock 
knipa en bikupa från en bonde — de ville få smörja sig med honun-
gen. Då detta var gjordt, kom de öfverens om att gräf va ned 
kåpan ock låta hänne ligga två dagar -- de ville, att hon skulle få 
surna för att smaka bättre (upp)i deras gommar. Då de hade ut-
rättat detta ock gingo borttill björnens kula, låg det räfven mycket om 
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girta ta fo fat-up da kupp, ai,ta far ta Åla ned a switem 
brore Nenem. reven tant under tide o, ur po far set dedo 
skuld kun ge-far-se. des dem ad lc4 lita, sad reven a Nenem: 
a kng?,ker. shd e ge 8 ar-o, uken e? u , s9arad bienen. fast 
int a 9a nen, sad reven: e bud fro mginem 9ane erom, at i 
ska kumo e 9a guma 2. gek do! sad Nen». reven Ok nu 
berta stale, dar bikupa 9a nidgreven. an  to-up-na 8 Qt se 
mage an perked, 8 se grovin nid de Se 9a k9ar o ?,ene alsr 
state. des no reven kam dta Nenem, fraged dendg, ur knpen5  
ieted. bir-o, narad reven e lagd-se. eder note sad reven 
upo SUM8 pas: a kngqker. i ska ge e 	uken Q. e des-'n 
kam-at, sad-'n: e bud fro undem. dr far at-'n nu lag far dedem, 
Se 9i1-'n fars on-se mi-me, ina an dar. an  kum-vug eo sprat 
n-a gart mi e mpnem llaktingem e kripsm. gsk! brumed 
Nerom. reven Ok nu ms'n berta bikupen e ot-up iner ald 
ayk'n ov-na. eder aZfen grovin-nid o gne &ler state.  se Ap!-'n 
ata Nenem ies'n. des a part msrgon, sad Namn: nu sku oe 
ge e s?,o-ater kupen oren. za, sad reven. mald ur skambhger 
purt-em-'nt boder, des int a fans ned /opar! reven 9a rad far 

hjärtat att få äta upp hela kupan, utan (för) att gifva något åt sin broder 
björnen. Räfven tänkte under tiden på, (huru) på [hvad] för sätt detta 
skulle kunna gå för sig. Då de hade legat litet, sade räfven åt björnen: 
»Det knackar. Skall jag gå ock höra efter1, hvilken [det] är?» »Ja», svarade 
björnen. Fast-Län] inte det var någon, sade räfven: »[Det] är bud från 
min vän haren, att jag skall komma ock vara gumme»2. »Gå då!» sade 
björnen. Räfven gick nu borttill 3  stället, där bikupan var nedgräfd. Han 
tog upp hänne ock åt så mycket han orkade, ock så gräfde han ned det 
som var kvar på ett annat ställe. Då nu räfven kom åter-till4  björnen, 
frågade denne, hur krippen 5  hette. »Börja-på», svarade räfven ock 
lade sig. Andra natten sade räfven uppå samma vis: »Det knackar. Jag 
skall gå ock se till 6, hvilken [det] är». Ock då han kom åter, sade han: 
»[Det] är bud från hunden. Därför att han nu ligger för döden, så vill 
han försona sig med mig, innan han dör. Han kommer ihåg alla spratt, 
han har gjort mig ock mina släktingar ock krippar.» »Gå!» brummade 
björnen. Räfven gick nu återigen borttill 3  bikupan ock åt upp mer än 
hälften af hänne. Andra hälften gräfde han ned på ett annat ställe. 
Sedan gick han borttill björnen återigen. Då det vardt morgon, 
sade björnen: »Nu skola vi gå o& se efter kupan vår». »Ja», sade 
räfven. Men hur snopna 7  blefvo de icke båda, då icke det fans 

') eg. höra-å. 2) fadder. 3) eg. bortåt. 4) eg. åter-åt, 5) (späd)barnet. 
0) eg. se-å. 	7) eg. skamliga. 
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bonems mist8ek8m; dgme 88 sad-'n: o! nu farstor-e nid. dys 
kim-em z not fro undem, sog-e, ur 9ar§,98n km %tir° 8 bar 

n8d; mald far de a 9a markt, kundint-e sto, 9an a Q.  kansfie 
a 9a oro kupa? t 9gt, 9ar n-a set gamsta,!.. e upt d8mdg 
styr stugem b8rt9t fjunig-m(29'n. let8m 988 darfar bod8r g8 
dit 8 ta dedg, an a stue far 98s! sakt 8 gart! koder Angg 
Urta garlymorem 8 b8rta d8mdg stulyem, 88 a 9a 88 »UNO 

984 2. dys dem ad kame fram, sal rev8n: mald stor, at-'nt 
i kan kr9p-in di mt mgtno evde. djar a du! rev8n l8sad mt 
desum8 ten sprint, 88 ald-op stulyen, 8 nu §itls a lit far 
btenem ta krop-tn mi 8vde. mald dys n-ad finilie dit 8218, 
Idamd revyn mt desum8 ijp stugen 8 sat dit d8ndg lai 
sprinen, S8 at a 9art llut far bonem ta l8so-se fro d8mdg 
grov stugem. rev8n aL dg-fro e gr4stest 9  e ot-up de, 88 9a 
k9ar ov bikup8n, Se ad satrnad. bten8n ad nu agga, evr rod 
ald ta dra mt-se dedg, Qvag olsband. an  fik boro a, tast-'n 
rok8d ngn ov spnem .2laktigg8m, 88 921d 2op-nym ov mt Va. 

något kvar! Räfven var rädd för björnens misstankar; därför s så sade 
han: »Å, nu förstår jag något. Då jag kom hem i natt från hunden, 
såg jag, hur vargen kom härifrån ock bar något; men för det [att] det 
var mörkt, kunde icke jag se, hvad det var. Kanske det var vår 
kupa? Jag vet, hvar han har sitt gömställe. [Det] är uppi den där 
stora stocken bortvid kyrkmuren. Låtom oss därför båda gå dit ock 
taga det, han har stulit för oss!» Sagdt ock gjordt! Båda gingo 
borttill kyrkmuren ock borttill den där stocken, som det var så många 
hål i. Då de hade kommit fram, sade räfven: »Men jag ser, att icke 
jag kan krypa in där med mitt hufvud. Gör det du!» Räfven lossade 
med detsamma en sprint2  som höll ihop stocken, ock nu gick det lätt 
för björnen att krypa in med hufvudet. Men då han hade fått dit 
hufvudet, klämde räfven med detsamma ihop stocken ock satte dit den-
där lilla sprinten, så att det vardt slut för björnen att lossa sig från 
den-där grofva stocken. Räfven gick därifrån ock grästes9  ock åt 
upp det, som var kvar af bikupan, som hade surnat. Björnen hade nu 
ingen annan råd än att draga med sig det-där oviga halsbandet. Han 
fick bära det, till-dess-att han råkade någon af sina släktingar, som 
ville hjälpa honom af med det. 

9) eg. därmed. 9) skrattade. 
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Knallhistorier 

från Urshults socken, Kinnevalds härad i södra Småland. 

öfverflyttningen till landsmålsalfabetet har gjorts af fil. kand N. 
Otstru, biträdd af docenten A. KOCK. Härvid bör anmärkas, att r begagnats 
öfver alt i öfverensstämmelse med undertecknads uttal, ehuru jag medgifver, 
att a lika ofta förekommer i alldeles samma ställningar. Aksenten är 
ej 	utsatt i enstafviga ord eller sådana fierstafviga, som huf va hufvud- 
aksenten på första stafvelsen samt aksentföljden gravis-levis; i åndra ord 
utsättes aksenten, d. v. s. när en annan stafvelse än första har hufvud-
aksenten eller också aksentföljden är akut-lenis. Jfr med hänsyn till 
innehållet BONDESON, Hall, sagor nr 33, samt Sv. landstn. I, s. 656-661. 

de va ain gcog aina hada talt knala, sam voa hopakamana 
o yiga o dreva, sam takadcbra bruk_ o ygra. o so fina dat st 
att horlan1, sam sto i blöinstor o sam dat troda va amn p, 
for de de va 'so blaut, o pau dan anra siana am n gata?. man 
so tota dat, de va so lcogt o gau våyan raintan alcrig dit, utan 
dam toa se for o sima. nor dat va kamana over, so så dan 
mina: ja unra so moat, am vt an ala? o so skola dat rcekna 
reta, am nån hada biet dcea2. nu  vista dat, at dam va eiana 
talt; man gan au dom it kona fem dom te mayo an alva, for han 
va so &Conon so hån reeknade inta se jälvgr. o so trcefada dam 
am smaulgnig, o han rauda dom te o stika nasono ne m aina 
fceaska korka o so rcekna hålan da blam. o de yog dam; o so 
figa dat de te o gau duk). 

Det var en gång en hel tolft knallar, som voro hopkomna ock 
gingo ock drefvo, som tockadära bruka att göra. Ock så fingo de se 
ett hörland1, som stod i blomster ock som de trodde var en sjö, för 
det det var så blått, ock på dert andra sidan en gård. Men så tykte de, 
det var tÅ långt att gå vägen rundt ikring dit, utan de togo sig för 
att simma. När de nu voro komna öfver, så sade den ene: jag undrar 
så mycket, om vi äro alla? Ock så skulle de räkna efter, om någon 
hade blifvit där 2. Nu viste de, att de voro en tolft; men ingen af dem 
kunde få  n  'dem till mera än älfva, för han var så dum, så han räk-
nade inte sig själf. Ock så träffade de en småländing, ock han rådde 
dem till att sticka näsorna ned i en färsk koråke ock så räkna hålen 
där blef. Ock det gjorde de; ock så fingo de det till att gå ihop. 

I) falt besådt med lin. 2) d.j. s. om någon drunknat. 
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trea knala kama am gcog 	aina stua, dcea f,scerigna 
nyanda nysans3  hada lot valigagryte,na au dalan, o so poQtlada 
de anu na. ona taka gryta pasada net dom, tota dat, for 
de ho g kona koka utan ad. o so ,f§ofta dat na o goe, bra på,go6  
for hane,. o so, ho de va, hada dat faut tak i att stoka j§dt 
nanstas, o so Imma dam te als jo; o so folda dat gry4na ma 
van o sata na pau 5oalanat 6  o vantada, at ho g skola kok, ap. 
o dat vantada o dat vantada, man dcea blam inta nåt kokana au. 
te slut bl e dam agya pau gryte,na o kastade, ut hane, i ffinan. o 
ve6  ho g dylpade,7 , so boblada de te i hana, o dau troda dat, at 
ho g kokt_ ap. o fo9st hapada ain flo, o han blam dcea. man 
dan koda dat anra, at han aut ap alt fOtat, so de baa ne ma 
-dom mas. o holatre6  ble ,ka •dat doa mad 

tvau knala låu pau sama stala aina nat. so  så dan aina 
te hin16: haa du faut tak i nåt hcea m nat? for min deal haa 
ya inta hit nåt anat an lusabo9stan11. yo,sL hin'°, ya haa vat 
apa o fo9seitt rna am12  att sto0 stoka byksabote,13. ya, ya ina 
la tro de, for du se so rivan ut dcea bak — for han hada i 
skomat" skoet au halva sit rakajoet. 

Tre knallar kommo en gång in i en stuga, där käringen nyande 
nyss 3  hade lyftat vällingsgrytan af elden, ock så puttrade det ännu i 
hänne. En tocken gryta passade rätt dem, tykte de, för det hon kunde 
koka utan eld. Ock så köpte de hänne ock gåtvo bra pengar 4  för 
hänne. Ock så, hur det var, hade de fått tag i ett stycke kött någon-
städes, ock så kommo de till en sjö; ock så fylde de grytan med vatten 
ock satte hänne på sjölandet3  ock väntade, att hon skulle koka upp. Ock 
de väntade ock de väntade, men där blef inte något kokande af. Till 
slut blefvo de arga på grytan ock kastade ut hänne i sjön. Ock vid 6  hon 
dylpade7, så bubblade det till i hänne, ock då trodde de, att hon kokte 
upp. Ock först hoppade en ned, ock han blef där. Men då trodde de 
andre, att han åt upp alt köttet, så det bar ned med dem med 8. Ock 
hollatre9  blefvo icke de där med! 

Två knallar lågo på samma ställe en natt. Så sade den ene till 
hin 16: har du fått tag i något här i natt? för min del har jag inte 
hittat något annat än lusborsten 11. Jo, sade hin 16, jag har varit uppe 
ock försett mig om12  ett stort stycke byxböte13. Ja, jag må väl tro det, 
för du ser så rifven ut där bak — för han hade i skummet'4  skurit af 
halfva sitt rockskört. 	 K. LINDSTÅN. 
3) alldeles nyss. 4) mycket penningar. 5) stranden. 6) vid det att = när. 
7) sjönk. 5) också. g) härmning af en hos knallarne vanlig svordom. '°) den 
andre. 11) borste, som brukas i st. f. kam. 12) försett mig med. 13) klädes-
lapp att laga byxorna med. 74) mörkret. 
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S. 24,11 för 	läs VT- 	- S. 
24,38 läs funnit » 
25,3 » 	Zatva0 
27,28 för rg läs rd 
27,37 läs angla [meta fisk] 
34,2 » 	r-läget 
35,35 »  mtw 
35,36 »  j§k‘rn 
37,5,1 1 för -811 läs -en 
37,33 läs hanwena 

96,5 för 113f. läs 114 
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93,18 	» 	e 	» 	ez 36 	»3 	» 	kr65at 
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Tidskriften 

Nyare bidrag till kännedom om 
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sprung ock utveckling; dels bilder ur folklifvet, hälst på dess eget mål, 
men äfven i det allmänna literaturspråket affattade; dels uppteckningar 
ock samlingar af alla slag, af större ock mindre omfång inom ofvån-
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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. Tu. 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. 
OLEANI (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), Docenten 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 omtrykta 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 B, f ock p 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 byar för sig, i den mon de blifva från 
tryckeriet färdiga. Smärre meddelanden utgif vas 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. 
Utgifvarne. 

Stockholm, 1881. Kongl. Boktryckeriet. 


