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Med mer än vanligt liflig nyfikenhet går man till läsningen af
ofvan anförda arbete. RUSSWURMS Eibofolke ock FREUDENTHALS afhandling om Rågö- och Wichterpal-målet hafva redan för länge sedan väkt
dialektforskarens intresse för de estsvenska munarterna. Hvad man
känner om desamma är dock ännu högst obetydligt, ock utan tvifvel
har den nutida dialektforskaren här ett af sina allra tacksammaste arbetsfält. Redan en flyktig blick på hr Vendells arbete visar, att de båda
munarter han företagit sig att behandla icke äro de minst intressanta.
Men ju intressantare ämnet är, ju mindre känner man sig emellertid tillfredsstäld med den behandling det här fått. På samma gång nämligen
som arbetet å ena sidan ovedersägligen vittnar om berömvärd flit ock
lemnar en utförlig ock mångsidig behandling af sitt ämne samt i det
hela röjer en sträfvan efter vetenskaplighet, visar det å andra sidan så
många spår af oaktsamhet, att man ofta skulle råka i tvekan om, huruvida det värkligen är förbiseende ock icke snarare okunnighet, så framt
icke man hade andra skäl att hysa en gynnsammare tanke om författarens kunskaper. Arbetet vill tydligen anses stå fult ut på den samtida språkvetenskapens ståndpunkt, men lemnar just i detta hänseende,
både hvad form ock innehåll vidkommer, rum för de allvarsammaste
anmärkningar. Den mera detaljerade kritik jag här går att leruna, må
visserligen synas öfverflödigt vidlyftig, men torde med skäl kunna af
mig kräfvas, på det att de fälda omdömena icke må sakna sin tillbörliga
motivering.
Förf:s språkhistoriska vetande är skäligen antikveradt ock tyckes till
större delen (eller helt ock hållet?) vara hämtadt ur GRIMMS Deutsche
Grammatik ock RYDQVISTS Svenska språkets lagar. Så t. ex. anser han
(s. 15) i uti got. giba vara äldre än e i isl. gefa, ehuruväl CURTIUS
redan 1864 visat, att motsatsen är förhållandet, ock trots den riktiga
framställningen hos WIMMER, Forn. form]. s. 14. 1 öfverensstämmelse
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härmed anser hall naturligtvis målets ita vara = got. itan (s. 17).
Han anser (s. 12, 13) isl. björk, kjöt vara uppkomna genom brytning
af birk, kit (bör vara berk-, ketv-) i trots af PAULS, LEFFLERS M. fl.
grundliga undersökningar om brytningen. S. 39 uppges (trots Wimmer,
Forn. forml. s. 1 fe.), att å. i fornspråket uttalades A. S. 67 uppfattas
ännu al, au i got. vairpan, vanrstv såsom diftonger, trots PAULS utredning i Beiträge I; ock på samma sida får man veta, att »wie bekannt»
alla diftonger äro en jämförelsevis ung bildning, beroende på »Gunirung».
Men förf:s uppgifter äro icke blott i afseende på sin hemul föråldrade,
mycket ofta hafva de ingen hemul als, huru de nu må hafva tillkommit.
Jag anför exempelvis: att Ormsödialektens nominativändelse -nr är »uralt»
ock att svenska riksspråket förlorat vokalen n (s. 154); att sv. passivändelsen
-s har uppstått ur äldre st (s. 136); att got. infinitivens -n står för äldre -ra
(s. 123); att isl. tul är = t. zu, engl. to (s. 123); att isl. ekki har uppkommit ur Eenkti »durch Abwerfung des t und Assimilation» (s. 35); att
r i stafr hör till stammen (s. 98); att gotl. biära har ett inskjutet i (a.
19); samt följande etymologiska sammanställningar: fsv. bezl, sv. betsel
= isl. bitull (s. 57; bör vara beisl) ; fsv. byldi (bör vara byld), sv. böld
= isl. böllr (s. 56); fsv. sket) = isl. skiÖ (s. 59; menas ski6?); fsv. rö =
isl. hreyr (s. 60; menas reyrr ?); fsv. röta, dial. rant = isl. hrjöta (s. 60;
bör vara rauta); sv. grina = isl. hrina (s. 105); sv. dial. glisa = fht.
glizan (s. 99); Ormsödialektens så, visa (sålunda) sammanställes med
fht. sus ock vidare med fsv. pron. sa, su (s. 185). Oriktigt citerade
fornformer förekomma i mängd I). Många felaktiga uppgifter få väl
skrifvas på räkningen af de lexikaliska ock grammatikaliska arbeten
förf. begagnat som källor, ock som vanligen äro hvarken de nyaste eller
de bästa: angelsachsiska former citeras efter Boswoarrn, friesiska efter
RIETZ t. ex. s. 122. Vid vidsträktare språkjämförelser anlitas BOPP, ock
i bästa fall nöjer sig förf, med nem Wörterbuch, ett arbete hvars tredje
upplaga var föråldrad redan innan den lemnat pressen. De storartade
resultat, hvartill den jämförande språkforskningen under det sista decenniet
kommit, synas vara förf. fullkomligt främmande, ock det må gärna så
vara. Men hvad man i så fall kan begära är, att förf. afhåller sig från
etymologiska funderingar i 1850-talets stil (se t. ex. s. 16 om troll).
Arbetets språkhistoriska sida är dock ej den viktigaste. En god
fonetisk behandling skulle kunna hålla oss skadeslösa för hvad som i
etymologien brister. Förf. citerar tidt ock ofta de vanliga handböckerna
af BROOK; SIEVERS, SWEET M. fl., men har icke för sin framställning
synnerligen tillgodogjort sig den undervisning som af dem står att få.
S. 7 läses t. ex.: »Die Vokals bilden die urspriinglichsten Erzeugnisse
1) T. ex. isl. bås för båss (s. 48 ock 54), eyka för anka (s. 61), balk
för Mir (s. 63), hreisa för hreinsa (s. 94; kan såsom af sammanhanget
synes, ej vara tryckfel), tröll för troll (s. 15; jfr Cleasb.-Vigf.), glyssa för ?
(s. 99), snyfa för snjerva (s. 136), likkja för lykkja (s. 149); fsv. ipvarr för
ipar (s. 78), arvup, 93rvup för arvupi, Eervupi (s. 79). Fsv. magg (s. 140)
beror på missförstånd af ett ställe hos Rydqvist.
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des Sprachorgaiis», »eine conditio sine qua non zur Entstehung der
Wörter», »ohne dieselben haben keine Wörter eine Möglichkeit zu existiren, einige wenige Naturlaute ausgenommen (z. B. st!)». Här hafva
vi sålunda en sammanblandning af begreppen vokal ock sonant. Förf.
skulle konsekvent drifvas till att förneka existensen af den serbiska
satsen strä prst skrg krk (stick fingret i halsen) eller ock nödgas förklara den för ett »naturljud». Ock dock har ju särskildt Sievers en
klar utredning af skilnaden mellan vokal ock sonant, en distinktion som
visat sig vara så följddiger särskildt för den jämförande indoeuropeiska
språkforskningen. — Förf. sammanblandar ljud ock bokstaf (d. v, s.
tecken), något som omöjliggör hvarje vetenskaplig behandling af ljudläran, såsom af Rydqvists varnande exempel till fyllest framgår. § 1 (si.
7) lyder: »Die Laute sind theils Vokale theils Konsonanten. Beide diese
Arten von Buchstaben stehen in einem innigen Wechselverhältniss zu
einander». På samma sida uppräknas vokalerna (d. v. s. ljuden), å sid.
8 anges deras (det vill altså här säga bokstafvernas) uttal. Under det
härvid de flesta vokalteoken få angifva blott ett uttal, får e-typen
ce likaså tre (e?,
beteckna ej mindre än tre (som det tyckes: e, a,
a, x?), ä ock ö åter hvardera två. Åtminstone hade dessa olika betydelser bort hållas isär såsom ep e2, 03 o. s. v. Att få klart för sig,
hvilka ljudvärden egentligen tillkomma de af förf, använda typerna, är
ofta svårt, ehuru — eller kanske just emedan — förf. ogeneradt rör
sig med den Bell-Sweetska vokalterminologien, tydligen utan aning om
huru svår den är att tillämpa. Bland faktiska misstag märkas identifieringen (s. 9) af »das hochschwedische lange geschlossene ä, z. B. in träl»
med Sievers' & (det förra är i stället Sievers' 02) ock uppgiften (s.
27), att det allmän-europeiska u förekommer i Norge, hvarför som stöd
anföres ett citat från A ASEN, som ej bevisar hvad som skulle bevisas.
Hade förf. vändt sig till yngre ock tidsenliga källor, t. ex. J. &mim
eller SWEET, hade han fått bättre besked.
Exempellösa ljudöfvergångar statueras, t. ex. s. 173-4 i räkneordet
aderton: agerta -> okuta -> anta; svung -> skwung -> skiung (s. 1819). öfvergången från si till p har förf. (s. 102) icke lyckats göra
trolig; lika litet den från Ju till 3,1 (s. 103); ock livad hvarje ljudfysiolog vill bestämdt förneka är, att förf. någonstädes hört ett sådant
monströst uttal som Psläpp för släppa (s. 102). I hvad mån den
intressanta men lättbegripliga ljudöfvergången tv -> f (troligen genom
mellanstadiet tf eller pf) skall kunna belysas af de ex. förf. s. 82 anför,
kan jag ej förstå; förhållandet mellan t. ex. skr. dhtIma, gr. 31)yog, lat.
f.
furans förutsätter som bekant utvecklingsserien dh -> th ->
I formelt afseende åter är det ett metodiskt missgrepp att vid den
etymologiska redogörelsen för dialektljuden i första hand jämföra dessa
med det nysvenska riksspråkets i stället för med fornsvenskans eller isländskans. Det förra kunde vara lämpligt i fråga om en munart, som i
det hela hade samma skaplynne som rsp., men ej i fråga om en så
egendomlig ock fornartad dialekt som förevarande. Vidare måste man
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önska, att förf. ordnat dialektljudens motsvarigheter efter deras större
eller mindre regelbundenhet, i stället för att gruppera dem i alfabetisk
ordning. Om ett vist dialektljud i ett enda fall motsv. af rsp. a, men
i flere hundra fall af rsp. d, så sätter förf, dock det förra fallet först, de
senare sist. Den brist på öfverskådlighet, som häraf vållas, hade dock
mindre att betyda, om blott förf. uttryckligen framhäfde, h v ilk en motsvarighet som är att betrakta som den regelbundna, ock hvilken som
undantagsfall. Men blott då ock då lemnar han dylika upplysningar.
Ofta eller oftast får man blott veta, att ett vist dialektljud i rep. motsvaras af 5 å •10 andra, ock vid ett ock annat af dessa fall tillägges
den upplysningen, att det förekommer »oft,>, »ziemlich allgemein» o. d.
Onödig vidlyftighet möter man mångenstädes, såsom t. ex. då hvarje
dialektord illustreras ej blott genom anförande af den motsvarande formen i
rsp., utan äfven i fsv. ock isl.; endera af dessa senare vore fullkomligt
tillräcklig för den i fornspråket kunnige läsaren, ock för någon annan
kan förf:s arbete ej gärna vara afsedt. Icke blott öfverflödiga utan rent
af störande äro de för ämnet helt ock hållet främmande notiser som här
ock där förekomma, oftast angående fakta af mycket elementär natur,
om hvilka säkerligen ingen nordisk språkman är okunnig, t. ex. att pres.
af vita stundom i fsv. heter veit (s. 140), att mot nordiskt in svarar fht.
ock fsax. in, ags. eo (s. 51), etymologi af ordet san.dhi (delvis oriktig:
sam = lat. mim! s. 116), o. d. Så ofta en differens mellan dialektens ock
riksspråkets ljud omnämnes, indragas utan vidare i jämförelse alla de fall
i andra dialekter, där samma — eller ungefärligen samma — två ljud,
som här äro i fråga, stå i en viss motsättning till hvarandra. Detta
förfaringssätt ger läsaren en falsk föreställning om företeelsens art ock
geografiska utbredning, ty i flertalet af fall äro de med hvarandra jämförda fenomenen af olika beskaffenhet. Åtminstone protesterar jag på
det bestämdaste mot tillämpligheten af nästan alla de jämförelser, förf.
under citerande af mina arbeten anställer mellan Ormsö-Nukkö-dialekten
å ena sidan ock Fryksdals-, Dalby- ock Fårö-målen å den andra. Klart
är, att dylika jämförelser icke kunna med värkligt gagn företagas, annat
än då man känner båda de dialekter som skola jämföras, ock detta både
i deras nuvarande form ock i deras historia. En reduktion af denna
onödiga barlast skulle haf va minskat förf:s afhandling med åtminstone
en fjärdedel.
Sådana uttryck som »das runisehe» (för Runöspråket), »vorgermanisch»
(för urgermanisk) äro vilseledande, ock detta är framför alt fallet med
förf:s genomgående uttryckssätt, att det nysv. riksspråkets ljud »öfvergått
till» (i st. f. »motsvarar» o. d.) det i dialekten befintliga, ehuru i själfva
värket vida oftare motsatsen är fallet. I följd af detta uttryckssätt —
som dock mångenstädes synes hafva ledt till ett motsvarande åskådningssätt
rörande själfvd. faktum — får man läsa (s. 14), att dial. homar förlorat
det slutande e, som finnes i rep. hammare (men isl. hamarr); (s. 19)
att obrutna former — af hvilka dialekten har många intressanta — mistat
ett 1 före (den obrutna) vokalen; (s. 96) att nysv. ng (d. v. s. g) i diel.
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öfvergår till gg; (s. 59) att nysv. ö i Fårömålet öfvergår till ety (fg.
oy), o. d.
Att materialet ej är riktigt genornarbetadt, kan man se på här ock
hvar förekommande motsägelser. S. 85 hänföres uttrycket tal mar die
iibrigen till isl. margr, s. 182 åter upptas mar, utan tvifvel med rätta,
som en form af annan; tal mar är säkerligen att afdela taim ar (vore
isl. Peim aarir); förf, själf meddelar intet försök till förklaring af det
begynnande m, men anför ändock mar såsom en biform till ar. —
S. 33 antas ordet gauknäva vara sammansatt med gaukr, men enligt
s. 32 heter detta ord i dialekten gäkk.
Men äfven med dessa ock sina många andra fel af samma art
skulle afhandlingen kunna vara af stort gagn såsom materialsamling, så
framt icke det öfvermåttan stora antalet tryckfel gjorde densamma äfven
i detta afseende föga tillförlitlig. Till förf:s egen tryckfelsförteckning,
upptagande 88 tryckfel, kan jag lägga åtskilligt öfver 100 nya, som jag
iakttagit hos sådana ord, hvilka det varit mig möjligt att kontrollera.
Det ligger då nära till hands att äfven i arbetets viktigaste del, dialektorden, som undandraga sig all kontroll, ock där tryckfel ju äro svårast
att undvika, misstänka ett motsvarande antal tryckfel, hvilket ytterligare i icke ringa mån inskränker arbetets brukbarhet.
Uppsala i juni 1881.
ADOLF NOREEN.

Rägglor från öfre Fryksdalen
Fryksände socken i Värmland.
Språkformen visar ofta ett närmande till riksspråket, kanske beroende
på att gåtorna lånats från högsvenskan. I nedanstående uppteckning
utsättes den exspiratoriska aksenten, men den musikaliska blott då sammansatt sådan förekommer i en stafvels3, som icke har huf vudtonvikten.

1. tv4
tvet lf!,
tve; visffir vcbgn te
ffr gdganclag,
ffr hcbgancfr,
én slc'egandffl:
stinteln steir,

1. Två i sky,
två i ly',
två visa vägen till by;
fyra gångande,
fyra hängande,
en slängande;
stintorna 2 stå,

1) Troligen urspr. två ly (höra, isl. hl±aa); i inkommet i analogi
med föreg. rad.
2) Ett för öfrigt okändt ord af oviss bet.
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'bälgarna gå,
b&Zylin ger,
de fem dra de fyra.
di fc'em dra di fir.
Lösning: Hornen, öronen, ögonen; benen, spenarna, svansen;
jufren svälla, mjölkningen pågår. Det hela: Kon.
årm?r aige,tearm?r f 2. Armar ock inga tarmar,
går pa rft.rt a beer dit pa går på ryggen ock bär alt på
magen.
m4ggn•
Lösning: Båten.
3. En ihålig mor
e fh.Q'nci mr
ock tre håglösa barn
a tre haglg'sa hån
ock två krokryggiga fäder.
a två krökry'g?t fårapr.
Lösning: Grytskrofvet, benen, öronen. Det hela: Grytan.
enl4g,?n,r4k?n,smålepnf4r 4. En lång, rak, smal far
a e hgsp?ta, tP.spta mc_ir ock en hyspig3, tyspig 3 mor
a e håskuta, tåskuta cKkr ock en haskig4, taskig4 dotter
a en lit5p a en gc5p te en san. ock en hopp ock en gupp till(en) son.
Lösning: Stången, rankan, bladet, koppan. Det hela: Humlen.
5. Det kom en man
5. de keim en mcin
ifrån främmande land,
tira frc'emand?idn
a fina lekd?r Ud hån; ock fina kläder hade han;
inte voro de virkade,
int va di verka,
ock inte voro de sydda,
a int va di 4cl,
inte utaf silke
int ta sak
ock inte utaf tyg;
a int? ta 0;
han står på sten
han står pa stan
ock borstar ben
a bes/kr ban
ock klyfver horn i lilländan;
ci Idyve, hön i Wein;
har hornläppar ock läderskägg.
har itcMle'pr ci l&_sderg.
Lösning: Tuppen.
6. Trille lille utur en hylla,
6. trel?ielr tir e h4l?,
trille lille sönder gick;
trål?iéi shikr ja;
ingen guldsmed i detta land
ig?ri glsme' a d"&t lån
trille lille bota kan.
trål.e lei.? bi)t kån.
Lösning: Ägget.
3) Ett för öfrigt okändt ord.; bet. ungefär slankig. 4) Ett för öfrigt
okändt ord; bet. ungefär skrynklig.
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dce står e jånifru pet e ren, 7. Bet står en jungfru på en ren,
har fir fö'tgr iggr ben; har fyra fötter ock inga ben;
dr ce vin, mcen intg brPkt, där är vin, men inte brygdt,
cickr ce bro, mcen intg båka, där är bröd, men inte bakadt,
dckrcv br4r,mcenintgbrfflolp, där är brud, men inte bröllop,
cickr ce bån, mcen intg fåt, där är barn, men inte födt,
dr ce lik, mcen intg &R. där är lik, men inte dödt.
Lösning: Kyrkan.
skon ce dce rån, 8. I skogen är det [upp]runnet,
i skogen är det funnet;
sk6ggn cv dce fång ;
limmadt ock bett 5,
lima a bä,
barkadt ock [be]redt;
bårka Ht;
i smedjan är det smidet,
smeja cv dce smit,
i röfven är det gnidet
råva cv dce gnit
ock hänger på en hårpung.
hckggr pet en hårpog.
Lösning: Bogträden, lädret, selkroken, svansremmen, hästen.
Det hela: Selen.
9. Hundra kors (i-upp-)under ock
hUnra kos apitngr
hundra kors uppå;
&bira kos, ope
don som int iisgr a fåst iis'n, den som inte gissar i första gissandet,
skall hufvudet utaf.
ska håv utå.
Lösning: Nystanet.
går ovgr ba vcit'n a lån, 10. Går öfver både vatten ock land,
har hvarken lif eller and 6 ;
hår vas,kgn liv celgr dn;
när det kommer till land,
te
kin,
no eke kmg
(gör)
det både talar ock svarar.
yce dcv ba tVgr a svårgr.
Lösning: Brefvet.
Il. Hvad är det, som dricker
ho ck dce, som drék
med
sidan ock pissar med skallen
mce sia a pgsgr mce skål
ock har sidbenen 7 utanpå skinnet?
a ha sibena utapa sin?
Svar: Öltunnan.
ho ce lckggr cen ål tre 12. Hvad är längre än alla träd
ock lägre än gräsroten?
låggr cen grcbsrp:ta?
Svar: Landsvägen.
5)

betadt.

6) anda. id. 9nd.

7) refbenen.
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ho ce lik h6kt, me ål 13. Hvad är lika högt med alla
nit s6a sinr pa?
träd ock [som] inte solen skiner på?
Svar: Märgen i träden.

fir ebyfflr, ffr vikyker, nc'eb 14. Fyra äggar, fyra väggar, näbb
nåk.
ock nacke.
Lösning: Skospetan.

vit som krlta, iga krit ; 15. Hvitt som kritan, är ingen krita;
sved _som pta, ga grV.t
- ; svart som grytan, är ingen gryta;
gront skcift pd.
grönt skaft på.
Lösning: Skatan.
sved ,som ba ig? beli; 16. Svart som beck ock intKbeck
ck; röt
som set svin a ig? är; rotar som ett svin ock intet
svin d; RPg,T som en ftåg? svin är; flyger som en fogel
i~ ffjg. d .
ock ingen fogel är.
Lösning: Tordyfveln.
17. ho c'e dce, som kutr krig 17. Hvad är det, Som kutar kring
sitr rht?
ock skiter rödt?
Svar: Slipstenen.

ho ce tinst mcela Vilt 18. Hvad är tunnast mellan kalt
'& vd?
ock varmt?
Svar: Fönsterrutan.
håv a tdngr, in män, 19. Hufvud ock tänder, ingen mun,
råmp iga rciv.
rumpa ock ingen röf.
Lösning: Räfsan.
sikke sek sOskr et 20. Syster skickar syster ett
båt'nlo'st kår, som ickrbabrp- bottenlöst kar, som (gör) både brygg?9,
brdn?r a 144r a ger ock bränner ock bakar ock
läkgr.
lakar.
Lösning: Fingerringen.
ho jr prdst'n ål fås, 21. Hvad gör presten allra först,
nor han logime, pa prddik- när han kommer på predikston ?
stolen?
Svar: Stannar.
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hakn gar fås,t iyoi~ 22. Hvilken går först igenom
Orkdo'ra em s4ndasmo'ran? kyrkdörren om söndagsmorgonen?
Svar: Nyckeln, ock ing en mer än han går igenom dörren.,
hak ce dce fle'r stekt cen 23. Hvilket är det flera stekta än 8
hev
Orka om jig- iåa hufvuden i kyrkan om julmorgonen?
me'ran?
Svar: Stekta, nämligen spikhufvuden.
Besvärjelseformler frän öfre Fryksdalen, Fryksän-cle socken.

Att läsa bort ben ur halsen ock stickor ur .kroppen.
Lå, låg, min syster!
16, l , nit sftstr,
Jag stämmer dig till rätta;
dcej te rct ta;
jce st&m
du skall rida, ock jag skall ränna,
cliA ska rf, ajct ska ren,
int ska du bli in sa lie'g.
inte skall du bli inne så länge.
1.

Detta läses tre gånger, hvarefter tilläggas slutorden i bönen Fader
vår från ock med ordet ondo, hvilka läsas med återhållen andedräkt.
Sedan blåses på det sjuka stället. Det hela kallas te a mitt bei4 _no
att mäta bort något.

2. Att stämma blodet, te a steem
skit, du sinclia blO_g!
Statt, du syndiga blod!
sa sctloffit _ska du sta stil, Så säkert skall du stå still,
sån de trg kven,Tr jek 4p. som (det) tre kvinnor gingo (upp)
ur sin äkta säng
u si eekta sc'eg
a kökt mc'et bl6.g ur hc'elvet?,s ock kokte mätt blod ur helvetes
yet4r.
kittlar.
ADOLF NOREEN.

Ordstäf ock ordspråk från nedre Fryksdalen
Ö. Emterviks socken i Värmland:

ta i Nkn, fa _ du fisk. 1. Ta i Fryken, får duflsk (ironiskt).
gundit! sa bi)n, stop i 2. »Godnatt», sa' bonden, stöp i
vattensån.
vetsa'n.
9)

eller.

9) okänd bet.
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dce ce in, 9-,:ita han e no
lit dåna, sa aci i beikn.
nar id va og, va yavåk
_som fdn, sa g-ct rga.
dce cv iga skdin
biu
td, sa bon, nar han sat mcira
for yftrka.
hr fins da iga dnig, sa
kåt'n, nar han bledtka'stapa
kvl.
ga et heelv0 me Mik tg,
sa bon, nar han mbt et lik.
tåk for i bd sa tig-dn, nar
han kam On såm d‘tgn.
ja s r int lcin for bd
„aug, sa 846N stog p adtyik.
dce va stgkt, mcen stci4,
sa Kin, nar han ban nid si
me vilce'gkr.
hd svenska tråma slår,
sa båg,Tn, nar tin'the'mk
sår ilcrig dra p€-n.
fåsen du ce stgv årbet,
fd du fel int dr-it i Orka
fe dck.

»Det är ingen, utan att han är
något litet dum», sa' Ola i backen.
»När jag var ung, varjag vacker
som fan», sa' käringen.
»Det är ingen skam att bjuda
till», sa' bonden, när han satte märren
för kyrkan.
»Här fins då ingen ordning», sa'
katten, när han blef utkastad på
julkvällen.
»Gå åt helvete med acket tyg»,
sa' bonden, när han mötte ett lik.
»Tack för ifjol», sa' tiggarn, när
han kom igen samma dagen.
»Jag ser inte land för bara
skog», sa' skepparn, stod på utkik.
»Det var stygt, men starkt»,
sa' fan, när han band mor sin
med vidjelänkar.
»Hör, svenska trumman slår»,
sa' baggen', när (mjöd)humlan
surrade ikring öronen på'n.
»Fastän du är styf att arbeta,
får du fuller 2 inte drita 3 i kyrkan
för det».

nar en lcbtv dcen aåk
ta bt
,4ar han snett hel
håna.
dcen låt far ålri breitom
fdr cen om kv&l.
sa dce r&gngr veelig,
ha dcen fått iga si.

När en låter den elake
ta en finger, tar han snart hela
handen.
Den late får aldrig brådtom
förr än om kvällen.
När det regnar välling,
har den fattige ingen sked.
ADOLF NOREEN.

1)

norrmannen.

2) väl.

3) göra ditt tarf.
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Svär dsjökvickheter.
Bland dalallmogen ha Svärdsjöborna varit kända för sina kvicka
tal ock svar. Numera börja dessa kvickheter försvinna. Jag kan här
blott lemna några prof af dem 1.

Några bärgsmän från Falun promenerade en gång utom
staden ock mötte en hop Svärdsjöbönder med kollass. Vägen
var trång, så att bärgsmansgubbarne måste stanna, medan »kolraden» passerade. Otåligt utbrast en af dem: Det var fan
kråkor är nämligen ett
hvad kråkor det är ute i dag!
vanligt öknamn på Svärdsjöborna. En som just därvid körde
förbi, förklarade: Kråkon vill hålläs där asö ä.
En person från Sundborns socken, som gränsar intill Svärdsjö, yttrade till en Svärdsjökarl: Du som är från Svärdsjö, kan
du inte säga några kvickheter? — Svärdsjökarlen svarade:
Nää, ja bo fö närä Sömbörn ja.
Andersjörs Anders i Tofta »va föll en söm kunnä dä, å
ättö hän 2 härmö döm rnyttjy rolet». En prest ock en kronofogde mötte en gång Anders. Presten, som på afstånd kände
igen honom, uppmanade kronofogden att säga någonting till
honom. Just som de körde förbi, utbrast kronofogden: Hur
står det till i helvete nu? — Svar: Dä fuör å kokö mä ällöm
flit, döm väntö bå prästär å fugdä dit.
Prosten E. i Falun mötte en gång en lång kolrad af
Svärdsjökarlar, hvilka icke körde ur vägen för honom, utan
han fick sitta i snödrifvan ock vänta, medan de körde förbi.
Otålig härunder grälade han högt på bönderna. Sist kom
Andersjörs Anders, ock han hade då vett att hålla af vägen,
så att prosten äntligen slapp fram. Prosten ville därför säga
något vänligt åt bonden. — Hur mår Er hederlige prost A.
nu? — Jo, takkö som frägör; hän ä föll int utä å förör ojun
ättö vägan hän int.
1)

För folkmålet brukas här samma grofva beteckning, som för

Sagor ock sägner på landsmål i nr III. 2 af denna tidskrift. Jfr
språkprof vet från Svärdsjö i nämda samling. ä för sv. a = a; a vanligen a, både långt ock kort; ö i ändelser snarast 8; n äfven som kort
nästan = u (eg. norskt u). 2) efter honom [ha de mycket roligt att omtala.
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En Svärdsjöfinne3 kom en gång in på ett brukskontor för
att få sin forsedel. Förvaltaren som, troligen till följd af sin
runda figur, hade fått öknamnet Klimpen, ropade, då han
hörde, att bonden var ifrån Vällingsbäck: Välling, välling, äter
blott välling där? — Näjf ta vi åt butten, få vi föll klym pär å.
Prostens adjunkt i S. var mycket omtykt. En dag kom
en bonde till prostgården med en' ost, som han ville gifva
adjunkten. Denne var ej hemma, men prosten förklarade sig
villig att mottaga osten för hans räkning. Härvid anmärkte
prosten: Det här var en vacker ost. — Jaa, ni kan föll få en
ni å. — Inte sade jag. det för det, svarade prosten. — Ja vet
föll dä ja å; män dä ä älti så, att når dä en fäö 4 få nå, så
dryn 5 dä arä.
En herre, som skjutsades af en Sväi;dsjökarl, lade sig raklång i skrindan. Då de körde uppför en brant backe ock hans
läge därvid blef mycket obekvämt, frågade resanden: Hvar är
vi nu? — Vi ä hänn nu, svarade skjutskarlen, hvilket kan betyda: vi ha hunnit uppför backen nu. De fortsatte, utan att
den resandes läge blef bättre, ock han frågade å nyo: Hvar
är vi nu? — Vi ä hänn nu. — Förargad utbrast resanden: Du
sade ju så nyss ock! — Ja, vi va där då, men vi ä hänn nu. —
Ännu mera otålig frågar resanden: Räcker den här backen
länge? — Föll räkkö 'n i vönn ti.
En grufdräng i Falun red trämärren 6. Härunder bad han
en Svärdsjökarl, som stod ock såg på, om en »tubbus». — Näj,
tobak ha ja föll int, män no kan ja je dä en tapp hö åt hästen
ällte. — Dra åt helvete ock stå inte här ock gapa! — Töl du
int, att ja si på dä, så ri e andröm gätu!
En prest, som profpredikade i Svärdsjö kyrka, anmärkte:
Det är skral sång ni har här. — Kyrkvärden svarade: Då gå
1 föll änn tå hörä en gågg.
Soldaten Brask var på sin tid en riktig grofhuggare.
Prosten sade vid ett tillfälle till honom: Du lär svära ock be
så många djäfiar som hälst ta dig. Om du fick se en, skulle
du bli så rädd, att du aldrig skulle nämna hans namn mera.
3) Svärdsjöfinnarnes mål är tämligen skildt från det egentliga Svärdsjömålet.
4) fäet, nötet. 5) råmar.
6) Rida trämärren sitta grensle
öf-ver en • trähäst med tyngder under fötterna; brukas som straff. Jfr
romarnes equuleus.
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Brask:- Ha ni sitt måggä, ni? — Prosten: Ja, om du ej
slutar upp med ditt syndiga lefverne, så kommer du till helvete.
Brask: Ja kommö föll i la mä stokäran då.
En annan gång yttrade prosten: Det är hårdt, att man
skall ha å, mycket arbete att dra era själar till himmelen. —
Brask : Ässä 7 fan! lik måg» söm ni dra dit mä eröm lärä,
lik måggä skä ja dra dit på e slepdrög 8.
På husförhör tillspordes en soldat: Hvad är dagligt bröd?
Flinthälög spettbulläio å en mjuk bröbit öm söndäsmörnan;
ja ha 'nt fått e flöttmöljän, sen ja kom tå Vintjärn.
Länsmannen anmärkte en gång vid vägsyn: Vägen är för
smal! — En bonde bland de underhållskyldige frågade då försmädligt: Räkkö 'n täll på lägna då?
Då kolkarlarne foro från Falun, sutto vanligen alla i bakersta
stigen ock samspråkade. En gång stannade plötsligt hela raden.
Alla skyndade då strax fram till första hästen för att se, hvad
som var å färde. En karl låg öfverlastad framstupa på vägen.
Åkkön ä dä där? frågade alla. — Dä ä länsman vönn. —
Va jö 'n dännö då? — Synö väjjen. — Täjj 12, ha ö vurti så
nogä nu?
Den nye pastorsadjunkten i S. mötte en något öfverlastad
Svärdsjökarl ock ropade åt honom: Hvad är du för en? —
Svar: Ja, vä ä du för en då? — Presten: Jag har gått igenom
svenska akademien jag. — Ja, ja ha gått ikrigg ön ja; dä
läggö dä.
Köpmannen anmärkte till en bonde från S., som hade
bräder att sälja: Bräderna är kvistiga. — Dä moskärö 13 bi
snikkän.
Några Leksandsbönder mötte en Svärdsjögumma på Svärdsjön en kall vintermorgon. En af dem utropade: Skä vi byt
änskärj4, gummä? — Nä ja ha int stuli minä ja int. — Ökkä
älveti äll a jä stuli minä ja då? — Dä ha ja ällri sakt.
En Svärdsjöbonde, som körde ett stort, mycket magert sto,
tillfrågades af en handlande: Hvad kostar skutan? — Bonden
8) grof ock klumpig, oskodd kälke.
förmodl. = a så (föraktligt).
flinthårda. ") spettbullä torkad brödkaka. 11) i hett vatten uppmjukadt (vanl. ojäst) bröd med sås; stående rätt i S. på söndagsmorgname. 12) - uttrycker förundran. 13) morskare (desto värre tar snickarn i).
14) handskar. ,
9)
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lyfte på stoets svans ock svarade: Kryp in i käjuta å fråg
feppän, få du vetä, vä skuta köstö.
Samme person tillfrågades af en handlande, om han »kört
Varpan»". — Nä, ja ha föll tjört mära. — Jag menar jag, om
du har kört på sjön, så att du såg, om han låg? — Ha 'n
stått på ännä, så ha 'n föll synäs ännä hittän. — Förargad
anmärkte handlanden: Jag tror hästen räknar 16 för dig? — Ja,
kunn ön sö bra skrivä å, så kunn ön bi handilsman i ditt
ställö.
En gammal brukspatron mötte en gång en af sina kolbönder, som gick ensam, ock frågade, hvar han varit. — Sta
å sätt in trej soldaten (det Var under 1808-9 års krig);
vi ha olykkä mä soldatan; väl så mä prästan å, män så få vi
då föll ijänn åv då åvåtö
Vet du, huru man skall profva humlen? sade någon till en
Svärdsjöbo, som sålde humle. — Nää. — Sätt en humlekotte i
munnen på hästen ock lukta i ändan. Är humlen god, så luktar
det starkt humle där. — Dän söm ha frästä, så vet.
En herre kom resande från Falun till Svärdsjö ock upphann på vägen tvänne Svärdsjöbönder. De ville ej köra ur
vägen för honom, ock då han uppmanade dem att göra det,
svarade en: Tjyss mä i ässölö! — Den resande körde förbi
på sidan om vägen. Vid B:s gästgifvaregård upphunno de
honom. Han sade då till den ene: Var det du som bad mig
kyssa dig i ändan? — Nää, då va bro min Pär då; män han
ha åggrä sä nu, sö du slippö.
0. A. DANIELSSON.

En julgång.
Från Sanseryds socken i Småland.
Ur Småländska landsmålsföreningens i Uppsala saml.

Klas Johansson lefver än, fastän han nu bor i Jönköping.
När han slår upp sin språklåda, skulle ni höra det. Han har
varit med på alt möjligt. En gång var han med Romedal,
15)

en sjö nära Falun. 16) d. v. s. går mycket sakta.
som blott ligger andra till last.

17) snyltkräk,
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ock den måtte ni väl känna, på en jalgång. Ock se på en
sådan måste en ha hufvud på skaftet. Så här började Klas
Johansson sin berättelse:
Vi skulle gå till tre kyrkor, som alltid är vanligt, ock
Romedal brukade gå till Sanseryd, Ljungarum ock Banarp, ty
med dessa var han bekantast. Ock sen, när han gick förbi
gårdarne, så fick han se alt som skulle hända på året. Om
någon skulle dö, så stod hans likkista framme vid porten; ock
om någon skulle gifta sig, så såg han det. Ja Romedal är
ingen att leka med. Men vi gick från Bårarp, där jag tjänte,
i det samma solen gick ner. Vi gick af ock an i skogen, ock
ingen fick säga ett ord. När vi då hade gått en stund, tils
det blifvit riktigt skumt, så knäkte Romedal till att gå, sa att
rockskörten Stod efter honom. Ock jag, fastän jag var fulla
drängen, måste småspringa; så fort gick han. Ock snart var
vi på kyrkvägen till Ljungarum. Här hade Romedal förut talt
om huru jag skulle göra; ock lika lätt som jag trott att göra
lika svårt var det ått göra det. När vi kom till själfva
sånt,
alla, som går fram till kyrkan, så mötte vi en sugga, som
kom springande mot oss. Hon hade långa, långa borst öfver
hela ryggen. Ock om man icke skyndar att sätta benen i
kors, då 'hon springer förbi, så får en rida på hänne, tils solen
rinner upp. Romedal gick några steg förut, så jag såg, hur
han gjorde. Annars hade jag glömt det bestämdt, ty sa ful
var hon. Men vi hade knapt börjat gå igen, förr .än vi mötte
två skator, som drog ett hölass. Ock det gick så ledigt, som
de bästa oxar varit för. Det var svårt att hålla sig för skratt,
skall ja säga. Men jag bet i läppen, så jag har märke däraf
än i dag. En fick inte skratta ock ej häller se sig till baka.
Men vi kom genom kyrkporten, ock då fick vi se det värsta
af alt. En liten röd gubbe med tofflor på fötterna ock en röd
lufva på hufvudet sprang ner ifrån kyrkstapeln ,• ty ni vet, att i
Ljungarum står tornet ett stycke från kyrkan. Han sprang in i
hänne. Men Romedal såg sig ej till höger eller vänster, utan han
skulle gå omkring kyrkan tre gånger ock sedan titta i nyckelhålet.
Då skulle han få tala med de döda, som han kände. Men knapt
var den lille röde tofflegubben, som sprang så, att en eldstråle
följde honom ända från stapeln till kyrkdörren, kommen in,
förrän hela kyrkan blef ljus, ja tjusare än i själfvaste julottan.
Men jag hade sett nog. Jag vände om det fortaste mina ben
hinde. Jag hade icke tid att öppna kyrkporten, utan med ett
skutt var jag öfver. Ett sådant hopp har jag icke gjort förr
eller sen, ock inte tror jag, att någon gör det. Ock jag tykte,
att hvarje buske rörde sig ock kom efter. Det hvisslade, ock
det pep, ock _det larmade rundt omkring mig. Men jag v,et
inte, hur det var: jag behöfde bara ett par minuter, så var
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jag hemma. Ock nyfiken var jag att få se, hvilka skulle gifta
sig. Men ändå så lofvade jag att aldrig gå någop julgång mer.
Men Romedal? frågade jag. .
Jo när folk började resa till julottan, så såg de Romedal
komma dukande'. Då hade han varit både i Sanseryd ock
Banarp. Men Romedal talar aldrig om, hvad han sett. Men
när någon dött, så ryster han på hufvudet ock säger: Det
skulle jag sagt honom i julas. Men vi träffas väl än en gång.
J. A. RAPP.

Huru det går till att gå årsgång.
Från Urshult i Kinnevalds härad i Småland.
Ur Småländska landsmålsföreningens i Uppsala saml.

Årsgång sker julnatten. Den som skall gå årsgång, får på
ett helt dygn förut icke hafva sett eller talat vid någon människa, ej häller hafva ätit eller sett eld, för alt detta äfven
julaftonskvällen inräknad. När han skall gå, måste han taga
tiden väl i akt, så att han före kl. 12 julnatten hinner gå till
tre korsvägar. Dock får han icke gå, innan klockan slagit 10
på aftonen. ,Under färden måste han bära stål på sig ock i handen
en käpp af ek till skydd mot troll ock spöken. I synnerhet
gälla dessa skyddsmedel gl o s o en (gloffesoen 2) ock sju hutakär ing (sjuhöfdad). Vågar han ge sig i väg utan nämda
saker, springer gloson mellan hans ben ock &leker honom i
två halfvor; ock kan han undkomma hänne, gör då i alla fall
sjuhutakäringen honom »tosig». 1 sitt hem måste han också
lemna bädden ledig för den senares räkning, ty i bästa fall
går hon in i huset genom skorstenen ock lägger sig i hans
säng, till dess han kommer hem, då hon ofta möter honom i
dörren. Har han kommit lyckligt å stad, så skall han höra
efter, om han från granngärdarne kan förnimma ljud liksom
af tröskande eller huggande, ty sådant förebådar dödsfall på
dessa ställen. Han skall noga akta sig att gå midt utåt vägen
eller på högra sidan, ty annars kastas han ofta plötsligen på
vänstra sidan — där han bör gå — sedan han förut blifvit
»gastakryst», d. v. s. blånupen öfver hela kroppen, nästan
strypt ock undfägnad med »munfiskar» (slag på munnen), hvaraf
Dacka gå trött ock långsamt.
Kallas gloson, emedan bännes ögon glo (lysa) i mörkret; gloffeson, emedan hon »gleffar» så rysligt. Svin »gloffa», när de väsnas
mycket, utan att skrika med full hals.
2)

LINDSTAN HUR DET GÅR TILL ATT GÅ ÅRSGÅNG.
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uppkomma stora blemmor liksom af brännskador; ock på alt
detta följer illamående, om icke svår sjukdom. Det nu nämda
kan dock inträffa äfven annars, om man är nog oförsiktig att
gå på högra sidan eller midt utåt vägen i mörkret; men framför alt kan det ske med den som går årsgång. Har han iakttagit alla föreskrifter ock är därjämte född en torsdag eller
söndag, så möter eller hinner ock ser han alla likfärder, som
under kommande året skola passera. Dessa kallas genfärder
(eller j or af är er), hvilket uttryck eljes egentligen brukas om döda,
som gå igen ock spöka. Leder vägen nära förbi en sjö, får
han stundom höra nödrop ur vattnet, bådande att någon eller
några där skola drunkna under året. Får han på åkerfälten
se skördefolk i en liflig värksamhet, så betyder det en god
årsväxt. Motsatsen antydes af skördefolkets stön ock suckar
samt mindre lifliga värksamhet. 1 luften hör han ofta ett ljud
likt en doft mullrande åska; detta kallas hungerkvarnen, med
hvilken det males »tomme». Han får mellertid lof att påskynda
sin färd; ty något efter midnatt måste han hafva varit utom
vid de tre korsvägarne äfven vid två främmande kyrkor, dem
han kringgår på sätt som nedan skall beskrifvas, ock därefter
måste han skyndsamt begifva sig till sin sockenkyrka, ty där
predikar vid denna tid kyrkogrimmen för de döde, ock hans
predikan måste han höra. När han nu kommer fram ock får
ur kyrkofönstren se ,ett gulaktigt, matt sken, så går han till
hufvudingången ock ser in genom nyckelhålet, i hvilket han också
spottar, samt därpå baklänges till samtliga dörrar tre gånger,
dessutom lyssnande till hvad kyrkogrimmen säger. Men han
får icke gå in i kyrkan; ty då blir han rifven i stycken, så
vida han icke genast springer ut ock lemnar de döda något
klädesplagg., hvarmed de få sysselsättning ock som vid de
lefvandes ankomst till julottan ligger på gången rifvet i stycken.
Så skedde för ett fruntimmer, som kom för tidigt till kyrkan
ock seende ljust där inne trodde, att gudstjänsten redan börjat.
När hon gick in ock skulle sätta sig i stolen, får hon med fasa
se sin döda mor, som yttrade till dottern: Vore du icke min dotter,
som du är, så skulle jag rifva ihjäl dig; men nu packa dig genast
ut ock kasta här din kapprock, ty annars rifva andra ihjäl dig.
Dottern undkom med knapp nöd, men vid de lefvandes julotta
funnos endast trasor kvar af kapprocken. — Sedan den som
går årsgång gått tre slag baklänges omkring kyrkan, går han
liksom vid de båda främmande kyrkorna tre slag »rättledes»
1) Kyrkogrimmen är den första varelse, som jordats på kyrkogården efter dess anläggning, nämligen ett lefvande begrafvet djur; säges
i Urshult vara en böl (skuren tjur).
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ock får då möte af alla dem, som i hans hemsocken skola dö
till året, något som ej sker vid de andra båda kyrkorna. Sina
»känningar» (bekanta) känner han lätt igen. Skall han själf
dö, så får han äfven se sig själf. De som blifva saliga äro
hvitklädda med strålande hufvud, de andra åter af fasaväckande
utseende. Sedan får han gå hem ock förhålla sig som en
annan människa, men bör under vägen vara lika mycket på
sin vakt, i synnerhet mot gloson, som då håller sig bakom
honom, dels för att springa emellan hans ben, som förut är
sagdt, dels för att genom grymtning förleda honom att se sig
till baka. Gör han det någon gång under årsgången, så glömmer
han alt hvad underbart han sett ock hört. Drägligare är dock
gloson, om han vid aftröskningen, som gärna sker före jul,
kvarlemnat någon säd otröskad dels till föda, dels till lägerhalm för hänne.
Men att gå årsgång, därtill fordras både mod ock försiktighet; ock har man gjort det en gång, så slipper man det
icke gärna.
K. LINDSTÅN.

Folklekar
upptecknade i Valö socken i Roslagen.
Bind binder i binda.
Orden till denna lek finnas upptecknade i ARWILSSONS Sp. fornsånger
HI, s. 358, utan uppgift om utförandet:
De lekande befinna sig i ring ock dansa långsamt under sången:

Bind binder i binda.
Hvem skola vi binda?
N. N. binder sig.
Så binda vi — fallerallalej!
Under sjungandet »binder sig» den namngifne på så sätt, att han
lägger armarne i kors öfver bröstet ock så »bunden» håller sina grannars
händer. Så fortsättes, tils alla de i leken deltagande äro »bundna».
Sedan sjunges:

Vänd vänder i vända.
Hvem skola vi vända?
N. N. vänder sig.
Så vända vi -- fallerallalej !
1) Denna vers fins ej hos Arwidson, hvars uppteckning är från
Östergötland.
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Under sjungandet vänder sig den namngifne om i ringen med behållande af armarnes ställning. Versen upprepas, tils alla de lekande
»vändt sig». Så heter det:

Lös löser i lösa.
Hvem skola vi lösa?
N. N. löser sig.
Så lösa vi — fallerallalej!
Under versen vänder sig den namngifne rätt i ringen ock »löser»
armarne ; ock så fortsättes, tils alla äro lösta. Slutligen sjunger man:

Sväng svänger i svänga.
Hvem skola vi svänga?
Hela laget svänger sig.
Så svänga vi — fallerallalej!
livarunder ringen dansar i lifligare takt.

Gömma ring.
Jfr Arw. Forns. III, s. 399.

De lekande sitta i en krets. En person går omkring med
en ring, som han låtsar gifva åt alla de i leken deltagande,
under det han uttalar orden: Göm ringen! Sedan kretsen är
kringgången, frågar utdelaren: Hvem har ringen? — Den som
vill, gissar då på en af de i leken deltagande. Är denne ej
den rätte, gissar han i sin ordning på någon, tils den rätte
hinnas. Ringinnehafvaren skall nu bortgiftas. För detta ändamål gå utdelaren af' ringen ock den som gissat rätt, afsides
ock öfverenskomma om en lämplig maka (make) åt den till
äktenskap ledige. Sedan man funnit en sådan, ställer sig ringutdelaren midt på golfvet ock upprepar följande ord: Nu ha
vi vår son (dotter) lyckligt ock väl bortgift. Hela ock halfva
brödkakan skall han (hon) få. Gud låte aldrig bröd fela
honom (hänne)! Det tjuter i öster (eller något annat väderstreck). — Nu får hvem som hälst gissa, hvilken den utsedda
makan är. Som ledning för de gissande tjänar, att hon (han)
skall halva sitt hem åt det väderstreck, som ringutdelaren angifvit. Den som haft ringen, skall därefter gå omkring ock
gömma honom.
Smussla läst.
Kallas äfven »hysta läst». En variant finnes hos Arw. Forns. III, s. 430.

De lekande sitta med upphöjda knän tätt till samman i en
ring på golfvet. En skoläst föres fram ock till baka under
knäna, utan att de lekande ändra ställning. Då ock då knacka
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de med lästen i golfvet. En person (stundom två) går rundt
om ringen sökande lästen. Den af de lekande, hos hvilken
han finnes, måste sedan gå ock söka.

Begåfningsleken.
Lika med Arw. Forns. III, s. 426.

De lekande sitta i en krets. Hvar ock en hviskar i sin
grannes öra, hvad han vill gifva honom. Sedan livar ock en
fått en gåfva, skall det sägas, hvartill de skänkta sakerna
skola användas, hvarvid man går åt motsatt håll i ringen mot
det man först gick, så att om man först gaf åt sin högra
granne, man säger användningen för sin vänstra ock tvärtom.
Därefter säger hvar ock en, hvad han fått ock hvartill det
skulle användas. Då det icke är möjligt att annat än i lyckträff fä rimlig användning för den skänk man fått, kan leken
vara ganska roande genom de många befängda användningar,
som förekomma.

Pantlekar.
Ropa nummer. De lekande sitta spridda här ock där i
rummet. En person ger livar ock en af de lekande, hvilkas
antal måste vara udda ett nummer: 1, 2, 3 o. s. v. Sedan
sätta sig de lekande tvl, ock två till samman, hvarvid naturligtvis en blir utan make. Denne ropar då ett nummer,
hvars innehafvare genast måste infinna sig hos den ropande.
Den som därigenom blir utan make, ropar i sin ordning ett
nummer; ock så undan för undan, så att en jämn omsättning
äger rum. Försummar någon, som blifvit utan kamrat, att
ofördröjligen kalla en annan, måste han (hon) gifva pant.
Sådan lemnas äfven af den, som ropar ett nummer, hvilket ej
finnes, eller det han själf bär, ock af den, som ej genast följer
gifven kallelse. Leken fortfar, tils de lekande tycka ett tillräckligt antal panter vara samladt.
Dn dug er (jfr Arw. Forns. III, s. 425). De lekande sitta i
en krets. En af dem kastar en hopvecklad näsduk eller något
dylikt på en annan under orden: Du duger. — Denne frågar
hastigt: Hvartill? — Den kastande uppgifver någonting, nämligen något hvartill den andre icke duger. Bryter någon mot
denna regel, skall han gifva pant. Sådan gifves också, om
man säger, att en person duger till något, som förut under
lekens lopp sagts om en annan. Fortsättes, tils lämpligt antal
panter inkommit.
Sälja lärft (lika med Arw. Forns. III, s. 383). Alla de
i leken deltagande sitta i krets utom en, som går omkring
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med en näsduk eller något dylikt i handen ock frågar hvar
pck en: Vill du köpa lärft? — Den tillfrågade svarar ja. —
Huru mycket vill du hafva? frågar säljaren. — Två (tre,
fem o. s. v.) alnar. — Säljaren utmäter lika många längder
på näsduken, som den köpande begärt alnar, hvarpå han
säger: Du får vara skyldig, tils jag kommer till baka; då
får du icke säga hvarken ja eller nej, ock inte får du skratta,
utan i stället göra så här (peta sig på näsan stryka med
an han gått
handen mot benet o. d., såsom säljaren gör). Sed
kring hela kretsen, upptages betalning. Säljaren inleder då
samtal med köparen ock söker narra honom att bryta mot
förhållningsreglerna. Den sålunda bryter, ger pant.

Pantlösningar.
Byta pinne med Moses. Man sticker en pinne i munnen
på pantlösaren, hvarefter han får gå ut ock ej komma in, förr
än han ropas. Nu ställer sig en annan person, som också har
en pinne samt därjämte vatten i munnen, vid dörren ock passar
på att spruta vatten i ansiktet på pantlösaren, då denne inkallas.
Stå i brunn. Pantägaren med förbundna ögon ligger på
knä midt på golfvet ock säger: Den som har mig kär, hjälpe
mig hän! — Hvem som vill går fram ock kysser hänne (honom).
Hon (han) skall då gissa, hvem den kyssande är. Säger pantlösaren rätt, får han lemna sin ställning; i annat fall får någon
annan gå fram ock kyssa. Så fortgår, tils hon (han) gissar rätt.
Ost ock bulle i barmen. Pantägaren går tre hvarf kring
golfvet, för hvarje gång upprepande följande ord:
Ost ock bulle i barmen.
Får jag inte gifta mig, så dör jag i harmen.
Vill inte flickorna ha mig,
så får väl käringarne ta mig.
Vill inte käringarne ha mig,
så får väl presterna ta mig.
Är det en flicka som går, så säger hon gossarn e ock
gubbarn e i st. f. flickorna ock käringarne.
Göra veckans sju dagsvärken. De pantlösande, en
gosse ock en flicka, sätta sig på livar sin stol med ryggarne
mot hvarandra. En slant föres från mun till mun sju gånger
från livar sida.
Svarfva karafiner. De pantlösande, gosse ock flicka,
sätta sig med ryggarne mot hvarandra. le gifva hvarandra
en kyss på hvar kind.
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Se efter maka strumpeband. ben pantlösande skall
se efter om alla de i leken deltagande af andra könet hafva
bägge strumpebanden
lika.
'
Ropa kuku. Den pantlösande tager vatten i munnen ock
ställer sig på spishällen med hufvudet upp i skorstenen ock
säger tre gånger å rad: Ku-ku, utan att spilla något af vattnet.
FIvila i syskonbädd. De pantlösande, gosse ock flicka,
ligga till sammans i en säng eller en soffa under det en af
de manliga deltagarne i leken håller ett lämplig
t
tal öfver dem.
Jag skall begagna tillfället att omtala ett par lekar från
andra orter, den första från Småland, den andra från Värmland.

Gifva reskost.
De lekande sitta spridda här ock där i rummet. En af
sällskapet skall ut ock resa; en annan går ock mottager anbud
på reskost åt denne af alla de i leken deltagande, som hviska
i örat, hvad de vilja gifva. Sedan alla afgifvit sina anbud, går
uppsamlaren fram till den, som skall företaga resan, ock säger:
Det har vordet kändt, att du skall ut ock resa, därför hafva
några af dina goda vänner ihågkommit dig byar med sin gåfva
till din matsäck — hvarefter de olika gåfvorna uppräknas, vanligen så befängda som möjligt, utan uppgift om gifvarens namn.
Till slut frågar utdelaren: Hvem skall nu ut ock resa? — Den
som nyss skolat resa, svarar: Det skall den som gifvit mig
(här nämnes gåfvan), hvarefter han i sin ordning uppsamlar
gåfvorna.
Vri vrängeri vrehorn.
En af de lekande går omkring till de öfriga ock upprepar
följande ord, som hvar ock en skall kunna, då den gående
kommer igen:
Vri vränger i vrehorn.
Vri in ock vräng om en!
Skepparn ock skepparinnan
bodde på kung kungsens gård.
Deras får gingo i godan bet,
de åto mässingsgräs med tränäbbar,
så att det smäcker ock smäller
som att klippa glas med träsaxar.
Den som ej kan orden, lemnar pant. (Jfr Arw. Forns. III,
s. 390).
ANSELM VIBERG.
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Tor i en vallvisa.
I DYBECKS Vallvisor och hornlåtar finnes en vallvisa från
Bohuslän, som en jättegubbe skall hafva sjungit. Samma visa
återfinnes i Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns
fornminnen o. hist. s. 529 meddelad af N. F. NiLtN från Sörbygden i Bohuslän (äfven i Sv. landsm. I, s. 642 if.). Ock
från Norge finnas uppteckningar af visan i LINDEMANS Norske
fjeldmelodier nr 432 ock 507, samt i LANDSTADS Norske folkeviser
s. 801. Af dessa öfverlemningar är Dybecks den fullständigaste.
Den lyder så här:
Bärggubben gick en natt på fältet ock gätte sin boskap.
När morgonen kom, anlände till samma ställe en vallgosse
med sina kreatur, ock då bärggubben fick se dessa, sjöng han
visan, därmed ropande sina kor i namn:
(1) Du Hihi Hangela,
Borsta Rangela,
Läggete Hari,
Du Kåperans Kan,
Du Röjte, Sköjte,
Räcke, Smäpke,
Långt frå.
Kom Ole, Bås,
E Kämpehack.
Kom Sjölabrand,
ock locke fram mera
till mor i hål.
Kom ko, kom kalf, kom tjura,
ock se de underli djura.
Kom Socke Tore
ock Skivers man,
kom Socke Tore
ock Stivers man.
Så kom där Socke Thore lång
med hammar ock tång
ock satte sitt märke på stoltan horn.
Det vållte den bärggubbe skallut.
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NiMns uppteckning lyder så här:
(2) Låcke fram djuren frå rolie hann,
kom alle de underle djuren,
kom åksen, kom kalfven, kom tjuren,
kom Row, kom Skow,
mi sköna Filow,
kom Kappete Kersti,
kom Rustebu Äli,
kom Snällaste Kari,
kom Håll å Bursen,
mi sköna Filursen,
å Hall å Brann.
Lindemans första från Ringerige lyder så:
(3) Så lokka vi over den myra,
te rolig haug, te rolig haug,
ifra alle urolige dyra,
kom ku, kom kalv, kom kjyra.
Kom Raute, kom Skaute,
kom Rxtte, kom Smxtte,
kom Langtfram,
kom Svarte oksen,
kom Skjinfxllestuten,
Sjehulebrand,
Sjehulebrand.
Og fram kom smeen mas hammar og tang,
satte sitt mxrke på tutarhaann,
de vote den skalken te Lxnsmannson;
ock den andra frän Valders:
(4) So lokka me over den myra,
te role haug, te role haug,
korn alle dei underle dyra,
kom ku, kom kxlv, kom kjyra.
Kom Raute, kom Skaute,
kom lxkkete Kfflri,
kom Kappelans Marit,
kom Ronkebu Kjersti,
kom Mums Berte,
fl
kom Hullabrand.
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Landstads uppteckningar äro från Telemarken. Han säger, att
dessa ramsor kallas Huldrelok eller G3rvretunar. Den första
lyder så, om man lemnar bort fyra rader, som troligen ej höra dit:
(5) Kom Raute, kom Skaute,
kom, Drags Anne,
kom Rokhebonkiste,
kom lekraste Mari,
kom kapral Kan,
i lillan nuten,
i Skinnfelltusten,
i Sjulebrand,
i Valdersman.
Fram kom smeen me smijutaongi,
han sette de merki pao stutehonni,
de votte den skalkutte lensman.
Den andra lyder så:
(6) Kom ku, kom kalf,
kom bastogu Alf,
kiss kira,
kom bastogu Rönaug,
kom kapral Kan,
kom Helleberg Bytta,
kom Setali Krykkja,
kom Bjaoli Byxa.
Kom Kindevald tussen
i skjuli fram.
Skjuli är ett gammalt ord som betyder tussmörker.
Härtill kunde Alan dessutom lägga en uppteckning hos AsBJORNSEN i hans Huldreeventyr og folkesavt. En huldra lockade
så på sina kor:
(7) Sommerlov og Sale,
og Brandetryg og Svale,
og lurve og larve,
og litablad.
Rxkkje og Snxkkje,
Skaute og Raute,
Langtfram, Skinfaxe, Sjulibrann.
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Granehoj og grave
og vindelet og lave,
og lurve og larve,
og spegelglat.
R2ekkje og Snwkkje,
Skaute og Raute,
Langtfram, Skinfaxe, Sjulibrann.
Af j dessa uppteckningar är den första den fullständigaste.
I de långa namnlistorna, som börja uppteckningarne, urskiljer
man flera kvinnonamn: Kan, Mari, Kjersti. Dessa äro troligtvis icke konamn utan namn på jättekvinnor, som Landstad
antar i en not till (6). I Norrland, som kan representera forntiden, tilldelas kvinnonamn kor högst sällan i det egentliga
folkspråket'. De sista raderna i (6) motsvaras i de öfriga
öfverlemningarne af följande ord:
(6) Kom Kindevald tussen i skjuli fram.
Kom Sjölabrand.
mi sköna Filursen,
å Hall å Brann.
Kom Skjinfaellestuten, Sjehulebrand, Sjehulebrand.
Kom Hullabrand.
I Skinnfelltusten,
i Sjulebrand, i Valdersman.
(7) Skinfaxe,
Sjulibrann.
Några rader, som förekomma nere i visan (1), motsvara
inledningsorden till visorna (2), (3), (4), (6), som man ser af
denna sammanställning:
(1)
(3)
Ock locke fram mera
Så lokka vi over den myra,
till mor i hål.
te rolig hang, te rolig hang,
Kom ko, kom kalt, kom tjura, ifra alle urolige dyra,
ock se de underli djura.
kom ku, kom kalv, kom kjyra.
Den därefter följande afslutningen finnes endast i (1), (3),
(5). Sooke Tore ock Skivers man i (1) är smeen i (3) ock
(5), ock är väl ingen annan än Åke Tor, Sifs man. Stoltan
horn (1) är tutarhaann (3) ock stutehonni (5). Slutligen har
1) NORDLANDER,

s. 24.
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den bärggubbe skallut (1) i (5) blifvit den skalkute lensman
ock i (3) den skalken te leensmannson. LEensman är väl
uppkommet af biergmand.

Efter detta skulle innehållet i kvädet kunna vara följande:
Jätten vallade en natt sina kor på fältet. Då kom en
vallpojke dit med sina kreatur. När jätten fick se dem, kallad
han på en skara jättekvinnor ock lockade sina kor därifrån
te rolig haug ifra alle urolige dyra, samt anropade Tor. Då
kom Tor ock sette de merki pao stutehonni, hvilket uttryck
kan tolkas som att han slog ihjäl pojkens kreatur med blixten.
Tor uppträder således här som hjälpare åt jätten, gentemot pojken. Detta är alldeles i öfverensstämmelse med hans
uppträdande i en annan vallvisa, kallad tovelåten.1 Den berättar, att en vallare blef öfverfallen i skogen af rånsmän ock
blåste då låten, så att de som voro hemma märkte det ock
skyndade till hjälp:
Tullul i logen,
tolf man i skogen.
Tolf man äro de,
tolf svärd bära de,
store oxen stinga de,
vallebarnen binda de.
Mig vill de locka
till Tor i fjäll.
Afven här betecknas Tor i fjäll som: »den fördärffige guden
i bärgen, de fredlöses beskyddare ock barnens buse». 2
V. OARLFIEIM-GY4,ENSICIÖLD.
ARWIDSSON, Svenska fornsånger. Vallkväden I B. Aftrykt i DYBECKS
Vallvisor och hornlåtar s. 5. AFZELII Svenska folkets sagohäfder 2, s. 75.
2) GEIJER i Svenska litteraturföreningens tidning 1835, nr 1.
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Föreningen för norska dialekter ock folktraditioner.
I början af år 1881 utsändes från Kristiania en så lydande
inbjudning:
Siden studiet af vore dialekter og folketraditioner for snart
50 år tilbage grundlagdes i vort land, har disse forskninger
weret ornfattede med en stadig voksende interesse. Antallet
af dem, der sysler med indsamling og forberedende undersogelse af materialet, er år for år steget; flere og flere grene
er dragne ind under videnskabelig behandling og har fundet
dyrkere; i de senere tider har enkelte raxnd helt kunnet vie
dette fag sit arbejd og sin kraft. Som folge heraf har denne
slags studier lidt efter lidt formået at tiltrfflkke sig en almindeligere opmwrksomhed. Erkjendelsen af deres videnskabelige
og nationale betydnino. må nu siges at vxre vågnet tu l bevidst
liv hos den dannede 2Inienhed.
Under disse onistndigheder synes det rette tidspunkt for
et mere systematisk og frugtbringende samarbejd at vare
kommet. Et sådant vii lettest kunne fremmes ved stiftelsen
af en forening, der har tu l formål på den ene side at virke
for et kraftigere og mere omfattende arbejd i retning af idsamling og videnskabelig tilgodegjorelse ar stoffet, på den
anden side at danne midtpunktet for en storre saramenslutning
mellem disse tågs dyrkere. Man har troet, at alle, som har
interesse for studiet af norsk folkesprog og folkeliv, vii kunne
samles om et sådant mål uden hensyn tu l deres forskjellige
standpunkt i sprogsagen.
Af disse grunde tillader vi os herved at opfordre tu l dannelse af en »Forening for norske dialekter og folketraditioner».
For at foreningen kan opfylde sin hensigt, har vi txnkt os
den virke:
ved udgivelse af et hefteskrift eller lejlighedsvis også ved
andre tu l ojemedet svarende skrifter;
ved erhvervelse af medarbejdere og samlere i by og bygd;
ä. ved afholdelse af tomånedlige moder med foredrag og
diskussioner.
Sin hovedvirksomhed retter foreningen på udgivelsen af
passende skrifter. Det påtxnkte hefteskrift vil efter sit idhold falde i to afdelinger, en traditionel og en sproglig. Den
forste vii fonden at meddele selve stoffet: eventyr, sagn, viser,
meddelelser om tro, stod og skik o. s. v., tillige give videnskabelige behandlinger af dertil egnede ting. Den sproglige
del vii indeholde sproghistoriske, grammatiske og leksikalske
afhandlinger og bidrag.
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Idet vi overlader en nwrmere droftelse af planen tu l forstkommende generalforsamling, benawrker vi, at vi for tilslutningens skyld ikke vover at foreslå, det årlige bidrag sat hojere
end tu l 3 kroner, for hvilket belob hvert medlem erholder de
af foreningen udgivne skrifter.
Kristiania i Februar 1881.
P. Chr. Asbjernsen
Johan Fritzner
Joh. Storm

Sophus Rugge
1. Aasen
Hans Ross
Moltke Moe
C. R. Unger.

Genom vederbörandes tillmötesgående äro vi i tillfälle att
äfven meddela föreningens stadgar (efter förslag uppsatt i samråd med de öfriga inbjudarne af professor BUGGE):
Vedtwgter for
Foreningen for norske dialekter og folketraditioner.
§ 1. »Foreningen for norske dialekter og folketraditioner»
virker for sit formål forst og fremst ved udgivelse af skrifter.
Den vil rege1m2ssig udgive et hefteskrift, som efter sit idhold vil falde i to afdelinger, en traditionel og en sproglig,
som dog ikke strxngt kan adskilles. Den förste vil, foruden
at meddele selve stoffet: eventyr, sagn, viser, meddelelser om
tro, swd og skik o. s. v., tillige give videnskabelige behandlinger af herunder henhorende mner. Den sproglige del vil
indeholde sproghistoriske, grammatiske og leksikalske afhandlinger og bidrag. Lejlighedsvis vil foreningen udgive andre
skrifter, som kan fremrne dens formål.
Dern2st virker foreningen for kundskab om norske dialekter og folketraditioner ved erhvervelse af medarbejdere og
samlere i by og bygd samt ved afholdelse af moder med foredrag og diskussioner.
§ '2. Ethvert af foreuingens ordentlige medlemmer betaler
et bidrag af 3 kroner årlig. Livsvarigt medlem bliver enhver,
som betaler 40 kroner en gang for alle.
De ordentlige medlemmer erholder alle skrifter, som udgives af foreningen efter deres indtrffldelse. De livsvarige medlemmer erholder tillige de forud for deres indtroedelse udgivne
skrifter, forsåvidt forrådet strxkker til.
§ 3. Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse,
som har sit saede i Kristiania. Den består af 5 medlemmer,
som i tilfeelde af vakanee supplerer sig selv indtil naeste ordentlige generalforsamling. Årlig udtreeder skiftevis de to eller tre
reldste bestyrelsesn3edlemmer; forsåvidt flere har fungeret i
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lige lang tid, afgjor lodtrxkning, hvem der skal udtnede. Be
styrelsesmedlemmerne vaJger af sin egen midte en formand
og en eller to redaktorer. Bestyrelsen samles på formandens
indbydelse så ofte som et af dens medlemmer forlanger det.
En af bestyrelsen antagen kasserer afkegger årligt
regnskab, som efterat vwre revideret af de to dertil valgte
revisorer fremkegges for den meste ordentlige generalforsamling.
I forste halvdel af hvert år holdes i Kristiania efter
offentlig indbydelse fra bestyrelsen en generalforsamling. 1
denne vxlges medlemmer af bestyrelsen og to revisorer, afgives beretning om foreningens virksomhed og fremgang, fremhegges det foregående års regnskab og forhandles forovrigt
om alle de gjenstande, foreningen vedkommende, som af bestyrelsen eller noget andet af foreniugens medlemmer måtte
bringes under diskussion. Der kan også sammenkaldes overordentlige generalforsamlinger, når bestyrelsen finder det hensigtsmwssigt eller när mindst 25 medlemmer forlanger det.
Forandringer i disse vedtffigter kan alene ske i foreningens ordentlige generalforsamling. Forslag tu l sådanne forandringer må fremsa3ttes så betimelig, at de af bestyrelsen kan
bekjendtgjores 1 måned forinden generalforsamlingens afholdelse. For at give beslutninger, som forandrer vedtEegterne,
gyldighed må mindst 25 medlemmer vare tilstede.
Den i forste generalforsamling valgte bestyrelse bestemmer, fra hvad tid foreningen trxder i fuld virksomhed og
kontingent betales.
Föreningen konstituerade sig den 2 april 1881, ock till medlemmar i föreningens styrelse valdes då dialektforskaren IVAR
AASEN, prosten J. FR1TZNER, kand. MOLTKE MOE, stipendiaten
HANS ROSS, professor JOH. STORM. Vid styrelsens första möte
valdes prosten FRITZNER till ordförande ock kand. MOB till
redaktör. Som medredaktör (för den språkliga afdelningen)
invaldes vid ett senare möte prof. JOH. STORM. På mötet då
föreningen konstituerades, valdes till föreningens hedersledamöter forstmester P. CHR. ASBJORNSEN, IVAR AASEN, professor
SOPHUS BUGGE ock biskop JÖRGEN MOE. Föreningen ägde
i slutet af år 1881 det betydliga antalet af mellan 750 ock 800
medlemmar; tidskriften skulle börja utkomma på våren 1882.
Vi tillönska den norska föreningen af hjärtat framgång;
ock vi hoppas, att hon äfven i Sverge skall vinna många vänner.
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Universitets-jubilEeets danske Samfund.
Vi aftrycka här den oss meddelade rundskrifvelse, som innehåller
plan för samfundet samt stadgar:
I Begyndelsen af Juli Maaned 1879 udstedte Biskop Dr.
C. ENGELSTOFT, Professor Dr. V. FAUSBOLL, Grosserer H.
FRITSCHE, Grosserer L. J. GRON, Arkiv-Assistent F. KRARUP,
Cand. jur. H. LINDAHL, Boghandler H. LYNGE, Froken M.
MEINERT Arkivar Dr. 0. NIELSEN, Redaeteur Dr. C. PLOUG,
Boghander C. REITZEL, Cand. jur. JOH. STEENSTRUP, Professor Dr. G. STEPFIENS, Docent Dr. TH. SUNDBY, Landsthingsmand N. TERMANSEN og Froken PAULINE WORM folgende Opfordring:
»Fra Arilds Tid har det danske Modersmaal bestaaet af
en Mxngde Dialekter, der tildels ere uafhangige af det fklles
Skriftsprog. Paa samme Maade have Sverig og Norge hvert
sine Mundarter, der ligesom de danske hvile paa et meget
xldre Grundlag end Sagamaalet, Islandsk. Norge og Sverig
have lwnge kraftigt arbejdet paa at oplyse deres Sprogminder
og Bygdemaal, medens vi her i flere Retninger staa stille, tul
ubodelig Skade for en sand videnskabelig Vurdering af vore
Sprogmindesmxrker. Vd l have ikke faa Lffirde i de senere
Aartier ydet vigtige Bidrag tu l Studiet af Modersmaalet, men
vi staa endnu ved Begyndelsen, idet vi i hoj Grad savne det
Materiale, hvorpaa der kan bygges videre. Som saadant maa
nwvnes Skrifter paa xldre Dansk og Samlinger om vore Mundarter, der nu udviskes med en rivende Fart.
Vi opfordre derfor vore Medborgere, Mxnd og Kvinder,
tul i Forening med os at deltage i Stiftelsen af et Samfund,
som kan vxre et kraftigt Midtpunkt for alle, som fole Forpligtelse lige overfor Modersmaalet, idet det stiller sig som
Formaal at udgive xldre danske Skrifter, skaffe °plysning om
Dialekterne, Sted- og Personnavnene og forberede Udgivelsen
af danske Ordboger for Dialekterne og for'Skriftsproget.
Aarsbidraget sfettes tu l 10 Kr. Desuden haabe vi, at
mange ville stotte vort Formaal ved at indtrxde som livsvarige
Medlemmer, idet de en Gang for alle indbetale 100 Kr., hvilken
Sum indgaar i Samfundets Grundfond. Medlemmerne faa Selskabets Skrifter frit, men disse ville ogsaa blive solgte i Boghandelen tu l forhojet Pris.
Naar 50 Medlemmer ere indmeldte, sammenkaldes de for
at stifte Samfundet, vedtage dets Love og vielge dets Styrelse.
Indmeldelse modtages af enhver af Undertegnede».
Som det var at vente, fandt denne Opfordring saa god
Indgang, at ved Efteraarets Begyndelse over 50 Mxnd og
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Kvinder fra Landets forskjellige Egne havde indmeldt sig som
Medlemmer, deriblandt 10 som livsvarige Medlemmen hvorefter
der kunde skrides tul Indvarslingen af den Forsaraling, paa
hvilken Selskabet skulde stiftes. Efterat et Udvalg af tre
Medlemmer havde forfattet et Udkast tu l Love for Samfundet,
afholdtes den 29 November et Mode, hvortil Indbydelse var
tilstillet hvert enkelt Medlem, og paa hvilket de nedenfor staaende Love efter en lxngere Forhandling bleve vedtagne og
undertegnede Styrelse blef vaIgt. Under Navn af »Uni versa et sJubilxets danske Samfund» er vort Selskab saaledes nu
stiftet og begynder med det nye Aar sit forste Arbejdsaar.
Uden kraftig og almindelig Tilslutning ville vi imedlertid
intet kunne udrette.
Det er ikke nogen Partisag, for hvilken vort Samfund vil
virke; tu l Trods for de Modsxtninger, som ellers kunne skille
os Danske ad, i Kjxrlighed tu l vort Modersmaal, i Ofre for
dets Sag kunne vi sikkert alle modes. Til alle Landsmxnd
og Landsmandinder henvende vi os derfor med en instwndig
Opfordring om at stotte vort Samfund ved talrigt at inmelde
sig som dets Medlemmer — eller ved storre og mindre Pengebidrag.
Idet det er sat som Formaal for Samfundet at udbrede og
bevare Kundskaben om det danske Sprog, dets Almuesmaal,
dets Bygning og Historie, er det anvist det en vid Mark for
dets Virksomhed og stulet det en Ma3ngde Opgaver. At give
en i det enkelte gaaende Fortegnelse over disse vilde fore for
vidt, vi skulle derfor kun inskrxnke os tu at anfore saadanne
Arbej der, som vi uden dermed at ville tilsidesxtte andre kunde
onske swrligt at fremme. Saaledes Ordboger eller Samlinger
tu l saadanne over et enkelt eller flere af Almuesmaalene i
Landets forskjellige Egne, Fortwffinger i Altnuesmaalene, Ordboger over storre eller mindre Perioder af det xldre danske
Skriftsprog og endelig Udgaver af reldre danske Skrifter, dels
forst og fremmest saadanne, som ej endnu ere udgivne, f. Ex.
Rimkroniken i Stokholmerhaandskriftet, Legender, Dyrerimene,
den gamle danske Bearbejdelse af Folkebogen om Alexander
Magnus, dels ogsaa saadanne, der hidtil ikke ere udgivne fuldstwndigt, som den xldste danske Bibeloversrettelse, Grinderslevhaandskriftet og Povl Helgesens Skrifter, dels endelig saadanne, som nu kun haves bevarede i sjeldne og ikke let tilgxngelige Udgaver eller i unike Exemplaren
Hvilket og hvormeget af dette og af livad der ellen falder
indenfor Formaalets Omraade Samfundet vil se sig istand tul
at eye sine Medlemmer i Hxnde, vil jo nxrmest afhaenge af
hvilke Arbejder der tu l enhver Tid haves fxrdige og tilbydes
Samfundet tu l Udgivelse. Vi infordre derfor Alle, der have
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Bidrag, storre eller mindre, som egne sig til Udgivelse for Samfundet, eller eje ffildre danske Skrifter i Haandskrift eller i
unike Exemplaren til at stille disse til Samfundets Raadkhed.
Selv mindre og helt smaa Bidrag vii Samfundets Styrelse gjerne
modtage. Disse ville nemlig kunne faa Plads i de Hefter med
Blandinger, som det er vor Agt at lade udgaa til saadanne
Tider, hvor der ikke foreligger noget storre til Udgivelse egnet
Arbejde. Vi forberede for Tiden et saadant Hefte, der i Lobet
af det kornmende Aar vii blive Medlemmerne tilstillet.
Kjobenhavn, December 1879.
Styrelsen for Universitets-Jubileets danske Samfund
E. Collin
Etatsraad, Styrelsens Formand

C. J. Brandt
Pr.est

e

J. G. E. Kok

0. Nielsen.

V. Saaby

Prmst

Arkivar, Dr. phil.

Ctunl. phil.

S. Birket Smith

G. Stephens

Kgl. Haandbibliothekar

Professor, Dr. phil.

Samfundets Skatmester er Boghandler C. REITZEL.
Sekretxr er Bibliotheks-Assistent C. WEEKE. Mr.
Norre Sogade 29. Kbhvn. K.

Love for Universitets-Jubilmets danske Samfund.
Universitets-Jubiloeets danske Samfund har til Formaal at udbrede oe bevare Kundskaben om det danske Sprog,
dets Almuesmaal, bdets Bygning og Historie. Det virker til
dette Ojemed ved at udgive Ordboger om det 2eldre og nyere
danske Skriftsprog og over de danske Almuesmaal, Samlinger
af Person- og Stednavne, Tldre danske Skrifter, Sprogprover
og grammatiske og sproghistoriske Arbejder angaaende Skriftsproget og Almuesmaalene.
Samfundets Styrelse bestaar af 7 i Kjobenhavn bosatte Medlemmen Hvert andet Aar afgaa skiftevis 4 og 3
Medlemmen hvilke dog kunne gjenvxlges.
Valg paa nye Medlemmer af Styrelsen foregaar paa Samfundets Aarsmode der afholdes i April Maaned.
Styrelsen vslger selv af sin Midte Samfundets Formand
og antager en Sekreher til Besorgelse af Brevvexling og ovrige
lobende Forretninger. Sekretwens aarlige Lon fastsgettes finge
Gang af Styrelsen, senere af Samfundet paa Aarsmodet.
Styrelsen afgjor, hvilke Skrifter der skulle udgives,
og forestaar Udgivelsen af dem.
Paa Aarsmodet afgiver Styrelsen Beretning om det forlobne Aars Virksomhed og afixgger Regnskab. Forslag fra
3
Sv. lancIsm.
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Samfundets Medlemmer kunne komme under Forhandling paa
dette Mode, naar de indgives juden Februar Maaneds Udgang.
Det aarlige Bidrag er 10 Kroner, der opkrxves med
5 Kroner hvert Halvaar; enhver, der en Gang for alle indbetaler 100 Kroner, hvilket Belob indgaar i .Samfundets Grundfond, bliver optaget som livsvarigt Medlem af Samfundet.
Ethvert Medlem faar alle de Skrifter, der efter dets Indtroedelse blive udgivne af Samfundet.
Samfundets Skrifter sxlges i Boghandlen, dog tul en
forhojet Pris.
Samfundet har börjat sin värksamhet med utgifvandet af hittils två
häften af KALKARS gammaldanska ordbok, vidare Jydske tingsvidner (af 0.
NIELSEN) samt Sand Peders trende dotre. I sammanhang med en kort
redogörelse för danska ock norska föreningars ock tidskrifters värksamhet
för dialektologi ock folkliteratur, som vi med snaraste skola lemna, ämna
vi återkomma till dessa skrifter.

Från Finnland.
Följande notiser torde kunna intressera tidskriftens läsare:
Pastor E. KORSSTRÖM, lektor i religion ock svenska språket
vid Ekenäs folkskolelärarinneseminarium, är sedan ett par är
sysselsatt med en beskrifning öfver Nagu socken i Åbo län.
Synnerlig uppmärksamhet skall därvid egnas dialektbeskrifningen. Som pastor K. är mycket musikalisk, är det hans
afsikt att redogöra äfven för tonhöjdsförhållandena i målet,
jämförda med så väl den i Sverge som den hos oss allmännast
talade högsvenskans.
Nyländska studentafdelningen i Helsingfors förbereder utgifvandet häftevis (under titel Nyland) af sina ansenliga
samlingar af nyländska sagor, visor, gåtor, ordstäf, skildringar
af seder, bruk, vidskepelse En. m. En redaktionskomM är
tillsatt, hvari undertecknad åtagit sig ordförandeskapet. Samma
afdelning har af Kiseleffska donationsfondens räntemedel (utg.
4,700 mark för år) gifvit reseunderstöd åt stud. KARL LINDSTRÖM för dialektforskningar i Esbo socken (3-4000 iv.,
mell. Nyland) ock åt stud. K. H. HENRIKSSON-BAGGE för insamling af dialektord, sagor m. m. i Pernå socken (6000 iv.,
östra Nyland).
Af svensk-österbottniska studd. äro två stipendier anslagna för likartade samlingars värkställande i svenska socknar
i Vasa län. — 1 finska fornminnesföreningens tidskrift, 5:e h.,
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tryckes en uppsats Folktro och plägseder i mellersta Österbotten
af Z. S. [vår l'andsmålsförenings f. d. sekreterare, fil. kand.
Z. SCHALIN].
Bland eleverna vid Ny-Karleby svenska folkskollärareseminarium (mest bondsöner från svenska socknar i Vasa län,
men äfven nylänningar ock ålänningar) har på initiativ af folkskolläraren A. NYBY bildats en svensk landsmålsförening. Vid
Ekenäs seminarium söker ofvannämde lektor KORSSTRÖM få
en dylik till stånd, enligt mig meddelad underrättelse.
Ett sällskap benämdt »Svenska folkskolans vänner» ock
redan räknande ett stort antal antecknade medlemmar i alla
svenska delar af Finnland har nyss fått sina stadgar af öfverheten stadfästa. Afsikten är att främja upplysningen bland
landets svenska allmoge genom både skolor ock skrifter.
Helsingfors, maj 1882.
A. FREUDENTFIAL.

En holländsk tidskrift för landsmål.
Holland äger från ock med 1882 ett eget periodiskt organ för
dialektologi med titel Onze volkstaal (vårt folkspråk). Tidskriftens
subskriptionsinbjudning lyder — med uteletnnande af exemplen — i
öfversättning sålunda:
Medan språkvetenskapen, som hufvudsakligen undersöker språket i
skrifna ock trykta arbeten, dagligen med jättesteg går framåt, är undersökningen af den språkskatt, som lefver i folkets mun i vårt fädernesland,
ännu obetydlig, till stor skada för språkforskarne, som just ur de olika•
munarterna kunna lära känna språkets utveckling.
England har sin Dialect society med ganska förträffliga skrifter ock
sina ordböcker för de olika munarterna, så väl som för eant ock slang;
Frankrike har utmärkta ordlistor ock språkläror för olika dialekter ock
olika dietionnaires de l'argot; i Tyskland äro talrika föreningar i samma
anda som Verein fiir niederdeutsche sprachforschung ock Verein far
Siebenbargische landeskande ifrigt värksaturna att åt eftervården bevara
hvatje företeelse i landsmålet.
Utom i Friesland, där man med mycken ifver arbetat på språket,
hafva vi i norra delen af vårt språkområde gjort föga mer än samlat spridda
bidrag utan bestämd plan, ännu mindre än i södern, som i de Bos
Idiotikon äger en skatt, hvilken ej kan nog värderas.
Blott kort tid ännu kunna vi arbeta på uppsökandet af de rika
skatterna af kvarlefvor från frankiska ock saxiska dialekterna: i samma
mon som samfärdsmedlen ökas, försvinner det egendomliga, det betecknande i folkspråket, hvarje järnväg tillintetgör en del af vår vilda flora
ock ett del af vår språkskatt från tidigare århundraden.
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För att kunna med kraft börja arbetet, medan ännu tid är, skola
vi med understöd ock medvärkan af prof. dr. P. J. COSIJN i Leiden, dr.
J. H. GALLEE i Utrecht, prof. dr. J. F. J. HEREMANS i Gent, prof. dr.
H. KERN i Leiden, prof. B. SYMONS i Groningen ock J. BECKERING
VINCKERS i Kampen inom kort börja utgifva

VÅRT FOLKSPRÅK,
tidskrift
egnad åt studiet af de nederländska munarterna,
som skall lägga grunden till en allmän nederländsk dialektordbok.
Tidskriften skall innehålla:
Listor på folkmålet tillhörande ord, uttryck, talesätt ock ordspråk.
Dit räknas också sådana ord som, ehuruväl allmänt i bruk, dock ej
höra till det vanliga tal- ock skriftspråket.
Listor på ord i bruk inom enskilda yrken eller hos en särskild klass
af människor, som studenter, militärer o. s. v. — vare sig uteslutande eller i en annan betydelse än det vanliga tal- ock skriftspråket tillerkänner dem; så vidt möjligt med deras historia.
Uppgifter om ord brukliga i enskilda landsdelar i en annan än den
vanliga betydelsen.
Uppgifter om afvikelser i grammatik ock uttal, t. ex. olikhet i genus,
förlust af -t i 3 sing. pres. indik. ock ge- i partie. pass., utelemnande af h före vokal ock förekomst af detta ljud i ord utan h,
utbyte af samma konsonant mot g, olika vokal i sing. ock plur.
imperat. af en del starka verb. Alt dylikt är för visso ingen betydelselös företehlse.
Hänvisning till identiska ord i äldre ock nyare germaniska språk
eller munarter.
Etymologien för dialektord, för så vidt den med tillräcklig säkerhet
kan angifvas.
Uppgift på ordlistor, grarnmatikor o. dyl., som kunna vara af värde
för studiet af våra munarter eller också tarfva fullständigande eller
rättelse.
Livad sista punkten angår, kunna vi också meddela, att hr Louis
D. PETIT, konservator vid universitetet i Leiden, har förklarat sig beredd
att åtaga sig arbetet med den bibliografiska afdelningen.
Vi ställa ett allvarligt upprop till våra landsmäns goda vilja ock
bedja särskildt om Ert värderade understöd ock Er omistliga hjälp för
insamling af alt egendomligt, som kvarlefver i språket i Er hemort eller
i en' eller annan anstalt — hvarje märkvärdighet om än aldrig så obetydlig, hvarje ord om än aldrig så litet afvikande har för oss värde,
ock dess meddelande skall af oss tacksamt mottagas.
Så vidt man begär det, äro vi gärna beredda att fullständigt ersätta kostnaden för åstadkommandet af listor, afskrifter eller utdrag, så
vidt man vi1& låta det ske genom vår bemedling. Originalen gå na-
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turligtvis oskadade till baka till afsändaren. Tils vidare skulle vi redan
vara Er mycket förbundna, om ni ville genom subskription bidraga till
att möjliggöra utgifvandet ock genom att teckna Ert namn på subskriptionslistan visa, att företaget åtnjuter Ert gillande ock finner stöd i Er
rekommendation.
Priset för fyra nummer belöper sig till fem gulden, hvilket belopp
nedsättes till fyra gulden för subskribenter på NOORD EN ZU1D, taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden.
Vi utbedja oss skyndsamt insändande af Ert svar ock skola därefter,
så vidt ni önskar det, sända en plan med anvisningar, hvarefter Era
anteckningar öfver det lefvande folkspråket lämpligen kunna inrättas.
Med en trängande maning till Ert ofta visade intresse för fosterländskt språk ock vetenskap
högaktningsfult
TACO H. DE BEER.
Utgifvarens adress är 83. P. C. Booftstraat, Amsterdam; tidskriftens förläggare Blom & Olivierse, Culemborg. Tidskriftens första
häfte lär vara utkommet, men har ej ännu kommit oss till handa.
Det är glädjande ock märkligt, att små länder, sådana som Holland,
Sverge ock Norge, hafva råd att bestå sig med särskilda tidskrifter för
dialektologi (medan Tyskland, språkvetenskapens egentliga hemland, ej äger
något organ mera uteslutande egnadt åt denna viktiga vetenskapsgren).
Kanske var det oförsiktigt af vår holländska kollega att gifva sig ett
så inskränkt program. Vi hålla före, att tidskriften skulle kunna påräkna en större läsarekrets ock dess bestånd så till vida vara mera tryggadt, om hon äfven upptoge den med folkmålen nära förbundna folkliteraturen i dess olika arter, såsom vår svenska ock äfven den väntade
norska tidskriften göra. För öfrigt skulle vi vilja anmärka, att idio tik a ,
som blott insamla det från skriftspråket afvikande, ej mera motsvara
vetenskapens kraf eller kunna anses som tidsenliga. Livar sak för sig
— ock dialekterna förtjäna att behandlas som själfstä,ndiga språkorganismer, måste så behandlas, om man skall rätt förstå dem ock studiet
af dem skall vara rätt fruktbringande för vetenskapen i det hela. Det
blir annars lätt kuriositetsjakt, i alla händelser »disjecta membra». Hvad
som gäller om det slags ordbok, som kallas idiotikon, gäller också om
grammatiska iakttagelser i den form som nr 4 i tidskriftens program
antyder. Under arbetets fortgång skall man förmodligen snart komma
ifrån den nu anmärkte, något föråldrade ståndpunkten ock vinna en
friare öfversikt af ämnet, så mycket mer som tidskriften bland sina
medarbetare räknar Hollands förnämsta språkforskare. — Vår svenska
tidskrift står i bytesförbindelse med Onze volkstaal, ock vi skola med
mycket intresse följa dess värksamhet.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.

En schweizisk landsmålsförening.
Med titeln Sociöté des patois v a udois bildade sig den 1 juni 1878 i
Lausanne en förening af personer från de mest skilda delar af kanton
Waadt för undersökning af landets folkmål. Ett af församlingen valdt utskott utsåg till president professor DIIPEREEX i Lausanne, uppgjorde statuter
ock beslöt att grundlägga en tidskrift. Första numret af denna, Journal
des patois ro man ds , innehåller på 4 sidor 4:o sällskapets statuter; förteckning öfver medlemmarne, 157 till antalet; förslag till arbetssätt; referat af
Ayer's Introd. å l'aude des dial. du pays romand, samt några anekdoter
på folkmål. Sällskapet skall icke blott samla det för åstadkommande af
en utförlig ordbok för Waadts folkmål nödiga språkliga materialet, utan
också bringa till stånd en samling af de ännu befintliga kvarlefvorna af
gammal folkpoesi, åfvensom alla i folkets mun ännu lefvande ordspråk,
tänkespråk o. s. v. Herr DENEREAZ föreslår i tidskriften att på så många
ställen som möjligt inrätta underafdelningar af sällskapet, hvilkas medlemmar skulle göra till sin uppgift att på sin hemorts mål så allsidigt ock
uttömmande som möjligt besvara en rad bestämda frågor, med upptagande
af alla till ämnet hörande talesätt ock stående vändningar. På detta sätt
skulle en efter föremål (familj, bostad, åkerbruk, skola o. s. v.) systematiskt
ordnad ordbok uppstå (H. Breymann i Litteraturbl. f. germ. o. rom. philol.
v. Behaghel u. Neumann. 1880, s. 270 f.).
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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 ofvannärnda 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 livar 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; Fonetiska studier), Amanuensen K. BoHLIN (Folktoner
från Jämtland), Amanuensen A. BONDESON (Halländska sagor ock sägner),
Fil. kand. V. OARLHEIM-GYLLENSKIÖLD (Folkmelodier), 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), Lärovärksadjunkten K. A. HAGSON (Ljud- ock formlära för e-målet i Östergötland), Chargé d'affaires G. 0. HYLTEN-CAVALLIUS (Värends ordbok;
Sagor ock sägner från olika landskap utom Småland; Gåtor ock spörsmål
från Värend), 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 de svenska
landsmålens språkljud utom landsmålsalfabetet), Professor A. TH. ' LYSANDER (Sagojäinförelser), Fil. kand. J. NORDLANDER (Ordbok öfver Muitråmålet i Angermanland; Ordbok öfver härjedalskan; Åldra ock yngre
norrländska personnamn; Hexprocesserna i Ångermanland), Docenten A.
NOREEN (Ordlista öfver dalmålet; Gram matikor för dalmålen), Fil. kand.
N. OLSEN' (Luggudeinålets ljudlära; Om verbalböjningen i nordvästra Skånes
landsmål), Hemmansägaren P. PETERSSON (Ordbok öfver norra Hallands

folkmål), Fil. stud. A. RAMM (Folkmelodier), Lektor J. 0. I. RANCHEN
(Svenska folksagor från Österbotten), Docenten A. SCHAGERSTRÖM (Vätömålet i Roslagen), Fil. stud. E. SvErisibt (Sagor från Emådalen), Doktor F. UNANDER (Ordbok för västerbottniskan ; Bomärken), Docenten H.
A. VENDELL (Runömålets ljud- ock formlära samt ordbok; Sagor, visor,
gåtor m. ra. från Estland; Ordlista öfver Nargörnålet), Med. kand. V.
VENNSTRÖM (Upplandsbistorier); 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 folkmål från
1600- ock 1700-talen otntrykta med kommentarier. I en särskild serie
skola som bihang till tidskriften kunnas äldre blott i handskrift eller
sällsyntare tryck tillgängliga arbeten på eller om folktnål, ock skola vi
under år 1882 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 börjar i årgången 1881, användes ett lättare beteckningssätt, i hvilket utom det vanliga alfabetets bokstäfver ur landsmålsalfabetet blott tecknen B, ock Q intagas.
Samma s. k. grofva beteckning kommer äfven annars, till utgifvares ock
läsares bekvämlighet, att i vidsträkt mon användas för sammanhängande
texter på landsmål. Genom dessa olika åtgärder torde livarje farhåga
för att tidskriftens innehåll skall vara för den ()lärde mindre njutbart,
vara förebygd.
Från ock med 1881 utlemnas de större uppsatserna 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, 1882. Kongl. Boktryckeriet.

