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I denna m.era populärt hållna inledning har jag ansett
lämpligt använda en »gröfre» beteckning, byars förhållande till
det exaktare landsmålsalfabetet är följande:
o = o, (e)
= a, a), (a)
d = d, d,
= S,JS, 0 , 5, J
6=0
t = t, j, t, (t)

e = e, a, w
h = 1, (h)
1=i
=

n,

n7

u, u, u
v, (6)
w=, 9
= y

•
ö = 8, 0.
Jämförelsevis sällan förekommande ljudvärden äro här
ofvan satta inom parentes. — Öfriga bokstäfver hafva det ljud,
som vanligast tillkomma dem i riksspråket. Reduktion ock
nasalering utmärkas icke.

B=g

1. Hvad är »dalmål»?
Uttrycket »dalmål» kan fattas antingen i en vidsträktare
eller i en inskränktare betydelse. I förra fallet afses därmed
att beteckna allmogemålet inom landskapet Dalarna.
Inom detta kunna dock lätteligen urskiljas tvänne hufvUdformer: språket i Kopparbärgs bärgslag (Kopparbärgs, Näsgårds,
Säters läns ock Västerbärgslags fögderier), det s. k. bärgslagsmålet, samt å andra sidan språket i Öster- ock Väst er dalarna (Ofvansiljans, Nedansiljans ock Västerdals fögderier), hvilket just utgör dalmålet i inskränkt mening, det s. k.
egentliga dalmålet. Inom detta saare skiljer man mellan
Österdalmålet ock •Västerdalmålet. Österdalmålet (i Ofvansiljans ock Nedansiljans fögderier) visar i Nedansiljans
fögderi (Ore, Boda, Rättviks, Leksands, Åls, Gagnefs ock
Bjursås socknar med underlydande kapell) en öfvergångsform,
lämpligen benämd nedre dalmålet, som står på gränsen
mellan bärgslagsmålet ock språket i Ofvansiljans fögderi, ehuru
betydligt närmare det sistnämda. Däremot är österdalmålet i
Ofvansiljans fögderi, 8fre dalmålet, ojämförligt mera karakteristiskt ock forntroget, hvarför man åt denna näjds språk
kan, såsom också skett, med åkäl reservera benämningen
dalmål i allra egentligaste ock inskränktaste mening, ock
kommer detta arbete att — hufvudsakligen för korthetens
skull — framgent använda uttrycket i den senast angifna betydelsen (= öfre dalmålet).
Sålunda begränsadt omfattar dalmålet dialekterna i följande socknar ock kapell: Älfdal med Evetsbärgs ock Åsens
kapell, Orsa med Skattunge kapell, Mora med Oxbärgs kapell
samt de från Mora utbrutna socknarna Vårahus, Sollerö ock
Venjan. Däremot räknas icke hit språket i Särna socken med
3
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Idre kapell, ehuru äfven dessa orter tillhöra Ofvansiljans fögderi. Särnamålet är nämligen på grund af sina historiska antecedentia väsentligen afvikande från det öfriga dalmålet ock
torde lämpligast behandlas särskildt eller i sammanhang med
befryndade norska dialekter.
Jfr artikeln Dalarna af G. E[NEsTRöm] En. fl. uti Nordisk
familjebok, konversationslexikon_ utg. af N. LINDER, 13. 3, sp.
786 f., samt för öfrigt den här bifogade kartan.
2. Allmän karakteristik af' målet.
Följande tvänne egendomligheter äro ensamma för sig
tillräckliga att karakterisera dalmålet såsom sådant:
i oCk e i stället för allmänt svenskt, genom brytning uppknmmet ju före ng, nk ock gg, t. ex. ligg ljung, sigga
sjunga, sikka sjunka, begg bjugg. Denna egenhet delar
dalmålet med gutniskan.
s-t-j, s-t-s, s-t-i eller s-1, där riksspråket har sj-ljud (tecknadt sk, skj, stj, sj), t. ex. stjinn skinn, stjälå stsälå stsälå
stjäla, siu sju. Härutinnan öfverensstämmer dalmålet med
åtskilliga norrländska dialekter.
Granskar man dalmålets egendomligheter mera i detalj,
finner man först ock främst, att bland de drag, som enligt J. A.
LUNDELL (Om de svenska folkmålens freindskaper ock etnologiska
betydelse 1, sid. 28 ock 35) i allmänhet känneteckna den norrländska gruppen af svenska allmogemål, återfinnas hos dalmålet följande:
konsonantförbindelserna mb, id, nd, gg, rg ock gd, t. ex.
kamb kam, ålda ölda hålla, land land, sigga sjunga,
kårg körg korg, fygd figd följd.
affrikation af g, k, sk före len vokal (eller j) äfven i midljud, t. ex. luji lujir lued ljugit, byddja o. d. bygga,
mertja märtja märka, fistjin o. d. fisken.
vokalharmoni i 'vissa fall, t. ex. fårå fara, gäped gapade.
pre. sing. af starka verb utan ändelsen -r, t. ex. bind
binder.
1) Autropologiska sektionens tidskrift I. ,5. Sthlm 1880.
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Mer eller mindre säregna för dalmålet äro däremot följande företeelser:
a. tillkommande hela området:
affrikation af g, k, sk före (fornsvenskt) e, 1, y, men
icke före (fornsvenskt) i, ä (w) ock ö, t. ex. djikk dsikk 0.
d. gick, tjyrtja tsörtsa o. d. kyrka, stjieä o. d. sked;
men gerd gärd gärd, gäpen gäpna göpen,*-- ketil kes'i
kittel, skaina skina, skemma skämma, skäta; sköta, skarfva.
dj eller ds i stället för riksspråkets j-ljud, där detta är
uppkommet af fornsvenskt g, t. ex. djikk, dsikk gick,
djävå o. d. gifva, djenna djanna gärna.
assimilationerna rn —›-nn, rs ss ock rl 11, t. ex. kwenn
kwänn kvarn, fu.ess fåss o. d. fors, kall karl, äkta man.
ä i stället för riksspråkets ö, där detta är uppkommet af
oy, t. ex. ä ö, skäta sköta, skaffva.
diftongering af gammalt i, ii, 7 (utom i slutljud), t. ex.
ais. äis els is, aus åus åys öla als hus, åysa öysa eisa
aisa hysa.
i såsom regelbunden motsvarighet till riksspråkets ä, där
detta är = isl. é, t. ex. ini knä, tit titt tät, lit lät.
lä i stället för fornsvenskt tia, la, t. ex. siä o. d. se,
frigidag o. d. fredag.
öfvergången ju —> y är okänd, t. ex. kriuepa kriopa kropa
krypa.
den gamla genitiven är utdöd ock ersatt antingen af dativen (så t. ex. alltid hos adjektivet) eller af en ny genitiv,
bildad på dativen, t. ex. ester kallum eller kaliumes,
kallumås o. d'. karlarnas hästar.
dativen är bevarad både hos substantivet ock adjektivet,
t. ex. blin.dum kalium åt blinda karlar.
nom. sing. fem. ock nom. pl. ueutr. ändas hos starka substantiv i bestämd form på -i, -e (med eller utan nasalering), t. ex. kwenne kwenni kvarnen, bere ber! bären.
nom. pl. är hos mask. lika-i bestämd ock obestämd form,
t. ex. kaller karlar, karlarna.
ändelsens d kvarstår i svaga preterita motsvarande riksspråkets på -ade, t. ex. gäped o. d. gapade.
6
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pret. konj. • har (hos de verb, där det finnes) i-omljud, t.
ex. were wei vore, ed[c] hade.
b. tillkommande större delen af området:
»tjokt» 1 i uddljud (dock icke uti östra Mora ock vissa
delar af Orsa).
»stumt» (eller tonlöst) 1 i stället för s eller t före 1, t. ex.
blå slå, kehler kittlar; icke häller detta gäller för östra
Mora ock. en mindre del af Orsa.
1 har' (utom i Venjan ock för öfrigt i några enstaka fall)
bortfallit före g, k, p ock v (f), hvarvid föregående vokal
förläng„ts, t. ex. tåg talg, tjåke: o. d. kälke, iåpa hjälpa,
kåv kalf.
'24. h saknas (utom i norra Venjan), t. ex. ager hafre, est häst.
w för v i uddljud (dock icke på Sollerön ock i östra
Mora), t. ex. wåt vät.'
nasalvokaler finnas (Sollerön, största delen af Mora ock en
liten del af Orsa sakna dock sådana).
förbindelsen kort vokal + kort konsonant (utom på Sollerön;
på vissa orter i Mora ock Orsa är vokalen halfläng), t.
ex. fårå fara.
tre skilda personer i pluralis af verbet (dock icke i Venjan, som har pl. = sing.).
2 pl. ändas på 46, (-1d,) -jr eller -i (naturligtvis ,icke
i Venjan, där pl. är = sing.), t. ex. bindiö bindir bindi
bjuden.
30. starka A-, i- ock ii-stammar hafva i böjningen sammanfallit, ock i stället, en tuklyfning, beroende 'på rotstafvelsens
kvantitet, genomförts inom den starka substantivböjningen.
Såsom af ofvanstående redogörelse synes, äro' nästan 'alla
de kännetecken, som vanligen vid karakteriserandet . af dal. .
målet angifvas (se särskildt Lundell, anf. st. s. 34 f., ock artikeln Dalarna, anf. st. sp. 787), sådana hvilka tillkomma blott.
en del, ehuru visserligen den större, af dalmålets (i inskränktaste mening) område.
Frågan om dalmålets ställning, från historisk synpunkt
sedt, till de öfriga nordiska dialekterna, särskildt de svenska,
eller ;ned andra ord sagdt, frågan huruvida dalmålet ursprung6
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ligen är en svensk eller en norsk 'munart, kan icke här upptagits till besvarande, enär detta förutsätter en detaljerad utredning af vissa hufvudpunkter i den dalska grammatik'en.
Emellertid vill jag inledningsvis redan här påpeka några viktigare punkter, i hvilka dalmålet öfverensstämmer med det
ena- eller andra af de fornnordiska literaturspråken.
Om fornsvenskan erinra följande drag:
att de gamla diftongerna i, u, esy kontraherats till enkla
ljud (först senare har det af cl uppkomna'ö åter diftongerats);
att i-omljud saknas i pres. sing. af starka verb;
att formerna för non?. ock ack. neutr. af räkneordet 2 visa
tillbaka till th. = fsv. tu, ock att räkneordet 7 heter sju,
likaledes öfverensstämmande med fsv. sju.
Med fornno rs kan öfverensstämmer följande:
ändelserna -is, -ir i 2 pl. (den tredje ändelsen -i är troligtvis = äldre -in); jfr ofvau nr 29;
spåren af i-omljud i pret. konj.; jfr ofvan nr 20;
öfvergången a, ia i ä (äldre lä); jfr ofvan nr 13;
pronorainalformen ig i jag (utan brytning liksom is1.-n. ek) ;
ii för ö i vissa ord, såsom bu bo, ipru bro, bu5 o. d. bod.
Huru mycket eller litet den ena eller andra af dessa punkter har att betyda för frågans afgörande, är icke här stVlet
att digkutera.

3. Dalmålets hufvuddialekter.
.Trenne tydligt skilda hufvudformer föreligga inom dalmålet, nämligen .Alfdalsmålet, Moramålet ock Orsamålet (jfr
den bifogade kartan).
A. Älfdalsmålet, den i allo intressantaste ock forntrognaste formen af dalmålet, talas inom följande område: Älfdals
socken med Evetsbärgs ock Åsens kapell, Våmhus socken (som
fordom tillhört Mora pastorat ock därför ofta uppgifves hafva
Moramål), samt Bonäs by (ock dess närmaste omgifning) af
Mora socken. 'Denna munart skiljer sig frän de andra båda
hufvudsakligen genom följande egenheter:
7
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diftongering af fornsvenskt ö, ö, ö (då detta är = isl. og,
t. ex. stien sten, skue sko, fyera fyöra föra.
au i stället för fsv. a framför ng, nk ock gn, t. ex. iau-gg
lång, skaugk skånk, augn augen. agn.
au i stället för fsv. i, t. ex. aus hus.
å i stället för fsv. ö, då detta är = isl. 2u, t. ex. åk hök.
Blott Bonäs har o = Mora.
ai i stället för fsv. ze framför ng, nk ock gn, t. ex. saigg
säng, saintja sänka, raigna regna.
två olika tonfall, ett jämt« (fallande), t. ex. fårå fara, ock
ett brutet (fallande-stigande), t. ex. brinna brinna.
Särskildt från Orsamålet skiljer sig älfdalskan dessutom
genom följande:
iä, ie i stället för fsv. la, i, t. ex. bjärt bjärt, stienna
stjärna.
y ock ö finnas, motsvarande fsv. kort y ock kort ö, t. ex.
byddja bygga, ökse yxa.
2 pl. pres. ändas på -it, (-id) eller -jr, t. ex. bindiä bindir bin den.
10 2 pers. pronomen heter i nom. pl. ib, (id) eller jr.

B. Moramålet, som i många afseenden intar en ställning
midt emellan Älfdalsmålet ock Orsamålet, i andra afseenden
däremot bildar en öfvergång från de förra till språket i Nedansiljans fögderi (nedre dalmålet), talas inom ett område, som
utgöres af Mora socken (utom Bonäs by) med Oxbärgs kapell,
Sollerö ock Venjans socknar. Det karakteriseras hufvudsakligen af följande egendomligheter:
fornsvenskt ö, ö, ö (då detta är = isl. o') är bibehållet
.(dock har en liten till Orsa gränsande näjd i Mora ö för
ö), t. ex. sten sten, sko sko, föra föra.
å motshrar fsv. a före ng, nk, men före gn .är a bibehållet, t. ex. agg lång, skågk skånk, agen agn agn.
åy, åu, öl i stället för fsv.
t. ex. åys åus öis hus.
o i stället för fsv. ö, då detta är = isl. 2u, t. ex. ok hök.
Särskildt från älfdalskan skiljer sig Moramålet dessutom
genom följande kännetecken, som det har gemensamma med
Orsamålet:
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fsv. ce före ng, nk .ock gn är bibehållet såsom ä, e, t. ex.
eng atvgg säng, entja änka, ragen rägn regn.
blott ett tonfall, jämt (fallande), 'finnes.
Från Orsamålet åter skiljer sig Moramålet, utom genom
hvad under 1-4 anförts, äfven genom följande, hvaruti det
helt ock hållet eller delvis öfverensstämmer rned-älfdalskan:
iä, ie i stället för fsv. ja, i, t. ex. biärt bjärt, ienn järn.
Jfr ofvan A, 7.
y (= fsv. kort y) finnes på Sollcrön ock i större delen af
Mora (med Oxbärg), men har uti Venjan ock östra Mora öfvergått till i (= Orsa); ö (= fsv. kort ö, y) är däremot
allmänt bibehållet, utom i den allra närmast Orsa belägna
delen af Mora, hvarest det blifvit e (= Orsa). T. ex.
byddsa (biddja) o. d. bygga, ökse o.' d. yxa. Jfr ofvan
A, 8 ock nedan C, 6.
2 pl. pres. ändas på -fr (utom i Venjan, där pl. är
sing.), t. ex. bindir bjuden. Jfr ofvan A, 9.
2 pers. pronomen heter i nom. pl. jr eller i. Jfr °Mul
A, 10.
C. Orsamålet, den i fråga om ljudsystemet °ursprungligaste af dalmålets munarter, men som dock inom böjningsläran ofta intar en märkligt ålderdomlig ståndpunkt, talas inom
Orsa socken ock det dithörande Skattunge kapell, visserligen
ett något mindre språkområde än som tillkommer de båda
förut nämda målen, men likväl mer än tillräckligt stort för
att låta den omständigheten förefalla märkvärdig, att Orsamålet inom sig knapt har att uppvisa några dialektolikheter
af större betydenhet, hvarigenorn det bjärt skiljer sig ifrån
Älfdals- ock Moramålen, hvilka (i synnerhet det senare) inom
sig rymma en mängd, stundom högst betydligt från hvarandra
afvikande, dialektvarieteter. Orsamålets viktigaste kännetecken
äro följande:
ock ö äro bibehållna; men ö (= isl. e') har
fornsvenskt
t. ex. sten sten, sko sko, fera föra.
blitvit
ö • motsvarar fsv. a framför ng ock nk, men före gn är a
bibehållet, t. ex. lägg lång, skögk skånk, agn agn.
al i stället för fsv. ft, t. ex. als hus.
9
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4. ö i stället för fsv. ö, då detta är = isl. gu, t. ex. stör
stör, käpp.
.5. ja (i grannskapet af nasaler med dragning åt jå) i stället
för fsv. ja, i, t. ex. biart bjärt, iann järn.
i ock e i stället för fsv. kort y ock ö, t. ex. biddja o. d._
bygga, eksä yxa.
2 pl. pres. ändas på -i, t. ex. bindi binden.,
2 pers. pronomen heter i pl. ni (med, eller utan nasalvokal).
Särskildt från älfdalskan skiljer sig Orsamålet dessutom
genom följande kännetecken, som det har gemensamma med
Moramålet:
fsv. 93 före ng, nk (ock gn) är bevaradt såsom e, t. ex.
segg säng, entja o. d. änka.
blott ett tonftill, jämt (fallande), finnes. Jfr ofvan B, 6.

4. Dalmålets literatur.
De arbeten, innehållande upplysningar om (öfre) dalmålet,
som kommit till min kännedom äro, kronologiskt ordnade, följande:
En Lustigh Comoedia Om Men Stormechtig-e Sweriges, Göthes, Wendes Konung 'etc., Konung Gustaf Then Första af M. ANDREA JOHANNIS PRYTZ; Upsala 1622 ock Stockh. 1649. Här
förekomma i första aktens femte ock sjätte scener samt i
andra aktens andra scen samtal på en i det hela ganska
god dalska, närmare bestämdt rimligtvis Älfdalsmål. Dessa
språkprof utgöra tillsammans ungefär 5y2 s. 4:o. — Af detta
arbete är en ny upplaga under tryckning i Svenska landsmålen,
Bih. I. 1.
Pastor in Parnass°, dissert. acad., pres. J. Columbus, resp.
D. Svedelins, Upsalhe 1683, innehåller å sista bladet en på Älfdalsmål författad gratulationsskrift: Geäsle-Kall up i daalen,
2 s. liten 8:0, undertecknad J. L. S. Samma stycke finnes
återgifvet (ehuru ,skäligen slarfvigt eller kanske förment korrigeradt?) i Näsmans nedan anförda Historiola s. 63 f., hvarest författaren uppgifves vara Mag. JOHANNES LAURENTII ELVIUS, »Orsensium Pastor & Prxpositus». ,
10
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Bröllopsskrift vid Georg Brovallii ock Ingrid Nilsdotters
bröllop i Upsala den 22 mars 1688, trykt i Upsala hos
Keyser samma år, 4 s. 4:o, innehåller på sista sidan verser på
Älfdalsmål, undertecknade ANDS ANDSUNÄ. Bröllopsverser vid grefve Carl Pipers bröllop, aftrykta i
Näsmans Historiola s. 64 f. ock i Ai;borelii nedan nämda Conspectus grammatices etc., sect. poster. s. 12-14. Originalet
har jag ej anträffat, men då Pipers bröllop ägde rum 1690,
äro väl verserna ursprungligen trykta detta år. Dialekten
är Moramål, ock författaren uppges af Näsman vara »Pastor
Prxpositus quondam Morensium NormorEeus». Men då kyrkoherden i Mora Andreas NolirmorEeus afled redan 1676, har
väl Näsman misstagit sig, ock den värklige författaren torde.
vara den nyssnärade kyrkoherdens son SAMUEL NOHRMORIEUS
1694, som utnämdes till slottspredikant på Strömsholm 1690,
d. v. s. samma år som det Piperska bröllopet stod.
De Fortitudine Mulierum, dissert. acad., pres. Johannes
Upmark, resp. Gustavus Barchaus, Ups. 1716, innehåller å
sista bladet g-ratulationsverser (1 s. liten 8:o) på Älfdalsmål
af JACOB DANIELSSON [SVEDELIUS]. Verserna äro aftrykta
hos Näsman anf. st. s. 66 f. ock Arborelius anf. st. s. 14-16.
Gilliare-Snack, verser på Älfdalsmål 'af JAC. SVEDELIUS,
aftrykta hos Näsman s. 67 f. Originalexemplar har jag ej
sett ock kan därför ej närmare ange tiden för deras författande
än till förra hälften af 1700-talet.
Dissert. de Dalecarlia, pars posterior, pres. Andreas Grönvall, resp. (& auct.) Z; HOLENIUS, Ups. 1725; handlar ä s.
137-143 »de lingva Daleearlorum hodierna».
Exercitium acad. de lacu Siljan af Olof Siljeström Larsson, Ups. 1730, innehåller å sista bladet gratulationsverser på
Älfdalsmål: Ad Prost-Ulof i Lieksand(l S. 4:o), undertecknade
REINHOLD ERSSON[ÄSMAN].
Ilistoriola hingvce dalekarlicce, dissert. acad., pres. Andreas
Grönvall, resp. (& auct.) REINHOLD E. NÄSMAN, Ups. 1733.
Detta arbete, det första som gjort till sin hufvuduppgift att
meddela upplysniqgar om (öfre) dalmålet, är emellertid såsom
sådant högeligen bristfälligt; ty utom det att det är föga upplysande — handlande de rebus variis et nonnullis aliis —, så
11
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innehålla de uppgifter, det värkligen letnnar, en mängd uppenbara oriktigheter, hvilket är rätt förvånande i betraktande
däraf, att Näsman var från den näjd — hans fader var pastor
i Älfdalen —, h-vars språk han företagit sig att behandla. Afhandlingen har sitt egentliga intresse ock värde genom de
däri aftrykta språkprofven af äldre författare (jfr ofvan). De
talrika språkprof Näsman själf meddelar (s. 7, 21-3, 26-7,
35-6, 57-8) på både Älfdals-, Mora- ock Orsamål äro däremot nästan utan alt värde, enär de tydligtvis ofta oriktigt
återgifva såväl målets former som dess allmänna skaplynne,
såsom man kunde vänta redan på grund af den omständigheten, att de utgöra försök till öfversättning af stycken ur
_bibeln samt Herrauas ock Boses saga.
Dagbok dver en resa igenom Dalarne år 1757 af A.
A:SON HeLPHERS, Västerås 1762, innehåller å s. 172, 189,
201, 217-18 några värdelösa ock delvis alldeles oriktiga notiser om språket.
Svenskt dialectlexicon af JOHAN IHRE, Ups. 1766, innehåller
många ord ur dalmålet.
Conspectus lexici ling-vce dalekarlicce, dissert. acad., pres.
E. M. Fant, resp., (& auct.) 0. U. ARBORELIUS, Ups. 1813.
Äfven denna,- specielt åt Älfdalsmålet ägnade, afhandling lider liksom Näsmans, hvilken den -dock öfverträffar, af en
mängd betänkliga fel, som gör att den icke kan utan den
största varsamhet ock sträng kontroll begagnas. Så t. ex.
anföras ofta oblika kasusformer såsom nominativer; af presensformerna bri6, f16 tar sig författaren anledning att konstruera
infinitiverna brida, fida i stället för brinna, finna 1, 0. s. V.
Ock dock var Arborelius liksom Näsman från Älfdalen!
Conspectus grammatices linguce dalekarlicce, dissert. acad.,
sect. I, pres. E. G. Geijer, resp. (& auct.) 0. U. ARBORELIUS,
Ups. 1818; sect. H, pres. 0. U. Arborelius, resp. A. L. Hvasser,
Ups. 1822. Detta arbete, om hvilket för öfrigt gäller detsamma
som om det nyss anförda af samme författare, har ett särskildt
intresse i följd af de syntaktiska anmärkningar — detta arbete är det enda som innehåller några sådpa rörande dalmål) Detta har redan Lyngby insett (Antiqvarisk tidskrift 1858-60,
s. 251 noten).
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let —, dess seet. II meddelar. För öfrigt äro här ett par äldre
språkprof (jfr ofvan) aftrykta, som det tyckes efter Näsman.
Svensk språklära af C. J. L. ALMQVIST, 3 uppl. Stockh.
1840, innehåller å s. '244-263 ett aftryck af Arborelii ordlista
(i Conspectus lexici, se ofvan) samt en mycket kort grammatisk öfversikt efter Arborelius (jämte några notiser ur Näsman).
Detsamma återfinnes i 4 uppl. Norrköping 1854, s. 153-165.
Ordbok bfver svenska språket af C. J. L. ALMQVIST, A—
Brand, Örebro 184'2-44, upptager äfven dalord efter äldre
källor.
Runa, antiqvarisk tidskrift, utg. af-R. DYBECK, 1842-50,
8:o, innehåller följande artiklar, som röra dalmålet:
Folksägner i Dalarne af kyrkoherden A. FORSSBER,G
i Mora uti årg. 1844, s. 74-6, 103-4, innehållande åtskilliga dalord.
Vaggvisa från Orsa, upptecknad af A. FORSSBERG ock
C. E. SERNANDER i novemberhäftet för 1844, s. 109.
»Kristallen dänn fina», uppt. i Skattungbyn (Skattunge
kapell, Orsa pastorat) af [C.] SÄVE; 10 rader i årgången
1845, s. 21. Språkformen är här ganska onöjaktig, hvarför
jag känner mig benägen att tvifla på, att denna uppteckning värkligen är Säves (åtminstone i oförändradt skick).
Gambelgossarnes visa i Elfdalen, 4 rader i årg. 1845,
s. 25.
Blommor ur en svensk brtekrans af utgifvaren själf;
innehåller många växtnamn från Dalarna; införd i årgg.
1845 s. 49-82, 1847 s. 11-31, 1848 s. 27-30 ock 1849
s. 8-17.
Om Dalarne og om Dalkarlenes Folkeegenheder, med et
Forseg- paa at forklare nogle af Aarsagerne til Dalsprogets Biendommeligheder af C. SÄVE i Nyt historisk Tidskrift, udg. af
C. Molbech B. I, 1847. Denna uppsats, som lider af en
mängd tryckfel, föreligger omarbetad ock utvidgad under titeln:
Några upplysningar om Dalmålet ock Dalallmogens Folklynne
uti Bergstedts Tidskrift för literatur, 1852. Denna senare artikel är senare utgifven i en 2:a upplaga (separat), Stockh. 1855.
Svenska språkets lagar af J. E. RYDQVIST innehålla i B.
1--IV, Stockh. 1850-70, en mängd värdefulla upplysningar
13
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om dalmålet, siirskildt Vamhusdialekten, en varietet af älfdalskan. Förf. anser visserligen själf (I, s. VI), att det är Moramålet, som i hans värk blifvit »lagdt till grund för framställningen», såsom varande »det egendomligaste ock minst vanstälda»; men detta beror därpå, att han, i följd af ett misstag
hvars orsak jag ofvan s. 7 antydt, anser Våmhusdialekten,
från hvilken de flesta af hans exempel förskrifva sig, vara ett
slags Moramål: De meddelade uppgifterna, hvilka till största
delen äro resultat af förf:s egna iakttagelser
vissa upplysningar förskrifva sig från muntliga meddelanden af C. Säve
utmärka sig framför äldre författares genom stor noggrannhet
ock trovärdighet, hvilket icke hindrar, att ett eller annat,
stundom rätt viktigt, misstag insmugit sig, såsom då I, 226
f. flere gånger' uppges, att dalska »oj är, liksom Gottl. L. oy,
i isl. ey, det vanliga öfvergångsljudet af au» (jfr ofvan s. 5 nr.
10) o. d., hvarförutom själfva förklaringen af språkföreteelserna emellanåt är förfelad, såsom lätt förklarligt är.
Hemseder i Dalom, strödda anteckningar af Yeremias Orkbom (pseudonym för Is. GEORG STENMAN 1, införda i Norden,
skandinavisk national-kalender för 1850 (s. 146-170), 1851 (s.
88-113) ock 1852 (s. 94-106), innehålla ett ock annat dialektord från öfre Dalarna.
Germaniens Välkerstimmen af J. M. FIRMENICH, B. III, Berlin 1854, har å s. 878-84 åtskilliga språkprof från Älfdalen,
Mora ock Orsa, aftrykta efter Näsman, Arborelius ock Runa,
för hvilka alla å sina särskilda ställen här ofvan redogjorts.
De starka verberna i dalskan och gotländskan, akad. afh.
af CARL SÄVE, Ups. 1854, ett förtjänstfult arbete (företrädesvis behandlande älfdalskan), hvilket icke desto mindre innehåller många oriktiga former. Dessa onöjaktighter synas samt
ock synnerligen bero på en viss antikiserande tendens hos
förf.; så t. ex. har han stundom -a för -å i ändelsen (se t. ex. s.
12: Gjäta, Gjäva, Jäta, Läsa, Stjäla), likaså -i6 för -e6, -15 (så
genomgående), jat för åt (s. 12), sang för saung (s. 18) m. m.,
1) Enligt uppgift af Eichhorn i Upptäckta svenska pseudonymer
och homonymer, I. Stockli. 1 8 5 9.
14
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samt för öfrigt genomgående en starkt etymologiserande ljudbeteckning.
Svenskt dialekt-lexikon af J. E. RIETZ, Lund 1867, innehåller en mängd uppgifter rörande dalmålet, hvilka förskrifva
sig dels från äldre, här ofvan anförda arbeten, dels från nyare
bidrag, isynnerhet af riksdagsmannen BÄLTER SVEN ERSSON
(för Mora) ock pastor E. ROSENIUS (för Älfdalen). Sättet för
arbetets tillkomst har med nödvändighet haft till följd, att man
här finner riktiga ock oriktiga uppgifter om Etvartannat, hvadan
de här lämnade rikhaltiga samlingarna icke kunna utan kontroll
användas, men med sådan äro mycket användbara ock värdefulla.
Runa, en skrift för Nordens fornvänner, af R. DYBECK,
Stockh. 1865, 1869-76 fol., innehåller följande rörande dalmålet:
1:a samlingen (1865, 1869-73):
Dalarne och Dalfolket, strödda utdrag af utg. själf,
s. 1-9, innehffilande en mängd intressanta ord (med god
ljudbeteckning), 13 vallvisor ock locklåtar, samt 6 gåtor
m. rn. från Älfdalen, Skattunge, Våmhus, Mora ock Venjan.
3 gåtor från Våmhus (jämte flere från södra Dalarna),
upptecknade af fru DYBECK, s. 31.
1 visa från Åsen (jämte en från Leksand) af utg. själf,
s. 84.
2:dra samlingen (1874-76):
Diverse ord ock språk:prof uti artikeln »Författarens
antiqvariska verksamhet» för 1875, s. 24-26.
Dalarnes fornminnesförenings årsskrift, Falun 1867, innehåller å s. 47-79 en ordlista • från Orsa jämte notiser om
uttalet ock språkprof af C. E. SERNANDER, v. pastor. Arbetet
lider af många tryckfel ock tarfvar äfven i många andra afseen den sträng kontroll.
Om konsonantljuden i de svenska allmogemålen I, akad,
afh. af L. F. LEFFLER, Ups. 1872, meddelar en ock annan
uppgift af CARL SÄVE rörande dalmålet.
Dalarnes fornminnesförenings tidskrift II, Falun 1873, innehåller å s. 65-90 en ordlista (jämte några få grammatiska
notiser) från Mora (Östnorsdialekt) af kronofogden PFI. KJELLIN. Arbetet synes vara tillkommet med • ledning af C.
E. Sernanders ofvan nä.mda Orsa-ordlista af 1877 ock har
15
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samma fel som denna, ehuru kanske i ännu högre grad. — 1
andra upplagan af detta tidskriftshäfte (Stockh. 1875) är
denna ordlista utesluten, hvaremot (s. 61-73) upptagits Berättelse öfver en sommaren 1871 i Öster-Dalarne verkstäld Undersökning- af sockendialekterna, afgifven till Dalarnes Fornminnesförening af AD. STEFFENBURG. Denna uppsats innehåller en kritik af de förut af föreningen publicerade ordlistorna,
upplysningar om dialektgränser, om tjänligt arbetssätt vid
dialektordlistors uppgörande m. rn.; jfr L[unde]lls anmälan
däraf i Sv. landsm. I, s. 721 ,f. (= I. 13, s. 31 f.).
Ur Västmanlands-Dala landsmålsförenings samlingar till en
ordbok öfver landsmålet i Västmanland och Dalarne. (Tryckt
som handskrift). I [A, .ZE] Gefle 1877; II [B] Upsala 1880;
III [D] Upsala 1881. Jfr min anmälan af arbetet uti Sv.
landsm. I, s. 698 f. (= I. 13, s. 8 f.).
Artikeln Dalarna uti Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, utg. af N. Linder, B. 3, sp. 782
if. Den kortfattade, men rätt goda redogörelsen för »folkspråket» (sp. 786-7) är författad af G. E[NEsTRöm].
Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock
svenskt folklif, tidskrift etc. B. I, 1878-80, Stockh. 1879-81,
innehålla bland annat:
Det svenska landsmålsalfabetet af J. A. LUNDELL (B.
11-158), hvarest meddelas en mängd viktiga ock om författarens kända skärpa i iakttagelsen ock stora sakkännedom vittnande upplysningar om dalmålet. Då emellertid
åtskilliga, ehuru jämförelsevis få, här lemnade uppgifter ej fult öfverensstämma med de af mig gjorda iakttagelserna, beror detta dels därpå, att förf ock jag åtuderat olika nyanser af det på skiftningar så oändligt rika
dalMålet — nästan hvarje by har att uppvisa sin särskilda
dialektvarietet —, dels är det en oundviklig följd däraf, att
Lundell måst göra sina observationer på kringvandrande
dalfolk, under det att jag studerat målet på ort ock ställe;
hvilket dock naturligtvis icke utesluter möjligheten, ja
sannolikheten af att äfven jag kan hafva i en ock annan
punkt misstagit mig.
16
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Lillbärgskarlen, saga från Mora (Utraelandsdialekt) ur
Västmanlands-Dala landsmålsförenings samlingar; uppteckningen af A. BÄRSELL (s. 590-95). Såväl vid detta
som vid de följande båda styckena meddelas utom själfva
landsmålstexten äfven öfversättning till riksspråk ock desutom nödiga förklaringar.
,ätten af Tegnér, omskrifning på Moramål (från Utmeland) af A. BÄRSELL (s. 594-99), liksom föregående ur
Västmanlands-Dala landsmålsförenings samlingar.
Björnen ock räfven, saga på Orsamål (Maggåsdialekt),
upptecknad af folkskolläraren E. ERIKSSON samt af mig
omskrifven med landsmålsalfabetets tecken.
Dessutom kommer B. III af samma tidskrift (nu under
tryckning) att uti samlingen Sagor, sägner, legender, äfventyr ock skildringar af folkets lefnadssätt på landsmål,
hufvudsakligen ur landsnzålsförening-arnes samlingar meddela åtskilliga stycken på dalmål (med s. k. grof beteckning), dels från Älfdal ock Mora, dels från andra dekal. af
Dalarna (Rättvik, Svärdsjö, St, Tuna).
Tidningen Dalpilen innehåller i årgången 1880, nr -20
ock 22 (den 14 ock 28 maj) ett par insända bitar på Orsaspråk, åtminstone delvis förskrifvande sig från småskolläraren PÄR
VIKNER i Holen (Orsa). Af samme man, under signaturen
L it t e, finnas införda dels i Dalpilen för hösten 1878, dels i
Tidning för alla, årg. 1880, några s. k. slipstensbref (på riksspråk), hvari ett ock annat uttryck ur Orsamålet förekommer.
Om de svenska folkmålens frändskaper ock etnologiska betydelse af J. A. LUNDELL i Antropologiska sektionens tidskrift, B.
I nr 5 (äfven separat), Stockh. 1880, innehåller en mängd värdefulla bidrag till bestämmande af dalmålets förhållande till
ock ställning bland de öfriga nordiska dialekterna.
Vidare har jag mer eller mindre tagit kännedom om följande blott i handskrift bevaradeartteckningar rörande dalmålet:
Kort Proc! af Dahlska Språkets, uti sine tre dialekter för
tij den uti Ellfvedahl, Mohra och Orssa bruklige, med Ulphilee
2
Sv. landsm. IV. 1,
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Götska och Isländskan öfverensstärmnande under bifog-ande af
swänska uttolkningen, dateradt 1693, JOH. EENBERGH, samt
försedt med ett företal till Bengt Oxenstjerna. Arbetet, som
finnes i (minst) tvänne exemplar, det ena (X + 16 s. 4:0) i
Westinska samlingen i Uppsala universitetsbibliotek, det andra
(17 s. 4:o utom företalet) i KolIgl. biblioteket i Stockholm,
utgöres af en öfversättning till svenska, gotiska, isländska,
Älfdalsmål, Moramål ock Orsamål af Lukas evangelium, kap.
2. v. 1-21.
Kort Berättelse om Dahlska Språkets Egenskaper, Dialecter,
Alphabeth etc., såsom däd nu för tiden kan vara. Till högwyrdiga Biskopen H. Yesper Svedbergh uppå begiäran ställ af Jon.
EENBERG åhr 1702, hvaraf Uppsala universitetsbibliotek äger
tvänne exemplar, ett i Palmsköldska samlingen (57 s. 4:o)
ock ett i Nordinska (48 s.
hvarjämte samma bibliotek
äger ännu en handskrift (56 s. 4:o), som under titeln »Extract utaf J. Eenbergs dissertatione epistolica till Högwyrd.
Hr Piskopen Doct. Jesper Swedberg angående Dahlska språket
och dess jämförande med Göthiskan och Isländskan anno 1703»
meddelar en afskrift af samma arbete, så när som på ungefär
3 kvartsidor i början ock 8 i slutet. Denna Eenbergska
afhandling har Näsman begagnat för sin Historiola (se Näsman s. 19, 40 ock flerest.).
Vocabularium Dalecarlicum, uppsatt af Magister NÄSMAN
Dalekarlo ock gifwit til ärche Biskopen Eric Benzelius år 1741
d. 12 junii; 26 s. 4:o uti Nordinska samlingen i Uppsala universitetsbibliotek.
Sylloge vocum qvarundam Dalecarlicarum, 2 s. fol., uti
Palmsköldska samlingen i Uppsala universitetsbibliotek; utan
författarenamn ock datum, men utan tvifvel förskrifvande sig
från 1700-talet.
Västmanlands-Dala landsmålsförenings samlingar utgöras
naturligtvis till icke obetydlig del af uppsatser rörande dalmålet, dels ordlistor (t: ex. från Orsa af Många Hans Ersson,
från Bonäs af G. F. A. Palm), dels uppteckningar af sagor ock
samtal (t. ex. från Bonäs af A. Morell ock G. F. A. Palm, från
Älfdalen af A. Eriksson), ni. m.
18
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Dalarnas fornminnesförening äger flera viktiga handskrifter,
rörande hvilka se nedan (s. 22 f.).
Ändtligen lär framlidne professor CARL SÄVE hafva efterlomat åtskilliga tämligen • omfångsrika ock utan tvifvel värdefulla anteekningar beträffande dalmålet, om hvilka jag dock
icke varit i tillfälle att taga kännedom, enär vid af mig därom
gjord anhållan svarats, att dessa samlingar blifva för forskaren tillgängliga först då, när de föreligga i tryck.
Till sist bifogar jag här för fullständighetens skull en
förteckning på de af mig kända arbeten, som utom de redan
nämda behandla allmogemålet inom andra trakter af Dalarna
än Ofvansiljans fögderi:
De Preefectura Neesg-ardensi Dalekarlice, dissert. acad., pres.
J. Hermansson, resp. (& au et.) PETRUS UGGLA, Ups. 1734,
innehåller å s. 17-23 en ordlista från Näsgärds fögderi
(södra Dalarna).
Stora runa i Dahlom och Bergom minnesclöme af MAGNUS
ABR. SAULSTEDT, StOCk11. 1743, fol., har å 8. 217-18 en liten, »
ordförteckning från Stora Tuna (södra Dalarna).
De Parwcia Leksand in Dalekarlia, dissert. acad., pres.
E. M. Fant, resp. (& auct.?) E. KARLIN, Ups. 1815, innehåller
en liten ordlista från Leksand (s. 13-15).
Beskrifning öfver Nås Socken i Westerdals .Fög-deri af FRANZ
DANIEL CR/ELIUS, Fahlun 1837. S. 51-55 meddelas en ordlista.
Vesterdalarne, dess natur, folklif och fornminnen af MAXIMILIAN AXELSSON, Stockh. 1855, innehåller i en särskild bilaga »Vesterdals-språket» (s. 155-169) dels grammatiska anmärkningar om ljud ock böjning, dels en ordlista.
Dalarnes fornminnesförenings årsskrift 1867 innehåller utom
den ordlista öfver Orsamålet, för hvilken jag oNan (s. 15)
redogjort, äfven en . dylik (jämte språkprof) från Rättvik af
folkskolläraren E. ERICSSON (s. 80-111) samt ett litet »Samtal på Lima-dialekten» (i Västerdalarna) af kyrkovärden RÅBOCK
ERIK ERSSON (8. 111-112).
Driftkuku, Muntrationskalender för 1878, Stockli. 1878, meddelar å s. 145 f. en »Prof bit af Falu-målet» i bunden form, samt
å s. 146 f. »Berättelse af en qvinna i St. Tona» på prosa,
19
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5. Föreliggande arbetes tillkomst.
Första planen till förevarande arbete är uppkastad af Svenska Akademien, som under försommaren 1879 åt mig uppdrog
att med ekonomiskt understöd af Akademien utarbeta ett grammatiskt värk, behandlande dal-målet. Som jag vid denn å tid
befann mig (ock för längre tid förblef) på utländsk botten,
kunde det mig erbjudna uppdraget, som jag med glädje åtog
mig, icke leda till någon åtgärd från min sida, förrän jag till
nyåret 1880 återkommit till fäderneslandet. Nu grep jag emellertid genast värket an ock tillbragte större delen af sommaren
1880 uti öfre Dalarna för att på ort ock ställe studera dalmålet i dess erkändt viktigaste form. Jag medhann därvid, tack
vare ett synnerligen beredvilligt tillmötesgående från både hög
ock låg, att, såsom jag tror, tämligen grundligt göra mig förtrogen
med de hufvudsakligaste dialektnyanserna inom Ofvansiljans
fögderi. Jag studerade därvid språket förnämligast från ljudlärans ock böjningslärans synpunkt, under det att lexikaliska
forskningar mera skötos åt sidan; ock detta, som jag tror,
med alt skäl. Ordsamlandet är nämligen på samma gång högeligen tidsödande ock proportionsvis föga gifvande; ett lexikon
fyller högst ofullständigt sin uppgift, så länge det icke upptar
hela ordförrådet, ock att uppsamla detta i sin helhet torde
lyckas endast för en inföding, om ens för denne; lexikaliska
samlingar från Dalarna funnos redan i någon, visserligen ringa
mån, under det att för ljud- ock böjningsläran — byars undersökande dock för närvarande torde vara dialektforskningens
förnämsta uppgift -- högst obetydligt var gjordt. Då jag altså
af dessa ock andra skäl icke i första rummet lagt an på att
göra mina ordsamlingar omfångsrika, utan i stället illustrativa,
var det mig naturligtvis i hög grad kärkommet ock en stor
lättnad uti mitt arbete, då Dalarnas fornminnesförenings ordförande, Herr öfverstelöjtnant W. VIRGIN, med den mest förekommande beredvillighet erbjöd mig att taga kännedom om de
handskrifna ordlistor, som i fornminnesföreningens sanilingar
förvarades, ock att, i händelse de befunnes vara för mitt ändamål brukbara, använda dem såsom källskrifter. På grund af
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detta anbud,' som af mig naturligtvis med största tacksamhet
einottogs, öfverlemnades till mig föreningens delvis mycket
värdefulla ordsamlingar, hvilka jag nu på ort ock ställe kontrollerande genomgick, ock hvilka jag sedan jämte mina egna
anteckningar lagt till grund för följande framställning.
Källorna för detta mitt arbete äro sålunda — frånsedt de
ofvan anförda trykta arbeten ock handskrifter, hvilka jag naturligtvis en ock annan gång rådfrågat, ehuru alltid med strängt
kontrollerande af deras uppgifter — egentligen följande:
I. Egna anteckningar, omfattande omkring 2500 ord,
hvaraf flertalet under en mängd olika former, förskrifvande sig
från olika trakter af språkområdet. På Älfdalsmål har jag 1230
exempel, på Moramål omkring 1250 ock på Orsamål omkring
1600. Dessa mina anteckningar bero på muntliga uppgifter af
följande personer, hvilka alla jag här säger ett hjärtligt tack:
För Älfdalsmälet:
Nämdemannen TROT OLOF LARSSON i Ös t-Myck eläng (Alfdals socken).
Studenten ANDREAS GRAF i 1. Asen Olsens kapell).
Bonden GRAF MATS OLSSON
Bonden HANS PÄR ERSSON i E vetsbärg (Evetsbärgs kapell).
F. d. skolläraren HYTTER ERIK BÄCKSTRÖM
i Lindbäck
,
Bonden GRYM NILS ERSSON i Östra Storby (Våmhus socken).
Bonden LOK OLOF ANDERSSON i Kumbelnäs
Bonden GUBB ERIK ERSSON i Bonäs (Mora socken).
För Moramålet:
Folkskollärareeleven MATS SISEL
} från Östnor
Handelsföreståndaren ERIK NORMAN
Bonden SKERI OLLE OLSSON i Noret
Eleven vid fria konsternas akademi A. L. ZORN från (Mora s:n).
Utmeland
Bonden Blm PÄR OLSSON i Risa
Bonden BRÄND LARS ANDERSSON i Nusnäs
Hustrun TÄPP MARIT LARSDOTTER i Garsås
Ynglingen PILT OLOF PÄRSSÖN i Gåpshus (Oxbärgs kapell).
Handelsbiträdet S. A. LARSSON från Häradsarfvet (Sollerö
socken).
21
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Folkskolläraren NILS STAHRE från V e n j an s k y .1. ko by (Venjans socken).
c. För Orsamåletr
Kommunalstämmans ordförande MINGS HANS
ERSSON i Stackmora
(Orsa socken).
Bonden KARNS HANS HANSSON i Maggasen
Småskollkaren PÄR VIKNER i H ol en
Gäst,gifvaren SVÄLAS ERIK ERSSON
.
1 Skattungebyn
Bonden SVÄLAS, PÄR ERSSON
(Skattunge kapell).
NäMdeMa111Ien HED ANDERS JUGASON
II. Handskrifter ur Dalarnas fornminnesförenings
sanålingar:
Elfdalsmålet, sådant det talas i byn Öst Myckeläng-,upptecknadt i Yuni 1874 efter Trot Olof Larsson af AD. STEFFENBURG
91 s. stor 8:o, innehållande omkring 1450 ord samt ett språk..
prof (»askpåtarn»). Detta manuskript är synnerligen värdefult
på grund af såväl sagesmannens stora trovärdighet ock förfarenhet som upptecknarens noggrannhet ock reda vid återgifvandet af det sagda. Ljudbeteckningen är konsekyent, men icke
fult tillräckligt detaljerad; värkliga misstag i fråga om ljud
eller former äro i det hela sällsynta.
Orsa allmoge-språket, inlernnadt i aug. 1870 af MÅNGS HANS
ERSSON i Stackmora; 48 *s. liten 8:o, innehållande ordlista,
några fä böjningsmönster samt förteckning på dopnamn ock
dem företrädande bomärken. Ordlistan, som upptar omkring
960 ord, innehåller icke synnerligen mycket utöfver hvad den
Sernanderska ordsamlingen (om hvilken ofvån s. 15) meddelar,
men är betydligt exaktare än denna i sina uppgifter.
Redogörelse- för en sommaren 1876 anstäld resa i ÖsterDalarne i och för språkliga undersökningar, afgifven till Dalarnes fornminnesförening af KARL KARLSSON, Fil. stud. V. D.;
56 s. fol., innehållande en allmän inledning (8 s.), en redogörelse för ordböjningen i Älfdals (med Åsen ock Evetsbärg),
Mora, Boda ock Rättviks (af Nedansiljans fögderi) socknar
(28 s.), vidare om användningen af dativen, förnämligast i
älfdalskan (10 s.), samt slutliken antikvariska notiser .00
s.). Redogörelsen för ordböjningen lemriar i fråga om Alfdalen ock Mora synnerligen mycket öfrigt att önska. Däremot
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hafva förf:s anteckningar om dativens användning, utarbetade
med ledning af Södervalls arbete »Verbets rektion i fornsvenskan», gifvit mig många viktiga ock annars svåråtkomliga upplysningar.
Redogörelse för en sommaren 1878 anstäld resa i ÖsterDalarne för undersökningar i allmogemålen, afg-ifven till Dalarnes fornminnesförening af JOH. CARLSSON, Fil. stud., 56 s. fol.,
innehållande utom inledning (10 s.) en ordlista från Orsa, hvilken dock tyckes vara en blott ock bar afskrift af Mångs Hans
Erssons ofvannämda ordsamling, ock ur hvilken jag knappast
haft en enda värdefull upplysning att hämta, hvarför den endast för fullständighetens skull här anföres.
Ändtligen återstår för mig att utom till mina ofvan nämda
sagesmän äfven hembära en tacksägelse till de öfriga personer eller samfund, hvilka för mig under14,ttat utförandet af
detta mitt arbete, i främsta rummet SVENSKA AKADEMIEN,
utan hvars frikostiga understöd jag ej ens kunnat gripa värket
an, än mindre fullborda detsamma; vidare DALARNAS FORNMINNESFÖRENING, Som Stält till mitt förfogande sina rikhaltiga
samlingar, utan hvilka mitt arbete skulle hafva blifvii ett
styckvärk i ännu högre grad än hvad nu är fallet; samt bland
enskilda personer företrädesvis Hrr Öfverstelöjtnanten m. m. W.
VIRGIN, Dr AD. STEFFENBURG, Patron GUSTAF SCHRöDER,
Kronofogden PH. KJELLIN ock Ingeniör CARL SCHRöDER.
Uppsala i oktober 1881.
Adolf Noreen.
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Tidskriften
Nyare bidrag till kännedom om

de svenska landsmålen ock svenskt folklif
skall söka att i alla riktningar främja kännedomen om ock deltagandet
för svenska folkets andliga lif, sådant detta lif yttrat ock yttrar sig så
väl i de olika skiftningarne af dess tungomål såsom folkandens tydligaste uttryck, som ock öfver hufvud i folkets uppfattning af den inre
ock yttre värd, som faller inom dess synkrets: i seder ock bruk, ordspråk ock ordstäf, sägner, vidskepelse, läkekonst, visa ock
melodi, lek ock dans, som minnen af forna dagars odling eller som
alster af en nyare sådan. Tidskriften vill i sådant syfte dels gifva vetenskapliga afhandlingar i nämda ämnen: redogörelser för folkmålens byggnad ock ordförråd, jämförelser af seder, sägner o. d. med motsvarande
företeelser hos vårt folks stamfränder, i ändamål att förklara deras ursprung 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 ofvannämda områden. Bidragen skola hämtas icke blott ur Landsmålsföreningarnes
gömmor, utan tidskriften har vunnit ock skall fortfarande söka vinna
medarbetare i alla landsändar, bland höga ock låga, lärde ock olärde.
En byar med kärlek för vår sak kan värka för hänne.
För följande årgångar af tidskriften äro bidrag färdiga eller under
utarbetning af :
Bibliotekarien R. BERGSTRÖM (Folkvisor), Lektor C. J. BLOMBERG (Multråmålets ljudlära), Med. stud. A. BONDESON (Halländska sagor ock sägner), Fil.
kand. V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD (Folkmelodier), Folkhögskoleläraren 0. A.
DANIELSSON (Samlingar från Svärdsjö), Professor A. 0. FREUDENTHAL (Anteckningar öfver Vöråmålets ljud- ock formlära, jämte språkprof ; Upplysningar om Gamla-Karlebymålet i Österbotten, jämte språkprof), Brukspatron J. V. GRILL (Anteckningar om Tylö-målet), V. lärovärksadjunkten
K. A. HÅGSON (Ljud- ock formlära för e-målet i Östergötland), Chargé
d'affaires G. 0. HYLTEN-CAVALMUS (Värends ordbok; Sagor ock sägner från
olika landskap utom Småland), Fil. kand. A. KEMPE (Sagor ock skrock från
östra Öland), E. o. biblioteksamanuensen E. H. LIND (Samlingar från Filipstads bärgslag), Docenten J. A. LUNDELL (Hittils använda beteckningar
för do svenska landsmålens språkljud utom landsmålsalfabetct), Professor
A. TE. LYSANDER (Sagojämförelser), Fil. kand. J. NORDLANDER (Ordbok
öfver Multråmålet i Ångermanland; Ordbok öfver härjedalskan ; Åldre
ock yngre norrländska personnamn; Hexprocesserna i Ångermanland), Docenten A. NOREEN (Ordlista öfver dahnålet; Grannuatikor för dalmålen),
Fil. kand. N. OLSENI (Luggudeinålets ljudlära; Om ,verbalböjningen i nordvästra Skånes landsmål), Hemmansägaren P. PETERSSON (Ordbok öfver
norra Hallands folkmål), Fil. stud. A. RAMM (Folknielodier), Lektor.J. 0.

I. RANCKEN (Svenska folksagor från Österbotten), Docenten A. SCHAGERSTRÖM (Roslagsmålet), Fil. stud. E. SvENsitx (Sagor från Emådalen), Doktor F. UNANDER (Ordbok för västerbottniskan; Bomärken), Docenten H.
A. VENDELL (Runömålets ljud- ock formlära samt ordbok; Sagor, visor,
gåtor m. m. från Estland; Ordlista öfver Nargömålet), Med. stud. V.
VENNSTRÖM (Upplandshistorier); hvarförutom skola lemnas Redogörelser 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 folkniål från
1600- ock 1700-talen omtrykta med kommentarier. I en särskild serie
skola som bihang till tidskriften lemnas äldre blott i handskrift 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 landsmålsföreningarne antagna gemensamma alfabetet; sagor, visor o. d. meddelas
på högsvenska eller i landsmålsalfabetet med motstående högsvensk omskrifning. 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 alfabetets bokstäfver ur landsmålsalfabetet blott tecknen E, f ock o intagas.
Genom dessa olika åtgärder torde hvarje farhåga för att tidskriftens innehåll skall vara för den olärde mindre njutbart, vara förebygd.
Från ock med 1881 ändras tidskriftens utgifningssätt därhän, att
de större uppsatserna utlemnas livar för sig, i den mon de blifva från
tryckeriet färdiga. Smärre meddelanden utgifvas tid efter annan i
mindre häften. Priset för årgång är, då subskription sker hos utgifvaren,
3 kronor med tillägg af postporto, ock betalningen sker genom postförskott 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 understöd i mycket stort omfång af hela svenska folket. Äfven 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. Kong]. Dokttyckeriet.

