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Förord.
Efterföljande uppsats stöder sig uteslutande på egna anteckningar, gjorda sommaren 1881 vid Arholma lotsplats efter
muntliga uppgifter af kronolotsen MATIAS AHLMAN, född på
Arholma, ock hans hustru MARIA ÄHLMAN, född på Björkö;
de enstaka notiserna från grannsocknarna förskrifva sig från
Tjockö i Rådmansö, Landa by i Bro ock, hvad Väddö beträffar, • från en nftmera på Arholma bosatt gammal Väddöbo.
En väsentlig olikhet mellan NOREENS dialektafhandlingar,
i hvilka jag för öfrigt haft utmärkta förebilder, ock dessa
upplysningar är frånvaron hos de senare af en fysiologisk
redogörelse för målets språkljud. Detta beror dels därpå, att
jag saknar nödig öfning i att på andra iakttaga ljudens bildningssätt, dels därpå, att jag icke ansett mig böra draga några
slutsatser af det sätt, hvarpå jag själf bildar ljuden, då jag
söker efterhärma målets uttal.. Jag kan således hvarken påstå
eller förneka, att målets ljud med afseende på bildningssättet
äga rätt att betecknas med nedan använda typer; men att de
på örat göra samma intryck, som landsmålsalfabetets skapare
med dessa typer velat beteckna, tror jag mig kunna försäkra,
särskildt med stöd af de resultat, hvartill docenterna LUNDELL
ock NOREEN kommit vid de undersökningar, de benäget anstält med ett par studenter från Bro ock Frötuna, bägge grannsocknar till Vätö.
Vid behandlingen af mitt material har jag, så ofta jag
kunnat, meddelat citat ur den svenska medeltidsliteraturen, så
vida de' icke redan finnas anmärkta hos SCHLYTER, RYDQVIST eller RIETZ. Allmänt kända ordböcker ock dialekt-
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afhandlingar har jag undvikit att citera, så snart jag ansett,
att den sakkunnige utan dylik fingervisning måste inse anledningen till målets från riksspråket afvikande former. Genom
detta förfarande har min uppsats delvis fått utseendet af en
materialsamling snarare än af ett bearbetadt material, men
jag har därigenom vunnit fördelen att så litet som möjligt inkräkta på ett dyrbart utrymme.
Uppsala i februari 1882.

Ur ljudläran.
Vokaler.
Målet äger följande 17 vokaler:
o, u, u ock a.
i, i, y, y, e, a, a, a, a, 0, 8, 0,
I fråga om dessas närmare bestämning, så vidt sådan kan
ske med blotta örat, märkes att:
i ock y äro tämligen slutna, så att äfven tecknen i ock y för
dessa ljud skulle kunnat användas;
a är som kort tämligen öppet ock sålunda närmar sig till ce;
o är tämligen öppet (med dragning åt 69;
a är en reducerad vokal i vissa korta slutstafvelser med medelstark eller svag tonvikt ock för örat påminner om a (med
någon dragning åt ö).
Af vokalerna äro i, y, e, a, e, u alltid långa; z, y, a, 8,
vi, a alltid korta; a, a, o,
o än långa än korta.
Därjämte har målet en diftong zq, samt en förbindelse af
halfvokal ock vokal nämligen g,.

2.
i motsvarar regelbundet rspr. långa i, t. ex. va vi,
ni ni, dika dike, svin svin, kvida kvida, vitna hvitna.
i motsvarar rspr. korta i i lim lim, lima limma,
grima grimma, ilma rimma, strima strimma, svima svimma,
tima timme (men H« imma, sima simma, ti'mår timmer), samt
i tistd tistel, isnas hisna 1 etpra april ock de fem. pronominalformerna mi min, da din, si sin.
I) NOMEN har i Fåröm. § 73 framstält den åsikten, att rspr. hisna
förlorat ett k, som är bevaradt ock står på sin ursprungliga plats i
fåröm. håiskna, men i fryksdalskans hiAs'n genom metatesis trädt
framför s: Senare har N. i Sv. landsm. I. 13, s. 48, 49 öfvergifvit
denna ståndpunkt ock i stället slutit sig till A. KOCK, SOM i Bidr. t. sv.
etym. s. 14, 15 fattar ks såsom den äldre, sk såsom den yngre konso-
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i motsvarar rspr. e i tey'dtgar tvetydig, tri 'tre,
/koli ekorre, si se, mir (äfven nvo,r) mer, trtk (äfven »nk,
yirkår) Erik, sQ351,9t solsken (men j'an om ljussken, eldsken),
smta smedja, absint hackspett, Ofttar ogen, 21 (biform till JO
f. en, tigN tegel; så äfven i 86110 (folketym.) servett'.
i motsvarar rspr. ä i ti.gZa (biform till kagZa) kägla
ock Fira päron.'
t motsvarar rspr. jä i thra tjära. Jag trör icke, att
man bör anse i i detta ord för en kvarlefva af den obrutna
vokalen, dels därför, att man icke kan finna någon rimlig
anledning, hvarför det ursprungliga obrutna e i detta ord skulle
öfvergå till g, dels på grund af en annan i målet förekommande form af samma ord, nämligen tt4ra. Detta bör säkerligen förklaras på samma sätt som fdår fjäder, f8tkna förtjäna, där 14, ej kan vara annat än en yngre form af fsv. ja,
ice, i hvilka hufvudtonen älst låg på den första vokalen (jfr
LIND, Rim och verslemn. s. 21, 43); slutligen hopsmälte q, till
i såsom i de ofvannämda
ink af de äldre mw,
hvilkas ia, ag, är den regelbundna motsvarigheten till fsv. långt
slutet e (se nedan § 91.). I spg1 n. spjäle kan t däremot bero
på att ordet möjligen är ja-stam.
i motsvarar rspr. y i Inra byrå.
t.

ean

t motsvarar regelbundet rspr. korta i, t. ex. vtiet vb vilja,
irigen, nta inte, gtk gick, mtnst minst, tnspakt6r inspektor.

nantställningen. Denna uppfattning stöder sig likväl på tämligen svaga
skäl; den enda af K. anförda analogien, det d. huske, bevisar icke
mycket på svensk språkgrund, där åtskilliga tecken tvärtom tyda på att
sk är äldre än ks. Så är t. ex. afgjordt fallet i neutr. bekst af adj.
besk, en form som möter i flere nysv. dialekter (se Rydqv. IV, s. 455;
UPMARK, Folkspr. i Södertörn s. 15; MUN, Ordbok öfver Sörbygdm. s. 8);
ock att denna metatesis är tillräckligt gammal att förklara det af K.
från år 1649 anförda hisna, synes af fsv. best, össte (Rydqv. IV, s.
455) ock friikxt friskt (Legend. I, 360: 25 cod. C); däremot har jag
ingenstädes upptäkt något sv. exempel på en metatesis i motsatt riktning. Det förtjänar också framhållas, att norska dialekter, som väl känna
ks för sk men ej sk för ks (Aas. Gr. s. 118), hafva adj. heskjeleg,
heiskjeleg (Aas. Ordb. s. 288).
1) 1 Bro äfven ragfra regera, bag fra begära (jfr §§ 27 ock 32 b).

II. 4

VOKALER: 2,

y.

1, motsvarar rspr. långa i i dgna dit.
motsvarar rspr. e i nnia mellan, va f. vecka,
nmsa remsa, bn'sVlja bresilja, nydra (jämte raidra) regera,
föra väsen, fl'bara'n (jämte faara'n) februari, samt i ultima
af arml härfvel, tistg t4stel.
motsvarar rspr. ö i antepenultima ock rspr. a i
ultima af ordet rnit'Abst i uttr. takar fltit'clast tackar ödmjukast.
växlar med n i supinum af 1:a klassens starka
verb på grund af inflytande från infinitiven, t. ex. Unda-bunda
bundit, dr49-druka druckit.
har fallit i iårkår Erik.
y.
y motsvarar regelbundet rspr. långa y, t. ex. ngår ny,
drypa drypa, yval hyfvel, byn byn, best. sg. af by, nysa nysa.
y motsvarar rspr. korta y i tstår tyst, lysta lyssna.
y motsvarar rspr. ö i stryya strö samt i ygla ögla,
gyra göra, hyra köra, sho/ skörd; hit hör ock närmast yva
kväfva (jfr Med. Bib. I. 83: 10 nidherköffdh).
y motsvarar rspr. i i tvy tvi, myt (jämte mg/) mil,
klyva klifva, stydal stil.
y motsvarar rspr. ju i tyv (jämte jyyv) tjuf, tyva
tjufva. Det första ordet synes på 1600- ock 1700-talen ha
tillhört det vårdade skriftspråket; sålunda träffar man sammansättningen tyfurehand i COLUMBI Ordeskötsel s. 16, ock i
IFIREs dialektlexikon förekommer plur. tyfvar s. 167 (under
ordet spjoga). Det ursprungliga ju öfvergick troligen först till
yu, hvarefter det obetonade u så småningom eliderades (jfr
§ 6).
Tvärtom har målet itc, ya i tre ord, där rspr. har y, nämligen nipa nypa, njtkpa nypon ock shflogår skygg.
y motsvarar rspr. jö i byn (jämte bygg) björn, fyl
(jämte fy,g) fjöl ock my3 (jämte mygZ) Mjöl. Det i, hvaraf y
i dessa ord närmast uppkommit, kan, hvad byg beträffar, vara
den i-omljudda rotvokalen, men måste i fy l ock my vara en
kvarlefva af äldre brytningsdiftonger la eller iö (jfr § 6); på
sådant sätt får man också en naturlig förklaring af »det tjocka»
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Z, som eljest enligt målets ljudlagar icke bör förekomma efter
y. Tvärtom träffas jo för rspr. y eller ö i Ajorba kyrka, Dob
(jämte fsot) fyrtio.'
y har i stället för rspr. u ur infinitiven inträngt
i supinum i några af 5:te klassens starka verb, t. ex. bryta
brutit, flyga flugit.

y motsvarar regelbundet rspr. korta y, t. ex. ryg
rygg, nylsal nyckel, styrka styrka, yrka yrke, fyrk fyrk.
yo motsvarar rspr. ö i fytt» fyrtio samt i shyt skört,
ygka ömka. Hit hör också möjligen zda kela med, hålla med
någon; det stode då för äldre gyla ock vore samma ord som
no. 'dela (Aas. Ordb. s. 224).
y motsvarar rspr. i i ly'vsty'lca lifstycke, klyva (jfr
Birg. Upp. IV, 263: 17 klyppir) klippa, skryndg skrinda, sprygia
springa (men spnea vb springa), bysta (jämte blsta) kista.
Hit hör också blykst n. synförmåga (men bhkst blixt), blyksta
blinka med ögonen (men blIksta blixtra), kryg/a f. ring, rundel
(men knyla kringla, bröd), kry'glaga'r cirkel- eller spiralformad.
y motsvarar rspr. jö i byrk (jämte byork) björk,
att uppfatta på samma sätt som fy, my/ (jfr § 19).
e.

På denna vokal känner jag endast fyra säkra exempel:
el häl, pe/a pärla, mela märla ock Mia kärl. Möjligen finnes
samma ljud också i spela spela, sela sele, ye/a gäla, 5l människosjäl ock ve,gfe/ vägskäl, men jag vågar icke bestämdt
afgöra det. I annat fall är deras vokal a, hvilken är målets'
vanliga motsvarighet till rspr. e- ock ä-ljud.
a.

G, a motsvara regelbundet rspr. e-ljud, då detta motsvarar fsv. kort i, e, t. ex. fåna fena, såna f. sena, 'anm
1) Från Bro har jag dessutom styorka styrka, frark fyrk ock
'orka yrke (jfr § 21).

II. 4

VOKALER:

y), e, a.

9

genom, mGna medan, tG,n tenn, sGd sed, 10 m. ock n. led,
ndflår ned, 44år pron. eder, bGt bett, stGga stege, skål
segel, spG.gal spegel, lgva lefva, lan), lem, yav skepp, samt
i obetonade fdrstafvelser, t. ex. amt emot, bat4rn betalning,
be,fighgar beskedlig, raydra (jämte rixira) regera, jav4r gevär,
iamignar gemen, yanardd general, jaså gesäll, cimalgkan angelägen.
Särskildt anmärkningsvärda äro Gd ed, Gsr hes, vgta hvete,
an obest. art. en, agkam enkom, frasta fresta, där man (enligt
§ 91, 96) kunde vänta 1,G, ?•a.
G, a motsvara också regelbundet rspr. ä-ljud, t. ex.
Gta äta, mgta mäta, r4tår rät, sktår slät, sG.d säd, glgda glädja,
lgsa läsa, ngsa näsa, rgv räf, aval häfvel, nGva näfve, kr va vb
kräfva, vgpl2p väpling, leka läka (om båtar o. d.), vrgka vräka,
sG,g imper. säg, vgg väg, vg,ga väga, svage.,,ska svägerska, fG fä,
människosjäl, vgg5g1 vägskäl, vG4 väl, bra
trG trä, knG knä,
bära, §Gra skära, svgra svära, bayg,ra begära, bgr n. bär, pir
n. skär, gra n. ärr, Gr här, dr där, IsGr kär, ng,- prep. när,
hos, ng,ra nära, lgra lära, 14,clår lärd, svGc/ svärd, vgi m. värd;
mata mätte, sata sättä, rat rätt, jula gädda, bals bäck, Mals
bläck (järnbläck ock skrifbläck), stralsa sträcka, ag ägg (fogelock knif-), vag vägg, jaa gälla, valp välja, mixt sälja, mast mest,
Pasta flesta, samt sklast läst, båskår besk, alsa hälsa, i hvilka
tre sistnämda man möjligen kunde vänta a (jfr § 96).
G, a motsvara rspr. ii 5m n. skimmer, gZGma glimma,
mg mig, dgg dig, sgg sig, man min (jfr ARWIDSSON Handl. t.
uppl. af Finl. häfder II, s. 86 menn.e, III s. 64 set; Legend. III,
329: 13 meth), dan din, san, sin, tal till, fa,k fick, lalsa likväl,
baka (jämte bhgka) blinka, titta i smyg.'
G, a motsvara rspr. a i grGn gran (G har kommit
ur en nu förlorad pluralform gr4når analog med no. gren'r
Aas. Ordb. s. 237; däremot iglgran, lån från rspr.), lasa lassa,
sågktår sank, sata satte, glada gladde.
G, motsvarar rspr. å i braska brådska (jfr Birg. Upp.
II, 171: 30 bräzska, Med. Bib. II, 62: 29 brädzska).
a motsvarar rspr. ö fånstår fönster.

m

1)

1' Bro äfven manst minst (jfr § 8).
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§ 32. a) a, a motsvara regelbundet rspr. ä-ljud före Z, t.
ex. 5ca m. själ (djuret), j'aZ n. skäl, orsak, j'aZa stjäla, Lse_da
tjäle, fjahg fjärding, vaZå best. sing. världen, f färd i effa
högfärd, dgfrZagar högfärdig, åndafffi slut, and8f4Z 2:dra gången
(jfr dock vaZ väl § 27), fak stjälk, av älf, aj älg, bjeaka
bjälke, j sj aZka kälke, bak bälg, jaZpa hjälpa, yavår själf,.
inälfvor, svaja svälja, sakia (jämte salja) sälja, vaZya
(jämte valja) välja, ta» Telje.
a motsvarar stundom rspr. långa ä (jfr § 27), a regelbundet dess korta ä-ljud före r, g, t, / ock es: mar märr,
båsva'r besvär, ruka regera, 'an, järn, jaga gärna, bana m.
nötkä.rne, bena f. smörkärna, 5aga stjärna, fjacia fjärde, jårvår
djärf, bar käring, bara kärra, bar kärr, iårgaga'r ergig,
vark m. värk, vark n. värk, vrirb värre, varpa värpa, varma
värme, svarja svärja (jfr svGra § 27), sark ark, marka märka,
barg bärg, ara herre, f8cletrv fördärf, barga bärga, rädda, narma
adv. nära, arva härfla, n herrn (vid tilltal), jata hjärta, stjat
stjärt, tvat tvärt, map märkte, at ärta, at xg hertig, ja,5 gers,
v.a,y vers, vant dvärgsnät, spindelväf, fekskår färsk, §atsdnt
sergeant, vasaratri vasserratre.
a, a motsvara rspr. ä-ljud i följande enstaka ord: »val 1.
jciv81 djäfvul, Ovatå helvete, naj nej, rådår rädd, grada grädde,
skrådara' skräddare, salvit servett, absalvkra observera.
§ 33. 4, a motsvara rspr. e-ljud i staZ stel, stafria stelna,
tafr, teln, Orka' kyrkoherde.
§ 34. a motsvarar rspr. å i val våld i uttr. f8r gin
samt i bab m. bobba.
§ 35. a motsvarar äldre ö i rav f. anus.
§ 36. a) a motsvarar ofta rspr. långa a före Z, a regelbundet
rspr. korta a före Z, 1: tak tala, batea betala, sv4Za svala,
tipsa'Za Uppsala, ria'Za Riala, ,2qr, aln, vga'ntar valhändt (däremot g bibehållet i ta Z tal, smqZ smal, svg4 sval, c_dhal, gcAZa
gala, ciftavcaa aftonvard); lady kalf, ålvår halt, vaZp valp, aZka
halka, smaka svalka, as hals, Om halm, veamar vadmal, gal
gall, fa fall, fala falla, stal stall, Ul?r kall, tal tall, va/ 'gräsvall,
ala alla, alx0p 1. altdpa allihopa, ala hallon, salt salt, galt galt.

II. 4

VOKALER:

a.
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a motsvarar ofta rspr. långa a före r, a regelbundet
kar karl, var pron. hvar, ara hare,
dess korta a före r, t,
vara vara (däremot är a bibebarhufvad,
bårs'vda
bara bara,
bar,
naken,
var
pret.
var, sngr snar, Nar klar,
hållet i bgr
-bar, t. ex. panbar, rysvb
fara,
adj.-ändelsen
mar träsk, fara
n , t. ex. gan garn, kvan
februari,
samt
äfven
före
bar, ft'bara'n
varg varg, mårgri'at
årgår
arg,
kvarn, ban barn, ftan flarn);
park
park, mark mark,
Margret, stårkår stark, bark bark,
kvarka,
varkan hvarken,
sparka sparka, snarka snarka, kvarka
varp varp, arpa harpa, årbfota arbeta, arv arf, ann arfving,
slarv slarf, karva karfva, garva garfva, barm barm, tarm tarm,
veirmår varm, arm m. arm, årmår arm, svag af sjukdom,
armoni harmoni, dragspel, vat hvart, svåtår svart, lattu'n, kattun,
vant varmt, as harts, acsaZ anus, ma mars, faga farstu.
a motsvarar ofta rspr. långa a före k, g: aka haka,
aka hake, laka lakan, nakan naken, spraka spraka, skaka skaka,
snika smaka, staka stake, skdkg skakel, skomåkara skomakare, dagar dagar, laga laga, /ggam lagom, slags slaga, kepaaa'gara kopparslagare, kkga klaga, mags(ig magsyra, aga hage,
faga flaga (däremot är a bibehållet i tabas tillbaka, beckla'rs baklänges, baka baka, vak vak, vaka vaka, tglo tak,
kaka kaka, dgg dag, /gg lag, Agg slag, gga aga, tgg tag, drag
drag, NO tagel, ggk hagla).
a motsvarar rspr. långa a före p i gap gap, gapa gapa,
skopa skapa, skrapa skrapa, skrap skrap, stapk stapla, gapa
stapel (däremot apal apel);
a motsvarar stundom rspr. långa a före t, d, s, n: gata
gata, skata skate, trädtopp, lada lada, trasa trasa, trdsuga'r
trasig, ana hane på en bössa, fan (jämte fan) fan (däremot
fat fat, flåtår flat, abokrit advokat, potts potatis, skada skada,
gkdår glad, gradstak termometer, gks glas, yan Johan, ans
Hans, trana trana);
a motsvarar rspr. korta a i g/ama glamma, stana stanna,
14.patst1'on klappersten, fastna fastna;
a motsvarar rspr. långa a i talx tagit, drap dragit, slap
slagit, fk2an flådd, taltrast taltrast;
a motsvarar rspr. korta a före diverse konsonanter i följande ord: gamal gammal, (matare' hammare, kdmara' kammare,
absr abborre, p/ag plagg, bragd fiskbragd, fraga vb ock subst.
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fradga, gada gadd, mi'n' vatten, maj maj, maya Maja, kapa
Kajsa, va hvad (tonlöst), an han.
d) a motsvarar rspr. korta a i afledningsändelserna -al, -ar,
-ara, -a(d), t. ex. gamal gammal, apal apel, vcamar vadmal,
semar sommar, ambar ämbar, cimara' hammare, mana månad,
samt dessutom i åtskilliga böjningsändelser.

a.

a motsvarar rspr. korta a, så framt detta i målet
icke har öfvergått till a eller a. Till de i föregående § meddelade exemplen på bibehållet a kan jag lägga följande: mast
mast, mask mask, basta bastu, pciska'r passlig, trasla trassla,
an annan, arla handla, tand tand, kansa kanske, lcinsmalara
landtmätare, fekscint sergeant, kat katt, at hatt, kcitrVna Katarina,
akspzt hackspett, vcikår vacker, sakta sakta, ciksål f. axel på
kroppen, akssZ m. vagnsaxel, fialciktngar felaktig, mcieå4 mangel, plagk plank, kapa kappe, kafa kaffe, kamp häst, namn
namn, lamb lam, frcimatsta'anda framstående, adjektivändelsen
-sam, kaltifs kaluf, masin maschin, fali,cr svartsjuk, 6pap'sk
opartisk, samt städse i riksspråkets slutstafvelse -an, hvilken
i målet förlorar slut-n, men bibehåller det rena a.
a motsvarar rspr. å i fal fåll, fala fålla, vcilår pres.
vållar ', vamb våm, da då (obetonadt), syska syskon, ciprapa'
apropos, samt regelbundet före e, t. ex. fag fång, gag gång,
Jalta& eldtång, stat, stäng, stava stånga, lcieår lång, kraeZa
kri,ngla, ara ångra (men aebat ångbåt, ungt lån ur rspr.).
a motsvarar rspr. ä i dana där.
a motsvarar rspr. e i a f. obest. artikeln en,
samt i den suffigerade artikeln hos vissa substantiv.
a motsvarar rspr. ö i åvrå Häfverö (egentligen best.
form af ett starkt f.; jfr Styffe, Skand. under unionst. s. 306
Heever), .sea Singö, p'slIget Gisslingö.
1) Jfr härmed fakcaa ekållon, sgicla sålde, eildår ålder, ala hålla.
Målet fogar sig således icke efter den lag, NOREEN uppstält i Fåröm.
§ 146 a. Märkliga undantag äro de af N. icke omnämda ny-sv.
aldrig, kall.
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a har fallit i etncika almanacka, kdtrx'na Katarina,
at,, dagar åtta dagar, samt stundom i infinien
annan,
an-cin
tiven ock imperativen af a-konjugationens verb.

a.
motsvarar rspr. långa a, så vida icke detta enligt § 36 öfvergått till a. Till de exempel på bibehållet a, jag
i nyssnämda § meddelat, har jag blott få att tillägga: kl Karl,
k6irpral korpral, av haf, kvamt kvaft, infkimt infamt.
a motsvarar rspr. korta a i gast gast, taltrast taltrast, am hamn, vålnad, bar barr, dpril april, ciprapef' apropos,
cincilsa almanacka, måta'l metall, sg4r cigarr.
a motsvarar rspr. å i 81)0 svål, kkalet ekållon,
vata vårta, abr8d åbrodd.
a motsvarar rspr. e i Mn (biform till tafri) teln.
a motsvarar rspr. ä i vgå (biform till vgå) världen
ock ja4 f. gärde. Troligen har jaZ i etymologiskt afseende
ingenting att göra med gärde (något geerp f. med betydelsen
uppodlad mark, åker finnes så vidt jag vet icke i fsv.), utan
är sannolikt en oomljudd form af »4 = rspr. jord, hvilken som
bekant faktiskt föreligger i det fsv. iarbeghendi. Härmed
stämmer förträffligt, att jag aldrig hört uttalet gjcd, hvilket
borde hafva varit fallet, såvida 'ca hörde tillsammans med
gärde.
0.
g, o motsvara regelbundet rspr. ö, såväl det slutna
som det öppna, t. ex. rgk rök, gg hög, lgga löga, sng snö, 50
sjö, dg dö, flo' ea fölunge, 04 öl, bygZ köl, IM fjöl, mig3 mjöl,
rj:clår röd, sOtår söt, ign lön, gst höst, smgr smör, gra öra, gra
höra, dgr dörr, fora föra, rgra röra, igra göra, »gra köra, 504
skörd, bgcla börda, /0ciag lördag, bin björn; thisbn töcken, tilsnuga'r töcknig, og högg, logdgg lördag, 5o92, sjön, kyl lönn, sonar
söner, bOndår bönder, dof dött, rot rödt, sof sött, rost röst,
biork björk, hpZ hörsel.
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g, ø motsvara rspr. e eller ä-ljud i b@ b@dår bgch
bedja ber bedt, ronskas vrenskas, tågspg'na (jfr Legend. III,
88:4 spynar) tungspene, brovo bredvid, Nov pret. klef, vgd
ved, voda Väddö, vota veta, svot svett, tuta tvätta.
o motsvarar rspr. i i Nov klippte, bropo bredvid.
o motsvarar rspr. y i ryk rykte, Mesar byxor.
g, 0. motsvara rspr. slutna o i sn g sno, snodd snodde,
grhpår plur. gropar.
g motsvarar rspr. u i skgår slug (bet. i målet händig, munvig), r4t1devar rätklufven.
§ 54, g, o motsvara rspr. öppna o eller å i tgg f. (af isl.
taug, jfr Alex. 2614 tögh) nottåg, lgsna (af adj. lös) lossna,
"bi (af ornljudsformen myrginu) i morgon, mgyia sa morna
sig, @vaya'r (jfr öfver) Ofvanskär, ppfra pjollra.

8.

§ 55. 8 motsvarar rspr. ö:
före i nviak mjölk, by8d köld, f8kla följa, 58Zja skölja,
m8Zja mörja.
före r, t, j, n1 f8r förr, s8rp subst. sörpa, nui'rkår
mörk, st8'rå större, s8rya, sörja, b8rja börja; sm8rja smörja,
sn8rpa snödas., M8t mörkt, f8tiana förtjäna, t8ut töras, f8nfift
förnuft.
i ~n (fsv. sompn) sömn, sandqg (fsv. sunnudagher)
söndag, s8'ndår (fsv. sunder) sönder, s8'ndr2ga'r (fsv. sundrugher)
söndrig, bryst bröst (målets form motsvarar ej fullkomligt riksspråkets, utan härstammar från ett brost, som förhåller sig till
briost, som nysv. brosk till briosk; jfr Aas. Ordb. s. 81 brost),
tr8sAja tröska (möjligen utgånget ur ett subst. trusk 1. trosk
tröskning; jfr det af Rz s. 756 ock Aas. Ordb. s. 832 anförda
truska).
§ 56. 8 motsvarar rspr. öppna korta o ock å, när detta
förutsätter fsv. o:
a) före
i f8Z1c folk, g8Z2) golf, t842 tolf, ti* (jämte tat)
tolft, b8k1a bolde steZpa stolpe, 84229 holme, dr8'Zma Arholma,
st8t84m Stockholm, 8Zba urhålka, Kga stoföl (däremot
taman tolfman).
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före r, t, j i ar abborre, k8rp korp, t8r2 (jämte tar))
torg, t8rka (jämte tarka) torka, kerpral (jämte keirprca) korpral,
ht bort, bkst borst (däremot nar norr, tarp torp, tar torr,
karg korg, karv korf, skarv skorf, garma gorma, starkan som
har storknat, sar) sorg, arka orka, skarpa skorpa, keitår kort,
fats fors, table torsk).
före k i 181s grytlock, t8k9n tocken, st81s8/m Stockholm,
8 ock (däremot la k lock, lockande, laka locka, palp pock, vaka
pocka, alsan hvilken, stak stock, bak bock, skak skock, Aseileår
tjock, sir socker, p1aka plocka, laaka klocka, daka docka,
daktor doktor, rak rock (både spinnrock ock klädesrock), eidarbrea åderbrock;
före p, v, m i k8p kopp, k8'patslakara kopparslagare, drapa
droppe, 18pa (jämte lapa) loppa, ft'sks8pa fisksoppa, skevå/
skofvel, 88M som, s8'mhga' somliga, semna somna, &mar sommar
(däremot ap opp, tap topp, dav dopp, krap kropp, stava
stoppa, apas hoppas, am om, ram fiskrom ock sprit, tamt
tomt, kana komma);
före t, n, s i sk8t skott, flat flott, /8t lott, s/8 slott, g8t
godt, betit botten, k8nst konst, k8'nteint9r kontanter, 88 oss,
g8sa gosse (däremot spata spotta, dramg drottning, matta månne,
ta m'nstana' åtminstone, kantor kontor, Mag bloss, laga lossa);
före j i p8jka pojke, sk8'2ara' skojare;
före 1 i tc_Skst8'la (jämte k.kstala) stolle, 81Ja olja.
8 motsvarar rspr. långa öppna å-ljud, då det förutsätter fsv. o i d8161år dold, siftM sofvel, sava sofva, n8n någon,
sp8n best. sing. spånaden (jfr Själ. Tröst 291: 27 spuna).
8 motsvarar rspr. u i k8da kudde, koka (jämte kap)
kubb, ski'ttavgidar (jämte sein,avg/dar) sunnanvind, bdro'vda barhufvad.
8 motsvarar rspr. öppna å-ljud, då detta förutsätter
fsv. a i 88 så (jfr. Legend. III, 61: 3 svo), 8t åt, fren (jämte
fre) ifrån, 2;28'ns ijåns, v8n pron. vår, s/8,2 slåss, 18gas låtsas,
s 8/ håll, 81a (jämte akt) hålla.
8 motsvarar rspr. y i 58,sa syrsa.
8 motsvarar rspr. e i d8m dem.
8 förekommer i ändelser, motsvarande rspr. a, o, e,
t. ex. s8mer (jämte s8mar) sommar, a1cs81 axel, samt plur. af
svaga feminina ock tvåstafviga neutra.
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e.
Q motsvarar rspr. långa öppna o ock å, då detta
förutsättar fsv. o:
a) före
i bQZ skjortbål, kg kol, e/ hål, tnefr, moln, /Q/a
tåla, fa fåle; hit hör ock gfQ/ dräktig om ston, smQ/ smolk,
vafstio4 n. tandsjukdom hos hästar ock fankoZ n. fenkål (folketymologi efter kQZ kol).
'b) före r i fr fåra, spor spår.
c) före g, k i tog tåg (i tkva'rka), rog råg, trog tråg,
fog tjog, x4g ihåg, .c_Sde'ga odåga, fOgN fogel, boga båge, loga
låge, rop råge, noga något, stroka stråke;
före v i Qv hof (konungens), /Qv lof, leva lofva, cinkkvar
handklofvar (däremot ejva p a ofvanpå);
före d, t, n, s i boda vb båda, sQd sod, peta påta, sn son,
kona kona, dona dåna, bullra, posa påse (däremot man adj.
mån om, kanug konung, q/mg honung, skada skåda).
Q motsvarar rspr. korta öppna o i gr gorr, spya
sporre, bor borr, bora borra, mera morgon, z-mörss i morse,
mosa mossa ock mosse, brotas brottas, skota skotta.
e motsvarar rspr. u i goZ gul, sQ/a. sula, doga duga,
magsog (jfr suga) magsyra, dova (jfr Legend. I, 277: 7 doua,
Med. Bib. II, 169: 28 doffwa ock nysv. dufven) dvala.
66. e motsvarar rspr. å, då detta förutsätter fsv. a, i sk
slå (verberare; däremot s/a. slå gräs), vera pron. våra, trokk
tråckla, va vårda, bry sig om, 5gs,ve'Zugar,själfsvå1dig.
Q motsvarar rspr. ö i te pres. törs, btg/a börda.
a.
a, a motsvara regelbundet rspr. å, då detta uppkommit af fsv. a, t. ex. et å, set vb så, da då (betonadt), ,
kaZ kål, b
eldbål, ed ål, vaZa vård (bet. i målet nätflöte),
fy n. får, var f. vår, etv fiskbåt, pa på, bada båda två,
seglar sådor, gngat örngått, svan spån, lana låna, hfsvan vån,
hopp om lifvet, dana av dåna, svimma, las lås, bletst blåst,
sal såll, sala sålla, eildår ålder, ala hålla, sal sådd, gaf gått,
slafa slåtter.
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a, a motsvara rspr. öppna o ock å, då detta förutsätter fsv. 0: se undantagen i §§ 56, 63. Till dem har jag
blott att lägga atog ordning, afta ofta, samt ändelser, t. ex.
-am i kam lagom ock -a för rspr. -on.
a, a motsvara rspr. u i frasa frusa, saka sucka,
lakt lukt, lakta lukta, kaba kubbe, lågt skär, rampa rumpa,
strampa strumpa, bran brunn (jfr Med. Post. II, 219: 19 brondir),
stand stund, seinava'dar sunnanvind, patål (jämte batg) butelj,
kola:92n uppländing.
a motsvarar rspr. slutna o i arm orm.
a, a motsvara rspr. a i av af, dvaga'r afvig, a att
(före inf.), snarka snarka, ada hädan (jfr Didr. 340:24, 341:15,,
384:6 hädhon), da.da dädan, samt ofta i ändelser af fem. n-stammars sing.
a motsvarar rspr. ä i nar när.
a motsvarar rspr. ej i 4dfa:ga4 ejder.
a motsvarar rspr. vi i eikån hvilken.

o.
o, o motsvara regelbundet rspr. slutna o, t. ex. bo
bo, oksa oxe, möcskår morsk:
o, o motsvara rspr. öppna o i ikon ekorre, ospatäl
hospital.
o motsvarar regelbundet rspr. u före g, t. ex. kog
kung, toga tunga.
o motsvarar rspr. i i sy'slo'ear sysslingar.
o har fallit i 9an Johan, keirpral korporal.

u.
u motsvarar regelbundet rspr. länga u t. ex. du
du, us hus, j,sug8 tjugu, fluga fluga, fuga suga, hAsu'pa ölsupa,
ut hut i uttrycket vat ut vet hut.
u motsvarar rspr. korta u i iftstår ljuster, funda
sjunde, kunl kurril (örfil), 4sbo'nda husbonde.
Sv. landsm. 11. 4.

2

18

SCHAGERST1?ellf, VÄTÖMÅLET.

II. 4

u motsvarar regelbundet rspr. korta u, t. ex. gul
guld, ghzg glugg, rutan rutten.
u motsvarar rspr. långa u i uva hufvud, itrveldar urväder, tiferå utföre, åstvina Estuna.
a motsvarar rspr. slutna o i gudd.g goddag, gutiftei
godafton.
u motsvarar rspr. öppna o eller å i tufs tofs, Irark
kork, tula topp, frukitst frukost, uva hoppa, snupa snoppa, taga
lintåtte, luff logi.
u motsvarar rspr. ö i g4tga glödga, gZug glögg,
glödgadt brännvin.
u motsvarar rspr. i i adjektivändelsen -ugar, som i målet är vanligare än .4gar. Jag har upptecknat följande: dvuga'r
afvig, dm'Ingar ovillig, baåndugar behändig, 6gruga'r hungrig,
tfcluga'r brunstig, inlyoltugar vidlyftig, märkvärdig, ferpftugar
giftig, m'ntruga'r vinterlig, meiluga'r målad, n4druga'r nedlåtande, stdkuga'r dum, tafatt, tdkuga'r tokig, pdluga'r trög,
biclruga'r som pratar, skriker mycket, lejuga'r som läker (om
båtr), n4kaga'r naken, trånuga'r klen till växten, tvinande,
påruga'r ansträngande, påkostande, kry'eluga'r spiralvriden,
fncilyuga'r fnasslig, &lagar oskälig, dna'ragar vresig, tvär
(däremot -igar i n'khga'r riktig, tvfty'digar tvetydig, gdbga'r
lustig, rolig, pciska'r passande, Apcisl2g2r påpasslig, ddkhga'r
duktig, 59:thga'r ordentlig).
u har fallit i (kasst August, dgu'sh Augusti, cilOn
auktion.
a.
a motsvarar rspr. e i ändelserna -e, -el, -en, -er,

-erst, -et.
u.

g, q, motsvarar rspr. långa slutna e
a) då detta hänvisar på el i fisl. eller nu lefvande norska
dialekter: allast alldeles, blot ben, bf4ta beta, blga n. bete,
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bliGkår blek, brfaclår bred, dg deg, fra flera, gmap f. grepe
i sammansättningen tanigrgu, tq,k ek, gg hel, tata heta, f4tår
het, yt'..st'akra sv. m. hjuleker, liaclår led, hada leda, haka
leka, har ler, man men, mana mena, mar mer, mata meta
(jfr Birg. Upp. III, 291:16 meetekrok), nada reda, rianår ren,
man f. ren på åkern, riav metref, siagår seg, sianår sen, 41.0
sked, snfaclår sned, sttak stek, stolt sten, svgapa svepa, tian
ten i breign brödhäfvel, viakår vek, mg pres. vet, kana skena,
samt preterita i 4:de klassens starka verb, t. ex. blat bet, svtad
sved. Hit hör ock presens biasår begär i uttrycket ja or 8
basar jag går ock begär (utvecklingsgången
beps- besbeser-bf4sår); möjligen också kltama tala fint, härma bättre
tal, såvida det är samma ord som rspr. klema.
då detta hänvisar på fisl. ja = fsv. ea i friqden fredag
(jfr Arw., Handl, III, s. 158, V, s. 98, 100 friedag).
då detta hänvisar på mit. å i hg fel, kliGnår klen,
jamianar gemen, baffabgar beskedlig, årbiata arbeta, samt verb
på -iara.
i vgal vele, mårgreat Margreta, kciptian kapten, kcitt'as
(jämte kcii§G's) katekes.
motsvarar rspr. korta slutna e i bliama blemma,
sham slem.
ia motsvarar rspr. i i shaka slicka, gZiona glimma.
ta motsvarar rspr. ä i ilaspa gäspa, ilala gäla, taga
bort gälarne på fångad strömming, haka läka sår, samt pret.
ti,V lät, gnat grät (jämte lat, grGt), bägge analogibildningar
efter 4:de klassen6 starka verb (jfr Legend. III, 79:2, 87:30
gritw).
gq, motsvarar rspr. jä i ffaclår fjäder, ffadarva'la
fjäril, f8tiana förtjäna, tgm tjära (jfr § 6).

?a motsvarar rspr. korta slutna e i br?ad bredd,
bre t neutr. bredt, ?at neutr. hett, ?ata hetta, l?aclas pret. leddes,
4,5'n ledsen, lana ledsna, sn?at neutr. snedt. 1 följande har
z. uppgifvit sin karakter af halfvokal ock öfvergått till spirant:
jan, jat en, ett, ma jans alltid, jal eld, jama adv. hemma,
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jama hemman, jåmskår hemsk; i iårguga'r ergig har därjämte
a öfvergått till a före r.
0, motsvarar rspr. långa slutna e i Näta betade,
r?ådara redare; i jabo Edebo har öfvergått till spirant, ock
i jårkår har e, blifvit a före r.'
g motsvarar rspr. i i vmfta vifta'.

Konsonanter.
Målet äger följande 30 konsonanter:
4, d, ts, s, n, (12), 3.7
.29 ) b ) M 7 f, v ) t7 d ) s f
g, g, i ock p blott i förbindelsen jp, y, g ock §3.
d, n, (1), A, j, g ock p alltid korta.
Af dessa äro
De öfriga äro än långa än korta; de äro långa i slutljud efter
kort betonad vokal ock i midljud mellan två vokaler, såvida
den första är kort ock betonad; i alla andra ställningar äro
de korta.
I §§ 91-98 har jag utan något undantag upptagit alla af mig
funna inhemska ord med 24 eller m, (ja, ya), ock då bland dessa icke
ett enda bevisligen härstammar från ett fornisl. eller fsv. ord med kort i,
e, torde det vara förlåtligt, om jag icke kan hysa fult förtroende till
de texter på s. k. Vendelsmål, som af V. VENNSTRÖM finnas meddelade
i Sv. landsm. I. il, s. 152-158 ock hvilka i mängd bjuda på sådana
former som mg mig, dmg dig, 0,r är, vag väg, m?,a med, ma,dan
nedan; de torde behöfva ytterligare bekräftelse, innan man af dem får
draga några slutsatser, såsom t. ex. skett i Sv. lafidsm. I. 13, s. 49.
Blott på grund af sandhi efter föregående supradental eller
kakuminal.
Säkerligen har LUNDELL fullkomligt rätt i sin förmodan Sv.
landsm. I. 2, s. 71, att roslagsdialekterna egentligen sakna h; åtminstone
är detta enligt min uppfattning förhållandet med Vätömålet. Visserligen händer det någon gång i sammanhängande tal, att ett h smyger
sig framför en uddljudande vokal, men detta sker jämförelsevis högst
sällan ock utan åtskillnad i hvilket ord som hälst, vare sig det i rspr.
har eller saknar h. Frågar man åter rörande ett enstaka ord, om det bör
uttalas med h eller icke, torde man städse få nekande svar: åtminstone
har jag aldrig på sådant sätt lyckats få höra något h. Orsaken till des
nyss antydda sporadiska förekomst är nog, såsom LUNDELL antagit, ett
försök att tala rikssvenska, om hvars skiljaktighet från »rospiggskan» i
detta afseende Vätöborna synas fult medvetna.
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p.
p motsvarar regelbundet rspr. p, t. ex. pq på, pula
sp sup, krap kropp, öprapa' apropos.
p motsvarar rspr. b i patål (jämte butg) butelj.
p har fallit i såta'mbar september, samt regelbundet
mellan r ock t, 1. ock t, t. ex. skat skarpt, vata värpte, jaYa
hjälpte, 50a stjälpte.
b.
§ 103, b motsvarar regelbundet rspr. b, t. ex. bo bo, guba
gubbe, nub nubb.
b motsvarar rspr. v i bamb (jämte vamb) våm,
abokeit advokat.
b utan motsvarighet i rspr. förekommer i vamb
våm, 4imb kim, lamb lam, damb dam, dainba damma, kamb
kam, kamba kamma (däremot kZam.a klämma, ti'fliår timmer).
ni.
m motsvarar regelbundet rspr. m, t. ex. mag mig,
däniår dum, kama komma, jusfain ljusskimmer.
m motsvarar rspr. ng i jumfru jungfru.
m motsvarar rspr. v i kveimår kvaf. Troligen härstammar kvcimår från ett adj. *kvatbni, hvars stam i de synkoperade kasus ljudlagsenligt antog formen kvamn, som sedan
inträngde äfven i de andra; n torde först hafva bortfallit i neutr.
kvamnt, hvilket synes varit i" flitigare bruk än ordets öfriga
former (jfr Aas. Ordb. s. 402).
in utan motsvarighet i rspr. förekommer i umpa
(jämte apa) hoppa.
1:

f motsvarar regelbundet rspr. f, t. ex. fgt fat, skaft
skaft, skuta skuffa.
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f motsvarar i några ord rspr. p före t, t. ex. jt,t. ft
djupt, kciftl'an kapten, b., f ta köpte, tafta täppte, slafta släpte,
leZtfta klipte. Dock får man äfven höra dessa ord uttalas
med pt, ock detta uttal är t. o. m. allenaherskande i &oda
döpte, strypta strypte, jaZpta (jämte 30a) hjälpte.
/e har fallit i atar efter, kt lärft, a neutr. halft,
c* hälft, t8N My tolft.
v.
v motsvarar regelbundet rspr. v-ljud, t. ex. vi vi,
lava lefva, kniv knif.
v motsvarar rspr. b i nd,vja'cla näbbgädda.
v har fallit i (,:t hafva, bg, blifva, yg,. gifva, gct gaf, oa
Olof, risk ock reiksån vråk på is, ra vråla, ronskas vrenskas,
vysja, 5egs,v9ingar själfsvåldig, 64.9,4Qp halfstop, aZpund halfpund, ngtpa'k4r som nyss kalfvat (jfr Legend. I, 311:f 1 kitelfdhe),
styfkir styffar, stympf styfmor, stymin styfson, styck:tar styfdotter, Qtay hoftång. Däremot är Man äldre än rspr. svullen.
t.
t motsvarar regelbundet rspr. t, t. ex. hd tid, kat
katt, at konj. att, sprd ny spritt ny, pstna gistna, tvotfqt tvättfat, tvat tvärt'.
t motsvarar rspr. d i bant pret. band.
t utan motsvarighet i rspr. förekommer i fant
fann, ant hann, vant vann (men ran rann), balt (jämte fol)
0/t (jämte 4) höll, strakst straks, alfalast alldeles (analogt med
alast eljest); däremot anldeas längsefter, bulikla'eas baklänges),
ns'nst'n (jämte n8's'n) aldrig någonsin, kcinfåt kamfer.
t har fallit i
den suffigerade artikeln hos neutr. subst., t. ex. tcikå
taket, dtka diket, kna knät, tra. trät.
neutr. sing. hos adj. ock part. på -en, t. ex. lita litet,
bita bitet; likaså i a obest. art. ett, a det, Inga något.
1)1 Väddö socken har däremot uddljudande tv öfvergått till kv,
t. ex. kvotfcct tvättfat, kvat tvärt.
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c) i neutr. sing. af adj. på -lagar, där ändelsen -lat växlar med
t. ex. biolaga' ruskigt, vaqaga' vänligt, dbarm-laga (fsv.
a'tliga mycket, oerhördt.
i supinum hos st. verb ock hos a-konjugationen, t. ex.
sk,t.p supit, kala kallat, samt stundom också hos i-konjugationen
genom anslutning till de st. verben, t. ex. byga bygt.
i /os lots, plas plats, ps skjuts, bgb/ betsel ock kara
Katrina, det sista ordet närmast utgånget ur en mellanform
kadrin Dipl. dal. I, 222; II, 6; III, 231, '241 (från samma tid
också karin Dipl. dal. III, 233).

d.
d motsvarar regelbundet rspr. d, t. ex. dega duga,
ud udd; likaså i uddljudet af pers. ock dem. pron., där det
aldrig öfvergår till r.
d motsvarar rspr. 1 i kstod likstol.
d utan motsvarighet i rspr. förekommer i slådår
slö, miatspeda metspö, rada vb rå (däremot tra träd, grastra
grässtrå, bry sa am bry sig om 1), na,dra adv. nere, stydal handstil, anda (jämte ana) hinna, strågdår sträng (analogi från de
sv. verbens particip), samt i best. plur. ändelsen -ndår af äldre
-når, -n'r (däremot åra'nra erinra, anrak Henrik)...
d har fallit i
vksnat dvärgsnät, spindelväf, analogt med vea'ntar valhändt2;
go, gods, 4as'n ledsen, gOsål gödsel, guslein gudslån, mat (jfr
Med. Bib. I, 4803 gudz laans, Alex. 6131 gudz lane), /4 idas,
Detta ord heter likväl i Rådmansö bryda.
Såvida detta med Rydqv. II, s. 403, IV, s. 365 får tydes ur ett
äldre dvalen, något som likväl ännu icke blif vit styrkt med ett enda
positivt skäl; mot detta antagande vittnar däremot tämligen kraftigt, att
ordet saknar d såväl i fsv. som i norska dialekter, i hvilka dv är en gärna
tåld ljudförbindelse ock särskildt i subst. dvale (jfr Aas. Ordb. s. 119)
vanligare än v. Rimligare synes det mig att antaga ett adj. valen död,
sammanhängande med fornisl. valr m. Att denna härledning för betydelsens skull mycket väl låter' tänka sig, framgår af fornisl. dan5adrukkinn ock nysv. dåna (af dö) svimma, hvilka bägge beteckna ett
fysiskt tillstånd af samma art som det med valen utmärkta.
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biasår begär (se § 91), sd,santid tid för sädskörden (jfr skitfinti'd tid för höskörden), lcinsmalara landtmätare, st4Wna kantlina på strömmingsskötar, sika'mara sidkamm are (innanför så,tsttega köket), fraga fradga (jfr Rydqv. IV, s. 340 samt Birg.
Upp. I, 334:17 nogghas), gZuga glödga, stagnig stadga, fasthet,
pgra tjudra, ror roder, gufgir gudfar, ~Or godmor, abokejt
advokat;
kaja kedja, mta midja, ma vidja, smga smedja, smtaZ smideshärd, smiaja smidesäsja, stya vb sticka ål med ljuster (jfr
fornisl. styfija);
me, med, bg infin. ock ock imper. bedja, bed, bgt pret. bad
(däremot birdår pres. ber, bgda sup. bedt), gla glädja, lik kläda
(men bjt,t_da bjuda, kylda kvida, lgla lida, rgda rida, rada råda
ock svgda svida), sgt sade, kala kallade (så alltid hos a-konjugationens preterita; däremot part. kcilada' kallad), brg bröd,
trqn (jämte tr4dån) tråden, stgtn staden, nasblon näsbloden,
fgtr fader, mor moder, bror broder (däremot trad tråd, stgld
stad, nasblod näsblod, tgd tid, sg,d, sd,då säd, säden, bod, bdå
bod, boden, nid, rgidå rad, raden, tcd, 2.4 då hud, huden, gddår,
god, goda god, goda, riklår, rgd, reda röd, röda, bre-Oår, brad,
breida bråd, bråda, &dan fadern, brddatz brodern, mddrå
modern), pina skillnad, biatasa'ena beteshägnad, markna marknad, mana månad (men Grad härad; dock /da'ra Lohärad),
gyala harhjärtad, bdrit'vda barhufvad, tEZ,Ia'ta hårdhjärtad, 4lia,c'tka
hårdnackad;
0,1 eld, gul guld, val våld, §ei4121agar själfsvåldig (troligen
folketymologi efter m2Za vb), alialast alldeles (jfr dock § 146),
(tian' aldrig (jfr Didr. 1: 21 allar; däremot ålar ålder, vadbr,
vild vild); un hund, hunden, mn vind, vinden, san sand, sanden,
bran brand, branden, tn'når trind, anda handla, anlcieas längsefter, bon bonden, gno; n. grund, antld andtid (däremot bonda
bonde, binda binda, bind imper. bind, Nutida blunda, bli'ndår,
blind blind, råndår, rund rund, land land, stand n. stånd,
stand f. stund, tand Land, lind lind, grind grind, and and, rand
rand, strand strand, alla med best. sing. på -da).
s. ,
§ 124. s motsvarar regelbundet rspr. s, t. ex. sen son, ts is,
gstas, vintras, varas, semras höstas etc., vada vassla, nasla nässla.
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s motsvarar rspr. 1 i ltsla lilla.
s motsvarar rspr. f-ljud i kansa (biform till kanska)
kanske, puns punsch, masin (jämte nzajin) maschin (däremot
mtintajar mustascher).
s utan motsvarighet i rspr.' förekommer i ti(2/s
kjol, utgånget ur pl. bQlsar, metatesis af bnslar (af det ursprungliga kjortlar, analogt med katzlar kittlar, Arw. Handl.
III, s. 99); vidare i ansas hans ock as (sällsynt biform till
vd) adjö.
s har fallit i katstian skorsten.

n.
n motsvarar regelbundet rspr. n, t. ex. kg nu, an
han, nans, nandas näns, nändes; särskildt må framhållas att n
är hörbart i njuta, mot njuta, njöt, 'tjura njure, niupa nypa
ock nyupa nypon (borde kanske häldre tecknas y).
n motsvarar rspr. m i dåndi'ara domdera, i neutr. vagt varmt har ett dylikt n bildat n medelst det föregående
r (däremot mdmsal. mamsell).
n motsvarar rspr. ng i pmst (jämte pst) pingst.
n motsvarar rspr. d i mana medan. Troligen
föreligger likväl här icke en öfvergång från d till n, utan
ordet har väl uppkommit af det fsv. maen (kontraktion af
man), därigenom att man vidfogade -an, en vanlig ändelse
hos talrika adverb; =anan öfvergick sedan efter målets ljudlagar till mana.
n motsvarar rspr. a i måntayar mustascher.
n utan motsvarighet i rspr. förekommer i stamna
vb stämma, b•ikano'sta kikhosta (n har medföljt ur vb blkna
kikna), yånsriman ensam, keinpnål kochenill.
n har fallit
A) i midljudet:
bajoZ barnsöl, Sara ns's'n aldrig någonsin, m4rs's i morse;
jimgo'dar jämngod, ndmktimgar namnkunnig, nåmdamcin näm1) Vätömålet känner icke tsk, jp -för rspr. rk, rp; ett gammalt
exempel på ett sådant oorganiskt s är storskia styrka i Arw. Handl.
VI, s. 90.
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deman, s8'mlo' sar sömnlös, /00 lugnsjö, rågbo' ga regnbåge (jfr
Birg. upp. I, 35:27 ganghlikit, 284:3 gangx);
B) i slutljudet:
fain (jämte famn) famn (däremot är am vålnad troligen
äldre än rspr. hamn); vag, vcigån vagn, vagnen, q, 60n ugn,
ugnen (jfr Gamla ordspr. 1068 vangh, Legend. I, 234:21 lyngh,
III, 264:11 ock Suso 173:30 rängh); däremot har målet behållit
n i vagnar vagnar, ognar ugnar, samt logn lögn, ra,gn regn,
gagn gagn, dygn dygn, namn namn, s8mn sömn' ock lågnår
lugn.
best. artikelns n med föregående vokal har utan ersättning
af sammansatt aksent fallit i följande mask:: von hunden, san
sanden, bran branden, bran brunnen, bon bonden, son sonen,
man månen ock sp8n spånaden.
ursprungligen kort n i stafvelse med levis eller lenis
har fallit:
a) i substantiv på an, in, on: mora morgon, afta afton (målets
former ha således utgått ur den gamla ackusativen, ej ur nominativen) samt namn på -son, när förnamn går förut, t. ex. mats
paja Mats Persson, andats andaja Anders Andersson (jfr Dipl.
dal. II, s. 11 andirso; däremot bevarar målet n, när sådana
namn användas vid tilltal utan föregående förnamn, t. ex.
jansan); kam Karin, pradika predikan, lagta längtan, tidspila
tidspillan, pfgvanta pigväntan (likasom dra,gsoZ, ett skämtsamt
namn på månen); laka lakan, syska syskon, nysta nystan,
jama hemman (de två sista orden visa sig genom sitt slut-a
ha uppkommit ur äldre nystan, hemman, ock ej ur de fsv.
neutrala n-stammarna nysta; hema, hvilka borde hafva gifvit
nysta, Jama), 0.ga ögon, era öron, ala ollon, ala hallon, nympek
nypon, smattra smultron, oda odon, yotra hjortron, trava tränjon, hstra svarta vinbär, sviska sviskon, fika fikon, pm päron,
idZpi'ra potatis. Enda undantaget algan helgon är lån från rspr.
b) i den suffigerade artikeln i sing. af fem., samt plur. af
vissa mask. ock neutr. subst.
C) i fem. sing. af adj. ock ptc. på -en.
1) I Rådmansö heta dessa ord kan, ragan, gagan, dyan,
nainan ock seman; den exspiratorissa akseuten har jag icke antecknat,
men antagligen är den fortis-lenis.
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i den obest. artikeln a en, samt de ofta tonsvaga fem. pron.
o hon, pni min, dz, din, si sin; att n äfven fallit i det alltid
tonstarka fem. räkneordet ja en, beror väl på analogi efter
andra fem. adj. ock ptc. på -a.
i prep. ock adv. på -an (on): ¥ta utan, una undan, vula
mellan, sala sällan, nasta nästan, ma innan, nåda-, rsivafska
nedan-, ofvanför, nola, osta, sana, vasta nordan, östan, sunnan,
västan (i srunsättn. med starm eller vå,dår), ada hädan, dada
dädan (däremot 2, frein eller frifri, hvars bibehållna n förklaras
af att ordet ofta användes såsom adv. med stark ton på ultima).
n är stafvelsebildande efter t, d, s, t. ex. våt'ii
vatten, slad'n släden, frcis9t hankatten.

1.
1 motsvarar regelbundet rspr. 1
i uddljud af stafvelse med stark ton, t. ex. kv löf,
kalifs kaluf, ak oväsen, falr svartsjuk.
efter uddljudande s, t. ex. sleilara slåtterkarl, slyar pl.
kvistar.
efter midljudande t, d, s, n, t. ex. 503hga'r som sköter
sig, ordentlig, adlnns Hedlunds, my,ga hvissla, atla handla.
efter g, 9,,
y ock
t. ex. el häl, rajal red, md mil,
Ila dragga, my/ mil, ryl puckel, flg fel. Und. göra vG1 väl,
my1 mjöl ock fyl fjöl (jfr § 19).
efter kort vokal med stark tonvikt, då efter 1 följer vokal
eller t, d, s, n, r, eller då 1 är ordets slutljud, t. ex. alar pl.
sänken på nät, ala f. bärghäll, krala kräla, bda getingbo, Når
full, he'luga'r supig, pjOlår pjoller, kalt kallt, salt g salt hö,
vuxet vid hafsstranden, vadår vild, a,lsa helsa, taln tallen, Nolra
pjollra, s!. håll, >J_ träställning att torka ärter på. Und. göra
ti*1 köld, as hals, fasa ungt sto.
i ändelserna -al ock -d, samt i -al, då föregående kons.
är t, d eller s: gattal gammal, cipa/ apel, arkd ett slags saltsjösirupa, ökspy'rd liten oxe, koll örfil, bIta/ kittel, stydal stil,
dksål f. axel på kroppen. I apZ beror 1 på att s blifvit
genom det föregående r.
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1 motsvarar rspr. r i salmt servett, absalviara'.
1 har fallit i uddljud före j, t. ex. jgs ljus, iktga
ljuga; dessutom i N, bgr bli, blir, akan (jfr Gamla ordspr.
684, Gör. Gilles stadga 108 hokken) hvilken, tskan dylik, kar
(jfr Styffe, Bidr. t. Skand. hist. IV, s. 301, 337 kar) karl, ska
skall, ska skulle, ta till (obetonadt; däremot betonadt ta, t. ex.
ta tal, lag tål, taltug).

motsvarar rspr. 1:
efter uddljudande p, b, f, t. ex. plagk plank, Ma blå,
fltka flicka.
efter midljudande p, b, m, v, t. ex. stapla stapla, 602Za5n
uppländing, grubla grubbla, gamla gamla (men gamal), yvkr
byflar (men yval), avlar häflar (men sval).
efter uddljudande k, g, t. ex. Nia klia, glyka taga.
efter midljudande k, g, g, t. ex. trokla tråckla, c_zgZa hagla,
kragla krångla. Undantag göra sammansättningarna b4k/aps
baklänges, vag/y.s vägglus.
efter 6t, g, g, Q, 4, Q ock tt, t. ex. sta stjäla, sv aZ sval,
Inka påtal, 03 öl, ta tåla, sned snål, troskalrf tröskeln, KIM
ifjol, ,8Z jul. Undantag: smal smal, skral skral, iqkcel'a ekollon,
ospated hospital, janaral general, keirpral korpral, f.4lo'ga fölunge, stada sålde, »Q/ 1. jois kjol, fi'o'l fiol.
mellan kort vokal med stark tonvikt ockföljande p, m, v,
k, g, j, t. ex. jalpa hjälpa, dso'lma Arholma, cavcera alvar, feak
stjälk, talg talg, al) älg. I följande har p, v senare fallit:
;Jalta hjälpte, jaa stjälpte, t84 tolft, 6* hälft, aNtQp halfstop,
tilava'lugar själfsvåldig, alpund halfpund, talman tolfman. Und.:
salm psalm, alva älfva räkn., ålvåtå helvete, algan helgon, sM,,a
skilja, sala sälja, valp välja, slia olja.
i ändelsen -al, när föregående konsonant är p, v, k, g, g,
t. ex. stapal. stapel, sk8'våZ skofvel, stgfvål stöfvel, nykal nyckel,
1 ) I Bro äfven almoni harmoni, dragspel, som i Vätö heter
arm oni.
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sktkM n. skakel, s4OZ segel, dgg hagel, KO yngel, nzciyå1
mangel. Und.: Gval häfvel, yval hyfvel, yv9/ (jämte jav81)
djäfvul, spgal spegel, aval ängel; äfven flta/
motsvarar rspr. rd (jfr Didr. 184:3 vigskal
ock Med. bib. I, 251:27 omwa1o) i my1fg mördadt, odöpt
barn, f2t1 färd i dndsfal, åndafal, 0(14 fjärding, snz1ct1 smideshärd (jfr Dipl. avec. V, s. 637 heart)), vgå värden, jg1 gärde,
vcda yard, måltid i dftava'Za, md_deivry1a, bQZ bord, dQZ jord
(därefter är m'ktarjQ vitriol folketymologi), bulgQ1 bukgjord,
o1 ord, mgasteerm nordanstorm, ed hård, ged gård, va vård,
flytande träställning som anger nätens läge i sjön, va vårda
sig om, bry sig om, lyda, Ma (jämte klet) f. börda. Däremot svg/ svärd, sAycl eller sbygl skörd; likaså inträder icke
denna öfvergång, då -d hör till ändelsen, t. ex. Ma borde, Aycia
körde; dock finnes 4 i Mas tordes, g,Ma 1. Ma gjorde.
1 motsvarar rspr. r i kkta krita, khkskr skridskor, ciZja'ta harhjärtad, maja mörja, samt mitaeimfia middag,
såvida ordets första del är densamma som i moromål i COLUMBI
Ordeskötsel s. 27 (jfr dock Gamla ordspr. 175 maalwardh ock
den afvikande vokalen i subst. mf2ret morgon).
motsvarar rspr. d i vaZmar vadmal, som genom
metatesis uppkommit ur varmal. Vid förklaringen af denna
form behöfver man icke med Nu, Fåröm. § 152 utgå från ett
*vaparmal, som ingenstädes kan uppvisas; varmed har direkte
uppstått af det fsv. vapmal genom öfvergång af p till r (jfr
Nn, Dalbym. § 125, 136,1, samt Sv. landsni. I. 13, s. 45).
1 har fallit i as, (jämte a4) hals.

r.
r motsvarar regelbundet rspr. r, t. ex. rida rida,
grana grina, Oår eller, bitår biter, bilar kallar, astar hästar,
prastar prester, f42.1e8r flickor.
r motsvarar rspr. 1 i vetZmar (jfr § 143) vadmal
alldeles, som utan tvifvel framgått ur det fsv.
alrast
ock
genom
öfvergång af dh till r (jfr Ona'rugar argsint,
allaledhis
vid dåligt lynne med Med. bib. I, 183:23 onadhoghe fughla); i
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så fall är biformen alfalast en yngre bildning, analog med rspr.
§ 147. r utan motsvarighet i rspr. förekommer i dagarnes
namn i uttrycket a a meinda'gar, ifsda'gar o. s. v. 2/ dag det är
måndag i dag; vidare i Opår hop, 5a14r jaloux, svartsjuk (folketymologi i analogi med f2.14r filur), nUiår ned, brovddar bredvid, runtar tkr' g rundt i kring, adarkaleig eau de Cologne
(heter vanligtvis leiktvaTn), samt för öfrigt i åtskilliga böjningsändelser.
§ 148. r har fallit
regelbundet före 1, enstaka före d, s, n: kal Karl (men kar
karl), pda pärla, yngla märla, Axla n. kärl, fcibga'r farlig, K4f.yrfatga förfärligt,
hittarlön, spaldka sparlakan, fodra fordra,
akadfara ackordera, ska skårsa, cisttegn, dsingeAni grann
gården, eg. anderstugugården, fian (jämte fia) flarn, Pan
best. sing. (jämte Rag; obest. sing. fla m.) fähusgolfvet, tOnaka4 (jämte tchaka) mindre torvigg, dcinå där borta, V811 pron.
vår. Det torde knappast vara möjligt att bestämma tiden 'för
bortfallandet af r, om det skedde, innan de följande 1, d, s, n
öfvergått till i, q, j, n, eller först efter denna tidpunkt; i senare
fallet har målets 1, d, s, n således närmast uppkommit af i,
ts, n (jfr den i Sv. landsni. I. 2, s. 31 omnämda ljudväxlingen
i motsatt riktning, samt § 150, 157 här).
i följande ord: ledig lördag, v4f8srå hvarför(jämte vårferå;
däremot endast dårfssrå därför, dårmå därmed), nålnår närmare,
G, a är, va va pret. ock imper. var (däremot ar, ar har), ba
(jämte bfr) blir, va adv. hvar, ata efter, lagts klöser, analogi efter
Up blåser, som är äldre än rspr. form, likasom målets sluka är
ursprungligare än rspr. snickra (jfr Suso 80:20 tilsnikkada,
Med. bib. II, 95:22 tilsnykka).

t•
§ 149. t motsvarar regelbundet rspr. rt, t. ex. fat fart,
kat kort, sknat skonert, sn4.s1camata'k näsa (skämts.).
§ 150. t motsvarar rspr. t i laittyn kattun.
5 Af en Väddöbo har jag äfven hört ordet uttalas dtsittgefln;
jfr fisl. a5rir.
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4.
4 motsvarar rspr. t efter 1, när detta i målet öfvergått till Z, t. ex. c4t halt, g.f24 gult, sv04 svalt, (s.* hårdt; likaså i ja a hjälpte, a hälft.

j motsvarar regelbundet rspr. rd, så snart detta
icke öfvergår till (jfr § 141), t. ex. bQcla borde, hcla körde,
spacia sparde, sva./ svärd, sbl skörd, ettog ordning, gacyst
gardist, vrfacleyn vårfrudagen.
I motsvarar rspr. r i afkicl affär (men plur. afkar)t.

d motsvarar rspr. d efter 1, när detta i målet öfvergått till Z, t. ex. ngivaMar nyvald, b•Md köld, badd bolde;
likaså i svacla sväljde.

c9.
es motsvarar regelbundet rspr. rs, t. ex. tatsk torsk,
pajdn person, grAtsb'nter ursinnig, cindaesigka sal (jfr sgstyka kök).
ts motsvarar rspr. 8 i gstats, ~traj (jämte gstas,
vintras; jfr Didr. 4:29 j affters) höstas, vintras; likaså petatsggri (jämte /39dtasog) köpt garn.
ts har fallit i uttrycket va yor d fg la hvad gör
du för slag.
1) I Rådmansö har jag också hört basvcil besvär, tiniafa'l ungefär, hvilka å Vätö heta bast*, tinyaftfr.
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& motsvarar rspr. s efter 1, när detta i målet
t. ex. nta4 males, a4 hals, ft/4a ungt sto.
s, motsvarar rspr. is i a& (jämte a4) hals.

g motsvarar regelbundet rspr. rn, ofta äfven dess
ändelse -ren, t. ex. Qn horn, ingnar mornar, fvgzift förnuft,
claktog doktorn, kattan kammaren, ken karlen, an, herren'.
g motsvarar rspr. rm i vagt varmt. g motsvarar rspr. r i tonmg torvigg, tcegaZ torhagel, mindre torvigg, tOliciy'va tordyfvel.

r, motsvarar rspr. n efter 1, när detta i målet
öfvergått till Z, t. ex. afri aln, svOldt svalna, sta frk stolen;
likaså gafr, gården, sfniafr, smideshärden, ciftavagif aftonvarden.
k, A.
k motsvarar regelbundet rspr. k-ljud, t. ex. kålår
kall, kaka kaka, kniv knif, kval kväll 2, nspakt0.r inspektor,
tdkå taket, my lsa mycket, dralp druckit, sAygka skynke.
k, b. motsvara rspr. k:
a) när detta i uddljud före len vokal öfvergått till tie-ljud.
I denna ställning har k till en viss grad palataliserats framför
y, y har det ursprungliga k
alla vokaler, men endast före 1,
genom palataliseringen fått ett rör örat så pass förändradt uttal,
att man ansett det böra betecknas med 3.. I följande ord har
Detta ord uttalas äfven i rspr. med långt g, något som NOREEN
förbisett i Svensk språk'. § 23:i.
Uddljudande kv har däremot i Väddö öfvergått till tv, t. ex.
tval kväll, tinst kvist, tvqg kvarn, tvatgar kvarter (jfr noten till § 116).
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jag hört ett sådant k, A:
kil, Ma kila, Älva kifva, b•ggZar käglor, Aikara' kikare, Afkano'sta kikhosta, 42,mb kim, bltal kittel,
b•sta kista, bl'ouga'r kinkig, hyra köra, yva kväfva, hht
kyligt, bysta kista, hgZar käglor, kav käpp, kaja kedja, kopa
köpa, kora köra, kot kött.
Jämte detta uttal, som måste anses för det äldre, känner
målet äfven ett annat, nämligen med b, beroende på en yngre
affrikation af det palataliserade k; om denna ljudförändring
försiggått inom målet själft eller om den beror på invärkan
från någon annan dialekt, t. ex. riksspråket under ett äldre
stadium', torde numera vara omöjligt att afgöra. Jag har
upptecknat följande exempel: bikara' kikare, hyttgkaga'r kinkig,
Aj cia kärl, byav käpp, baja kedja, bala källa, byaa känna
bansla känsla, bag känga, jag ketting, baks° n. liten båtshake, balt kält, balta kälta, Agna smörkärna, bara kärra,
bar käring, byopa köpa, bgra köra, borkja kyrka, 4,78M
köld, ÅM kött. I sistnämnda ord kan j möjligen också tänkas
ha uppkommit af i i den gamla brytningsdiftongen jo, ock af
enahanda art är det kanske äfven i bja nötkärna, bar kärr
ock byaUca kälke, hvilka i sådant fall närmast höra under
mom. c.
De bägge nu nämnda sätten att uttala ursprungligt k framför len vokal äro emellertid att betrakta såsom undantag.
Visserligen får man ännu ofta nog höra ett sådant uttal af
äldre personer, men den yngre generationen lägger mer ock
mer bort det ock uttalar dylika ord med det antagligen från
1) Utan tvifvel är det ljudförbindelsen hy, som AURIVILLIUS afser
i sina Cogitationes de lingvo svionicce reda scriptura & pronuntiatione
s. 92 H., där han skrifver: »k duplicera habet sonum — —
Alterum
molliorena, sen leniorem, — — — plana quasi j inter k & vocalem
iutercederet. — — — Leniorem illum sonum habet k initio syllabx
& vocis, ante vocales e, i, ä, Ö, y». NOREEN antager i Col. Ordeskötsel, jul. s. XII, att AURIVILLII kj ljöd som palatalt t
tj I. möjligen j-ljud; Men till ett sådant antagande gifva AuaivILLii ord icke
tillräcklig anledning. Otvifvelaktigt skulle man, om så varit fallet, hos
en författare med AusiviLrli fina språköra hafva funnit en antydan
om likheten i ljud mellan k ock t framför j, men därefter letar man i hans
bok förgäfves. Nämnas bör ock, att AURIVILLIUS var född i Knutby
socken af Roslagen, således ej så långt ifrån de bygder, där Aj ännu
i dag höres framför len vokal.

Sv. landsm. II. 4.

3
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riksspråket inträngande j§, som alts& numera bör betraktas
såsom det för målet normala.
när detta jämte föregående a öfvergått till f-ljud före
len vokal. Om palataliseringen af k gäller livad ofvan blifvit
sagdt i mom. a. Ex. sblna skina, sb9a skita, sAgat sket, sh-gd
sked, stxlia skilja, sbllna skilnad, sky/ skörd, sh/a skyla,
shot skört, shegka skynke, syndal skyndsamhet, brådska,
skara skära, kanska kanske.
I samma ställning uttalas det ursprungliga sk äfven som
sbl- (jfr mom. a): syndal brådska, sAw skär, sura skära,
glav skepp, *akt skälla, sbyag42 skällko, sbanta skämma,
sfrjaha skälfva, sbykrt sköt, sbgrci skörd, skin skört.
Både sk, sA ock sj bli emellertid för hvarje dag alt mera
sällsynta ock undanträngas af det yngre 5, som således måste
fastställas såsom det för målet regelbundna uttalet af sk före
len vokal (jfr mom. a).
när detta står i uddljudet ock med följande j öfvergått
till tie-ljud, i b.)9./s eller b j Qi kjol. Dock är uttalet jpQ/s, JpQl
numera vanligare.
när detta jämte föregående s ock efterföljande j öfvergått
till f-ljud, i sbiga skjuta, sbyQta skjorta, marn'skja människa.
Hit höra också sbågår skygg, 416 tandsjukdom hos hästar,
sby¥r f. skata (jfr Suso 119:14 skiorar). Numera uttalas likväl
alla dessa ord vanligen med det yngre j'. Denna vacklan mellan
äldre shy ock yngre 5 är antagligen orsaken till att målet stundom
har sj i några enstaka ord, där det från etymologisk synpunkt
är oberättigadt. Sådana äro enligt mina sagesmäns bestämda
uppgift (själf har jag aldrig lyckats få höra dem) sbi,c sju,
sby4kår sjuk, sbygvår själf (jämte fg, »kår, Ychår; jfr Sv.
landsm. I, s. 728 stju, stjtav). På detta sätt torde man också
böra förklara sj i sAjkscint sergeant jämte j'ajcint (om 5 i
detta ord se § 194).
1) Säkerligen är det detta uttal af urspr. sk, SOM AIIRIVILLIIIS
åsyftar i Cogitationes s. 97, ock icke, såsom NOREEN antar i Col.
tj eller det yngre enhetliga sj-ljudet. Den
Ordeskötsel, ml. s. XII, s
af N. åberopade skrifningen skeersant bevisar blott, att sk kunde uttalas med det yngre i-ljudet, icke att det alltid ock öf veralt gjorde
det (jfr mom. a ock d, samt § 194).
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k motsvarar rspr. g i knagia gnägga, knnga gnugga,
kalt' galosch, hcchnk Ludvig, pffinicsan påflugen, fy.ktgd (jfr
Gregor. af Armen. 403: 6 cod. B. höktidh) högtid (däremot
ggfa4 högfärd), samt bök84mter kyrkogårdsmur, som väl är
samma ord som det af RIETZ anförda bogålsmur ock antagligen fått k för äldre g genom anslutning till por1c(34 kyrkogård.
k motsvarar rspr. p i vdkang's vapenhus (kallas
äfven iphrkfa',stu)1.
k utan motsvarighet i rspr. förekommer i flykta
flytta, vaskar-tri (jämte vasara-trf) vasserra-tre, samt i rakst
(sällsynt för rast) rest, aksmiGra estimera, n'ktarica vitriol.
k har fallit i e ock, mata märkte, M8t mörkt, stat
starkt, fnst friskt, rast raskt, fajt färskt (jfr Med. Bib. I,
321:12 betzst beskt, Birg. Upp. I, 32:2 fårst, III, 227:3 swenst),
spate_tkaZ spektake1.2

g, g.
g motsvarar regelbundet rspr. g-ljud, t. ex. Mår
god, ag hugg, yånegdar enögd, sega (jämte saja) säga, sngga
snöga, mg mig, dg dig, sGg sig, dgån högen, up huggit.
Undantag se § 182.
g, g motsvara rspr. g:
a) när detta i uddljud före len vokal öfvergått till j-ljud.
Om palatalisering af g i denna ställning gäller hvad som ofvan
blifvit sagdt om k i § 165 a. Ex. gyn gifvit, g0 gift, gilet
gikt, gryt göra, Oså Oså lockord till grisar, gG gifva, bag4.ra
begära, gak gick, ggra göra.
Analogt med hy för urspr. k förekommer äfven gj3 för
urspr. g före len vokal: g» gifva, 924 gick, gyada gädda,
I Bro äfven sata'mbar september, som i Vätö heter såta'mbar.
1 Bro äfven i km20 likväl, som i Vätö heter laka.
Detta uttal af g åsyftas tydligen af AURIVILLIUS i Cogitationes
s. 79, 81 ock icke, såsom NOREEN tror i Col. Ordeskötsel, inl. s.
IX, ett palatalt d + j; jfr Cogit. s. 88 if., där dj ock gj (likasom tj
ock kj) nämnas jämte hvarandra utan antydan om någon likhet i ljud
(jfr noterna till § 165 a ock b). — I Sv. landsm. I, s. 63 antager
LUNDELL såsom möjligt, att i s. Roslagen g framför lena vokaler ljuder
såsom ft; ett sådant uttal har jag inom dessa trakter ingenstädes hört
ock tviflar på dess tillvaro.
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gora göra, gjgda göda, gigk gök, g9,401 gödsel. I giat get
däremot är j antagligen icke framkalladt af någon affrikationsprocess; singularis af detta ord borde ljudlagsenligt (jfr § 91)
heta *o4t, *gigg 1. *igt, pluralis däremot 04år 1. MO,- (jfr
jat janj, jama), ock ur denna form, som just är målets, har sedan
singularis gst utgått (jfr LIND, Rim och verslemn. s. 19, not 2).
Såväl g, g som g) äro emellertid numera i denna ställning
tämligen sällsynta, ock det regelbundna uttalet af urspr. g före
len vokal är i målet likasom i riksspråket (jfr § 165 a).
b) när detta står i uddljudet ock med följande j öfvergått
till j-ljud, i 9,1(24 gjorde. Dock är uttalet jola numera vanligare.
g motsvarar rspr. v i agra hafre, ry,ga f. rufva
på sår (jfr Legend. II, 670:12 rWITU.Or), svågåZ svafvel.
g motsvarar rspr. d i kg lade, stog stod, bt'bga'
bittida (jfr Co]. Ordesk. ml. s. X).
g utan motsvarighet i rspr. förekommer i kgdog
lördag'; hit hör äfven grapr f. pl. redskap, värktyg.
g har fallit i »orka kyrkogård, lcietono't långtögsnot (jfr tgg § 54), stilvelsa stiglucka, öfverbygd kyrkogårdsgrind,
mgra morgon, antagligen framkalladt af plur. moiar morgnar,
fi'earkr (folketymologi) fingerborg, fajtu förstuga, bastu badstuga, jo jag, ma, da, sa (tonlösa) mig, dig, sig, no nog (såsom tonlös bekräftande partikel, t. ex. no mat ja g. no nog
vet jag det nog), (ilarv aldrig, nsu. någon, kir tager, ta infin.
ock imper. taga, tag, drgr drager, dra infin. ock imper. draga,
drag (däremot är g bevaradt i tog subst. tag, drag subst. drag,
nuckig, mddgan middag, middagen samt i pret. tog tog, drog
drog, slog slog, len låg, sag såg, tgg teg, figg flög etc.; dock
saknas g i do dog, utan tvifvel en äldre form än riksspråkets).

fp motsvarar regelbundet rspr. uddljudande k framför len vokal ock kj framför hård; se § 165a, c.
1) 1 Bro äfven

lhgacia'g.
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J motsvarar regelbundet rspr. tj, t. ex. jyv tjuf,
»Aga tjugu, fpnår tjock'.
j‘,9 motsvarar rspr. t i j‘papg (jfr isl. kinnvangi)
tinning.

j.
y motsvarar regelbundet rspr. uddljudande g framför len vokal ock gj framför hård; se § 171.
y motsvarar regelbundet rspr. j, samt dess uddljudande ii ock dj, t. ex. yq ja, oycl höjd, ft-0yd fröjd, nhydår
nöjd, ys ljus, )(mår ljum, yiApår djup; dock slogda slöjda.
y motsvarar rspr. g efter 1, r i aj älg, aj helg,
takya Telje, sary sorg, t899 torg, beirynia'stara borgmästare,
arynt'st organist (däremot tak talg, bak bälg, karg korg, barg
bärg, yarg erg, rgår arg, barga vb bärga).
y motsvarar rspr. midljudande g-ljud före len vokal
i tap tagit, drap dragit, slap slagit.
j motsvarar rspr. 1 i yva yngla.
j utan motsvarighet i rspr. förekommer
a) företrädesvis mellan midljudande k, g, g ock följande voka12.
Ex. trsskya tröska, fiskya fiska, skya urhålka,borkya kyrka, krgokya krycka, lylsya lyeka på garn (men lylsa fortuna), agkya enka,
byorkyar björkar, best. sing. vålejå vaken, Nivå boken, vflvå
viken, meirkyå marken, best. plur. hrd,kjit kräken, sprcikyå språken;
knagya gnägga, la,gya lägga, brygja vb ock subst. brygga (dock
barga bärga), tt'gjara' tiggare, dyva dynga, sprygya f. springa,
vagyar väggar, best. sing. veigyå vägen, ggyå ängen, stcivå
stången, spcivå spången, tcivå tången, .Mvet sängen, best.
plur. 6,gfet äggen, td.gyå tagen, Ogyit tågen.
Af en dräng, född i grannsocknen Söderbykarl, har jag hört Aj i
st. f. uddljudande tj i klyv tjuf, butiga tjugu, Åma tjäna, bak tjock.
Det är denna ljudöfvergång, som LUNDELL i Sv. landsm. 1, s. 51, not 3
anför efter en äldre upptecknare utan att förstå, hvad denne menat med
uttrycket »tj ofta som kj».
Det synes mig troligare, att de af NOFtEEN i COL Ordesk. ml. s.
XII anförda styrkja, markja, körkian, tänkja uttalades med palatalt
k, än med palatalt t; jfr noterna till §§ 165, 171.
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b) i följande enstaka ord: stryp strö, reja'l reel, fi,j0 fiol
(anal. med veins i jåns), fiejn fån, iårtts/gegia slyna, unpfeirm
uniform.
j har fallit i bg bedja, gZe, glädja, stgda stödja
(anal. med sa sitta, sea sätta), .nia midja, ina vidja, smg.tt
smedja, tårna tämja, via vilja, y4 hölja (men val» välja, salja
sälja, shllja skilja), patål butelj, beirma'stara (jämte bdrima'stara)
borgmästare, fsMa följde, p/Ma sköljde, 581dår sköljd, svada
sväljde, vaMa valde (äfven valda; endast sAdda skilde), lotancint
(jämte loytndnt) löjtnant. Om Gsa jäsa se Nu, Fr. lj. § 197;
alast eljest är det fsv. nas, ock a, enklitisk negation i slutet
af en nekande sats, som dessutom har ännu ett nekande ord,
Motsvarar troligen icke rspr. ej, utan är det fsv. nekande e (jfr
LEFFLER, Satser i Tidskr. f. Fil. Ny r. V, nr 18 ock Hand!. rör.
tillsättn. af e. o. prof.-ärnb. i sv. spr. vid Ups. univ. IV, s. 13).

g•
g motsvarar regelbundet rspr. ng-ljud, t. ex. ny
ring, lagt långt, laugk klunk, tagta tänkte, vagn regn.
g motsvarar rspr. m i ja,gka jämka, ygka ömka.
g motsvarar rspr. n i travet tränjon, jåntsly'va
slyna; äfven adarkedeig eau-de-cologne.
g motsvarar rspr. g i ag hertig'.

5.
y motsvarar regelbundet rspr. uddljudande sk före
len vokal samt skj, före hård; se § 165 b, d.
j' motsvarar rspr. stj i DU stjäla, 54,2,a stjärna,
t stjärt, papa stjälpa. Dock hör man ännu icke sällan af
äldre. personer sta, stian,a; stiat, stjaZpa.
Åfven i vgjeta vestgöte, y45a'vara gästgifvare har j' uppkommit af st +-j-ljud.
j' motsvarar regelbundet rspr. sj i 5¥ sju, 5Ignda
sjunde, jg sjö, 54Z själ (djuret), 50 människosjäl, »kår sjuk,
1) Från Bro har jag ett exempel på g före rspr. k i agkap45
ekipage.
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»da sjuda, yavår själf, noja ryssja, snik» ässja, yo,la vyssja;
hit höra ock da flåsa, naj'a djärfvas, myya vb täta väggar med
mossa, samt Ma suga, utgånget ur ett-*sjuga, hvars j beror
på analogibildning efter andra verb af samma afljudsklass.
Enligt mina sagesmän är likväl det äldre uttalet af
urspr. sj i uddljudet icke fullkomligt utdödt, ty ännu lär
gammalt folk säga sj¥, sp:kkår, sju, smal; i midljudet däremot skall man aldrig få höra något sj, således städse blott
ryla, yla o. s. v.
Äfven när s är slutljud i ett föregående ord ock j uddljud
i ett omedelbart följande, kunna de sluta sig tillsamman till j;
så i uttrycket no nunfa å no nog mins jag det nog2.
5 motsvarar äldre ra i ayaZ (jämte apZ) anus.
5 motsvarar rspr. s i fNsa syrsa, Skstint sergeant
(däremot so:pit särskildt), där j' är framkalladt af det följande
ts (jfr Leffl. Västm. folkspr. s. 45 ock Nn, Dalbym. § 136,2,
där motsvarande ord visa fullständig assimilation mellan de
bägge stafvelsernas begynnelseljud); vidtre i Ma (se § 192)
suga ock j'au adv. sedan. Det sistnämnda ordet har uppkommit af ett äldre *syan (i bröllopskväden på Upplandsmål
från 1700-talet skrifves ordet upprepade gånger sien), som
icke gärna kan vara en sammandragning af fsv. sipan (jfr §§
132 ock 135, B 3 e), utan troligen är ett komparativt adv. af
adj. sen, anal. med fsv. min adv. mindre. Dess grundform
är i sådant fall ett isl. *seinn (af *seinr), som återfinnes i det
fsv. sen (Schlyt. Glossar. s. 539), hvilket på grund af sitt
e svårligen kan förklaras som en sammandragning af fsv.
sipan. Af detta fsv. sen (med långt n) är målets 5a,91 det ljudlagsenliga resultatet, analogt med jan en af fsv. en 3 (jfr obest.
I Vätö har jag själf aldrig hört ett dylikt uttal, men har antecknat, att jag i Rådmansö sommaren 1877 hörde »ett slags lent r-ljud,
som låg emellan sj ock 5-ljud» i orden sjuk, skilnad, skär, Schagerström, kanske; det ersatte således där icke blott urspr. sj, utan äfven
urspr. sk ; jfr sbytA för .9j¥ i § 165 d.
Från Bro har jag dessutom alp alls jag, 852 oss ja, ja trodd an
pk ta skokya jag trodde han gick till skogs jag, andajkins Anders Jans.
Ett gammalt diftongeradt e har säkerligen också gif vit upphof
åt Rådmansömålets 5a se i uttrycket 5a gr se här, hvilket förutsätter
ett "sja, uppkommet af fsv. sea 1. seia (jfr §§ 91, 96); till detta 5a
förhåller sig Vätömålets 81, som ank till ja.nk (jfr §§ 4, 6).
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artikeln an samt superl. sällat senast, sist i uppländska bröllopskväden från _1700-talet, i hvilka bägge ord vokalen tidigt måste
ha förändrats både i kvantitativt ock kvalitativt afseende).

Kvantitet.
§ 195. Målets kvantitet öfverensstämmer i hufvudsak med
riksspråkets. Sålunda förekommer aldrig i stafvelse med stark
tonvikt sammanställningen kort vokal + kort konsonant1, likaså
aldrig lång vokal + lång konsonant; före två konsonanter är
vokalen i regeln kort. Flere enskilda ord ha emellertid annan
kvantitet än i högsvenskan, ock beror detta ofta därpå, att
målet trognare än riksspråket hållit fast vid det fornsvenska
kvantitetssystemet.
Lång vokal motsvarar rspr. korta vokal:
a) framför två eller flere konsonanter i följande ord,
af hvilka flere äfven i fornspråket hade lång vokal: braska,
brådska, brosk brosk, askoso'm hästskosöm (men a,st häst),
fnoska fnöske, pask påsk, tysk tysk, aska åska; jlaspa gäspa;
bosta (jfr Birg. Upp. II, 87: 22 bösta, Bonavent. 109: 13,
böstis, 217: 31 böstadhis) arbeta tungt, knoga, fastna fastna
(men fcistår fast), gast sjögast, gnista gnista, islår ister,
it'Astår ljuster, Idistår klister, knetstår knaster, knastra knastra,
kn4star knoster, lysta lyssna, pleistår plåster, prost prost
(men ost ost, osta hosta), rosta röste (däremot rost röst,
brast bröst), taltrast taltrast, tistd tistel, *tår tyst, ost höst;
1) Denna kvantitet, som numera lär vara utdöd i hela Uppland med
undantag af Fjärdhundra, synes i Roslagen hafva fortlefvat åtminstone
till medlet af föregående århundrade. I ett kväde af Cal Jöns. vid
Daniel Tilas' ock Anna Catharina Åkerhielms bröllop »på hä jenstaka
Hiemä Margretlund här bort i Roslagen» på våren 1743, »plänta i
Ståcklåm tåf L. L. Grefing», finner man nämligen fierestädes sådana ord
som utgniddin utgniden, obuddin objuden, ~dug sedig, fluggur
flugor, httdder Eder, hvilkas dubbelkonsonant nog antyder, att målet
här i motsats mot den tidens riksspråk hade kort vokal före den korta
konsonanten. Att det dubbla konsonanttecknet så bör uppfattas ock icke
som en beteckning för långt konsonantljud, är sannolikt därför, att målet
nu i dessa ord har lång vokal + kort konsonant, som är det vanliga
resultatet af ett äldre stadium med kort vokal + kort konsonant, medan
ord med kort vokal + lång konsonant än i dag äro oförändrade.
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baksnas baksnas, br4iksån braxen, rdks'n råk; ygZa ögla, Glaa
häckla lin, kaka kackla, kralda kräckla, pglaig kyckling, rakZa
rackla, språkZuga'r spräcklig, tåkg tackel, trekkt tråckla, skravk
skräfla, bZadra bläddra, bGsma besman, insma pasman, isnas
hissa, lgsna lossna; salda sålde; 5anda sjunde, Ufskp'ktar löskokt, gkt neutr. högt. Hit kunna ock föras te törs, Gj'a f. ässja,
neja vb (jfr ))näsvis, vara nosig))) djärfvas (däremot vimla vb
täta väggar med mossa, ryla ryssja, yla vyssja), idKvara gästgifvare, samt följande sammansättningar, hvilkas första led i rspr.
har kort vokal: avsmn hafsvind, bokstav bokstaf, bpskap boskap,
br(kspatro'n brukspatron, bgndag böndag, dpmprpst domprost,
krisfak krigsfolk, /lystrat lifsstraff, lvstd lifstid, stgsk stadsbo,
stejskakara stadsläkare, t'ksbo'nda husbonde, gktul högtid (men
likasom rspr. daksjys dagsljus, dciksva'rka dagsvärke, dosbad
dödsbädd, dostraf dödsstraff).
b) framför en konsonant i
ba,k beck, divaAstr0 dyfvelsträck, lak läck, spa,k späck,
spikan spicken, strak streck, tobcik tobak, vak skjortveck, vaka
vb vecka, vGka pret. va,kta väcka ur sömn (men veka vak
»väcka vak»), 4darbrtek åderbråck, apkpk uppkok; cikspl't hackspett, bat bett, bretas brottas, 6Wka ättika, fat flått (insekt; men R8t flott), grangihka grammatika, kkin,a:t klarinett,
lagystala klifstätta, salvit servett, skota skotta, siat slätt,
@not örngått (men rutan rutten); k4pa'a,n klappersten;
trG,getZ trädgård; be boss, fresa frossa, kuimpa's kompass, /Q,s
lots, masat matsäck, 91Set mosse ock mossa; ta 5gs till sjös
(äfven 50s; däremot endast jos sjön, sno snön);
akseZ vagnaxel, dprg'l april, brglap (jämte brolap) bröllop,
iGkala ekållon, kn'stal kristall, måtal metall;
grak arrak, bar barr, ber borr, bra borra, claktpr (jämte
decktor) doktor, der dörr, Gra ärr, far, mpr, brpr ss. senare
sammansättningsleden i farfar farfar, mormor mormor, morbrpr morbror, ger gorr, kura kurril, mar märr, mf2ra morgon,
,s2g4r cigarr, spera sporre (men tar torr);
&Osa almanack, slana stanna, tGn tenn, tyrdn tyrann;
qm hamn, gengångare, Nma f. blemma, bpm bom, knulla
bomolja, banna bomull, dpm dom, dc_5mara' dommare, gZama
glamma, g4ama glimma, gpm gom, grima grimma, 5gma gömma,
lagq,ma klema, /g.m lim, hma limma, km lom, rgma rimma,
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skrama skrämma, s/a4m slem, stQm stom, strima strimma,
svima svimna, sgm söm, sema sömma, fru skymma, talagrdm
telegram, tona timma, t6mår tom, tgm m. töm, Ulma tömma
(däremot ama amma, barim beröm, bona f. blomma, darna
dämma, drom a drömma, doma dömma, ama Emma, fam famn,
fana femma, fanta flamma, fråmår from, gZonia glömma, 92'1a
imma, famna klämma, kama komma, ram fiskrom ock sprit,
norpa rymma, snya simma, stama stamma, stolta f. stämma,
röst, strom ström, stroma strömma, stronng strömming, S8M
SOM, Wmår timmer, tama tumme.
i o hon, mi f. miii, d f. din, si f. sin, ja 1. jg f. en.
i följande lånord, hvilkas första stafvelse i rspr. är kort
ock tonlös: ddra's adress, 44'4 affär, dgvesta Augusta, cigzish
augusti, åla'rm alarm, cipalsfn apelsin, dpeestal apostel, dprapge
apropos, dpra april, dra'ncla arrende, Wala'vara befälhafvare,
d6sa'mbar december, f4v'sa fernissa, ffQ1 fiol, fddral fodral, fg'tsko' försko, fg',91081 förskott, fs'rmy'ndara förmyndare, g4dp.'mh.gar
gudomlig, g4needbg9r gudsnådlig, Amianar gemen, »va juvel,
jdåna Johanna, lcdnalbark kanel, kdraffn karaffin, kQi.rama'l
kåroli'na Karolina, ldsarelt lasarett, mdddim madam, m4du_aja
medalj, ndva'mbar november, dfcintkar ofantlig, (tfa'nthgar
offentlig, åkto'bar oktober, pdrapZy: paraply, pdrasal parasoll,
pimek peruk, pdlt's polis, prdsWna prostinna, r4jal reel, såkrama'nt sakrament, sfyl sigill, 4renar syrener.
§ 196. Kort vokal motsvarar rspr. långa vokal i brogo
bredvid, lyirsty'k_a lifstycke, lhgår f. lefver, sina sofva, strOZ sofvel,
ura hufvud, 6/2år öfver; drap dragit, slajt slagit, tap tagit,
kaja kedja; bon bon (i t. ex. stadsbon), åsttena Estuna, 2, fr8'n
ifrån, skon skon, vm vår; fargalt fargalt, bjrka'ra kyrkoherde,
itrva'dar urväder; acla hade, rgclara' skeppsredare, *for' utför, la&a likväl, krala kräla, vota veta, ta töras, logdqg lördag, kaltifs kaluf, bårs'vda barhufvad, dan dit bort, qsa'tra
Nysätra, samt på grund af aksentflyttning i tobdk tobak, vo,såleta
ursäkta, vAyltigar vidlyftig (däremot såsom i rspr. fival byfvel,
gvhga'r höflig, vgtna hvitna, vat,?,:tt vet hut).
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Exspiratorisk aksent.
§ 197. Om jag vågar lita på iakttagelser, gjorda utan
hjälp af akustiska instrument, skulle Vätömålet sakna s, k.
sammansatt aksent', med undantag möjligen för stafvelser med
tq, ock g, (jfr § 198). I de stafvelser, där rspr. äger sammansatt aksent, har målet i dess ställe fortis. Med denna in
skränkning öfverensstämmer målets exspiratoriska betoning i
alt väsentligt med riksspråkets. Sålunda hafva
enstafviga ord fortis.
tv åstafv iga ord fortis-levis eller fortis-lenis eller lenisfortis.
Fortis-levis har målet äfven antagit i flere, merendels
utländska ord, som i riksspråket hafva annan betoning; sådana
äro, utom dem som redan blifvit nämnda i § 195 d: cile50.'n
auktion, eken altan, ciptg:k apotek, Msug'r besvär, baja't biljett, biadq,'n buldan, dr(igVn dragon, åndee ändå, fari'k fabrik,
fi'gter figur, ft'skal fiskal, frcinsQ's fransos, f8'rer förhör, gåt'n
gardin, kcinircet kamrat, kcivkin kaplan, kciptOn kapten, kårks
karbas, histrvel kastrull, kåtten kattun, kcijois (1. kcitt's) katekes, Ncittal klarinett, keimpg's kompass, keieleu',5 konkurs, keintVr kontor, k8'ntretkt kontrakt, keirpr631 korpral, kitst'n kusin,
krt'stg'l kristall, Wny_al linial, meignq't magnet, mcimsa'l mamsell,
min' Mari, mårgnig Margret, mcitrQ's matros, måla'l metall,
ma'1,7(2'n million, mAlayt minut, mk musik, noitker natur, eifsOr
officer, på« parti, pcitrVn patron, p'strY1 pistol, pZcitq't plakat,
n'lyyn religion, st'gm;t3 signal, sTtro'n citron, Mil' Sofi, seilcket
soldat, tcirml'n termin, trdmin't trumpet, ioyfy'r humör; vidare
bdta'r böter (pl. af bot), kda'l bödel, kcintrt's kambrik, kgda'r
kläder, mg:Ma'r möbler, pcigr papper, s8'nchleg söndag, meinhyfvel.
dryg måndag etc.,
Fortis-lenis i motsats mot rspr. har målet i grhvår gropar,
pfrosm pirum ock ugår vållar.
1) I sammanhang härmed bör jag likväl nämna, att jag icke häller
i min egen dialekt, Uppsalamålet, lyckats upptäcka sammansatt aksent,
vare sig exspiratorisk eller musikalisk, ock att jag på grund af mitt
vid denna betoning ovana öra kanske icke med säkerhet kan bedömma,
om andra mål äger den eller ej.
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Lenis-fortis har målet i fsrbrd förebrå, fruktist frukost,
gaftir gudfar, gamk gudmor (men gd,5(2'n gudson, gighYtar
guddotter), gasleat gudslån, masåk (jämte mdsa1s) matsäck,
muldg best. mtddgan middag, mora pl. moritar morot, tobuik
tobak.
c) tre ock flerstafviga ord i allmänhet samma aksentkombinationer som i rspr. Följande olikheter har jag likväl
anmärkt:
fortis är tillbakaflyttad i dfatskg.'r affärskarl, ciktVvar
aktsam, cindart'as Andreas, cinfo'ms ansjovis, bårbgirara barberare, b6ksi4ra bogsera, ga'ncla elände', åksa'mpal exempel,
få,bara'n februari, fåndOra fundera,
tra'sa intresse, jcilluo'n
januari, kcilsa'ear kalsonger, kcitn'n,a Katrina, krimfat: kofferdi,
krimant'star komminister, k8'nsta'pa4 konstapel, ks'ntemtar kontanter, mastel majestät, pdta,retsk patrask, peistak'n postiljon,
pdstaa postilla, rigla ragata, rås2a:da reseda, sdS'n saffian,
såta'mbar september, tårpanti'n terpentin, vaalmf na Vilhelmina
m. fl., som redan äro uppräknade i § 195 d.
fortis är framflyttad i man}"skia människa, vt,sata ursäkta, mlyolkar vidlyftig, paa persilja (men brb'sa ja bresilja).
lev is är tillbakaflyttad i kårtUr plur. (jämte kiffilla'r)
örfilar, åh'Isa ättika samt i best. plur. af åtskilliga substantiv
(jfr § 216b).
le vis är framflyttad i dömara' domherre, (åva,seimar
ovarsam, 6var1csetmar ovärksam, e2patVsk opartisk.
Sådana tvåstafviga ord, där aksenten i föreliggande uppsats icke är utmärkt, äga fortis-levis; enstafviga ord ha städse
fortis.

Musikalisk aksent.
§ 198. Målets musikaliska aksenter har jag hvarken haft
tid eller förmåga att närmare undersöka. Dock tror jag mig
kunna säga, att sammansatt ton tillkommer stafvelser med tq.
5 År betoningen elände riksspråkets? Så uppger NOREEN i Sv.
språkl. s. 30, men i Fr. lj. § 106,1 säger han, att tonvikten ligger
på ordets första stafvelse.
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(fallande) ock ?, a (stigande), men att målet för öfrigt endast
äger enkla aksenter. Om dessas antal, skillnad i tonhöjd ock
ordningsföljd i de särskilda orden har jag tyvärr ingenting
att meddela. Enligt hvad jag trott mig finna, torde emellertid
någon grundväsentlig olikhet i detta afseende knappast förefinnas mellan målet ock högsvenskan, sådan den i allmänhet
talas af uppländingar.

Ur formläran.
Substantiv.
§ 199. Målet äger tre genus ock iakttager i motsats mot
det talade riksspråket noggrant skillnaden mellan maskulinum
,ock femininum äfven i sådana ord, som icke beteckna lefvande
varelser. Genus utmärkes dels genom skilda former af 3:e
personens personliga pronomen, dels genom olika ändelser hos
substantivet själft eller till detsamma hörande artiklar ock
adjektiv. I afseende på de enskilda ordens kön öfverensstämmer målet i allmänhet med riksspråket. Dock har jag
anmärkt följande olikheter:
Maskulina äro: aspa hasp, brosk brosk, M dill, fag
flagg, frgsa frossa, Jena hjärna, jaga hjässa, plcgs,l'akra hjuleker,
kok kok, kust kust, lOsaral. lasarett (folketym. efter rådsturätt,
häradsrätt?), lgga låga, mad mäld, m404 mögel, pelsma pasma,
pana penna, ruta vrist, sik sak, skada skada, skoga skola,
skreaf skratt, staga stadga, stal stall, soul sådd, talagrOm telegram, hd tid, Ungt tvist, voda våda, bot hytt.
Feminina äro: ovgrund afgrund, bra brädd, bakt bukt,
fZ0,1 flöjel, frgkån fräken, fag fång, så mycket man kan bära
i famnen, grod grad, gravoci grafvård, granlat grannlåt, plan
gren, grund grund, jc_zZ (jfr § 47) gärde, knot kran, last skoläst, miad slädmed, ma måse, rgr rör, rgsa röse, skur regnskur, star starr, stg92,N stöfvel, stås/ stängsel, &av solf, tel
toffel, tor tår, vor vår, giv håf.
Neutra äro: dricmål (äfven mask.) drummel, dynt (äfven
mask.) dynt, fagb2Z fenkol, d il, knIvag knifsägg, MA käke,
skdkåg skakel, spg1 spjäle, spdt spilta, sigqk (i plur. fem.) stek,
styI2 stybb.
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Maskulina.

§ 200. Obestämd pluralis ändas på -ar, bestämd på
-a. Urspr. an-stammar ändas i obestämd singularis vanligast
på -a, mindre ofta på -a (jfr § 213):
drom,ar
drom a
drhmån
drom dröm
draga
dragar
drågån
drag dräng
betar
bata
btfit'h
bat båt
brana
branar
bran
bra n brunn
batna
b8tnar
beth
bv't'h botten
kvala
kvalar
kvaln
kval kväll
tistdå
tisttla'r
hsttln
tlsh/ tistel
åpeaar
apart
dpatt
apat apel
stQa
stolar
stgfr,
sto l stol
fogar
fela
Mgåfr,
fågel
fggål
ciksg'la
dkso'lar
aks01,
axel
aksgl
gra
«ar
or stenig holme
akra
akrar
dun
ikr åker
bya
byn
byar
by by
agna
agnar
annan
agna hägnad
-an
stagar
stGga
stGgan,
stGga, -a stege
ana
anan
anar
ana bösshane
pna
p2,92an
pmar
pna pinne
eda
alar
aZan
ala nätsänke
spgla
spolar
spglan
spgla spole
spgra.
sporan
spgrar
spora sporre
Sålunda böjas vidare t. ex. kk kok, ask ask, aZin alm,
arm orm, stra,g sträng, fiskis fiskljuse, ast häst, vant vante,
span spån, tad tall, stat stall, ked bengel, arh•A hafssimpa,
s8m8r sommar, al28r abborre, set så, fy sky; aspa hasp, fåkveeda eldsvåda, skata skate, trädtopp, rista vrist, ttoya tumme,
pasma pasma, rdspVga rospigg, lgga loge, flaga i linfla'ga,
t4fla'ga lintapp, blåntapp, aga agg, taga tagg, slaga slang, reimptåga rumptång, dagka ljusdank, fp& körtel, yg.gZa hönsvagel,
jiy,J&I'Glera hjuleker, tyda årtull, njtcra njure.
Anm. Delvis afvikande äro:
dagar
dag dag
dagån
daga
tradar
freda
trad tråd
trein
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§on
§oar
§oa
k. sjö
sno snö
snon,
fam famn
fdmån
famnar
famna
og ugn
6gån
ognar
ogna
vag vagn
vdgån
vagnar, vagn vagna
mera morgon
mora
monar
ma
afta afton
ofta
aftnar
aftna
mana måne
Mein
dftava'Za aftonvard dftav a'fr,
Obestämd pluralis ändas på -ar (eller -er), bestämd på -andar (eller -sndsr):
los lots
5sn
lc_å
losar
ksanda'r
vark värk
vdrkån
varkar
vdrlganda'r
prast prest
a
prst'h
prastar
prastanda'r
van vän
vall
vanar
vånanda'r
vaZ strömmingsval va3/4,,
vaZar
vddanda'r.
Sålunda böjas vidare t. ex. grls gris, Okhd högtid, grak,
grek, katolfk katolik, potcit potatis, gacb'st gardist.
Anm. 1. Delvis afvikande äro:
son son
son
sonarl
sgmanda'r
ndgåZ nagel
någår,
naglar
någZanda'r.
Anm. 2. los, vark, grts, vaZ ock n4gå4 böjas äfven efter
§ 200. Af ng g fins dessutom i best. plur. blandformen
ndOnda'r.
Obestämd pluralis ändas på -ar, bestämd på
-ra. Hithörande ord ha fortis-lenis i de plurala formerna:
fot fot
fi2t'it
Mår
filtrå
bokstav bokstaf
bQksta'van
bksta'var
be?ksta'vra
sak sak
scjkån
sdkår
seckrå
1) För omkring tio år sedan hörde jag i Lohärad såsom obest.
plur. af son formen soniar, ock i Söderbykarl fins enligt meddelande
af fil. lic. EDVARD ALN icke blott detta sonyar (eller synar) utan
äfven vanjar vänner, som under formen winjär också träffas i det s.
40, noten omnämnda bröllopskvädet. Möjligen är det egendomliga j i
dessa ord det slutliga resultatet af en småningom fortgående palatalisering af n före Andelsens ursprungliga 1 (jfr by, g i §§ 165, 171).
NOREENS förklaring af liknande värmländska former i Dalbym. § 170
lämpar sig icke för Roslagsmålen.
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Anm. 1. Delvis afvikande äro:
stay
stad stad
std,dår
stådrå
bran
bran brand
bråndår
bråndrå
fc_2.dan
far fader
fd,dår
f4drå
bradan
bror broder
brddår
brddrå
bon
bonda bonde
b6ndår
b6ndrå
man
man
man man
månå
span
span.
span spann
Anm. 2. fådrå har jag blott hört i sammansättningarna
fs'rfa'dra förfäderna, fårfa'dra farfäderna (därjämte fins ock
formen fårfa'drar enligt § 200), man endast i sammansättningarna lansman länsman, ånalsmcin engelsman. spar., betyder
den uppmätta sädeskvantiteten, hvaremot span målkärl böjes
enligt § 200. Hit höra äfven de plurala fråndår fränder,
fiåndår fiender (däraf ock en dunkel form fiåndå i uttrycket
fiåndå keimår fienden kommer).
Obestämd pluralis ändas på -a, bestämd på
Hit
höra
ord på -ara samt riasanda':
-a.
kleikara' klockare
Makan
kara'
kleikarå
sk(gma'stara skolmä- skama'stan sköZnza'stara sköZma'stara
stare
skomåkara skomakare skomåkan,
skomåkara skomåkara
ria,sanda' resande
riasanda'.
Obestämd pluralis ändas på -r, bestämd på
-ndar:
Sko sko
skon
skor
sköndår
-bo bo ss. Rådmansöbo,
-bon
-bor
-böndår.
Björköbo

Feminina.
Obestämd pluralis ändas på -ar, bestämd på
-andar eller •a (mindre ofta):
ar åra
&rå
arar
eira'ndar
ara
vag vägg
vågyå
va,gyar
vågya'ndar vagya
sag säng
sågyå
sagyar
sågja'ndar
tldnig tidning
tidmgå
tidn2ga'r tidraga'ndar tidnipå
Sv. landsm. IL 4.
4
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adrar
eidrandar
adra
eidrå
eidår åder
soknar sökna'ndar sokna
Mån socken
sökni
sy'stra'ndar systra
systrar
sy' strå
systar syster
fastrar
flistra'ndar fastra
fastar faster
fåstrå
måstrå
mostrar möstra'ndar mostra.
mostar moster
Sålunda böjas vidare t. ex. for fåra, var vår, 5gr skata, nar
dörrslå, dor dörr, yl hylla, g al, ica gärde, gran gran, rgan gärdesren, kvalt kvarn, 9,_kcl hud, kg/ bod, rad rad, po sked, ad ejderhona, grand grind, hnd lind, daM däld, not fisknot, mast mast,
jakt jakt, last skoläst, asp asp, tgg tåg, vag våg (vikt), vgc vik,
bjork björk, fae fång, ae äng, elcive ordning, n4vår näfver,
ffadår fjäder, Öksål oxeltand ock oxelträd.
Anm. 1. Delvis afvikande äro:
~drar
mådra'ndar
mddrå
mor moder
dhtra'ndar
dOtrå
dotrar
(Mar dotter
fruar
fråa'ndar.
fru
fru fru
Anm. 2. tar tår har i best. plur. endast tara (ej Mrandar),
stikål stöfvel endast stovla (ej standar).
§ 206. Obestämd pluralis ändas på -ar, -sr, bestämd
på -andar, -snder. Ändelserna -sr, -sndsr äro nästan de ensamt brukliga hos ursprungliga an-stammar; dessa ändas i
obest. sing. oftast på -a, men äfven på -a eller (sällan) —8, -u;
i best. sing. oftast på -a, men äfven på -a eller (sällan) -e,
-ft (jfr §§ 213, 218 c tt). Ex.
vagar
veiganda'r
v4gå
vag våg, bölja
slåktanda'r
slatå
slaktar
släkt
slakt
atar
åtanda'r
citå
at ärt
flcisksnds'r
flasksr
flaska
flaska flaska
skeirponds'r.
skarpsr
skarpa
skarpa skorpa
Sålunda böjas vidare t. ex. trakt trakt, vakt vakt, skrift
skrift, rost röst, jmnst fiskebod, fast fånglina, sari sorg, ak,yon
auktion samt alla feminina an-stammar.
Anm. 1. Delvis afvikande äro:
y'ksanda'r
yksa
yksar
yksa yxa
mårkianda'r.
mårkår (se § 207)
meirkjå
mark mark
Anm. 2. faga förstuga, bastu badstuga ock ustru hustru
ha i plur. -ur, -andar jämte -sr, -sndsr.
Anm. 3. bokser byxor har i best. plur. vanligen boksa
(jämte det sällsynta b6kssnder), strampa strumpa har på samma
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ställe strampa jämte streimp8nd8'r; jfr härmed de bestämda
pluralformerna spgna spenarne (af det för öfrigt maskulina spona
spene) ock »aga kängerna (jämte påganda'r af fm mask.
efter § 201).
§ 207. Obestämd pluralis ändas på -ar, bestämd på
-ra. Bägge formerna ha fortis-le-nis:
nat natt
ndtå
nåtår
nåtrå
tand tand
tdndå
tåndår
tåndrå
tag tång
tér
tciglå
tårå
grop grop
grOpå
grdvår
grOprå
bok bok
bilsår
Injkjå
birå
ngt nöt
n4(tå
n4trå
niftår
jg get
yd,tå
jåtår
'grå.
Så böjas ock and and, and hand, rand rand, strand strand,
spag spång, stan stång, vrag båtträ, geår plur. änger, r« rot,
gn4t gnet.
Anm. Delvis afvikande äro:
gas gås
gaså
jas
jåså
lus lus
14så
lifså
los
myt mil
mVå
myt
mglå.
-§ 208. Obestämd pluralis ändas på -r, bestämd på
-ndar:
bro bro
bro
bror
br4ndår
ta tå
ta
tar
te_indår.
Så böjas ock lao klo, ro ro (höft), SQ so, ra skeppsrå, sk
slå, vra vrå.
Anm. Delvis afvikande är:
ko ko
ko
kor
köndår (jfr § 204).

Neutra.
§ 209. Obestämd pluralis är lika med obestämd singularis, bestämd pluralis ändas på -a. Hit höra alla neutra
på konsonant:
§6_tr skär
54rå
. fdrå
Jklr
ag ägg
ågå
ag
åpå
fiSrå
fi'går finger
fi'eår
fi'erå
aiit anus
tig Za'
a,s.84
(yeZci.
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Så böjas vidare t. ex. ror roder, kar kar, () bokstaf, ord,
tryn tryne, grun grund, bragd plur. fiskbragd, Qn horn, tag
tag, krak kräk, sprak språk, »står ljuster, kår tång (fucus).
Obestämd pluralis ändas på -sr, bestämd på
-sndsr. Hit höra tvåstafviga neutra på -a:
dika dike
dika
dikar
diksnds'r
av hufvud
nya
«sr
Så böjas vidare t. ex. rika rike, styka stycke, taka täcke,
rgsta röste, Nota bete, ambyla ombyte, brodd bräde, kZodsr
plur. kläder, rasa röse, duga dussin, intnd vittne, ara ärr, Mia
kärl, staD ställe, 9.94 äple.
Anm. gra har i obest. plur. gra.
Obestämd pluralis ändas på -r, bestämd på
tra trä
tro
tror
tr6ndår
bor
bo fogelbo
bo
b6ndår
stra
strar
stra strå
strandår.
Så böjas äfven bi bi, kno knä, sto städ, st(2 sto.
Alla former äro lika. Hit höra tvåstafviga
ord på annan vokal än -a:
ala
ala
ala ållon
ala
ala
ala hallon
aZet
•
ala
laka lakan
laka
laka
laka.
Så böjas äfven smultra smultron, oda odon, trava tränjon,
jotra hjortron, hstra svarta vinbär, nyupa nypon, smska sviskon,
fika fikon, piret päron, nysta nystan, jama hemman, syska
syskon.
Anm. 1. Delvis afvikande äro:
oga öga
dga
>9.gez
tiga
gra
gra
ora
ora öra
Jetta
jata hjärta
jata
jata.
Anm. 2. Orden på -et få någon gång ändelsen -o i stället_
för -a; jämte syska höres stundom syska,.

Skillnaden mellan nominativen ock ackusativen fortlefver ännu i singularis af substantiv, som utmärka
lefvande varelser, såväl propria som appellativ. Nominativen,
som vanligen blott tjänstgör som subjekt (sällan som objekt
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eller efter preposition), ändas hos mask. på -a, hos fem. på -a.
Ackusativen, som användes som objekt, efter preposition ock
såsom grundval för genitiven (men aldrig som subjekt), ändas
hos mask. på -a, hos fem. på -8 (propria) eller -a (appellativ;
jfr dock § 214,2 a).
Hos appellativen iakttages samma formskillnad äfven i
bestämd ställning:
DOM,
nom.
ack.
ack.
anta
anta Anders
stgn8
stlna Stina
puka
p8yk9n
poka pojke
Kikan
Anda
shntet
stxnta flicka
stmtet.
Så böjas t. ex. mate Matias, lasa Lars, kala Karl, Oa
Olof, 'cirka Erik, tida Tilda, karoll'na Karolina, g8sa gosse,
oksa oxe, ara hare, gama gumma.
Anm. Genom analogi har maskulinernas -a spridt sig
äfven till sådana namn, som i nominativen ändas på konsonant;
sålunda får man synnerligen ofta i oblik ställning höra sådana
former som kasst& August, Miiva' Olof, d4nåla' Emil, samla'
Samuel, mcienu,'sas Magnus.
§ 214. Utom i sammansättningar såsom daksyys dagsljus,
closbacl dödsbädd, lcinsmalara landtmätare, lyystld lifstid, riksdalar riksdaler m. fl. ock sådana stelnade uttryck som ta-54,
ta-kins, ta-sköks till sjös, lands, skogs o. d. har jag icke
träffat någon genitiv af andra ord än personnamn ock sådana
appellativ, som utmärka person, såvida de stä i bestämd ställning; i alla andra fall undvikes denna kasus genom omskrifning på ett eller annat sätt.
Genitiven ändas på s, som
1) hos nomina propria fogas
till objektsformen på -a, -8 (se § 213), om ordet böjes
såsom ursprunglig an-stam, t. ex. /agas Lasses, oas 011es,
stg.n8s Stinas, tddss Tildas.
till subjektsformen i de öfriga, t. ex. åmå/s Emils, sQimå/s
Samuels, m'ktöts Viktors, cidgats Adolfs, llick3ks Ludvigs, mg/ms
Vilhelms, aska',9 Oskars, ladsås Klas', frdnsås Frans', Onasa's
Jonas', mans Maris, safis Sofis. Dock hafva äfven hithörande
maskuliner synnerligen ofta ändelsen -as genom invärkan från
föregående grupp (1 a), t. ex. jan 4litvass Jan Olofs, Qigassta's
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Augusts, mdemisass Magnus', ydhipass Jakobs, j(jsåpass Josefs,
ddidta's Adolfs, litdvYtass Ludvigs, s(onåla's Samuels, åmåla's
Emils (jfr Arw. Handl. III, s. 121 andirsa Anders', lafrintzadottir, 153 Jönissa Dotter).
2) hos appellativen fogas
till den obestämda objektsformen på -a, -e (se § 213),
såvida ordet är singularis af en ursprunglig an-stam, t. ex.
pukas pojkens, gsgas gossens, gubas gubbens, pl,g8s pigans,
stmt8s flickans, galnes gummans (analogibildningar efter orden
i § 214, 1 a).
till den bestämda formen i alla andra fall, t. ex. drågåns
drängens, dragas drängarnes, pråståns prestens, pråstanda',s
presternas, Nata,9 klockarns, Neikareis klockarnes, dOtrås dotterns, dhtra'nda,s döttrarnas, pukas pojkarnes, pfg8ndie,s pigornas.
Af ark aism er från målets synpunkt har jag endast antecknat följande: 9.såns fidk byns folk, gdAsåns bgn,
gårdens barn, d4dadakar döddagar, .Kgstati'd pingsttid, sleitatt'd
slåttertid, samt det allmänt brukliga ta b8r1g8r till kyrkan
(jfr gottländskans -ur ock Tim. skrå 25,44 gatur moot).

Om de bestämda formerna på -ndar, -nderl ock -a.

Följande sammanställning torde göra de mänga
hithörande formerna lättare att öfverskåda.
1. Former på -ndar, -nd8r:
Fsv. grundformer
nom. pl.

prästener
skoner
nom, ack. pl. åranar

Mellanformer

Målets former

prästenr
skoner, skonr
åranr

pråstanda'r
sköndår
eira'ndar
r4st8nd8'r
fh'k8nd8'r
köndår.

röstenar

röstenr

fiikkonar
kon.ar

fiikkonr
konar, konr

1) Dessa ändelser förekomma äfven inom de till Vätö gränsande
socknarna Bro, Söderbykarl ock Väddö; däremot får man aldrig höra dem
i Rådmansö, som äfven är grannsocken till Vätö. Denna dialektskillnad
har gifvit anledning till följande tvenne i Vätö ofta hörda strofer:
kona, skona, Rädmansöbona
konder, skonder, Vätsookenbonder.
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2. Former på -a:
Fsv. grundformer

nom. sg.

solen
yksen
flikkan
kon
solena
ack. sg.
yksena
filikkona
kona
hästana
pl.
ack.
klokkarana
fötrena
nom, ack. pl. skären
öghonen
aldonen
lakanen

Mellanformer

Målets former

sMå
solen, -g
yksa
yksen, -g
fhlsa
fiikkan, ika
ko
kon, kit2
solen, -Q
så
yksen,
Osa
fiikkon, -Q
fAsec
ko
kona, kon,
asta
hästan, -q
lacikarå
klokkaran,
fötren, -g
fistrit
54rå
skären, -g
öghonn, ögon, -Q
eek
aldonn, aldon, -Q • akt
lakann, lakan, -q laka.

Utvecklingen har försiggått enligt följande ljudlagar:
§ 217. Formerna på -ndar, -ndar:
Är den bestämda formen i fsv. trestafvig eller mer än
trestafvig, faller sista stafvelsens vokal, säkerligen emedan denna
hade lenis. Sålunda uppkomma de antagna mellanformerna
prästen; åranr, röstenr, flikkonr, tvifvelsutan med fortislevis ock sonantiskt slut-r. Dessa fortlefva ännu i Söderbykarlsmålets prestönör, åranör, röstönör, flikkönör (enligt lic.
Al4 vanliga biformer till formerna på -ndar). Att regeln
icke får utsträckas till de tvåstafviga skoner, konar, synes
mig bevisas af slutstafvelsens kvarstående vokal i målets
tdb, 86å, Oriz, som motsvara fsv. taket, solen, skären; mellanformerna skonr, konr hafva således oberoende af denna
ljudlag uppstått genom analogibildning efter de öfriga på -nr,
i jämförelse med hvilka sådana ord som skoner, konar utgjorde ett försvinnande fåtal (jfr §§ 204, 208, 211).
Ett eufoniskt d inskjutes mellan n ock r, såsom i andra
andra, rrn'ndrå mindre, ndra indre, tåndår tänder. Fult regelbundna äro således dra'ndar, sköndår, köndår; vokalförkortningen i sköndår, böndår, köndår (§§ 204, 208) beror kanske på
analogi efter tåndår, 6.ndår, bOndår; jfr dock äfven den korta
vokalen i best. sg. skon, bon. 1 de återstående pråstanda'r,
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r4stender, fit'hinds'r har levis flyttats från penultima till
ultima.
Analogibildningar. Hos tvåstafviga neutra på -a ock
enstafviga neutra på vokal har ändelsen -ndar inträngt genom
analogi, framkallad af den obest. pl. på -ar, -r: diktinds'r, fråndår af dtkar, trar.
§ 218. Formerna på -a:
Är den bestämda formen i fsv. trestafvig eller mer än
trestafvig, faller sista stafvelsens vokal (jfr § 217 a). Sålunda
uppkomma mellanformerna solen (ack.), yksen (ack.), flikkon,
hästan 1, klokkaran, fötren samt ögonn1, aldonn, lakann; de
tre sistnämda hade sålunda ursprungligen långt slut-n, men
detta förkortades redan tidigt (före bortfallandet af kort slut-n;
jfr nedan b) genom analogiinvärkan från de best. pluralformerna
hos alla öfriga neutra.
Det tvåstafviga kona, som (jfr § 217 a) borde hafva behållit slutvokalen ock i målet gifvit Una', förlorade -a genom
analogi med alla andra feminina.
Slutljudande kort n faller i stafvelse med lenis eller levis,
hvarvid föregående vokal nasaleras. Sålunda uppstå mellanformerna på -q., -2,
Det enstafviga, högtoniga kon, som
rätteligen borde haft -n i behåll, förlorade detta genom analogi.
- 4 öfvergår till -a, -g till -a, -Q till -a i stafvelse med
lenis, men till -a i stafvelse med levis.
cl) - 1 —> - a: fhta, asta, kleikard, laka. Ändelsens a visar
otvätydigt, att målets asta icke kan såsom Rydqv. IV, s.
411--417 alternativt antagit, hafva uppkommit ur grundformen
hästana genom mellanformen *hästna, hvilken i Vätömålet
nödvändigt borde hafva gifvit en form på -a. Ett lika kraftigt
bevis mot en sådan utvecklingsgång är äfven, att målet icke
äger ett enda säkert exempel, där n fallit i en sådan ställning
som i det förutsatta hästna.
Den grundform, hvarifrån asta, kleikard utgå, måste vara
den gamla ackusativen hästana, klokkarana, icke nominativen
hästaner, klokkaraner 2. Målet bibehåller nämligen alltid r i
Jfr Lucidors öron öronen, arman armarne, anförda af NORELIUS
i Ark. f. nord. fil. I, s. 233.
NO REEN sammanställer i Dalbyni. § 172,4 best. pl. &Utan med
den fsv. nom. på -anir, -anar. Det synes mig likväl säkrare att leda
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böjningsändelser, hvadan hästaner, klokkaraner borde hafva
gifvit åsta'ndar, kleikara'ndar (analoga med tireendar). Dessa
nominativer hafva också otvifvelaktigt en gång, kanske icke
så länge sedan 1, funnits i målet, men sedan fått vika för ackus.
asta, laeilsardt. Likaså har det gått i obest. sing. af maskulina
substantiv; det fsv. häster borde ljudlagsenligt (jfr det bibehållna
r i nom. sg. mask. hos adj.) hafva gifvit åstår, som blifvit utträngdt af ack. a,st. Att så är förhållandet bevisas ytterligare
af de bägge orden mera morgon, afta afton, som icke kunna vara
gamla nomin., emedan slut-n där ursprungligen var långt ock
följaktligen i målet borde hafva kvarstått (jfr an han, mn1
dm, stn min, din, sin samt adj. ock partie. på -an, -tn). Tvärtom
har i best. pl. af orden i §§ 201, 204 nom. prå,stands'r, sk6nd5r
utträngt ack., som borde hetat prasta, sko (jfr yoksa, ko).
-± -a: fitka, oga, ala. Troligen är just det äldre
nasaleringsstadiet anledningen, hvarför ändelsen har a för det
ursprungliga -o, hvilket eljes vanligen i ändelser öfvergår till
-s (jfr plur. fitksr, samt son son, men jqnsa § 135 B 3 a). Är
detta antagande riktigt, så är -8, -tt den ljudenliga ändelsen i
obest. sing., -et i best. sing. af fem. an-stammar, ehuru numera
analogibildningar åt båda hållen rubbat det ursprungliga förhållandet (jfr § 213).
-a i stafvelse med lenis: s6Za, 5cirå, fOtrå. Öfvery) - Q
gången från -9 till -a skedde likväl icke i ett slag. -9 öfvergick först genom åtskilliga mellanstadier (e2, cf, q) till q, soni
sedan (enligt a) öfvergick till -a. Att nasaleringen sålunda
gaf a-klang åt en ursprunglig e-vokal 2 stämmer förträffligt
med att den skyddade a-klangen hos ett ursprungligt a, som
eljest borde hafva öfvergått till a (§§ 36 d, 37).
Fsv. solen, solena, skären, fötrena hafva således enligt
min åsikt gifvit så , fdrå, fåtret på samma sätt som hästana
gifvit asta, flikkona fika. Att i dess ställe med RYDQVIST
äfven Dalbymålets &Utan ur fsv. ack. hästana, med hvilket det ljudlagsenligt stämmer; nom. hästanir borde däremot ha gifvit hcesta»
(enligt §§ 68, 69, 127,3, 169 anm. 2).
Enligt meddelande af lic. ALAN äro sådana maskulina former
som hästanor, hästandor, oxanör, °sand« (jämte hästa, oxa) ännu
i full användning i Söderbykarls socken.
Jfr öfvergången från lat. en, em till franskt uasaleradt a-ljud,
samt PAULS förklaring af isl. drekka, spretta i Beitr. VI, s. 77, 78.
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antaga serien solena-solna-sgå, skären-skärena-skärna-546
[ock fötrena-fötrna-fiftrå] är hvad Vätömålet beträffar lika
omöjligt som att leda asta nr hästana genom mellanformen
hästna (se a).
En annan utväg att förklara detta -a, först föreslagen af
AASEN (Gr. s. 144), är antagandet, att det genom analogi spridt
sig från best. sg. af svaga fem. till andra former I. Hvad de
starka fem. beträffar, är detta osannolikt, emedan ordet yksa
(jfr å), det enda som i aksentförhållandena stämmer med de
svaga fem. ock som därför i första hand borde hafva gripits af
analogien, i best. sg. icke ändas på -a, utan på -a. Ännu mindre
kan det neutrala Ftra så uppfattas. Man ser nämligen icke den
minsta anledning, hvarför ett närmande skulle äga rum mellan
sing. af ett genus ock plur. af ett annat. AASEN (Gr. s. 152)
1) I Dalbym. § 172, anm. 4:2, 5 ansluter sig NOREEN med afseende
på detta mål till AAsENs förklaring med afböjande af LYNGBYS (att -a
ljudlagsenligt motsvarar fsv. -in). Mot den senare gör ban följande
tvänne inkast:
ar böka' kan ej komma af fsv. bokin, ty detta borde hafva gifvit
bQhn, liksom fsv. systkin gifvit sk4'n. Detta .94.5'93, bevisar emellertid ingenting, emedan det själft tarfvar förklaring såsom stridande mot
målets ljudlagar. Sammanhåller man nämligen § 118 (senare delen)
med medgifvandet i § 172, anm. 4:2, att best. sing. fem. plita fult
regelbundet motsvarar ett äldre gatan, måste man tillerkänna Dalbymålet
den ljudlagen, att fsv. kort n städse faller i slutljud (såvida icke den
normala utvecklingen hämmas af analogibildningar). Således har injkå
som sig bör förlorat n, men
är undantag, såvida nämligen det
värkligen motsvarar det fsv. systkin, ock icke det fsv. systkini, med
hvilket det enligt målets lagar fullkomligt stämmer. b) Best. sg. af
af fem. ja-stammar, t. ex. cbya, kan endast komma från sådana former
som *ffingjan (analogi efter gatan), icke från wngin 1. mngina, ty detta
borde ge (noa eller cega, liksom drEengin gifvit drdgån. Såsom stöd
åberopar N. egendomligt nog (§ 155 som bör vara) § 159, hvilken med
klara skäl uppvisar raka motsatsen, nämligen att wngin regelbundet ger
cbyå, att likaså dreengin regelbundet borde ge drc'eyan (enligt § 153), men
at driegån är en mot ljudlagarna stridande anarogibildning efter obest.
sg. drcee. Ånnu torde således icke något skäl vara anfördt, hvarför
icke Dalbymålets bestämda former på -a kunna förklaras på samma sätt
som Vätömålets. Om denna förklaring också passar för några andra af
de svenska landsmålen är en fråga som icke kan besvaras förr, än man
vunnit en noggrannare kännedom om de särskilda målens ljudlagar; ty
ingenting hindrar, att samma former inom olika dialekter kunna vara
resultatet af en helt olika utvecklingsgång.
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talar visserligen om en hos de nordiska språken frän gammalt
inneboende sträfvan efter öfverensstämmelse mellan best. fem.
sing. ock best. neutr. plur., men detta torde vara ett något
mystiskt sätt att förklara en likhet, som helt enkelt beror
därpå, att former, som redan i de äldre nordiska språken öfverensstämde både med afseende på ändelse ock aksentuering,
sedermera drabbats af samma ljudlagar ock följaktligen måst
undergå samma växlingar utan någon påstötning af psykologisk art. För det maskul. f4trå o. d. kan icke ens denna
svaga förklaringsgrund åberopas.
fhtrå, brg<clrå, bfbidrå afge således ett ojäfvigt vittnesbörd
om att målet en gång ägt formerna fötren, brödren, böndren,
dessa i sin ordning apokoperade af ack. fötrena, brödrena,
böndrena, likaväl som hästan af hästana, flikkon af filkkona
(nom. pl. fötrener borde hafva gifvit fjtråndår, som analogt
med åsta'ndar fått vika för ack.). RYDQVIST vill i Sv. spr.
lag. II, s. 341, IV, s. 413 frånkänna sådana best. pl.-former på
-en af mask. ock fem. (om de senare se nedan) rätten att
anses för naturliga språkalster, i det han påstår dem vara för
meterns skull bildade af 1700-talets skalder; dessa konstprodukter skulle sedan hafva fått lit ock ingått dels i Stockholmsdialekten, dels i enstaka folkmål, såsom Mälartraktens ock
Västerbottens. Härvid kan man likväl med fog göra två frågor.
Hur kom det till, att ändelsen -en företrädesvis lades till gamla
konsonantstammar (alla exempel Rydqvist anför äro nämligen
sådana med undantag af Kellgrens nymphren, ett utländskt
ord, som möjligen på den tiden i obest. pl. hette nSrmför, samt
Creutz' örtren, hvilket väl är analogibildning likaväl som Lucidors gudinren, gästren, kraftren, elementren i Ark. f. nord.
fil. 1, s. 233), ock hur kunde det vara möjligt för en poetisk
böjningsändelse att på 1700-talet från hufvudstaden förflytta
sig till Västerbotten ock blifva upptagen som en naturlig länk
i därvarande folkmåls böjningssystem? Vida naturligare förefaller det mig därför att uppfatta dylika plur. på -en såsom
dialektformer, hvilka under 1600- ock 1700-talen (jfr Columbi
Ordeskötsel s. 3 stäfren ock Lucidors kinnren) af vissa författare äfven användes i skriftspråket. Samma ursprung hafva
säkerligen också männen, gässen, lössen, mössen, hvilka antagligen hafva sin enstafviga, med neutrernas analoga form i
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obest. pl. att tacka för det säkra fäste, de numera äga i riksspråket.
d) -g -a i stafvelse med levis: ksa. Att slutstafvelsens
olika betoning (lenis eller levis) värkligen är anledningen till
att -9 i ena fallet blir -a (se y), i andra -a (såsom här), bevisas
däraf, att adj. ock partie. på -an i fem. ändas på -a (med levis),
utom ett enda nämligen litan, som i fem. heter lita, lita. Ursprungligen hade sannolikt detta adj. två former i fem., en
betonad lita ock en obetonad lita, använd i sådana uttryck
som a lita stinta en liten flicka, a lita smiclu en liten smula, af
hvilka numera blott den obetonade formen kvarlefver. Jfr äfven
den obetonade artikeln a med det högtoniga räkneordet ja,
samt subst. Clizsa dussin, 'mina kummin, rusa russin.
Analogibildningar:
Femininerna i § 205 hafva jämte formen på -andar en
nästan lika vanlig biform på -a, som hänvisar på en från den
regelbundna fsv. ackus. -anar afvikande form på -ana, analogibildning efter maskulinernas ack.
Formerna spona, stretnipa, »aga, boksal (§ 206 anm. 3)
utgå från fsv. former på -ona, bildade i analogi med ack.
mask. på -ana.
Ljudlagsenligt borde såväl nom. som ack. pl. i best.
form af feminina konsonantstammar (§ 207) ändas på -ndar,
men de maskulina konsonantstammarne hafva skilda former,
nom. på -ndar, ack. på -a. Efter mönstret af mask. utbildade
sedan äfven fem. en från nom. skild ackusativform på -a, ock
slutligen utträngdes i båda könen nom. af ack. Att de talrikare fem, rättade sig efter de fåtaliga mask., förklaras möjligen däraf, att bland de senare funnos så flitigt använda ord
som bonde, fader, broder ock fot.
Adjektiv.
§ 219. Endast i positivus sg. utmärkas de tre genus
genom skilda ändelser.
Mask. ändas på -ar, sällan på -r (efter betonadt a, såsom
Nar blå; äfven nyr ny jämte nr), lika väl i predikativ som i
1)

1 den å s. 40, noten, omnämda bröllopsskriften träffas pigå pigorna.
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attributiv ställning, således an diiktxga'r kar en duktig karl,
kan a dziktiga'r karlen är duktig. Dock inträder denna ändelse
aldrig hos adjektiv på -an, -ar, -al, eller -r med föregående lång
vokal, samt ytterst sällan hos adjektiv på -1, -4 med föregående
lång vokal. Om, såsom någon gång händer, ändelsen -ar utelemnas äfven hos andra adjektiv, torde detta vara en eftergift
åt riksspråket, oberoende af målets egna lagar.
Anm. Jämte det vanliga -ar förekommer i mask. äfven
ändelsen -an, såvida hufvudordet är ackusativobjekt eller styres
af preposition. Numera användes denna ändelse endast af
äldre personer ock är således snarast att betrakta som en
arkaism, hvars dagar redan torde vara räknade. Jag har antecknat följande uttryck: ja ar an nyan bett, an le,tan jula jag
har en ny båt, ep lätt julle,
nen snalan pre,st har ni
någon snäll prest, tog an svatan lap tog en svart lapp, ada
vakran sen hade vacker son, Appa vitan san, an Ovan laks
köpa hvit sand, en half lax, sita lagan vag, an rundan tima
sitta lång väg, en rund timme, fils motvin Sa svaran fick så
svår motvind, kama pa sagdan tima komma på sagd timme,
kam far an argan oksa råkade ut för en arg oxe. Att det
fsv. -an icke ljudlagsenligt i målet gifvit -a (§ 37), beror
möjligen därpå, att dess ursprungligen korta n genom analogi med adj. ock partie. på -en hade öfvergått till långt redan
före den tid, då det korta n började falla.
Fem. saknar särskild ändelse, utom hos adjektiv på -an,
hvilka i fem. ändas på -a.
Anm. 1. När adjektivet hänföres till ett hufvudord, som
står i ack. eller styres af preposition, får det ej sällan ändelsen
-a (fsv. ack sg. fem. -a; jfr mask. -an). Ex. ya ar ah a aka
flundra jag har ätit en half flundra, ya af a laga dotar, a
tritsuga st,444 jag har en lång dotter, en trasig stöfvel, ya ska
lamna dftrit ypna jag skall lemna dörren öppen.
Anm. 2. Adjektiv på .4gar, -ugar, -kar få i predikativ
ställning ändelsen -a, utan tvifvel en analogibildning efter
subjektet, som i alla de exempel, jag upptecknat, varit ett
feminint subst. i bestämd form. Således: a dukhg Rika en
duktig flicka, men flita a dicktigå flickan är duktig.
Anm. 3. litan heter i fem. lita (jfr § 218 c 6).
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Neutr. ändas på -t, utom hos adjektiv på -an, som i neutr.
ändas på -a. Adjektiv på -ligar ha dock oftare -liga (fsv. -Mit)
än -lit (för -ligt). Adjektiv, som ändas på lång betonad vokal
eller på -t, 2d med föregående lång vokal förkorta vokalen i
neutr. — båskår besk heter i neutr. bakst.
Neutr.
Mask.
Fem.
ldgår lång
lag
lagt
rianår ren
rian
nant
ggr hög
okt
gg
blint
Igindår blind
b4nd
grcivår grof
groft
grov
fnst
fri'skår frisk
frisk
Mat
bUtr blå
bki
gaZa
Man galen
gaZa
vdisåt
vdkår vacker
vcilsår
gafflat gammal
gamalt
gonat
stor stor
stQt
skr
smalt
snig/ smal
smal
gfaZ gul
g fM
ggZ
daktit
diiktiga'r duktig
duktig, -a
tgitga'r tokig
tokig
tokug, -a
cl(fthga'r dålig
d4hga', -it
(ledig, -a
gOdår god
god
gut
rgdår röd
rot
rgd
&tår fet
flat
flatSålunda böjas vidare t. ex. trcieår trång, <klinar ogen, lfkddnar
likadan, leigår låg, rciskår rask, gror grå, rep- rå, flyr 1. nyår
ny, lmsan ledsen, dyr dyr, sar sur, rysbar ryslig, ft.J4 ful,
kenstuga'r konstig, afisnuga'r töcknig, trdsliga'r trasslig, y'rphga'r
uppenbar, vitår hvit, fatår het, liadår led, bZidår blid.
220. Pluralis ock bestämd form af positivus ändas i
alla genus på -a, utom hos adjektiv på betonadt hvilka sakna
ändelse. Ex. laga, g~, vakra, ganaa, nya, No, gr, ro.
Anm. 1. litan heter i plur. sma, i best. sg. lila.
Anm. 2. I ett fall finnes den för best. nom. sg. mask.
ursprungliga ändelsen -e bevarad, nämligen i sådana allmänna
uttryck med kollektiv betydelse som an rika den rike, an fdtiga'
den fattige, vare sig de stå såsom subjekt eller objekt (däre-
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mot ånda'r rtka kan den där rika karlen, ånda'r valsra shnta
den där vackra flickan, både såsom subjekt ock objekt).
Vid den regelbundna komparationen bildas
komparativen på -ara ock superlativen på -ist 1. -ast, sällan
på -ast. Ex. trcigår trång, trcigara', trast, gOdår god, gödara',
godmt (-ast), ft.,_d ful, fara', ft.,Jhst (-ast). — Komparativen är
oböjlig; superlativen antar i bestämd ställning ändelsen -asta,
sällan -asta.
Vid oregelbunden komparation ändas komparativen på -ra (med lenis) eller -ra (med levis), superlativen på -st, i bestämd ställning på -sta. Mer eller mindre
oregelbundet kompareras:
d
grvrå
gri2v år grof
grdfst
i4grå
dgr hög
okst (jfr pos. neutr.)
lågrå
14går låg
lagst
stor stor
st8'rå
sts,st
lågår lång
lågrå
last
t6går tung
tbo'grå
tyygst
6eår ung
y'erå
Ygst
vcilsår vacker
vålerå (1. vålera'ra) vålskst (1. vakrxst)
mi,'ndrå
litan liten
~st
gam,a1 gammal
åldrå (1. gånaara) alst (1. ganabst)
ddhga'r dålig
såmrå (1. cleika'ra) samst (1. d4bga'st)
vårå värre
van
bra bra
båtrå
bast
sianår
sianara'
skst
nara nära
nårmara'
nast 1. namst
fra
maga många
Rasta
fyra förra
f8t9t
undra undre
åndajta'
%Ivra öfre
ytra yttre
Ktana"
andra inre
2,'nd2tsta'
nadra nedre
nåda,sta'
bs'ta,sta bortersta.
Hithörande komparativa adverb äro 4gr högre, 14,går lägre,
/ågår längre, m'ndår mindre, båtår bättre, såmår sämre, nåmår
närmare, mir mera (pos. myka, superi. mast), fan senare (jfr
§ 194).
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§ 223. Personliga pronomina:
&g du
Betonade: sg. nom. igg jag
dg dig
sg sig
ack. mag mig
1, ni I, Ni
pl. nom. in vi
sGg sig
6clår Eder
ack. aS oss
Obetonade: sg. nom. ya
Sa
da
ack, ma
i,
ni.
pl. nom. vi
sa
ack. as
axlar
a det
o hon
Betonade: sg. nom. an han
a, det
ack. an8mhonom ana henne
gen. ans, ånsbs 1. anks hennes
ansas hans
pl. nom. m. f. n. dam de
ack. m. f. n. dam dem
gen. m. f. n. dras deras
a
o
Obetonade: sg. nom. an, an, 'n
a
ack. an, 'n
a
anacs
gen. ans, ansas
PI. nom. m. f. n. dam
ack. m. f. n. dam
gen. m. f. n. (kants.
Anm. 1. Tilltalsorden äro du ock t; du säger man till
järdnåriga, äfven om man ej känner dem, i till äldre personer
(om skillnaden i ålder är omkring 10 år ock däröfver). ni tillhör egentligen icke målet, utan är ett af den nyare tidens lån
från riksspråket.
Anm. 2. Det begynnande d i 2:dra ock 3:dje personens
pronomen öfvergår aldrig till r.
Anm. 3. Neutr. a det är det fsv. hit (jfr § 225 anm.
andar, adr ock § 229 anm. an, a). Till den vanliga uppfattningen, att det i svenska dialekter brukliga hä, ä är samma
ord som det fsv. 'Act, kan jag icke ansluta mig. Dels
har nämligen ännu icke ur svenska dialekter någon bindande analogi blifvit anförd för öfvergången J. --> h.; den af
Rydqv. IV, s. 299 gjorda sammanställningen af Cod. Bild-
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sten. ilhyde med ist. 11114T6i står själf på för svaga fötter för
att utgöra ett värkligt stöd, ock färöiska ord med h Mr äldre
p bevisa ingalunda, att samma ljudväxling förekommer på
svenskt område. Dels har icke något tillfyllesgörande skäl
uppgifvits, hvarför p skulle bli h just i pron. lien ock det därmed sammanhängande kessi, men icke i några andra ord. KOCK
tror i Tidskr. f. fil. Ny r. III, s. 252, att fenomenet beror på
ordets tonlöshet, men antager strax förut s. 247, att p af samma
anledning öfvergår till d; jfr NOREEN Fåröm. § 85, där ett
obetonadt ha härledes från peet, med § 27, där ett obetonadt
da säges ha samma upphof. Men är det nu sant, att p i dessa
ord på grund af tonlöshet blifvit d, är det enligt min tanke
icke sant, att p i samma ord äfven gifvit h, ty inom samma
dialekt kan ej gärna samma orsak ha annat än samma värkan
på samma språkljud. Dylika svårigheter undvikas, om man
leder hä, ä från fsv. hit (jfr Tillägg ock rättelser s. 86). Hvad
Vätömålet angår, visa pron. da, da, dem, att där icke ett
obetonadt p öfvergår till h, medan denionstrativpron. andar,
adar, jämförda med danar, dar, visa sig innehålla pron. fsv.
hinn, hit. I Fårömålet, där detta ord ljudlagsenligt borde
heta hi 1. h2., har det sannolikt fått vokalen a genom analogi
med dG. Är denna uppfattning riktig, få häller icke de fgutn.
hitta, hina, hisan (Söderberg, Forng. ljudlära s. 39) anses
ljudlagsenligt utvecklade ur 1)9313Si, utan såsom yngre, på pron.
hinn grundade analogibildningar efter detta: peen-Imessi framkallade hin-hissi (jfr Columbus s. 11, 13).
Anm. 4. Ack. sg. fem. a har uppkommit ur fsv. ack.
hana genom mellanstadierna an-Q (t. ex. båd-hånå bad hänne
båd- ån -› båd- ->båd - å). Att utvecklingsgången icke i
Vätömålet varit hana --> na a (såsom Rydqv. 1V, s. 417 synes
yrka för alla svenska dialekter), framgår af samma skäl, som
blifvit anförda i § 218 c a.
§ 224. Possessiva pronomina:
plur. mina
sing. man min
mat
di
dina
dan din
dat
set
si
sina
san sin
vet
veran, 21811, vår vera
vera
adret, det
adra
dra.
adr» eder
Sv. landsm. II. 4.
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Anm. 1. Skillnaden mellan man ock ms dan ock di, san,
ock sz, med afseende på vokalens kvantitet iakttogs äfven i
det allmänna svenska talspråket ännu vid slutet af 1600-talet
att dömma efter ett, sådant stafsätt som mask. min, men fem.
mijn i Columbi Ordeskötsel s. 48.
Anm. 2. Mask. adr8n är tvifvelsutan, lika väl som diken,
t8k8n, andr8n, 88n (se §§ 227, 228), en analogibildning efter v8n,
neg8n; jfr Dipl. dal. II, s. 11 allon ock Arw. Hand]. VI, s. 19
wEerdhoghon. Fem. vera, adr a äro likasom flagra, noga, iga,
andra, eiket, tyka (se §§ 227, 228) framkallade af maskulinformerna på -8n (jfr Bonav. 162: 29 varon frw, Med. Bib. II,
s. 201: 15 andron mon, samt fsv. pwsson, Eengun, hwariun i Rt
II, s. 497, 525, 529). Andelsen i neutr. Gdr8t ock andr8t (se §
228) framkallades af mask. -8n.
Demonstrativa pronomina:
sing. danar den här
darr
dr
pl. donar
andar den där
andar
adar
pl. d8nidar
andar den där
ondgr.
Anm. 1. De fsv. grundformerna äro tb:en hEer, hin Dmr,
han ker. ond& har i motsats mot o behållit n, emedan on
i denna sammansättning proklitiskt anslöt sig till det efterföljande dar ock n således icke längre stod i slutljud. andar,
ondas användas både såsom subjekt ock objekt.
Anm. 2. Hithörande adverb äro: dit dit, dar där, dada
dädan, dilnå dit bort, dcinå där borta, it hit, ar här, a,da hädan.
Relativt pronomen: 88M som.
Interrogativa pronomina:
sing. nom. ack. riken hvilken
tik&
eilså
pl. da'
gen.
eikens
(sikens
nom. ack.
va hvad.
Anm. 1. Om &ken, &k& se § 224, anm, 2.
Anm. 2. Frågeadverbet va betyder hvar, hvart; t. ex. va
a asen, kvar är hästen, va a du ifr8'n hvar är du ifrån, va ska
du ga hvart skall du gå?
Obestämda pronomina:
sing. mask.
fem.
pl. m. f. n.
neutr.
neg8n, obet. äTven}
n
eg
r a, neo • noga
negra
nan någon
lan ingen
2V et
nta
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sing. mask.
fem. ,
taka
islam dylik
as - cindrcse
nom. an- dta
ack. an - cindr8'n en a - cindra'
annan
,fidv
Favår själf
Anseiman ensam

Jåseima

neutr.
tska
- cindrs't
a - cindrs't
5aY
24såma

67
pl. ni. f. n.
tska
andra
andra
jaha
fm. Jånscimna
if. n. Jåsåmna

vat
var hvarje, hvar o. en var
våndi'ara hvardera våndi'ara
var.
var hvardera
Anm. 1. Om formerna på -an, -a, -st se § 224, anm. 2.
Anm. 2. Det heter m fa,k Jan sup var vi fingo en sup
hvar, men var g.(gZ hvarje gård, var ;anda btt hvar enda bit,
vat Janda far hvart enda får, varcindra hvarandra, samt var
y», var adr», var san hvar sin, alt efter olika person.
Anm. 3. Pron. man saknas; i dess ställe begagnas an (han).

Artiklarne.
a
a
§ 229. Obest. art. sg. an
pl. dam.
a
o
Best. art. sg. an
Anm. 1. Obest. art. är det fsv. en, en, et, byars vokal
på grund "af ordets tonlöshet blef kort redan innan ursprung1. g. Därför har målet
ligt långt e i målet öfvergick till
nu vok. a i mask. ock neutr. an, a, samt vok. a i fem..(§§ 125
B 3 ock 218 c d), medan däremot det starkt betonade fsv. räkneordet en, en, et längre bibehöll den långa vokalen ock därför i
målet normalt gifvit Jan, Ja, Jat. Mot RYDQV1STs åsikt i Sv.
spr. 1. IV, å. 417, att det uppländska a uppstått ur ena ->na --> a, talar hvad som är anfördt i § 218 c a.
Anm. 2. Best. art. an, a är det fsv. hin, hit (jfr § 223,
anm. 3). Fem. o är egentligen personligt pronomen; t. ex. o a
o vcikrasta' sttnta byn hon är den vackraste flickan i byn, o a o
Mynta' sam a, cldt } ar hon är den femte som har dött i år, ya vg
flta a onclår stora piadå, Ja vd a o hsla jag vill inte ha den
där stora skeden, jag vill ha den lilla, Jag ter o Jana skarpa,
du fa_tcji o andra jag tar ena skorpan, du får ta den andra.
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§ 230. Kardinalia.
1 jan, ja (sällan yl), jat
2 tva
3 trt
4 fyra
5 fam
6 saks
7 sj, 59.4
8 ata
9 9229
•
10 tia
11 elva
12 hav
13 traty
14 fjota
15 famtei
16 saksta
17 luta
18 4data'
19 mta
20 ims
30 tråli,
40 MO, fji3, fytti,
50 färnfi
60 såkst3
70 5111t
80 ein
90 m't3
100 imdras
1000 tOsån•

§ 231. Ordinalia.
an, o, a fana
andra
tradja
f,SZ92 fjd
fa,mta
sata, sota, lata
fmnda
eitnda'
nianda'
Handa'
alta
tsYa
tråenda'
fidt791,49'
fåmenda'
så,k,senda'
yornda'
cidateenda
rn'tnda
Migsnda', -anda'
tråbeinda
fhba'nda
fänzheenda
sasheenda
ltiba'nda
eitmenda
nffieenda
åndrada'.

II. 4

RÄKNEORDEN, ST. VERB 1.

69

Verb.
Verben äga följande former: pres. inf., pres. id.,
pres. imp., pres. part., pret. id., pret. part. ock sup. Ingen
skillnad göres mellan olika personer ock numeri. Tvåstafviga
infinitiver på -a förlora ofta denna ändelsevokal, när de på
grund af satsaksenten bli °betonade, oberoende af rotstafvelsens
ursprungliga kvantitet. Pres. part., som är oböjligt, ändas
oftare på -nda än på -ndas ock förekommer endast hos verb,
som utmärka rörelse.
Starka verb äro i målet följande. Biformerna
inom parentes äro mindre brukliga än de andra.
1. Pret. a — sup. (u).
pret. bant
inf. binda binda
sup. btndt bandi
brinna
brtna
bran
brtnt brunt
dra k
drtta dricka
drtkt (drukt)
dimpa dimpa
damp
dtmpt dumpt
finas finnas
fans
fis (funts)
fs,svt'na försvinna
fs,svcin
fksvt'nt (fs,svant)
ina, tnda hinna
tott
ant
rtna rinna
rtnt
ran
(runt)
sita sitta
sat
sitt
(satt)
slika slinka
sltgkt
slank
slipa slippa
slap
sltpt (slapt)
sptna spinna
span
(sptut) spant
synka spricka
sprtkt spri
sprak
spriea springa
sprae
sprit syntet
sttka sticka
stak
sttkt (stab)
vina vinna
vint
vant (van)
vant.
Hithörande pret. part. äro bundtn, bruntn, drtlstn, fs,svan,tn,
rtntn (runin), sluptn, spantn, sprtktn 1. spruktn.
Till samma afljudsserie höra dessutom pret. vat vardt,
samt de sällsynta pret. kke af khea klinga (vanligare pret.
kbea efter § 236 a), sam (äfven pres. st'mår jämte simar, samt
imp. smn) af sima simma (vanligare pret. sima efter § 236 a)
samt san, sank af 5uea, jaka (se nedan under 6, s. 72).
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inf. bg bedja
bara bära
(ga, gja) gifva

2. Pret. a.
pret. bad
bar
g"Ct

II. 4

sup. bg." bot.
ban, bgn
gm), jat
(gat, Dat)
stgh
skir (5an)

sta
5gZa stjäla
5a,ra (skara, sbyaskar
ra) skära
van (inri).
vara vara
va
Hithörande pret. part. äro burna, stghit ock skrin (af ja
heter pret. Part. Mår).
3. Pret. Q.
sup. dot
inf. dg dö
pret. dQ (dock)
dra2i
dra draga
• drQg
fan (fur)
fgra. fara
fQr
slQg
slap
slg, sig slå
stat
stQg
stg stå
svin
svara, svara svära
sigQr
tQg
tar.
ta taga
Hithörande pret. part. är drapn, farin, slapn, svgrin,
tapn (till dg svarar adj. olficlår död). Till samma afljudsserie
hör dessutom sup. mab, pret. part. min
g
ock det sällsynta
mo4 (vanligare maHa) af mcda mala (§ 236 b).
4. Pret. gq, — sup. 2.
inf. bita bita
pret. bgt
sup. bt
driav
driva drifva
drivi
fisa fisa
fisk
fg.48
knipa knipa
knip
knlq,.2)
kvida kvida
kvid
kviad
lida lida
liad
hdi
nita brås på
niat
nih
pta gnälla
pth
Pl4t
rida rida
rid
ridi
riva rifva
nav
rim
skrika skrika
skriak
skriki
skrina halka ikull
skrias
skri,»
skriva skrifva
skriav
skrivb
sida slita
silat
slit
stiga stiga
shag
stip
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sup. svgda
inf. svida svida
pret. svagl
sinka
svika svika
svgq,k
Pna (sAgna)
pna (gina) skina
fian (sÅgn)
pta (shta) skita
Pta (sAlta)
(84.%0
tyg
tggt
tiga tiga
vak
inka
vika vika
vgna
vina hvina
vIgt
vriq,d
vrida.
vrida vrida
Hithörande pret. part. äro bgtan, drgvan, kngpan, fsrlidan,
vridna
rymt, skrgkan, skrymt, slgtan inkan
•
sup. y, Y7 14 7 u.
5. Pret. g,
sup. bigda
inf. bjgda bjuda
pret. bjgd
brytt
brgt
bryta bryta
bgt (byta)
byta
byta byta
drp
drypa
drypa drypa
dyka
dgk
dyka dyka
fkg
flyga
flyga flyga
Rgt
flyta
Ryta flyta
fnysa
fngs
fnysa fnysa
frgs
frysa
frysa frysa
gkk
g4yka
gZyka taga
jgga ljuga
jYgt
rég (111g)
kkv
Nyva klyfva, klifva
kyva
kngt
knyta
knyta knyta
krypa
krgp
krypa krypa
lysa, lyst
lgs, lysta
lysa lysa
nygpa
(nypa)
njgp
nypa
njgpa (nypa)
not
nygta njuta
nyst
ngs, nysta
nysa nysa
ryka
rok (rykte)
ryka rycka
ryta
rgt
ryta ryta
smyga
smg,g
smyga smyga
snyta
sngt
snyta snyta
str-ykt
strgk
stryka stryka
strypa
strgp
strypa strypa
sgp
s,gpa supa
stf.2»
py,da
,igd
jgda sjuda
jgga suga
fgta (sbygta)
jgt (sbgt)
»ta (sbiga) skjuta
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inf. Suga sjunga
sup. 542,
pret. 5og (san)
fugka sjunka
logk (sak)
fugh
j§gta tjuta
jgot
j sj kch
trylsa trycka
trols, trykta
trylst•
yka huka sig ned
ok, ykta
ykb.
Hithörande pret. part. äro bjdm, brytt, bytm (jämte
byttår), Rygm, Rytm, frysm, lcZymn, .lonytm, krypm, nygyam,
snyttn, strykm stryp*, sapm, 5,attn, Jugm, jughn.,
6. Oregelbundna äro:
inf. ata äta
pret. t
sup. Gtx
fala falla
fol (444 Mich)
fab
fet få
fak
fat.
grata gråta
gnat
grah
ga gå
jak (gals, gja)
gett
kanta komma
kemi.
hekto
lata tillåta
lat
latt
ka ligga
lag
lup (41)
lata låta, ljuda
hat (lata)
iti
s?, se
sag
ssz2a sofva
S8V
S8Vt
uga hugga
og
up
sta, ata hålla
01 (010
sb,
ub.
Hithörande pret. part. äro Ghn, fan, kamm, ugm, slm
(af si heter pret. part. &te/år).
§ 234. Öfriga former af ett starkt verb bildas på följande sätt:
1. Pres. ind. ändas på
-r hos enstafviga verb på betonad vokal, t. ex. jr gifver,
dor dör, drar drager, star står, sy ser.
Undantag: bo bedja har i pres. 14clår.
-år hos tvåstafviga verb, t. ex. bitndår binder, bftår
biter, bj4ciår bjuder, dnr äter; ni,a, tnda har i pres. i•'ndbr,
(Mas har fins.
Undantag: bara, Ma, §Gra, fara, svara I. svarja ha i pres.
bar, jeA j'ar, far, svar 1. svar; vara har G är.
2. Pres. imp.
a) är hos enstafviga verb lika med inf., t. ex. bo bed, jg.
gif, dra drag, sta stå, sk si.
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b) bildas hos de tvåstafviga af inf. genom bortkastande
t. ex. bind bind, bar bär, 5a4 stjäl, far far,
af ändelsens
svar svär, bit bit, bp.,jd bjud, s8v sof.
Undantag: vara har i imp. va var (äfven före ord, som börja
med vokal).
Pres. part. bildas genom att foga -nda (-ndas) till inf.,
t. ex. ganda gående, ridanda' ridande.
Pret. part. ändas i mask. på -in (-an), i fem. ock neutr.
på -t (-a); best. form ock plur. ändas på -na (jfr § 220).
235. Paradigm för starka verb:,
krypa
rida
dra
bara
Pres. inf'. spina
krgpår
ridår
drar
bar
ind.
kryp
rid
dra
bar
imp. spin
dranda ridanda' krgpanda'
part.
krgp
mad
drog
bar
Pret. ind. spar
krypin
rdn
drajin
burin
part. spunin
kryp.
ridi
drar
ban
spitni
Sup.
§ 236. De svaga verben böjas efter tre böjningssätt:
Första konjugation en ändas i pres. inf., pres. imper.,
pret. ind. ock sup. på -a, i pres. ind. på -ar, i pres. part. på
-anda' 1. -anda's ock i pret. part. på -ada' (i alla former; t. ex.
a mdZada', stuga a mCada' båten, stugan är målad, an
maZada' bit' en målad båt, a riantvottda fia en rentvättad
flicka, smkå a nylo'ilada smöret är nykärnadt, fa g bårgada'
få höet inbärgadt, a ngti'm rada 2.ks ett nytimradt hus). Hit
höra verb, som motsvara rspr. kalla-kallade-kallat.
Andra k onjugationen ändas i pres. inf. på -a, pres.
ind. på -år, pres. part. på -anda' 1. -anda's, pret. ind. på -da
1. -ta (med afseende på pret. id., pret. part. ock sup. må
jämföras §§ 149, 151, 152, 154 i det föregående), pret. part.
på -där, -d, -t 1. -tår, -t, -t (sällan på -at, -t, -t genom analogi med de starka verben) ock i sup. på -t (vanligast) 1. -t;
pres. imper. saknar ändelse. Hit höra verb, som motsvara
rspr. böja-böjde-böjt, köpa-köpte-köpt.
Anm. Pres. ind. saknar ändelse i verb på -ra, -4a med
föregående lång vokal, t. ex. spur spar, lar lär, Agr kör, styr
styr, gr hör, ingA mal, tqd tål, samt i bktsa blåsa, Idgsa klösa,
(således Mas blåser, No klöser; däremot frgsår fryser, lgsår
lyser, ngsår nyser, Utsår läser, gsår jäser, fdsår föser, dsr öser).
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c) Tredje konjugationen ändas i pres. ind. på -r, pres.
part. på -nda 1. -ndas, pret. ind. på
pret. part. på -Or, - d,
4, ock i sup. på 4; pres. inf. ock pres. imper. sakna ändelse.
Hit höra verb, som motsvara rspr. tro-trodde-trott; den långa
rotvokalen förkortas framför ändelserna -da, -clår, -d, -t.
Paradigm för svaga verb:
Pres. inf. kala kalla brabla bränna dopa döpa
ro ro
ind. kaktr
bråttår
dOpår
ror
imp. kakt
brott
dop
TO
part.
ronda, -das
Pret. ind. kala
branda
dopta
roda
part. kål.ada
bråndår
ddptår
[sbo'clår sydd]
Sup.
kala
braby, brant dop, dop
rot.
Följande svaga verb äro oregelbundna:
inf. gra, jora göra gr, jr
93Q42 ,Y2Za
iQt
laga lägga
kår
/g, lag
lakt
saga säga
sGgår
sa
sakt
staja sälja såljår, seik7år salda
salt, salii, sodyi
sata sätta
står
sata, sata
sa, sati
vota veta
mat
vbsta
vota.
Hjälpverben hafva följande former:
inf. g, a hafva
pres. gr, ar pret. ada
sup. avt, aft
bi, bi blifva
bi bir
vat
bit
kulla kunna
katt
kana
kvala
mata, mata måtte
ska skall
skit
vara vara
a, a imp. va va, va
vGri
vila vilja
vil
vila
vikt.
§ 240. Passivum omskrifves vanligen med hjälpverb.
Såsom exempel på deponentia må nämnas:
inf. finas finnas
pres. fins
pret. fans
sup. finm,fayns
is idas
is
idas
idis, idas
minas minnas
mins
mindas
toras töras
te
tolas, totolas
clas, taras
avels hoppas
apas
apas
apas.

Efterord.
Den mot beräkning långa tid, som åtgått för tryckningen
af förestående uppsats, har dels i enstaka fall medfört en
ändrad åsikt om språkföreteelsernas rätta förklaring, dels
genom ytterligare en sommars vistelse på Arholma gifvit mig
tillfälle att beriktiga ock i betydlig grad öka mitt material.
Detta såsom förklaring, hvarför antalet tillägg är tämligen stort.
Vidare vill jag erinra om att det af mig stereotypt använda
uttrycket »har fallit» icke alltid får fattas efter orden, i det
jag bland de anförda dialektorden någon gång medvetet låtit
medfölja exempel, som visserligen sakna ljudet i fråga, men
där. det bevisligen eller sannolikt icke fallit. Likaså vill
jag med uttrycket »motsvarar» icke alltid säga, att de med
hvarandra jämförda orden ur rspr. ock målet formelt äro
samma ord.
Till sist bör jag nämna, att Vätömålet, sådant jag här
skildrat det, numera oförfalskadt talas endast af den älsta
generationen, att det yngre släktet visserligen är sitt modersmål fult mäktigt, men vanligen vid dess talande i betydlig
grad upptager ljud ock ändelser ur det allmänna svenska talspråket, ock att altså Vätömålet, tack vare sjöfart ock folkskolor, antagligen inom få decennier är att räkna bland de
döda språkens antal.
Uppsala i februari 1884.

Tillägg ock rättelser.
?, motsvarar rspr. korta i äfven i sima simma, glimta
gnista, istår ister. Formen sia är sällsyntare än sima ock
beror på inflytande från rspr.
i motsvarar rspr. e äfven i andejas Andreas, tvio'gsan
tvehågsen, tviskeifta tveskaftad, triskcifta treskaftad, svik»
svedjeland, iinvag genväg, sgrinar syrener, amiraka Amerika.
ikon ekorre rättas till ikon,.
Ordet spal n. spjäle kan naturligtvis också förklaras
på samma sätt som tira. Hit hör också närmast ordet mira,m
mäjram, antagligen utgånget ur ett miarani, analogt med
JG,rik i § 4 (jfr ock §§ 91-95).
?, motsvarar rspr. y i diva4tra'k dyvelsträck.
gils gick utgår; ordet heter giak, jak (jfr § 233,6).
igan heter oftare igni. inta rättas till ;'ntb.
ditna rättas till dittnå.
i motsvarar rspr. e ock ä äfven i igksm (jämte
agksm) enkom, rilion religion, p'eZaga'r gänglig.
§ 12. De anförda supinerna böra ändas på -i, icke på -a
(jfr § '233).
§ 121/2. i motsvarar rspr. y i sv il syll, kyt'ndatsma'sa
kyndelsmessa.
y motsvarar rspr. ö äfven i pysa pösa, rya rödja.
y motsvarar rspr. i äfven i Min
- y'la kolmila, kr(jkady'l krokodil, setka,sty'a sakristia.
fyrti, fyti rättas till 040, fy'ti• (jfr § 230).
y motsvarar rspr. u äfven i frysan frusen, yka
huka (pret. ok eller ykta). De anförda supinerna böra ändas
på ;2•, icke på -a (jfr § 230).
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§ 22. y motsvarar rspr. ö äfven i lyska löska, ypan
öppen, syra issörja, ciskmy'rja askmörja. fpb bör vara fytti..
gZada utgår (jfr § 123); likaså j'al människosjäl,
vggfal vägskäl (jfr § 25).
a, a motsvara rspr. i äfven i 136mkametsk binnikemask, stragal strigel, talrak tallrik, jak gick.
§ 281/2. a motsvarar rspr. jä i malta mjälte.
laga böjes efter i-konjugationen.
a motsvarar rspr. å äfven i fraga fråga.
§ 311/2. a) a motsvarar rspr. y i krampa krympa.
a har fallit i vanjåltam evangelium.
a utan motsvarighet i rspr. finnes i t.'na(elas inalles,
pcitaretsk patrask, andarias Andreas.
§ 32. a) a motsvarar rspr. ä före äfven i detd däld.
c) a motsvarar 'rspr. ä-ljud äfven i falkno fällknif, nalka
näjlika, brad f. brädd, grada vb grädda, cindas,stasns annorstädes.
§ 331/2. a motsvarar rspr. i i varka virke.
§ 34. a motsvarar rspr. å äfven i fal fåll, fala fålla, vala
vålla, ,yets,val själfsvåld.
§ 36. a) a, a motsvara rspr. a äfven i gcaan galen, bedja
balja, alfabiat alfabet. smcd rättas till smal.
var pret. Utgår; ordet heter va (jfr § 239). •
a, a motsvara rspr a äfven i baka baka, braka braka,
ralaa rackla, smak smak, Vtgara bagare, skada skada, brasa
brasa, bada badda, babZa babbla, prata, dag dagg, Magavi
blaggarn, aga agg.
Således utgå undantagen baka baka, skada skada såsom
felaktiga. — lagam rättas till lagsm.
§ 361/2. a motsvarar rspr. o i kvda kvitto.
§ 37. akvd m. är felaktigt; ordet heter aksg. frcimatsta'anda rättas till frcimatsta'anda, kafa till kala.
§ 38. a motsvarar rspr. å äfven i stand stånd, stankrok,
ståndkrok, agast ångest. Däremot utgå fal, fala ock vcilår
såsom felaktiga (jfr Tillägg § 34).
§ 39. a motsvarar rspr. ä äfven i jcisål gärdsel, jagelZ
gärdesgård. dana rättas till ddnå.
sa utgår; ordet heter san.
a saknas äfven i dmicint diamant, gfr ingefära.
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a motsvarar rspr. korta a äfven glarm alarm,
grak arrack.
a motsvarar rspr. å-ljud äfven i avigt oblat.
a motsvarar rspr. ä äfven i gravsinn gräfsvin,
jetZ hufvudgärd.
sonar rättas till sgnar. Före r hör man i st. f. g
lika ofta s (sål. fins i målet både 8 ock fy; jfr § 1).
g, o motsvara rspr. e eller ä-ljud äfven i eibg'ka
åbäke, eibekugyr åbäkig, vot vett, samt'« samvete, ihnår lefver.
o motsvarar rspr. i äfven 5øfanjr chiffonier.
o motsvarar rspr. y äfven i dork dyrk, fork fyrk,
jotra u2p gyttra ihop, jpokhg kyckling.
g motsvarar rspr, slutna o äfven i knk<står knoster.
a) 8 motsvarar rspr. ö före äfven i d8Z ja dölja,
81s4år hölster.
c) trask ed tröskel.
8 motsvarar rspr. öppna korta o ock å, när detta
förutsätter fsv. o äfven i UJ/k block, baZma bolma, begstår bolster, ba,sta borste, brad brodd, da4k dolk, damna domna, drapa
droppa, flata flotta, farm form, fr8sa fråssa, fr8st frost, Nstra
klottra, kn8d knodd, knalra knollra, knatra knottra, kept
.koffert, kav kolf, kalruga'r kollrig, kapa koppa, ks22Za koppla,
la k lock, na'rjb Norge, naj nors, 8998r orgor, pr8pa proppa,
rast rost, rasta rosta, slakna slockna, My solf, samt somt, sapa
soppa, sar, sorg, taft toft, tak tolk, tarv torf, tr81 troll, tras
tross, tata tått (jämte tuta).
bad a rättas till b8Ma, t8ls9n till lakan, akan till eiken.
tar:p torp, tar torr, orma gorma, .sar y sorg, Utge torsk, seilsår
socker, pZaka plocka, dap dopp, tamt tomt, Mas bloss hafva
än a, än 8. kap kopp heter också kup.
8 motsvarar rspr. å äfven i lava (jämte lova) lofva..
8 motsvarar rspr. u i b8rgan burgen, la8ba klubba,
ldaela kludda, kr8ba krubba, nali nubb, patra puttra, skrab
skrubb, skr8ba skrubba, sand n. sund, salma svullnad.
8 motsvarar rspr. öppna å-ljud äfven i aldår årder.
aks84 axel utgår; ordet heter. akso& I stället kan
anföras agZ (jämte aja) anus.
o motsvarar rspr. långa öppna o ock å äfven i gkoZ
glåpord, Nova klofve, knoda knåda, knopa knåpa, skrev skrof.
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e motsvarar rspr. korta öppna o äfven i Meksur
blocksur, bes boss, fnasa frossa, meka moCka, skr6vZuga'r
skroflig.
e motsvarar rspr. u äfven i bed bud, befru bulnad,
niår ljum.
e motsvarar rspr. å äfven i trauga'r tråkig.
e motsvarar rspr. ö äfven i ansa andsöls, motsols,
ledra löddra, bjdruga'r löddrig.
§ 70. a, a motsvara rspr. u äfven i bakt bukt, kara
kurra, tramba trumma, aloe hulling, amgas umgås, ap upp;
äfven i smnsättn. såsom avdrag uppdrag.
72. a, a motsvara rspr. a äfven i avund afund, avag
afväg, rada redan, rapa rapa.
§ 75. eikån rättas till ken.
o, o motsvara rspr. öppna o älven i nQrman norrman, daktor doktor, raktor rektor, vVktör Viktor.
Undantag gör pugt punkt.
§ 781/2. o motsvarar rspr. u i gr6m4uga'r grumlig, groms
grums.
§ 821/2. u motsvarar
rspr. a i brusa brasa;
rspr. o i gnula gnola;
rspr. ö i bu4 böla.
a motsvarar rspr. slutna o äfven i pulsar polisonger.
a motsvarar rspr. öppna o eller å äfven i igsZku't
igelkott, kav kopp, mut mott (ock mal).
a motsvarar rspr. ö äfven i baj börs.
871/2. a motsvarar rspr. y i mann mynning.
§ 89. a har fallit äfven i uvskaZ hufvudskål, åvkeda
hufvudkudde, scimå/ Samuel.
§ 901/2. a) a motsvarar andra ändelsevokaler i plur. af
svaga femin. samt i kvVndatsma'sa kyndelsmessa, nånå nyss
(is]. mina), karåtfa kautschuk, voda Väddö, la' ra Lohärad
4mål Emil.
b) a saknas i bh vaj bli varse.
§ 91. 9,q, motsvarar rspr. långa slutna e äfven i alfabig
alfabet, bzqua f. bena, brm bref, dig del, 94c? ed, iga'kar
elak, 4nuga'r enig, ffq,går feg, figår fet, gr9,91, f. gren, ld
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f. farled, m2,4d slädmed, miasår mes, maka neka, piaka peka,
afstar officer, r2,4n ren, rzap rep, nasa resa, sbana skena,
skav slef, smaka smeka, smtata smeta, svaada sveda, taast
hårtest, hag teg, viav vef, viaka veke, vraat vret, kar/4e
öfverhet. ta har öfvergått till ya, i j6,nbteska enbuske (jfr
§ 96).
§ 92. 14 motsvarar rspr. korta 'slutna e äfven i ram
rem. skam rättas till sliam.
i4 motsvarar rspr. ä äfven i )14/ f. gäl, sniavår
snäf, taga f. äga.
i4 motsvarar rspr. jä äfven i tiaclår tjäder.
951/2. ta motsvarar rspr. lågtoniga korta e i papiar papper,
kvattar kvarter, pzaruk peruk.
?a, motsvarar rspr. korta slutna e äfven i bgsål
betsel, ?asa etsa, fat neutr. ock subst. fett, sinas spets. ?a har
blifvit ja i Janda enda, ja före r i jarg erg.
§ 981/2. ?a, motsvarar rspr. jä i b?abZa bjäbba, bmlra
bjällra, fia/ fjäll, fiask fjäsk, naml mjäll.
pufa sup rättas till pufa puffa, sup sup.
p motsvarar rspr. b äfven i yakap Jakob.
§ 1011/2. p motsvarar rspr. t i pusa tussa (en hund på
någon).
p har fallit äfven i ci. fifrå uppför.
§ 105. b utan motsvarighet i rspr. finnes ock i tramba
trumma.
§ 1051/2. b har fallit i iåljz,ftara gelbgjutare, vtamszna'sa
Valborgsmessa.
§ 109. m utan motsvarighet i rspr. träffas ock i 2, kamp
i kapp, keimfalf kofferdi.
§ 111. f motsvarar rspr. p äfven i ynk julp, 14frtspa'na
lapispenna, nafsa näpsa, straf stropp, Asåp Josef.
§ 1111/2• a) f motsvarar rspr. t i ',safta m. kätte.
b) f motsvarar rspr. v i matfast medvurst.
v motsvarar rspr. b äfven i avlat oblat.
v har fallit äfven i nsta vrist, upg/ hufvudgärd.
yja rättas till yja, nit,saMar till nyi§aM (fem.).
§ 1151/2. v utan motsvarighet i rspr. träffas i kv lo på
kläde.
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t motsvarar rspr. d äfven i kfa karda, itzfksla
idisla, feyftneint (jämte ft'Itnånd) Ferdinand.
§ 117%. 1 motsvarar rspr. f i ciditlt Adolf.
t utan motsvarighet i rspr. finnes ock i ga/jast
galeas, sidtpalar salpeter. kdnfal rättas till kcinfäl.
e) t har fallit äfven i b4sa'ka båtshake, bemman
båtsman, aks aktie, lgkrm lakrits, at5 harts, krasa kratsa, m,sa
etsa, sp?,as spets, 001 skötsel, pZas plats, fciskegan fastlagen,
fasman, -me, fästman, -mö, ask hästsko, fe'vera'ndar förstfränder (släkt näst efter sytsalo'yar), 41yrå utföre.
ud rättas till ud.
d utan motsvarighet i rspr. tinnes ock i jå,mdår
jämn, krOndår kram, %,'ndarfa'nstar innanfönster, 2fndatsfda insida.
d saknas äfven i
stusa studsa, te, fras till freds, tisf84riv tidsstuds,
stas
klädesborste, laåsktyp klädskåp, dosbad dödskg_sbsfa
fördrif,
gudstjänst,
etnig ordning, mON'ga (af äldre
bädd, gusfpanst
brudgum, bråkro'na brudkrona,
humla,
brgiema
*medftuga)
iugqZ ladugård, kbo'sa
skedvatten,
minat midnatt, jfaval'n
dödskalle, tr(kny'sta
deskeela
lodbössa, dkra'vara dödgräfvare,
yaddjara gevaladjunkt,
trädnystan, treislam, trådsliten, vitra
bodknodd,
bQkrutd
diger, slyfid (af *sladfat?) grundt fisktråg,
bralap brädlapp, nogas nödgas, staga stadga;
daksmal dagsmedja, svdan svedjeland, vibu'ska vidjebuske ;
vd vid, sta. städ, laaklo klocklod, avla afsked, bag besked,
&tian fotleden, b4ra'rma,, -fo.la bararmad, -fota, briadelksla
bredaxlad, Opp godhjärtad, kia'ta harhjärtad, dgro'sta högröstad, iciekva långlifvad, trisketfta treskaftad;
plstyka gäldstuga, siad skuld, foran förhand, una undan,
tinva'ra undvara, tinbga'r underlig, etvunftfkar afundsjuk, dn, &tam andtruten, cintaj2a andtäppa, Man,sad blandsäd, bonfsZk
bondfolk, bonggd bondgård, branmur brandmur, brdnsprula
brandspruta, bransyn brandsyn, grunm¥r grundmur (men avgrund afgrund), ankk, -dyk, handbok, -duk, fpnblan kindben,
tanbdt, -/esar tandkött, -lös, /anm landgång;
stagrag rättas till stagn2g, stya till styla, bed till bgclk,
kcilada till Mach'.
6
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§ 1251/2. s motsvarar rspr. t i Mslas kittla, »Isla körtel
(jfr Anis i § 127).
§ 128. s har fallit äfven i khskor (jämte khkskor) skridskor.
§ 1'29. n motsvarar rspr. n äfven i geinbWk ögonblick,
ag et angå, cin9Vms anjovis.
stamna rättas till stamna.
n har fallit äfven i laczkats klockarns m. fl., jamstor, -mte1an jämnstor, -mulen, cimbu'sa hamnbuse, aksåm examen, og/8k ögonlock, lAkava'lja liljekonvalje, mn vinden, basma
besman, safra saffran, s4pamq't supanmat, sirmama'n sömsmån,
Ou alun, dusa dussin, kuma kummin, rusa russin, sona samman,
sala sällan, rada redan. andatsa rättas till cindatse4 vådår till
vådår.
vårn, rättas till våt'it.
§ 1361/2 a) n motsvarar rspr. j i nåragoka näjonöga.
b) n saknar motsvarighet i rspr. i agna m. ånga, flaga rå om,
uppkommet af sådana uttryck som (ha)n äger o. d. (jfr Nn,
Fårörn. § 45 nypon' samt F,järdhundradial. nörfil = rspr. örfil).
§ 137 b) sleitara rättas till sleitara'.
d) äfven tral träl. Dock valsi,'gna välsigna.
1 motsvarar rspr. r äfven i 2,'9nalsKt immerfort.
salvit rättas till salvft.
§ 1381/2. 1 står på annan plats än i rspr. i palra porla,
salra sorla.
alsan rättas till &ken.
§ 1391/2 a) 1 motsvarar rspr. d i mslra, muddra, rolna rodna.
b) 1 motsvarar rspr. g i årgbVla argbigga.
motsvarar rspr. i äfven i dttbå1 dubbel, entVga
allmoge. åka'ra rättas till eva'ra, troskegn till trsskafr,, nylsa1
till nylsal.
Undantag göra äfven ifrån
b) avlat oblat, kaplan kaplan, mgblar möbler, sablar sablar,
»Ilar skyfflar, valla våffla;
1) NOREENS antagande, att n i rspr. nypon är en rest af obestämda
artikeln en, kan knappast vara riktigt, då ordet i rspr. är neutrum ock
äfven i fsv., såsom jag hoppas snart på annat' ställe kunna bevisa, var
af detta kön. Jag antager häldre såsom grundform ett (tor)nhjupun;
jfr Birg. Upp. I, 156: 23 »torneins fruct som kallas hinpun».
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e) olarm alarm, anur41 amiral, kant;_il kanal, fiskal fiskal,
fp.drol fodral, knstal kristall, /mig/ linial, pst& pistol, sgnal
signal, bÅtg bolag, grala gräla, 4/og hulling, kala kola af, dö,
Qkg olag, • pe_ilcega pålaga, kval kval, sc_ci sal, sq/a sala ihop,
sala salu, söhga'r salig, 563/ sjal, d4.1år daler; vidare då 1
svarar mot rspr. r1;
fiol rättas till fvQ/.
0 almant allmänt, dlnWsa almosa, jak julp, nalka näjlika,
'nalkas nalkas, sslma svullnad, jalm skälm;
g) bfbål bibel, gafal gaffel, gnfal griffel, hd.bbl kabel, mdbål
möbel, rogil (men pl. ragZar) rigel, st_ibål sabel, .%'mpå/ simpel,
jytt/ skyffel, stragal strigel, stampal stämpel, tvfvål tvifvel,
tyga/ tygel, mmpal vlmpel, tel toffel.
motsvarar rspr. rd äfven i 044 fjärd, ilikga'r
färdig, ugig4 hufvudgärd.
4 motsvarar rspr. r äfven i fa.Za fora, ro& (jämte
rQr) roder, goZva4 gårdvar, ksc_lva4 kuddvar, c)s,.ak ()Ksak, v‘.d
var, panta pränta, stagZa stegra, m'Iså4 vicker.
har fallit äfven laka likväl, Ro f. flöjel. as,
§ 144.
rättas till a.
r motsvarar rspr. 1 äfven i krasa klase. Sammanställningen af iffia'ragar med fsv. onadogh är knappast
riktig, då öfvergången från fsv. långt a till målets a saknar
analogier.
r utan motsvarighet i rspr. finnes ock i baövar
(eg. subst.; jfr fvår ifrig) behöfvande, PfanOir chiffonier.
r har fallit. äfven i
blast barlast, st.'sa'la sädesärla (dock Movsa`dal orlofsedel,
anal. efter (a ord?), Manat klarinett, liktQn liktorn, l4ndral2a
lurendräja, pgs,tsmilsa palsternacka, kadark korderoj, ~lin
porslin, majOra marschera, kikat bakefter, polmo pärlem or,
%okt fem. af nytktår nykter.
150, 157 (i slutet af a) rättas till 150, 156.
Endast pret. af vb vara heter va, va; jmper. åter heter
va, va.
kat rättas till keitår.
«nig utgår; ordet heter etrvg.
41 rättas till afacl, basv44, basvcir (noten) till
basva.4, basvar.

84 •

SCHAGERSTRÖM, VÄTÖMILET.

II. 4

§ 154. rOvaMar rättas till n(Jva'lolar.
,s motsvarar rspr. 8 äfven i slegfolaj skaföttes,
pgstaj pingstas, pgskaj påskas, Maj julas.
va yor d fo la rättas till va yo,(14 fo la.
§ 159. ag rättas till as,.
§ 1621/2. yj motsvarar rspr. n i kyt ton.
§ 163. star rättas till stolla,.
§ 166. k motsvarar rspr. g äfven i pdpki/ja papegoja.
bgMs,mier kan ock förklaras på annat sätt, så vida man med
IHRE utgår från ett fsv. bupgarpr; i sådant fall beror dess k
på en utveckling analog med fsv. brupgumi --> UpplL. lErfd.
II: 1 brupkome --> brukumme i det å sid. 40 omnämda bröllopskvädet. lackik rättas till licclvg Ludvig.
k utan motsvarighet i rspr. finnes ock i itt'ksla
idissla (jfr 1181. jaxl).
k har fallit äfven i aytont adjunkt, sant sankt,
(Jaa vb halka.
§ 17'2. g motsvarar rspr. v äfven i dnlg'ga handlofve,
agjq,Z hufvudgärd, prdweint proviant.
§ 175. g saknas ock i bajbrgk, -kr, -1g, -prackica bärgsbruk, -karl, -lag, -predikan, vat dvärgsnät, spindelväf, kr?,
krig, drdbysta dragkista.
§ 177. bsgga rättas till bsgg8, jpe:tlsår rättas till j§dilsår.
§ 182. j motsvarar rspr. g äfven i f 8 r v e, '2 a n oförvägen.
§ 184 b) y utan motsvarighet i Tspr. fins ock i tydnuga'r
fånig, tacka toddy.
§ 185. j har fallit äfven i nalka näjlika, ltlkavalya liljekonvalje.
§ 189. g motsvarar rspr. g äfven i ragla ragla, sagn sägen.
§ 192, not 2. pk rättas till sak.
§ 194. 5 motsvarar rspr. 8 äfven i myja mysa.
§ 195 a) brgksån rättas till bråks'.
d) fy0 rättas till fvgl; fg'jkg', fil9k81, fs'rmy'ndara till
fyka', fOrmy'ndara.
§ 197, c, 1. natyastal rättas till m42astg't.
§ 200. Jfr med afseende på obest. sing. -a hos mask. anstammar AURIV1LLII Grammatica svecana, utg. af G. Stjernström, sid. SO, där hanskan, backan, kragan upptagas såsom
de normala formerna i best. nom. sing.
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§ 201. gacit'st rättas till gacit'st.
§ 205. (Ittintg rättas till etn,g.
§§ 206, Amn. 3 ock 218, sid. 60. Jfr Auriv. Gramm.
svec. sid. 14: »Ita vulgus per Upland et Roslag: gåssån, flickån
etc. pro gåssarna, flickorna» Jfr härmed den äfven inom rspr.
vanliga öfvergången från svaga mask. till svaga fem.
§ 212. Anm. 2. Jfr Auriv. Gramni. svec. sid. 75: »syskan
vd l syskon».
§ 214, 1, b. De ur Arw. Hand!. anförda genitiverna på
-a grunda sig otvifvelaktigt på äldre former med -ar, ock möjligtvis dölja sig äfven åtskilliga sådana bland målets former
på -a.
§ 218 c, 7. Jfr med afseende på de best. form. sMå solen,
Orå skären LUNDELL i Sv. landsm. Bih. I, s. 126: wälan världen,
m dessa former, såsom LII antager,
södhran n. pl. tärna.
värkligen härstamma från Roslagen, betecknar deras slut-n
icke n-ljud utan blott ett nasaleradt uttal af föregående vokal.
Min uppfattning af best pl.-former på -en hf mask. ock
fem. (sid. 59) får ett ytterligare stöd af Auriv. Grramm. svec.
sid., 89, där det heter: »Recentior flexio in vulgari sermone
norninativum pluralem aliter format: nempe pro sakerna, händerna, böckerna, dicit sakren, händren, böckren; sie etiam
tängren, stängren, nöttren, gettren etc.».
§ 219. 1?asan rättas till
§ '221. vcikra'ra rättas till vcilsrara', findajta till åndajta',
vaja' till 4va,sta'.
§ 223. Anm. 3. Vokalen ä bör icke anses som ett hinder
för att förklara dialekternas hä, ä ur hit. Antingen beror
den på en analogibildning efter pEet (jfr Co!. Ordesk. s. 11
hen ock den jämte hvarandra,), eller ock, bvad som är troligare, motsvarar hä, ä icke alldeles det fsv. hit, utan ett fsv.
*litet -= is!. et (jfr OTMAN, Vestgötal. s. 53, not 7).
§ 223. Anm. 4. Hos LUNDELL, Sv. landsm. Bih. I, s. 125
träffas sammansättningen ihiälan, hvilken, såvida den är uppländsk, icke, såsom L11 s. 127 håller för möjligt, är feltryck för
ihiälna, utan just är den form, som närmast ligger till grund
för Vätömålets tiga ihjäl hänne (jfr Col. Ordesk. 5, 18, 51).
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Register.
Af riksspråkets ljud ock skriftecken behandlas
a i §§ 11, 29, 36, 37, 42, 43, 44, 62, 72 samt Tillägg §§ 36,
42, 44, 72, 821/2, 901/2.
b i §§ 101, 103, 105, 114 samt Till. §§ 101, 105, 1051/2, 114.
i §§ 117, 120, 122, 123, 132, 143, 154, 173 samt Till. §§
117, 122, 123, 139%, 152.
dj i § 180.
i §§ 4, 10, 25, 26, 27, 32, 33, 40, 46, 49, 61, 62, 90, 91, 92, 96,
97 samt Till. §§ 4, 10, 311/2, 49, 62, 901/2, 91, 92, 951/2, 96.
ej i § 74 samt Till. §§ 6, 32.
i §§ 108, 110, 112, 113, 115 samt Till. § 1171/2.
fy i §§ 108, 113, 115.
i §§ 166, 170, 171, 174, 175, 179, 181, 182, 184, 189 samt
Till. §§ 1391/2, 166, 175, 182, 189.
gj i §§ 171, 179.
i § 99 not 3.
i i §§ 2, 3, 8, 9, 13, 17, 23, 28, 50, 79, 88, 93, 98 samt Till.
3, 17, 28, 331/2, 50, 90'/2.
j i §§ 170, 180, 181, 184, 185 samt Till. §§ 1361/2, 184, 185.
jä i §§ 6, 95 samt Till. §§ 281/2, 95, 981/2.
ju i § 18.
jö i §§ 19, 24.
k i §§ 164, 165, 168, 169, 176, 184 samt Till. §§ 168, 169.
kj i §§ 165, 176.
kv i § 164 not 2.
1 i §§ 99 not 2, 118, 121, 125, 137, 139, 140, 144, 146, 159,
183 samt Till. §§ 137, 1381/2, 140, 144, 146.
lj i §§ 139, 180.
m i §§ 105, 106, 130, 161, 187 samt Till. § 109.
n i §§ 37, 118, 129, 134, 135, 136, 163, 188 samt Till. §§ 129,
135, 1361/2, 1621/2.
ng i §§ 107, 131, 184, 186.
ni i §§ 129, 188.
i §§ 34, 45, 52, 54, 56, 57, 62, 63, 64, 69, 71, 76, 77, 80,
85, 86 samt Till. §§ 361/2, 45, 52, 56, 57, 63, 64, 77,
821/2, 85, 86.
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p i §§ 100, 102, 109, 111, 167 samt Till. §§ 102, 111.
i §§ 138, 142, 145, 147, 148, 153, 162 samt Till. §§ 138,

142, 147, 148.
rd i §§ 141, 148, 152 samt Till. §§ 141, 148.
rk i § 127 noten.
rp i § 127 noten.

rl i § 148 samt Till. § 148.
rn i §§ 148, 160 samt Till. § 148.

ra i §§ 148, 155, 157, 193 samt Till. § 148.
rt i § 149 samt Till. § 148.

i §§ 124, 127, 128, 133, 156, 158, 159, 165, 194 samt Till.
§§ 128, 156, 194.
sch i § 126.
sj i §§ 165, 192.
sk i §§ 126, 165, 190.
skj i §§ 165, 190.
stj i § 191.
t i §§ 116, 118, 119, 127, 150, 151, 178 samt Till. §i 1021/2, •
1111/2, 118, 119, 1251/2. .
ti i § 177.
tv i § 116 not 1.
i §§ 12, 20, 53, 58, 65, 70, 78, 81, 82, 83, 84, 89 samt Till.
§§ 20, 58, 65, 70, 78, 781/2, 89, 901/2.
i §§ 104, 108, 113, 115, 172 samt Till. §§ 1111/,„ 115,
115172, 172.
vi i § 75.
i §§ 7, 14, 15, 18, 19, 21, 51, 60 samt Till. §§ 7, 121/2,
311/2, 51, 871/2.
å i §§ 30, 34, 38, 45, 54, 56, 57, 59, 63, 66, 68, 69, 86 samt
Till. §§ 30, 34, 38, 45, 56, 57, 59, 63, 66, 86.
i §§ 5, 25, 27, 32, 39, 47, 49, 73, 94, 96 samt Till, §§ 10,
32, 39, 47, 49, 94, 96.
i §§ 11, 16, 19, 22, 31, 35, 41, 48, 55, 67, 87 samt Till. §§
16, 22, 55, 67, 821/2, 87, 9011/2.

Sluttrykt i april 1884.

NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV IL

SMÄRRE MEDDELANDEN.,
Nr 2. Februari—Maj . 1883.

Trollformler ook signerier ur häradsprotokoll
från 1700-talet.
SySselsatt med en redogörelse för 1600-talets trolldomsväsende ock
nutidens folkvidskepelse i Ångermanland, har jag haft för afsikt att i
framställningen däraf göra bruk af följande ur officiella handlingar i
riksarkivet afskrifna trollformler. Då det emellertid synes, som skulle jag
nödgas till en obestämd framtid uppskjuta fullbordandet af detta vidlyftiga
arbete, meddelar jag här följande formler, som ej egentligen falla inom
området för nämda afhandling. Jag meddelar dem utan hvarje försök att
utleta deras ursprung, öfverlemnande denna lika svårlösta som intressanta
uppgift åt mera kompetenta personer.
Den allra största delen af läsningarna är hämtad ur Ale härads
i Älfsborgs län tingsprotokoll den 21 maj 1722 ock utgöra uppgifter
af en för trolldom anklagad kvinna vid namn Börta. De lemnas här i
samma ordning ock med samma stafningssätt som i originalhandlingen.
Att Curera Fålk och Boskap för Durchlopp och Finskått.

Sielfwer Jesus Christus satt, så kom Jungfru Maria Jesus
wällsignade Moder, sett du Christus min wällsignade Son, hwij
ästu så skryten? Det är intet under iag är skryten, utan till
är iag skryten, och innantill är iag skuten. Sett du Christus
min wällsjgnade Son, iag skall dig bota med 10 Fingrar och
12 Gudz Anglar, I Namn Gudz faders och Sons och den helige
Andes. Detta läses 3 gånger i rad och Fader wår hwar gång,
samt å slutet af alla 3 gångerne, den helige trefalldighetz Namn
Amen. När detta är skiedt, tager Man med alla Femb Fingrarne,
och wrider omkring hålet, hwilket allenast under huden, som är
hehl, kan kiännas, stundom mindre och stundom större, då det
strax läkes.
4
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För Swins och Creaturs öresoot.
Jungfru Maria frågte Jesus Christus sin wällsignade Son
till rådz, här är kommen en så hård siukdomb på wårt land,
så swarte sielfwer Jesus Christus sin wällsignade Moder, tag
Mallt och Sallt, och gack emot den hårda Soot, emot Oor och
bråhee. I Namn Gudz Faders Sohns och then helige Andes
Namn, Amen. Läses 3 gånger och Fader wår en gång. Härwid märkes,- när Malt och Sallt nämnes, giöres ett korsa öfwer
Malltet och Saltet, som hon har i en Skåhl eller på en Tallrick och medan hon läser seer hon alt stilla derutj. Sedan
säges, bota dig nu Gud Fader, Son och den helige Ande.
För Buukref.
Jungfru Maria gick till Stranden, med sina Möijer tre, den
ena hatt, den ara watt, den tredje kramma Byfwelen till ryggningz. I Namn Gud fader, Sohns och den helige Andes.
Sedan läses Fader wåhr en gång.
För Oxel.
Tages med alla Femb Fingrarne omkring Oxelet, och
räknas tre å Siu, å Sin å Nije, å Nije å Attan å attan å en,
r tre fredagz
å inte, hwillket skall räknas tre Söndagz elle
mornar å rad innan Solen går up, men bästa medlet är, att
gå tre Söndagar å rad och skubba sielfwe Oxelet tre gånger
up och neer hwar Söndag på en Leestolpe som de gådt med
Lijk • igenom, och der det intet är Blodoxel, så hielper det,
men för Blodoxel hielper det intet, och när man Går bort, får
man intet see sig tillbaka. Blodoxel kommer derutaf, att Man
går öfwer det rum, hwarest Man har Slaktat Boskap, och intet
knifwen är stucken i Jorden, ty då får trållen rnackt att sättia
sig där, och den som kommer och går däröfwer, han får Oxell,
och deremot finnes ingen Boot, ty det wäxer ifrån Benet och
rörer sig derifrån på intet ställe.
För den Sjukdom, som Man får wid Skiutandet och nederfällandet af Märkte Diur och Förbudne träd.
När Diuret är Skutet eller trädet Fält, så att Man röner
nogot märke eller finner sig ondt, så skär Man uhr Råcken
en knapp eller en hysk heller ock tager en kopparskilling,
samt annat smått man kan hafwa boos sig, läggandes en dera
delen effter sig på plattsen, sägandes: Jag lägger boot, hwilket
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effter nogon tidz förlopp äfwen kan låta sig giöra, allenast
man acktar, att det skier på samma stället, som Diuret eller
Träet är fällt, Men skiönjes intet Märke, så är detta onödigt.
Quffist: Om Man icke kan lägga en Styfwer där? Resp. det
är för mycket, ty om någon finner den, så får han samma
Sjukdom b.
När Haran dijar koen.
Tages Sin Synåhlar på en twinnad trå, och sticks den ena
Nåhlen igenom Rumpan på Koen, och de öfrige bindas, så att
de sittia fast wid rumpan, så länge de kunna hängia där har
Haren ingen mackt att dija koen, hwilket hon sielf för 20 Åhr
sedan försökt, Men sedan Nåhlarne föllo bort, ,dijade Haren
Koen till dödz.
Att bota sjuk eller förtrollad Mjölk.
Man tager ett Skiedblad af den Sjuka Mjölken, som är
Surnad eller luppen i Miölkestäfwan, och slår den på Stugutröskelen, huggandes sedan med en Yxa tre korss utj sielfwa
Mjölken, och dereffter slår ett starkt slag på Mjölken med Yxhammaren, att Mjölken spritter om på alla sidor, så får den,
som förgiort Mjölken, fehl deraf och må den wäll få ont, som
giör Mjölken ondt, betygandes detta alt wara wist och säkert,
emädan hon sielf det många gånger försökt. Sjukan som den
der till wållande får, är stark hufwudspräk, hwilken somliga
få igenom Pannan och somliga igenom Nacken, hwaremot inga
Böter äro, så länge tidda är, eller koen Miölkar, Men när koen
wänder af att miölka, begynnar hufvvudsiukan småningom att
bortgft, ty som koen lägger af, så tar ock Sjukan af.
När Kalfwarne intet wilja lefsva.
Man skall taga sig till wara, att man intet stryker koen
på Ryggen den dagen hon löper eller skall löpa, emädan det
då blir en Strängkalf, och så snart strängen går af, döör Kalfwen, Eljest är det ett wist remedium, man wrider af ett kårpehufwud, tagandes Mjölk eller wattu igenom Näbbet, låtandes
derpå rinna tre dråppar i Kalfwen igenom kårpestrupen, hwilket
måste skee innan Kalfwen, effter kalfningen fått nogot annat
utj sig. Sedan sAtter Man detta kårpehufwud inlagt i en filla
under Ryggåsen i Fähuset och så länge den sitter där, så dör
ingen Kalt*, doch märkes, att det blir mästedelen Stutkalfwar,
hwilka blifwa tämmelig yra af sig till att håppa.
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Den som will giöra ondt, att intet Creatur trifwes, utan
torkas bort och änteligen döör.
Afhugges 3:ne Katteklor af en Foot och lägges under
Stallen eller Fähuset, hwilket Botas på det sättet att de Grafwas undan, Kan Man dem icke igenfinna, så slår Man först
Eld deröfwer och sedan förer Man deromkring ett uptändt
Ljus eller annan Låga, rätt eller afwugt, hwilket är lika mycket.

För • Fråst.
Man skall gå Fastandes en Söndagzmorgon på en Ungnkulle och derpå lägga handen och säga: Leer och Steen tage
det Fråstet ifrån mig, först en Månad, så ett Ahr, och seen
så länge Sohlen går. I Namn Gud fader etc. Detta läses 3
gånger och Fader wår hwar gången.

Emot Sår i Hansen och annorstädes.
Tages den innersta Linnebarken och Söndagz Flöt af
Mjölk, som sättes emillan Lördagz och Söndagz natten, samt
aftages om Söndagen, hwilket således sammankokas till en
salva att det feta skummas af, till des det är allena dökiött
wid Båtten.

Stämma Blod.
På en närWarande lägger hon handen öfwer Blodloppet,
och på en frånwarande sin högra hand öfwer dän wänstra
och säger således: Statt blod, som helga Nom Flod på 49.. N.
I Namn Gudz Faders Sons, och den helig Andes Amen, hwilket repeteras 3:ne gånger och läses på slutet en gång Fader wår.
Dito Ett annat Medel: Jag Stämmer dig Blod på N. N.
I Namn Gudz Faders Sohns och den helge Andes Amen.
Hwilket brukas på samma sätt som det förra.

När Smörkierningen är förgiord och intet will Klema sig.
Man lägger en Sillfwerstyfwer i sielfwa kiernan, och i det
samma säger Man desse orden: Jungfru Maria går till Kiernan
sin, först Kiernar hon Smör till Fyllest och Gud till hyllest,
och drygt att nöta, som himmelriketz nåder är söta. I Namn
Faders Sohns och den helige Andes Amen. Repeteras 3:ne
gånger och till slut läses Fader wår en gång.
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På det att Creaturen må trifwas
plägar hon så wäll sielf, som ock lära andra, att Läsa Fader
wåhr hwar gång hon eller de mjölka och för hwar Koo som
miölkas. Quwst. om hon lärt dem läsa Fader wår som hon
läser det? (N. B. med uteslutande af 5:te bönen). Resp. Jag
ber dem läsa Fader wår, de Kan fuller, det wet Jag.
Till att igenskaffa bortkomne och Stulne saker.
1:o Observeras nogaste sielfwa stället och rummet der det
Stulna legat och waret; 2:o skall Man intet ord tala ellffir säga,
3:o tages en dragen wärja, Knif, Lijudd eller annat Aggjärn,
med hwiket man på samma stället som Saken& förwarade
äro, med rak utsträckt arm giör eller lägger tre Kårss tillsamman af sådan figur +, doch i Aekt tages att detta Kårset
skeer allenast med tre läggande, hwartill 4:o wärjan är det
bästa; 5:o måste man intet till eller ifrån sig draga Armen,
när man giör detta Kårset, ty eljest 6:o får tiufwen eller hittaren
fehl och wärk i Armen, hwilken 7:o knapt går bort, men skulle
den, som Godzet förlorat, swärja eller utgiuta Eder, så hielper
detta intet, warandes 8:0 att märckia, att den Stulne eller bortkomne waran hwarken kan brukas, förderfwas eller behållas,
sedan detta Korset är giort och ingen Swordom föreluppet,
utan måste nödwändigt blifwa uppenbart och ägaren återstält.
Utom alt detta säger Börta: att hon för 1 å 3 Ahr sedan
på effterskickning war i Giöteborg hoos Swen Slacktars hustru
och signade henne för durchlopp: Hon las denna förbem:te
Signebönen 3:ne gånger, samt en gång Fader wår dereffter
öfwer ett stycke såcker, som hon gaf henne in, och derjemte
tog 3:ne Kiötbitar af en Tjur, som woro skurne millan 3:ne
• Reef ben dem hon Brändsteckte och gaf henne in att Ata. Qua3st:
Om hon först läste öfwer Såckret och sedan öfwer denna
Slacktarehustrun? Resp. Nej, allenaste öfwer Såckret och där
den Sjuka intet får det utj sig, så har hon ingen nytta af det
samma. Quxst: Om hon Signade Kiöttet? Resp. Nej. Quwst.
När och på hwad dag de trenne bitar Tiurkiött skall Skiäras?
Resp. Det är lika mycket när det Skiärs.

När Fålk eller Boskap äro Ormhuggne.
Tages 3:ne Gräslökzrötter, som gifwes Boskapen in, på
det att det icke må Swulna, och sedan läses trenne gånger
deröfwer följande Signebön: Jungfru Maria tog sitt Lijn, hon
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bant hans hufwud, hon bant hans stiert, du skallt giöra detta
Kräket, eller Menniskian, alldrig ingen wärck. I Namn Gudz
Faders Sohns och then helge Andes Amen, hwarpå sedan läses
en gång Fader wår.
Till att Bota och binda Späneböld, onda betet och dylike i
Lederne swåre wärker, samt för Söndersprukne koodiufwer,
brukas följande Signeböön.

Nåsse och Tåsse gingo sig wägen fram, så mötte de sielfwer Jesus Christus, hwar skall tu gå sa sielfwer Jesus Christus,
så sade de, Jag skall gå till N. N. Jag skall hans Kiött slita,
hans Blod suga, och hans Been bryta, Nej swarade sielfwer
Jesus Christus: Jag skall dig förbjuda, du skall intet hans Kiött
slita, eller hans Blod suga, eller hans Been bryta, du skall
aldrig giöi:a honom meera meen, än Musen giör en Jordfast
Steen. 1 Namn Gudz Faders, Sohns och then helge Andes
Amen. Effter 3 gångers repetition läses sist Fader wår. Qu2est.
Hwad hon förstår med Nåsse och Tåsse? Resp. det äro länga
små smala kräk i wattnet, som twinnetrådar, det de kalla
onda betet, och är underliget, att de i förra tider skulle kunnat
tahla, effter de äro så smala, hwaröfwer hon 100:de gånger
förundrat sig.
Innan hon signar Boskapen, så värmer hon en Gråsteens
hall och der med upwärmer diufret, på det Mjölken må nederfalla.
Boot för Ryggskått.

Först bakas Ryggen med en upwärmbd Gråsteen, att Bloden
må uplösas och skingras, sedan går man till en Rund, hwilken
en måste hålla med handen i toppen nederbögd, och i det
samma går eller kryper den Sjuke 3:ne gånger på en Leed
under Kunden och när det är skedt släppes Kunden i wädret
och blir ståndandes i sin förra wäxt orörd, Men skulle nogon
denna runden sedermera nederfälla, så Gud nåde honom då,
ty då får han samma Sjuka, som kan botas på samma sätt
med underkrypande af en annan Rund. Quest. Om dervid
brukas nogon läsning? Resp. Nej.
För Tandewärk.

En Söndagzmorgon för än solen upgår, går Man till en
Bäck, som Rinner i Norr, hwaraf Man tager tre wattusupar i
Munnen, och dem utsputar i ett Faat, hwarmed man sedan
går till en Jordfaster Steen, den uplyffter, och derunder utslår
det ur munnen i Fatet utsputade wattnet och derpå Stenen i
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sitt förra ställe nederlägger. Härwid är att märckia, att man
intet skall see sig tillbaka, hwarken när man går till eller
ifrån Bäcken, utom detta är ock att observera: att när den
sista 3:die Supen af wattnet tages i munnen, säges dessa orden:
Jag tager wattn i Munnen och sputar i Grunden och med det
samma tager man sig med handen der wärken är, sägande:
Statt nu så still som den helga Nom flod, J Namn Gudz Faders,
Sohns och helige Andes Namn, och sedan läses Fader wår
om man will.
Dito ett annat medel emot Tandewärk.
Man tager en Hästehof på Marken, som suttit på Bakfoten,
uti den samma slås ljumt wattn, hwarutur Man tager tre supar
i Munnen, som man strax utspåttar igen, och när det är bestält, så nedergrafwer man hästehofwen under den Stuguswillen
som är uti Norr.

Att bota Fallande Soot.
Om den Sjukas Fader lefwer, kan det botas på det sättet,
men eljest intet, nembl. att Faderen uttager sin bara hemlighet, och dermed tre gånger stryker om tänderne och lepparne
på den Sinka, och derwid brukas ingen läsning. Quaest. hwem
som lärt henng alla desse konster? Resp. Hon märckte nogot
af sin för 14 Ahr sedan afledne Moder Elin Swensdotter, som
i sin tid war klok att hielpa Folk. Men det mästa af desse
konster har hon lärdt i sin ungdomb af Cappellanen i Flundre
Härad Hr Jon, som långt för detta är dödeligen afgången, hwilket
skedde på det sättet, att som bem:de Hr Jon war hennes
Moders Syskonebarn, så war han esomofftaate hoos hennes
Moder uti Maryd, kunnandes ibland ligga där öfwer Natten
och understundom wara där till Middagen, wid hwilka tillfällen
han desse konsterne och wettenskaperne upläste för Moderen
utur en Book, då hon, Börta, satt och märckte ord, och således
lärde desse konster, sägandes hustru Börta, att denna ofwanbem:te Hr Jon förmådde att drifwa diefwulen utaf besatta
Menniskior, och war en så klok man, att nu eij skall finnas
utj hela werlden hans like. Qufflst. Huru gammal hon war
när hon först begynte att bruka desse konster? Resp. bon
hade hulpit många Menniskior innan hennes Moder blef död,
men aldrig har hon hulpet nogon Menniskia på nogot ondt
eller giort nogon menniskia ondt. Sägandes ock, att hon botat
många Siukdomar med örter och rötter, hwaribland hon i
synnerhet af ett wandringz Qwinfolk ifrån Lapland lärt att
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känna en läkerot, som wäxer i Måsetufwor, med nogot mer
än en qvarters lång stielk i wädret och en krantz öfwerste
uppå, såsom en dillekrantz med små blåachtige blomster, hwars
blad wid roten äro småkrusige, nästan af ett qwarters längd,
Men längre up på stjälken äro bladen smärre, rundt omkring
sielfwa Roten, widare än en Hattekull, hänger fult med smärre
Rötter liksom Knippelståckar, och ehuru offta hon med all flit
denna Roten efftersökt, har hon den aldrig mer kunnat finna,
än en gång, och så länge hon hade den samma, botade hon
dermed alla Siukdommar. Qufflst. På hwad sätt hon med denna
Roten Curerade Siukdommar? Resp. Hon gaf allenast den
siuka nogot litet in af Roten, då den samme blef altid Frisk,
så framt det icke war till döden lagt.
För Torssebetet.

Jesus gick sig wägen fram; thet stygga Torssebetet honom
mötte. Hwart skall du gå, sade Jesus. — Jag skall gå och
bryta 1: härvid nämnes menniskans namn :/ ben, äta hans
kiött och dricka hans blod, nei, sade Jesus, jag möter och
manar dig
uhr hans ben
och i sten,
utur hans hull
och i mull,
utur hans blod
och i flod,
i namn faders, Sons och then helge Andes.
Vissel» härads protokoll, 9 okt. 1735.

Signa vred för folk och fä.
Jesus drog sig öfver ett leed,
Så illa han sin fåhlafoot wreed.
Då stijger han å,
Då Signade han dhet vredna blood,
1 Jesus wällsignatta nampn.
Käkinds härads •protokoll, 1 juni 1709.

Signa malt.
Hwart skall du gå, sade Kors;
Hwart skall du gå, sade Christ;
Hwart skall du gå, sade Jungfru Maria.
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Du skall gå till N. N. Ko;
neij skall du intet, sade Kors;
neij skall du intet, sade Christ;
neij skall du intet sade Jungfru Maria;
du skall omgå,
låta Hennes Ko sin hellbregda igen få,
innan dagen dagas i Heliga tre namn:
Faders, Sohns och helige Andz amen.
Ur protokollet vid Lugude härads hösteting, 23 okt. 1728.
För hästasjukdomar.

brukas dessa ord:
Thor for i tre land, som gull gylles, och glar wälles,
som läses öfver hästen.
Lugude 1728.
För vred.

Samme man, som brukat ofvanstående läsning för tussbett
(torssebetet), uppgaf följande läkemedel för vred: »först taga
ett halmstrå med tre leder på att binda om benet, och sedan
säja 3 gånger: uhr wred och i led, i Namn faders, sons och
hel. andes».
I Sunnerbo härad ransakades 1746 med en kvinna, som,
när någon blef vriden i knäet, »tagit tre halmstrån och lagt
omkring waden samt dervid sagt thesse orden: S:te Pär och
wår Herre de wandrade på en wäg, så bröts S:te Pärs häst,
och wår Herre steg af sin häst och signade honom med strå».
— Samma kvinna hade ock enligt ett vittne haft flere utlåtelser, nämligen
»ben emot ben, kiött emot kiött,
sena emot sena, af vred i led; och allt detta
hade hon sagt i then hel. trefaldighetens namn».
J. NORDLANDER.

Fördomar hos Ålands befolkning
af F. v. K.
Ur Finlands Allm. Tidning 1866, nr 194, 198, 200, 206, 208; meddeladt af
A. 0. FREUDENTEAL. Författaren är troligen numera att. prosten F. VON KNORRING.

Dessa äro af någon vikt att känna, dels emedan af dem
till någon del den sedan århundraden förgångna hedniska guda-
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läran, därifrån dessa hafva sin upprinnelse, inhämtas, dels
emedan af dem rönes upplysningens höjd ock kristendomens
kraft att uttränga dem. Alla dessa den förgångna hedniska
lärans kvarlefvor igenfinnas dels uppenbart, dels fördoldt hos
folken, lifligare hos de fåkunniga ock inbilska, ock gå under
de allmänna namnen af skrock, vantro, vidskepelse ock fördomar. De mesta af dem grundas i dessa tvänne hedniska
trosläror, att skilda guddomligheter förekomma i alla delar af
naturen ock mänskliga förrättningar, ordnade under alt högre
ock högre väsenden, samt att dessa äro delade i goda ock onda,
dessa senare af fåkunnighet eller blygd hänförda utom människan, till någon undskyllan för hännes egen ondska. Dessa
förekomma under de allmänna namnen: drake, buse, spöke,
gast, älfvor, belar, vättar, samt enskildt efter stället, där de
vistas: skogsråd, sjöråd eller näcken, tomtegubbe o. s. v.
Bägge dessa slag äro hufvudsakligen ordnade efter lägre mänskliga förhållanden utan att syfta på själens välfärd. Likasom
i Sverge, dock troligen mindre, kvarlefva fördomarne här, men
undanträngas visserligen af en stigande upplysning i följd af
en kraftigare kristendom. Andarnes tillvaro, som öfveralt befolkar naturen, fortlefver ännu i folkets öfvertygelse, dock finnes
en mängd, som erkänna altsammans för villfarelse ock skrock.
Vid hvarje större backe, där fordom afrättning skett eller själfspilling blifvit begrafven eller något dylikt inträffat, synes
alltid något oroande väsende. Detta är en följd af värdsliga
lagen, som ännu efter döden vill tillvälla sig domsrätt.

1. Fördomar med invärkan på människan.
När barn lindas, bör bufvudfaddern göra kors på bröstet,
när det gäspar, på munnen, ock för' öfrigt när det lägges .1
vaggan, till trefnad.
Barnet artar sig mycket efter bäragumtnan ock efter den,
hvars namn det får.
Bäragumman skall gå lätt, så blir barnet kvikt, bära det
högt, så blir det ej blygt, dansa mycket med det i barnsölet,
så blir det husligt.
Skriker barn under dop, får det god sångröst.
Glömmer eller tappar bäragumman något under dopet,
blir barnet glömskt.
Jungfrufaddrarna böra hemkomna läsa i bok, så blir barnet
snält att läsa.
Barnet bör i kristningskläderna sofva hos modren.
Det första barnet begagnar, bör vara förr nyttjadt, så
sliter det ej sedan mycket kläder.
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Om goda barn föras bort, menar man dem sedan blifva
otåliga ock onda.
Tvättvatten efter späda barn må på marken under bar
himmel icke utslås, utan hällre under golf i hus, på det andarne
icke må störa barnets trefnad ock skada modren.
Om barn får tidigt tänder, går eller talar, komma syskon
snart efter, som drifva det ifrån vaggan ock modrens bröst.
Kommer någon utifrån, bör man icke tala med den, där
späda barn äro, förrän man rört vid elden.
Röres tom vagga, blir barnet otåligt.
Om hafvande hustru inkommer, medan väfträdarne uppbindas, ock går ut, innan de äro nedlöste, eller när väfven är
färdig, men ej nedtagen, eller hon själf uppbundit väftrådarne
ock barnsnöd därvid påkommer, innan vät' blifvit nedväfd, får
barnet fallandesot; därföre bör vid dessa fall haken läggas på
dörren ock i senare fall hon själf lösa väfven. Före kristningen stickes barnet genom väfstolen.
Bröllop må icke hållas måndag ock onsdag.
Om pigan spiller skurvatten på golfvet, får hon en supig man.
Regnar det i brudens krona, blifver hon rik.
För att utröna det nya årets lycka eller olycka ser man på
nyet ock öppnar psalmboken på tre skilda ställen, då innehållet antyder, hvad hända skall.
Blir någon sömnig ute på marken, inbillar han sig söfvas
af en orm, som vill krypa in i honom.
Blir någon af skogsrån förvillad, bör han vända in ock ut
på tröjan eller mössan, så hittar han hem.
Man bör spotta, när man utslår vatten, lägger sig ute på
marken, sätter sig att göra sitt tarf, lägger sig i säng eller
sätter sig på en stol, för att ej besmittas, om någon besmittad
där legat eller suttit.
Sätter man stål i vatten, förrän man lögar sig ock säger:
»Näck, näck, nålatjuf, far din var en stålatjuf», har han ingen
makt att röra.
År pigan god mot katt ock hund, kan hon vänta vackert
väder ock lycka på sin hedersdag.
Nyser någon, då något omtalas, besannas det, ehuru orimligt.
Fastlagstisdagen bör stugan sopas flera gånger ock soporna
bäras till bys, på det ona sommaren loppor ej må plåga kroppen;
ej då gå barfotad efter kvällsvarden, att ej om sommaren stöta
fötterna; sista matbiten bör vara smör ock bröd för att icke
ro vilse nästa sommar; lägga rått granris på spiseln : ju tjockare
rök desto bättre kornväxt.
Kliar högra ögat, betyder glädje, vä.nstra sorg, hakan
någon gammal mans död.
Klämmer man foten mellan dörren, spörjes någon död.
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Finnas röda löss i barns hufvud eller hunden gräfver
djupare gropar i jorden då spörjes någon död.
När flere än vanligt 'träffa tillsammans på kyrkoväg, kommer
innan kort en död att bäras den vägen.
Ropar ufven »kohu», väntas kreaturs död, »urby» människors.
Bonden måste få sin pipa ock tobaksdosa, äfven en penning
eller hvad han i lifstiden mest tykt om, med sig i likkistan
för att hvila roligt.
I onda människors likkista bör läggas brännvin i flaska,
tobak, en slant m. m.
Den som i lifstiden gjort orätt, får icke hvila i grafven,
utan drifver orolig omkring. I Brustahagarne, i ett hörn af Saltvik,
som skär in i Finström, vid vägen till Geta vistas en gubbe,
som aldrig får ro. Tvist uppstod fordom om dessa hagar.
Han uppgaf sig kunna svärja därpå, att den jord han stod på
var hans, ock han svor ock vann. Men han hade hemifrån
medtagit jord i sina skor. När resande komma till det stället,
stanna hästarne, konstla eller löpa bort i skogen.
Om skator skratta, om katten fram i högsätet tvättar sig
bakom öronen. slickar sig bakom, eller eldkol spraka fram
långt på golfvet, kan främmande väntas till huset.
Likasom i Finnland ser man icke tillbaka på en väg, då
någon kommer farandes. Denna sed torde hafva sin grund i
1. Mos. b. 19: 26: »ock Lots hustru såg tillbaka ock vardt en
saltstod».

2) Fördomar med invärkan på mänskliga förrättningar.
Möter man, då man går till någon förrättning, såsom skjuta,
fiska, en gammal kvinna, en lytt människa, en hund, katt, räf,
hare, igelkott, ekorre, är olyckligt; däremot lyckligt att möta
. karlar, höra en korp, se en örn. Hälst må man förfoga sig i
löndom. Så äro några träsk så 'beskaffade af näcken, att
hvarken fisk eller fogel fås, om andra människor sett någon
gå dit eller se någon där.
Man får icke tala, när ett fynd ur jorden skall uppgräfvas,
ty då bär draken bort det.
Af det brödet, som varit julafton på bordet, skall sädesmannen äta vid första sådd, så lyckas den väl.
. Måndag må man icke flytta . eller börja en resa.
Juldagen skyndar man sig ifrån kyrkan; den först hemkommer, blifver under året snällast ock får först inbärgadt.
Ej må man den dagen besöka andra:
Fastlagstisdagsafton ju större sk— desto bättre lin ; under
åkandet bör man säga: »Långt lin åt våran mor, men loppor
ock stoppor åt grannas mor».
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Vid timrandet må icke timmermannen (cerambyx) ofredas,
ty däraf kommer olycka, utan man bör lyssna om något
pickande höres, hvilket sker af tomtegubben, som tycker om
arbete ock hjälper till, så att alt går lyckligt. Men höres icke
sådant, är tomtegubben vred ock det är icke lyckosamt.
I bakugn efter gräddning bör en träbit eller sticka kastas,
så förstöres ugnen icke ock bröd skall icke saknas.
Då korf lägges i grytan ock kokar, får ingen tala, ej häller
blåsa på elden, att korfven icke må spricka.
Ingen må äta det af brödspaden stötta, ty då blifver han
stött eller skjuten af sin fiende.
Begär man bröd vid bordet ock har ännu kvar en brödbit,
finnes någonstädes en hungrig vän; om man lemnar biten ock
tager. mera, nog kommer då någon hungrigare än jag.
Åter någon med två skedar, blir han icke mätt vid måltiden.
Läser någon under ätandet, glömmer han det lästa.
Tvänne böra icke dricka ur en kanna eller stop efter hvarandra, utan att locket tillslutes.
Densamme, som borttager kokad mat ifrån spisen, skall
röra i elden därpå, att icke den onde får makt att skada maten.

3) Fördomar med invärkan på hälsans återställande

ock på sjukdomen.
Alla sjukdomar hafwa en tvåfaldig grund: antingen tillskrifvas de såsom en värkan af ett godt högre väsende eller
af ett ondt. Till dessa senare höra alla de som äro förenade
med en större obehaglighet, såsom Ålfkarleby
sjukan, fallandesot, svårartade blånader. I vist hänseende finnes en skenbar
sannolikhet, att sjukdomen vållats af ett lastbart lefverne. En
klok förklarar, att han eller hon kommit för, det är råkat ut
för en ond ande, och slutsatsen göres lätt: då hjälper hvarken
läkare eller apotek. Emellertid emottages gärna råd ifrån alla
lägre håll för nästan alla sjukdomar, ock de medel vantron
infört äro icke få.
Den första eller ältfrossan botas genom att älta. En fårsax
inlindas vid vecket af en dubbelt lagd lång halsduk. Denna
föres omkring den sjuke under tyst upprepande »ältar du efter»,
då hvad ting som hälst tänkas, såsom ätbara varor, eller prestfruns vigningsring, bikaka, hästspik, ett trästycke, en ört m. m.
Detta upprepas så länge, tils vid uppvecklingen saxen synes,
i hvilket fall ältningen var efter det rätta. Det ältade förskaffas fast ifrån längre håll, det ätbara förtäres af den sjuke,
det andra påhänges den sjuke. Medlet står i högt anseende
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på vissa trakter ock begagnas äfven för andra sjukdomar.
Stöpandet med bly i vatten, då i tysthet säges: »jag tager
ifrån luften», »jag tager ifrån vattnet» m. m., har mångenstädes
högt förtroende ock nyttjas för långvarig tärande sjukdom,
svår hufvudvärk. Af det stöpta utgrundas sjukdomens beskaffenhet, därpå tagas bitar därifrån, hvilka tillsammans med hår,
naglar, guld- eller silfverspän med flere andra ämnen, stundom
äfven med ämnen tagna ifrån kyrkogården, som invecklas i
små påsar, däraf en hänges på den sjuke, en kastas öfver
husets tak ock en på en korsväg, med tillsägelse, att de onda
andarne må vika[!]. Utan stöpandet begagnas äfven dessa
påsar.
Ett annat sätt att stöpa: Först utforskas när ock hvar
sjukdomen började. Bly smältes, vatten slås i en kopp, ock
den sjukes hufvud täckes med något. Stöparen tager koppen
i ena handen, stöpslefven i den andra; ifrån den slås i koppen
det smälta blyet öfver den sjukes hufvud, under det stöparen
tänker på det ställe, där sjukdomen tagit sin början. Det smälta
blyet, som stelnat, visas åt de närvarande, ock för dem förklaras
alla de vidunderliga formernas betydelse, såsom bevis på de
onda andarnes närvarelse ock medvärkan till sjukdomen, därvid
spetsarne äro tydliga sjukdomsbringande orsaker. Stöpningen
med alla dessa förrättningarna upprepas trenne gånger. Därpå
klippas naglarne, en test af håret, glödande eldkol tagas, detta
senare fälles tre gånger emellan kroppen ock linnet i den där-,
under hållna koppen med vatten. Faller det i koppen, är
säkert tecken till tillfrisknande. Naglarne, håret, kolet ock bitar
af blyet lindas i lappar. Den sjuke, om möjligt, eller en
annan går nu med detta bakom en knut eller på ett aflägset
ställe, kastar med högra handen bort det öfver vänstra axeln,
utan att se sig bakom, hvart det far, ock säger: »Tag nu ock
lek med det där, ock lät den sjuke vara i fred».
Längtan, egentligen hemsjuka, botas med något taget ifrån
den dyna, den bortflyttade legat uppå, samt en bit ifrån hemtröskeln, hvilka oförmärkt insys i den bortflyttade, längtandes
kläder.
Ryggvärk botas därmed att någon oförmärkt slår ett duktigt slag på ryggen med en sopkvast åller med en käpp, med
hvilken en orm ihjälslagits.
Bölder fördrifvas, om varet kastas i en ström, som flyter
ät norr, eller strykas med en penning kastad på en korsväg.
Den som hittar penningen, får bölden.
Fallandesot botas, om kläderna straxt uppbrännas af den,
som första gången faller.
Tandvärk fördrifves, om tandköttet rifves till blödning med
hästskosöm, igelkottstagg eller med en sticka af fruktbärande

v. KNORR/NG, FÖRDOMAR HOS ÅLANDS BEFOLKNING.

Ilij

träd, hvilken genast bör återställas på trädet ock ombindas'
Något därpå taget af samma träd, ger tandvärk.
Maran förgår, om vid namn ropas eller stål lägges på
den, som däraf rides.
Stammande hos barn botas, om under slaktandet mjälten
slås mot munnen, just då det skall svara en tilltalande.
Mörkräddhet fördrifves, om den rådde biter i nyss slaktadt,
darrande kött.
Matleda försvinner, oril det bröd, som gifves åt hund, genast
borttages ock ätes.
Hicka upphör genom förtretande, eller om man tre gånger
dricker utur en kopp, ock för hvarje gång koppen upplyftes,
man ser därunder.
I vrångstrupen fås genom andras missunnsamhet.
Blod efter åderlåtning må djupt nedgräfvas att icke fördärf däraf må uppstå; äfvenså ej slå sjudhett vatten på marken,
däraf andarne skaffa brännsår, kallade älfverblåst, på kroppen,
r dem att akta sig ock skaffa
eller det må ske, om man bede
sig undan.
Fördomarne sträcka sig ä,fven till makt åt människor att
framkalla sjukdomar, såsom förnämligast kolera. Man frågar,
om koleran redan är hitskickad; man föregifvey, att den i
brunnar inlägges, med käppar utslänges; man påstår, att på
lasaretten sätta de koleran på en.
Afven de vidunderligaste föreställningar äro gängse. Man
uppgifver, att med en maskin flottet af välmående personer
kan spinnas ur magen.
4) Fördomar med invärkan på boskapen.
Köpta kor, som längta hem, botas därmed, att de tre
gånger ledas omkring en jordfast sten emot sol, drifvas baklänges in i fähuset, om mat medtages ifrån det bås, där kon
stått, kastas en slant i båset, de kvistar, med hvilka hon
drifvits, fästas i taket öfver båset, jord medtages, ock tre bållår
mjöl gifvas åt kon, eller ett tagelstrå tages ifrån svansen,
lindas omkring en sticka ock sättes under bordets fot.
öfver fähusdörrar ock gluggar ristas kors ock hängas
knifvar ock liestumpar för att hindra trollpackor att inkomma.
Olycka ock vantrefnad med boskap tillskrifvas onda människor ock deras ögon, enda medlet är att sälja dem till trefnad hos andra.
Berömmer eller falkar någon på annans kreatur, vantrifves
det, .o;lärföre bör någon af husfolket säga: kyss det i gumpen.
Okas ock vältrifvas får öfvermåttan, då är vantrefnaden
ej fjärran.
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För att på förhand bereda trefnad i bonings- ock fähus
går en äldre man omkring dem ock gör många konster med
flinta, lök ni. m.
Kor, som hafva trumsjuka, hvilket kallas »komma för skott»,
botas, då tre gånger .öfver dem skjutes.
Något större husdjur dör, då en större gädda än vanligt
fångas; ty sjörådet, som försvarar gäddan, hämnas dess död.
Någon gång innästlar sig den onde, såsom i fähus, ock
kastar då på förbigående människor smuts, klabbar, stenar,
som förunderligt röra sig.
5) Fördomar med invärkan på djur i allmänhet.
Varg får icke kallas varg, utan ulf, tasse, grå, eller han
grå, ock räf bäkfot (sic), Mickel eller »han som i skogen går»,
så skada de icke.
För att bortskrämma vargarne går man första maj om
afton ut, bullrar med hvarjehanda såsom spjäll, skriker, skjuter.
Hundvalpar blifva onda ock arga, om dem gifvas getingsbon, björnramar, vargkött, tuppblod.
Om hundar äta människoblod, uppäta de sig själfva.
I en svart katt eller hund kan djäfvulen ingå, hvilket ses
af deras besynnerliga rörelser.
Slår man efter en orm utan att träffa, vakar han i sju
år efter människan för att hämnas.
Man tror ännu på spådomar ock utransakandet af förborgade ting, såsom att finna tjufvar ock stulet gods.
Äfven här såsom i Finnland föregifves, att vid kyrkornas
första bebyggande jättarne nedrifvit det bygda om nätterna.
Förmodligen hafva hedningarne förargat sig öfver de kristna
kyrkorna ock om nätterna gjort de kristna förfång.
Följande vidunderliga berättelser, hvilka omtalade såsom
sanna tilldragelser, må här slutligen anföras:
En äländing ifrån Daglösa by af Saltviks socken hörde en
gång tvänne karlar på en gata i Stockholm samtala. Den ene
sade: »Jag har varit bortrest, hvad har du gjort för meriter?»
Den andre svarade: »Jag har på Åland upptagit hampa». Hemkommen fann han af en väderhvirfvel all hampa på landet
upprykt.
En karl kastade sin knif uti en invid honom uppstigande väderhvirfvel. Därpå stadd på sjön med fiske, drefs
han af storm till västra Norrland. Inkommen i en stuga framsattes mat ock knif. Mannen igenkände sin knif. Hustrun
frågar honom: »Känner du igen den?» ock visar honom ärret
efter hugget ock varnar honom att aldrig göra så mera.
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Mycket trollsmör, det är vattenaktiga såpfladdror, syntes
på stubbar. En gubbe gaf råd att med kvastar af 9 olika löf
basa bort dem, men däribland voro af törne, genast visade sig
en gumma till deras förskräckelse ock försvann snart.

Vaggvisa från Orsa,
upptecknad af folkskolläraren E. ERIKSSON från Maggås by; omskrifven
med landsmålsalfabetets tecken af docenten ADOLF NOREEN. Förut har
denna visa varit trykt, men mycket inexakt, Uti DYBEOKS Runa för
1844, s. 109.

tugalukt bolma,
gren st upo gatgsma.
98rt sku Qe Niga?
yegt evsr skga.
dr gsZo ggkar,
dgr pelssa lgkar,
dgr stega sukr,
dgr lr a bra ta (pro
a smokrivama gen lsygan
sumordgg.

Tussalulla barnen,
Gröten sitter uppå järnenl.
Hvart skola vi flyga?
Väst öfver skogar.
Där gala gökar,
Där växa lökar,
Där sjunga svalor,
Där är det bra till [att] vara
åt (= för) småbarnen en lång
sommardag.

Folkvisor från Värmland,
upptecknade åren 1874-76 af ADOLF NOREEN.
1. Panteguten.
Från Nedre Fryksdalen, östra Emterviks socken.
Ehuru min uppteckning af denna visa lider af ett par luckor, som
jag förgäfves sökt få fylda, har jag dock ansett den värd att publiceras,
enär den enligt SVEND GRUNDTVIG (Hemma, Ur de nord. folkens 4,1, s.
158 if.) är »en gammal visa ock en mycket sällsynt visa», af hvilken
hittils endast trenne uppteckningar äro kända, nämligen fru VIGSTRÖMS
1) hvarå grytan hänger.

Sv. landsm. II.
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svenska (under titeln »Torpardrängen» hos Haz. a. st., s. 138 f.) samt
tvänne danska. Den värmländska versionen afviker på flere ställen från
den nyss nämda från Skåne.

Ock riddaren ock jungfrun de möttes på en bro.
Sjung hej hopp, sjung fanteli ock lallande lej!
Då stod där en fantegut ock lyddes däruppå.
Sjung hej hopp, sjung fanteli ock lallande lej!
Ock riddaren han rider, ock fanteguten sprang;
men fanteguten kom väl litet fortare fram.
Ock fanteguten klappa' på dörren med raggevantar två,
då låste det i dörren, så det i salen sjöng.
Ock jungfrun hon drager fram en förgyllande stol;
så drager hon af fanteguten strumpor ock skor.
Ock jungfrun hastigt upp i sidensängen sprang,
ock fanteguten efter, ock till väggen han slang.
Ock när de hade sofvit en timme eller två,
så skulle fanteguten ut ock slaska ock gå.
»Det är väl ej så brådt för en riddare att gå
»Jag är väl ingen riddare, fast jungfrun ,tycker så;
jag ar den samme fanteguten, som jag var igår».
»Ock är du samme fanteguten, som du var igår,
så skall du aldrig slippa med lifvet härifrå».
la Ock fanteguten hastigt ut genom fönstret sprang.
Två blanka silfverknifvar efter honom de slang.
»Ock har du min mödom, så har jag dina skor.
Min fader han reser så ofta uti byn.
Sjung hej hopp, sjung fanteli ock lallande lej!
Han köper mig en mödom, som är spellrande ny.
Sjung hej hopp, sjung fanteli ock lallande lej!»
2.
Från ()fre Fryksdalen, östmarks socken.
En, som det tyckes, mycket förstörd version af samma gamla märkliga visa meddelas hos DJURKLOII, Ur Nerikes folkspr. o. folk4f s. 99 if.
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under titeln »Konungen och guldsmedens dotter». I stället för dennas
barocka omkväde »En dansker major har Er vunnit» har Djurklou förmodat ett ursprungligt omkväde af samma utseende, som nu värkligen
föreligger uti min uppteckning.

Konungen hörde ock spörde under ö, under Gulland,
om gullsme'ns doter hon vore mö.
För de danske möjer ock de äro vunnen.
»Ock jammän är hon mö, ock jammän är hon så,
men ingen bondeman vill hon ha.»
Ock konungen rider till gullsme'ns gärd,
ock gullsme'n själf ute för honom månde stå.
»Du vare välkommen, danska konung, till mej!
Nu hafver jag bryggat ock blandat åt dej.))
»Jag passar inte på hvarken mjöd eller vin,
men du skall låta mig få se doteren din.»
»Min doter hon är ju alt helt ung,
hon sofver hvar natt på sin moders arm.»
»Jag vänner hon var icke mer än tre år,
så skall du låta mig din doter få sjå [= se].»
Ock gullsme'n han sveper sitt hufve i skinn,
sen gångar han sej till sin kära doter in. '
»Här sitter du, min doter, så fager ock så fin.
I dag skall du skänka för konungen vin.»
Liten Kerstin hon drager på mantelen blå,
ock gullet låg där för hvar endaste trå'.
Liten Kerstin hon drager på mantelen rö,
ock gullet låg där för hvar endaste söm.
Liten Kerstin hon var icke bältebarn,
hon kasta' kring sig femton vippor gullband.
Liten Kerstin hon gångar till konungen in
Ock konungen klappar på hyende blå:
»Kom hit, liten Kerstin, ock hvila uppå!»
»Ock inte är jag trött, ock inte är jag mo,
men en liten hvila, den är fåll så go.»
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16. Ock konungen tager hänne uppå sitt knä.
»Krist gifve du vore af bättre släkt!
Ja visselig skulle du blifva min äkt.»
»Min släkt den är fåll så god som hon kan,
men jag är så god kvinna som det du är man.»
Ock konungen tager häpne uti sin famn.
Han skänkte hänne krona ock drottningens namn.
För de danske möjer ock de äro vunnen.
3.
Från öfre Fryksdalen, östmarks socken.
En föga mer än hälften så lång ock icke obetydligt afvikande uppteckning af samma visa finnes hos GEIJER ock AFZELIUS (Bergströms ock
Höijers upplaga I, 332 if.); jfr ock de besläktade visorna hos ARWIDSSON
I, 188 if., GAfz. I, 258 if. Min uppteckning bekräftar BERGSTRÖMS förmodan (GAfz. II, 281), att visan är sammansatt af två skilda visor; detta
så mycket mer som jag hört en ock samma person sjunga i vers 1, 10,
17, 33 om »herr Peder», men i vers 16 om »herr Malkom».

Herr Peder han rider till rosandelund.
Där möter han sin morbror i samma en stund.
»Du vare välkommen, min systerson, till mej!
Ock har du nu lust byta hästar, så säj!
Men din är den snöhvite ock min den appelgrå.
Vi skifta om guldsadel ock lägga silfver på.
Ock inte fattas hästsko, ock inte fattas söm.
Du vattnar ej din fåle, förr än du kommer till Lindesbärgsbro ström».
Ock när som han kom till Lindesbärgsbro,
hvar borgare i Lindesbärg de ute för'en stog.
Ock när som han kommer till konungens gård,
själfva Lindesbärgs konung han ute för'en står.
»Du vare välkommen, skön riddare, till mig!
Men hvar har du bekommit din sköna appelgrå?»
»Jag hafver den ej stulit, jag hafver den ej köpt,
jag hafver den så ärligt af min morbroder bytt.»
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»Men om du nu hade de lifvena fem,
så nog skall du mista dem alla för den.»
Ock konungen ropar öfver hela sin gård:
»Ni tager herr Peder ock sätter i tornet det blå!»
»Men viste min jungfru, jag i galgen skulle dö,
vist klädde hon min galge med skarlakanet rö'.
Ock vore det någon, som budet bure fram,
ja den vill' jag gifva både städer ock land.»
Det var en liten sjöman, som lydde däruppå:
»Ock jammän ska jungfrun de budena få.»
Ock sjöman han sätter sig i en liten båt,
ock fem ock femti mil hade han till jungfruns gård.
När jungfrun fick den sjöman se,
hon vart både rö' ock blek därve'.
»Ock jungfrun hon bör icke blekna för mej,
jag hafver de bud från herr Peder till dej:
Herr Peder han sitter i Lindesbärgs blå torn
»Ock inte sitter han i Lindesbärgs blå torn,
han red härifrån i går på den sköna appelgrå.»
Ock jungfrun hon gångar till skräddareby,
då låter hon utskära de riddarkläder ny.
Ock jungfrun hon tager en skräddaresax
ock klipper sitt hår uti riddarelock.
Ock jungfrun hon gångar åt stallet hän,
hon skådar de fålar både fyra ock fem.
Hon skådar de fålar både bruna ock blå,
men den bäste den lägger hon guldsadel uppå.
Ock jungfrun hon rider till Lindesbärgs gård,
ock själfva Lindesbärgs konung han ute för'a står.
»Du vare välkommen, skön riddare, till mej
här hafver jag bryggadt ock blandadt åt dej.»
»Jag passar ej på hvarken mjöd eller vin,
men du skall låta mej få se den rika fången din.»
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»Det fångtorn det ligger så långt utaf led,
så ingen skön riddare kan komma därte.»
Ock jungfrun hon faller på sina bara knä:
»Jag bjuder för min fästman först gull ock sedan fä.»
»Bj får du din fästman för gull eller fä,
Om inte jag får gården, som står i rosenlund.»
»Ock ej så får du gården, som står i rosandelund.
Den hafver jag trolofvat min käre fästeman.
Ock får jag ej min fåsteman för gull ock för fä,
så, vill jag plundra staden ock blåa tornet mä.»
»Ock ska du plundra staden ock blåa tornet mä,
hvar hafver du de ryttare, i striden ska stå?»
Ock konungen ut igenom fönstret såg:
fem hundra tusen jungfrur för honom månde stå.
Ock konungen han ropar öfver hela sin gård:
»Tager ut herr Peder! Låt honom sin fästemö få!»
»Ja, det skall du hafita till spott ock till skam,
hvar jag har gått i landet, där har elden gått fram.»

4.
Från öfre Ålfdalen, Dalby socken.
Denna visa är mycket spridd i sydliga Skandinavien. Från Skåne
finnes en uppteckning af fru VIGSTRÖM (hos HAZELIUS, Ur de nord. folkens
/g, 1, s. 136 f.), ock SVEND GRUNDTVIG omnämner (hos Haz. a. st. s. 158)
sex olika (ännu otrykta) uppteckningar från Danmark. Hans förmodan,
att den har vida större utbredning, styrkes icke blott af min här meddelade uppteckning från nordligaste Värmland, utan intygas ock af den
hos DYBECK (Runa 1845, s. 18 if.) meddelade versionen från södra
Dalsland. [Senare erfar jag genom godhetsfult lemnad upplysning af
bibliotekarien R. BERGSTRÖM, att denna visa ofta blifvit trykt; jfr Alikromen, Saml. 6, nr 9 (1855)].

Förste friaren är kommen, mor lelle Hanna! :1:
Hur många penningar har han, min doter Julia?*
Jo, tjuge på tjuge, m. 1. H.!:1:
Vis'n vägen ock lät'n gå, m. d. J.!:1:
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Andre friaren är kommen, m. 1. H.1:1:
Hur många penningar har han, m. d. J.? :1:
Jo, hundra på hundra, m. 1. H.! :1:
Vis'n vägen ock lät'n gå, m. d. J.! :1:
Tredje friaren är kommen, m. 1. IL! :1:
Hur många penningar har han, m. d. J.? :1:
Jo, tusen på tusen m. 1. H.1:1:
Lät opp dörra ock'be'n stig' in, m. d. J.! :1:
Hvad ska friaren ha till mat, m. 1. H.?
Jo, stek på ett fat, m. d. J.! :1:
Hvar ska friaren sitta, m. 1. H.? :1:
På en stol, vid ditt bol, m. d. J.! :1:
Hvar ska friaren ligga, m. 1. H.? :1:
På din arm, vid din barm, m. d. j.! :1:

Från Nedre Fryksdalen, Östra Emterviks socken.
Af nyare prägel. Enligt meddelande af bibl. BERGSTRÖM är visan
trykt i Sthm 1854 under titel En Ny Wisa: Älskarens Tankar; sedan
flere gånger omtrykt, separat i 3 upplagor.

När solen tänder sina strålar,
med ömhet tänker jag på dig.
När månens aftonglans sig målar,
då är min tanke blott hos dig.
Du är den första, som jag älskade;
du var den första, jag tillbad.
För din skull är mitt hjärta fängsladt,
din bild uti mitt bröst jag bär.
Jag kan ej skiljas från din sida,
mitt bjärta svarar endast nej.
I all smärta kan jag bida,
men öfverge dig kan jag ej.
Om mamma skulle mig förneka
att bli ett äkta par med dig,
vår kärlek kan hon icke neka,
om hon förnekar mig din hand.
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5. Nu reser jag till fjärran stränder.
Adjö, farväl min lilla vän!
Ock räck mig ej den falska handen,
den trogna har jag gifvit dej.
6. Nu lifvet mig ej mer behagar,
ock det för mig en plåga är.
Då vill jag sluta mina dagar.
0, Gud! Det är hvad jag begär.

6.
Då denna liksom följande folkvisa torde vara bland de i Sverge
allmännast bekanta, äro de båda följande uppteckningarna från Nedre
Fryksdalen, östra Emterviks socken, kanske icke utan sitt intresse. Enligt meddelande af bibl. BERGSTRÖM är den första förut trykt, t. ex. i Fern
nya och zoackra Kärleks-Wisor, Norrköping 1838.

Om dagen vid mitt arbete är du uti mitt sinn;
om natten, när jag sofver, är du uti min dröm.
Om morgon, när jag vaknar, hvem saknar jag väl då?
Jag saknar lilla vännen, som är långt, långt bärifrå.
Din rosenröda kind ock din sockersöta mun,
de hafva lagt på mig en börda så tung.
Den bördan får jag bära ock draga för dig,
så länge som bloddroppen varar varm uti mig.
Du talar så väl, men du tänker inte så,
ock när jag vänder ryggen till, så ler du däråt.
Ett sådant falskt bjärta får aldrig se Gud,
så mycket har jag läst i mitt åttonde bud.

7.
I min ungdom det gladde mig att sjunga,
fastän sorgen till hjärtat mig går,
för de blomstrande unga förkunna,
hur de nöjsamma dagar förgå.
Aldrig komma de nöjsamma dagar,
som i nöjen förflutit för mig.
Nu med oro en vän jag skall sakna
ock med ängslan framlefva min tid.
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När som jag uppå hemorten tänker,
där föräldrar ock syskon jag har.
Jag var ursinnig mot deras vilja,
reste bort ock dem olydig var.
Detta får jag med tiden erfara,
att för andra en tjänare jag är.
Jag gick ut till att värden försöka,
hännes falskhet jag nu känna lär.
Nu är den blomstrande tiden förfluten
liksom vatten i forsande ström.
Mina år ock mina ungdomsdagar
hafva flytt som en tanke i en dröm.
Ingen är det som mig känner,
ty för alla en främling jag är.
Mina ungdomsbekanta ock vänner
äro borta, de äro ej här.

Visan om sjöfrugan.
Upptecknad i Breviks an, Kåkinds här., Vgötl. Två andra varianter
från Vgötl. äro förut trykta hos GEIJER-AFZELIUS nr 77 ock i Vesterg.
fornminnesförenings tidskrift H. 1, s. 77 (äfven från Kåkind).

1. Ock hertigen han gångar till sin fader in:
Blåser alt kalt väder ifrån sjön —
»Men hade inte jag en syster så båld?»
Blåser alt kalt väder ifrån sjön.
»Jo vist hade du en syster så båld,
men hänne hafver sjöfrugan tagit i våld.»
»Ja, hafver hänne sjöfrugan tagit i våld,
så skall hon vara här innan i morgon klockan tolf.»
Ock hertigen han gångar sig åt fålastallen in,
han skådar de fålar där rundan omkring.
Han skådade den hvita, han skådade den grå,
den apelgrå den lade han guldsadelen på.
Sen rider han sig till sjöfrugans gård,
ock ute för honom själf sjöfrugan står.
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Han hälsade på hänne, han hälsade som så:
»En fagrare tärna väl aldrig jag såg.»
»Jag är väl inte vacker, fast Eder tyckes så;
men jag har en tärna, som är vackrare ändå».
•
»Ock Eder vill jag gifva min fåla den grå,
om I låten den tärnan här för mig utgå.»
»Behållen I själf Eder fåla den grå.
Min tärna den kan I väl få se ändå.»
Ock sjöfrugan gångar sig till tärnan så:
»I dag skall dn in för hertigen gå.»
»Ock hur skall jag kunna inför hertigen gå,
som inte har sett solen på femton år?»
Hon tog uppå hänne en silkesömmad särk,
af femton jungfruhänder det finaste värk.
Hon tog uppå hänne en klädning så grann,
'med guld ock med silfver i hvarendaste rand.
Hon satte på hänne en guldkrona röd:
»Ock den skall du få ärfva alt efter min död.»
Hon satte en guldkanna på hännes hand:
»Ock den skall du sätta på hertigens hand.»
Ock tärnan hon in för dörren sam.
Han viste inte annat än den röda sol upprann.
»Ja, inte tar jag guldkannan utaf Er hand,
förrän I har sagt Er fars ock moders namn.»
»Min fader var en konung, ruin moder en drottning,
ock de voro hemma alt uti Osterland.»
»Ock var Er far en konung, Yr moder en drottning,
ock voro de hemma alt uti Osterland,
då äro vi syskon uti herrans Jesu namn.»
Ock hertigen gångar sig till sjöfrugan in:
»Men kunde inte tärnan få följa med mig hem?»
»Jo vist kan tärnan få följa med Er hem;
men hon skall vara här innan i morgon klockan fem.»
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Hertigen satte tärnan på fålen den grå,
sen rider han sig till konungens gård.
Hon väntade i dagar, hon väntade i två,
men aldrig någon tärna så hördes där å.
Hon väntade i dagar, hon väntade i tre,
men aldrig någon tärna så hördes där te.
Hon väntade i dagar, hon väntade i sju,
Blåser alt kalt väder ifrån sjön —
hon sitter där Oder ock väntar ännu.
Blåser alt kalt väder ifrån sjön.
K. A. ÖSTERGREN.

Larsa Anders i Storegården berättar sin lefnadshistoria.
Teckning af folklifvet i Barna härad i Västergötland från förra
hälften af detta århundrade.
Tungspets-r i öfrigt, men skorrande (h) i början af ord samt mellan
två vokaler, där rspr. tecknar dubbelt r; tjokt
samt r- ock Z-supradentaler som vanligt i medelsvenska mål. Öppet a ock öppet u förekomma i målet ofta som långa (a, g), hvilket med den grofva beteckningen ej kunnat särskilt utmärkas. o = e. Best. fem. på -a. Talet
långsamt ock släpande. — Vid korr. har stud. K. V. WADMAN biträdt.

Min far va, sum du kanfe hurt non gå-gg, Stor-Annersa
Lars i Storegårn — han va ändå ågane um en fjalig i Storegårn å en åttig i Lellegårn å en sättepart 2 i Skattegårn, å så
hadde 'n ett ubruk 3, sum ludde unner Hökagårn. Du kanfe
non gågg hule talas um Vresen — dä va han dä, han va
födder i Vresetjäll kan tägka. Mor mi hette Anne-Majja å va
Anners Annerses doter i Skattegårn, dä va ändå mä hänne,
sum far fekk åttigen å sätteparten. Motro far min hoom
tjände mågga. Han hadde vort fjaligsman å näeman 4 å barasdomare å akfonsforrättare å möke aent. Ett stort arr hadde 'n
på vänstra tjinnbent, å dä va market ätter ett knivogg, sum
an fekk en gågg, nor an va fjaligsman å va mä länsman ute i
1)

ägare [till.

2) sjättepart.

3) utbruk.

4) nämdeman.
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bögda på utmätnig. Dä jekk hett te på dän tia kan tägka,
hälst for dän sum hadde not krunejara 5. Dän sum va fjaligsman, han fekk nokk tjänna, va kålt jarn smaka, å dä mer än
en gå; en sånn motro han fekk inte vara buskahluger
han inte.
Jak föddes e torstasnatt, då va ändå Krestehemmelsfarsnatta,
ä Majja ve Let 6 va jolemor. Se sånnadariga äksamnerata barnemorsker veste ingen utåv på dän tia, å tjäkt7 jekk då la ändå,
ätter va rtor mi talt am for mäk; for Majja ho va fluger ho,
så dän sum tjöpte hänne for durnmer, han ga ut sia pägga for
inte. Ho kokte på alla bröllupp, å ho va Solva huserea på
alla storkalaser, å på barsula va ho folskreven kan tänka,
ätter ho va jolemor.
Jaha, så nor jak, sam sakt va, ble födder, läre Majja, ätter
va folk pratar, häst på mäk en gammel furadaler, stim far
hadde borat hol i; ä se då ä daffor pägga allri har truets mäk
i mia daa, å tur å lökka allti fult i alt va jak tat mä fore.
Se fuker har jak allri vort unner hela mett liv unnatakanes
en gå, nor jak lå i tåna 9, å, dän gåggen hadde jak la struket
ot, am inte Majja ve Let å Gunnesa i° vort så flägda, di
va. Se saka va dän, att jak hadde fått torsken i munn å fervall
i dän are delen åv kroppen å mågga ara krämper lite varstäss.
Sprala å skrek jole jak varre än en bortbutige. Så kåm Majja
å Gunnesa in te vårat, å di va tjariger sum veste bå va for
fuke ja hadde å hare di sulle bota 'n. Malja pela mäk i munn
mä tre flaks gräs, sum va plåkkata på tjöregårn e fartorstasnatt, å Gunnesa knut um halsen på mäk e lita sno, ho
tvinnat ihop en juleda, å senna vira di in mäk i fara,12 bökser,
It så kasta di tre ellkol anfurs13 tre gågger over vagga, å så
lae di en kniv i vann äen på vagga; å senna ble jak tjäkker
änna te.
Noke gaelt har jak Guffelov häller allri råkat utfor, så via
jak inte räkknar då sum hände mäk, nor di bar mä te kressniga.
Dä va på då vist, att Annerses Anners på Åsen å kvenna hases,
dändariga knubbeta Johanne-Majja du vet, va bunna te faddra.
Nor di kåm te vårat, så sulle di kan tägka ätter vanliheta
ha lite i säk, sum jumma i kroppen. Män då fekk di såmme
kronogöra, ärende för styrelsen. 6) Ledet. 7) käkt, duktigt. 8) trutit.
linda. 111) Gunnars hustru. 11) engelska sjukan. 12) fars. 13) motsols.
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rinnanevaer14, så di ble änna lite konstia. Darra-Majja å
Majja ve Let, sam va mä te vårat dän dan, kasta la noka
ellkol ätter fadderstassen, nor dän ga säk å te prästen, män
rasane jekk dä likavol. For vasken Anners älle JohanneMajja va rektit redia i skatebot, for di tolte inte rektit ve dä
starka brännevint, sam far dän gåggen hadde bränt ögkommes
for barsult.
Va vell fader Anners å mor Johanne-Majja? fråkte
prästen, nor Anners å tjariga has kåmme in te 'n.
Å, vi sulle la ha kressnat en hele15, sa Anners.
Var ar i barnt då? sa prästen å titta på dom. Män
hure han titta, kunne 'n rakt inte få snu på noken barnogge, så
unnerlitt dä låter.
Å va dä 'ute jästigen, att di 'ute kunne hetta oggen, fast
di leta allihop, bå prästen å Anners å Johanne-Majja, for dän
hadde di tapat. Män sum lökka va, så hadde då e torparetjarig, sum hette Majja-Brita, hettat kröppligen å kåm mä 'n
å va 'nte lite unnersam, va han hadde kåmmet ifrå.
Då va dä mäk, Majja-Brita hadde hettat, forstår du;
män kressnater ble jak lell.
Dätta har di talt um, forstås. Män dä forsta, jak fol mins,
va en gå, nor far jole tjörejälp. Då va jak la sådariga en
trellfura år. Jak sat i knät på murmor, for mor å däkera hadde
teräkkelit te å jara mä å je gubba mat å brännevin. Dä va
ändå noka Ruabo 16 å noka Halvåsebo å di hadde jälpt far å
tjära hem temmer ifrå Ekedalsskogen, for se far sulle bögga
nur laggäl kan tänka. Jae, så nor tjörekara hade äet ifrå säk,
så sulle di, sam brukelit va, börja mä supiga. Mäna di då
sup å drakk halver, dro di krokfigger, å jak mins grant,
hure Anners i Enekroken sputta på fira å svor på, att iggen
i hela Rua jäll sulle kunna rätta upp has krokete låggeman,
å hure Vägga i Ruabarga 18 ändå rätta upp en, å dä sum ett inte,
fast han, Vägga-låggen, hadde fått i säk ettpalltre halver.
Senna spelte di kort, salla hubäkken, knakka å knektepass å
tolva, å var å en satte ut en battige" i stöten. Summa
våga la säk ämna så hökt sum te en tvåstuver, män di va inte
många lell.
16) Rydaboar.
14) rinnande varor (brännvin).
15) gosse.
17) ny.
is) Rydabärgen.

19) 1/4 skilling banko = 1.1/2 styfver.
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Så mins jak, nor far i vala jole flottekalas. E flott jole
far rektit storkalas å hadde bett ihop emella förti å fämti
flottekara å en tjuge älle trätti rakeser"; å nära halvaent
agkare brännevin struk mä då på en enda da. Brännevint va
alt på ett sätt bra, for dä satte liv å rörelse i kroppen på
flottekara. Män rektit bra va dä inte le!!, for nor di ble supna,
så toke di bara toppera på gräst å latte store fiäkka stå på.
Nor di hadde flaet ifrå säk å äet ä supet doktit, börja kara ta
livtak å kravetak. Jak mins en drägg, sum far hadde dän tia,
sum inte va klöker". Iggen i hela flottelaget kunne ta 'n.
Kvennfolka di roga säk mä å seta på unnerstol, å jumma riggen å tokketdariga. Lägger fram på kvällen ble dä dans å
rolit å.
Så larde ja mäk å läsa for en gammel knekt, å så läste
jak for prästen, å så, ya dä le, så ble jak slutelina så pass
gamtnel, så jak, sum mågga andra fore mäk, kunne å sulle
jefta mäk. Jaha, dä va dän tia dä. Så fekka jak Spole,
klåkkarn våran, å höra sä for te Annersa Olas i Krunegårn.
Män dä va dä dummaste, ja jort i all mi ti, for Olas tös va
e näbba. Ho va så näbbir kan tägka, så ho svara Spoeln, dä
ho 'nte velle ha en sånn dumstut sum Larsa hele i Storegårn.
Se dä va så, att ho läste for prästen samma år, sum jak läste
for 'n, å ho va en illfulige te å kunna sia stökke doktit. Dä
jör dä samma, tägte jak; nokk dän sure får a mäk e tjatigt
tägte jak.
Så fekka ja klåkkarn te Gustaves tös i Neregårn i Tjeum22.
Jae, han jekk dit å fekk dä befe, att jak å han figge kårarna
dit å jara upp. Å jak å Spoeln knalla i väg en sondasättenda.
Nu får la vi oss ett kalas, sum står i mantal, sa ja te
hoom, nor vi gått ett stökke. Dä va la alt dumt lell, att ja
'ute spände Brunte älle Pålle for vaggen å åkte, sa jak.
Åh, kalast blir la så måtelit; for Gustav ä, um jak
tjänner 'n rätt, en skams snålige, sa Spoeln.
Män pägga dä har han, dä vet jak, sa ja.
Pägga .har 'n, sa Spoeln.
Så kåmme vi dit. Gustav han va i stallen å fora bästa.
Se båa dräggera va gågna vann ot sett holl kan tägka.
20)

kvinnor som räfsade.

21) dålig, klen.

22) Kedum.
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Här kåmmer a må en hele, sum vell tala må di AnnaStina, sa Spoeln.
Såe? Han får la tala noket ve mäk forst, sa Gustav.
Va sulle dä hannla um? fråkte jak.
Joho — se, dä ä så, så tösa får inte noken gål å inte
noka pägga, fälle jak blir så gammel, så ja behöver såta mäk
på unnatak, sa Gustav. Se ätter han va så gorriker, va han
stinner kan tänka.
Då va alt dän sure lell, sa jak.
Jaha — änte. dä ä dän sure hälle dän söte, så får dä fe,
sum jak vell å jar, sa Gustav.
I kunna la jägka ihop et, mente Spoeln.
Dä bier igga jägkiger å, sa Gustav å lae in en doktir
mullbägk, å så jekk en in i stuva å ba mäk å Spoeln jara
ful j e.
Jae, vi kåmme in, å Anna-Stina satte fram smör å ost å
fläsk å tjött å alla flaks gusskover23, å brännevin å alt dä sum
gott va. Jak å Spoeln fekk oss vann sin sup å Gustav, å senna
sa han te mäk: Vi båa, jak å du Anners, kunna gå in i siekammern lite grånnane — se han va fuller å faen kan tägka.
Får a bara tösa, sa du nokk fä se på en hele, sum kan
spela må däk, täte jak. Nor a senna jekk ijonom dora å
sulle gå in i kammern — Gustav han va alt inkåmmen — så titta
ja mä, tebaka, å då jole Anna-Stina ett bligkane må öja ot
mäk. Haha, tägte jak, ja får passa mäk for gubbadruln.
Jae, vi språka å språka, jak å Gustav, män dä han sakt, dä
sto han ve. Ja tägte alt jett hela friiga på båten; män dä
va 'ute gott dä häller lell, for Gustav hadde ett halt mantal å
mågga tusen i bögda, å så va tösa enda bana. Jaha, jak lova,
att ja sulle tägka på saka. Så jekk vi å satte oss te bois å
fekk oss lite te lifs. Nor vi senna äet å drukket, täte jak,
att jak å Anna-Stina sulle gå in i kammern; män lögn ble
dä lell — se Gustav va alt en illfulige te å vara vaksammer
um tösa si.
Så bar dä åv på hemvägen, å Gustav å Anna-Stina jole
fulje. Spoeln å gubben jekk fore, å jak å tösa jekk ätter.
Spoeln å Gustav prata um säeprisera, å jak å tösa vi talte um,
huru vi sulle kunna lura gubben.
23) Guds gåf vor.
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Dä ä nu summern å gott vår, sa ho, å då legger a i
tjöket, sa ho, for dar ä svaliare, sa ho. Nu sa du altiblann gå hem te mäk, män sent på kvälla, nor gubben lakt
säk, forstår du. Senna sa vi nokk ställa 't te dä bästa, sa ho.
Jak lova na jara sum ho sae, å så feldes vi ot dän' gåggen.
Nor senna jak å Spoeln va blenna ensammla, börja han prata
um bönemannalöna.
Jak har nu så möe sprugget for däk, Anners, så jak
låggesenna har fortjänt mi bönemannalön, forta å hoser, å dä
di sum doktia ä ändå.
Män I har ju fått en fullåtta kanner brännevin? sa jak.
Brännevin! Då ä bara litte te läska strupen mä, såntdariga sum jer en gor nnunnerea, nor en ä ute på friarefal, sa 'n.
Nåe, hoser kan I la få nu, män forta, vet la I, sa AnnaStina su ot Er, så ja får la prata må hänne um dän saka,
sa jak, å så ble 'n nöjder dän gåggen.
Jaha, jak jekk, sum avtalt va, noka gågger te Anna-Stina.
Män snart fekk ja veta not aent — se saka va dän, att ho
tok emot flere. Ja sae ot a dä, män ho sae, att dä bara va
lögn, dä folk prata. Lägge dro dä 'nte um lell, inna jak fol
fekk se, att dä va flere, sum plöjde i mett jale. En kväll,
jak kåm å pakka så vakkert på fönstert — se dä jole jak
allti, nor jak kom — fekk ja 'nte not svar.
Ä du hemma, Anna-Stina? fråkte ja, så töst ja kunne,
å lae munn änna inte ruta, for ho sulle höra 't.
Ja dä kan du lita på, sa noken breve mäk, å i dä samma
blägte en kniv mettefor öja på mäk.
Jasså, loktar dä struk? sa jak å sulle ta framfor mäk.
Män så fekk ja se en hel hop hela, sum krupe fram bakum
en sten, å då forst° jak, dä va bäst te å pallra säk i väg,
å dä fortare än vanlit. Goa ben har a allti hatt, å nu behövdes di mer än vol, for hällist hadde jak bleet finhakkater sum
korvamat.
Så va dän fröjda flut. Då allravarsta va, att jak hule
Anna-Stina grina ot mäk, nor a tok te bena. Senna fekk jak
höra, att Gustav inte va hemma dän kvällen, å att dä va daffore
tösa tole vara ute å så många jäkla framme ve hases hus.
Jaha, dä va alt dän sure lell! Sa jak, sum sa arva en
fjalig å en åttig å en sättepart gål å kanfe en tjuge hälle
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trätti tusen, kanfe förti hälle fämti darte i kontanta pägga,
inte få mäk e kvenna, sum ä noket vart må! sa jak for mäk
Sol, å så prata jak må far um et.
Bru däk inte um dä du, lat du mäk föta um dän saka!
sa far min, å så latte jak et vara.
Se nu va dä sum så, att Stin-Anners" i Mulnaregåln va
dän ende boen i Huriga sokken, sum kunne segas ha så pass
gål å så möket pägga, att dä va noket å tala um. Lika möka jul
hadde han sum far å darte fillfäm gågger så mågga pägga i
bögda, å så hadde 'n bara en bele å e tös, kan tägka. Heeln
sulle ha gåln, dä va folskrevet, å tösa sulle få pägga å bli rikt
bortjefter, dä va bå Annerses å Stinas, tjariga hases, tagke.
Så en gågg hadde Anners å far träffat varara på Naums
martna — di butte ändå hästa dän gåggen -- å så kåmme di
overens, att Majja-Greta, Annerses tös, å jak sulle jefta oss
ihopa.
Jaha, så e ti ätter senna jak fintat må friiga te Gustava
tös i Neregåln, kåm Stin-Anners åkane te vårat — han va
ändå buen å far kan tägka.
Ä du Larsa bele? fråkte 'n mäk å glodde på mäk.
Ja, dä flor in dä, sa jak å rätta på mäk, for jak sulle
se hörker" ut.
Då ä du änna en doktir solinge 22'! sa 'n. Du kan tro,
jak har e doktir tösaflunta åkkså, sa 'n.
Å jästigen! sa jak å rätta på mäk ändå mer.
'— Jaha, jak tökker änna, att I bägge sulle passa ihopa; for
pägga har jak å pägga har far din, å tjokktjäkata ä I bägge,
så I har änna tökke å varara, sa 'n.
Såe? sa jak, å så ledde jak in hästen i stallen.
Så jekk vi in, jak å Anners. Far tok fram stopaflaska
å di store sölvertumlara, å sen supe bägge gubba, så di änna
ble lite i snusen. Senna jekk di ot fuest 23 for te å se på tjönna",
å ot stallen for å se på bästa, å ot vaggfult for å se på tjörereskapen — jak va må forstås. Så nor Anners sett så möket
han velle, fundera han e stunn.
20) Stinas man, Anders. När en •ungkarl gifter sig med en enka, får
han vanligen i dagligt tal bära äfven hännes namn.
21) duktig, rask.
22) styf ock duktig karl. 23) fähuset. 24) korna.
Sv. lanclam. II.
6
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Jak tror, åv dä jak nu har sett, att heeln din å tösa mi
rektit passa for varara, sa Anners å ga bå mäk å far vann
sin doktine mullbägk i e stor näveräffa, han hadde.
Då sulle jak tro mä, sa far. Män sa di ha varara, så
sa du, foruta pägga å aent, je heeln dändarige foeln, du har
åkt hit ätter, sa far — se dändarige foeln va ett grant kritter
kan tägka.
Nähä se dä, dä blir då 'nte å, sa Anners.
Hure faen i hälsigen du vell; män så sa dä fe, så via
du vell, att heeln min sa bli din måg, sa far.
Nähä, så ta mäk futtan meljoner, um dä Ser, for dä
min bäste travare, sa Anners.
Hure du vell då, män noket for noket, sa far. Se far så
gott på Anners, att an jarna velle ha jett bort tösa si.
Kunna I inte jägka ihop et på noket aent vis? sa jak.
Tij, snorhele, for dä rör inte däk! sa far, å så ha 'n
Anners fulja säk in i stuva, männa di taltes ve — for se fekk
Anners bara påblött, så ga 'n nokk mä säk, täte fargubben.
Jae — di supe rätt doktit, män hur dä va, så språkas di ve.
Nåe, va ä dett sista el? fråkte far, nor di tömt noka
tumlara.
Joho, dä sa jak sega på en gå-gg: fämti tusen daler å
bröllupp å uppbäddater sägg, två tjönn å en sö 25 å en väre,
sa Anners.
Å så foeln, sa far å flo näven i bolt, så tumlara hoppa.
Iggen fole, sa Anners å tok säk en mullbägk.
— Då blir dä häller igen kåmmars åv, sa far.
Ja, vi kunna la tägka på saka, sa Anners å, ble rädder,
att far sulle åtra säk.
Hure du vell, män jak står ve dä jak har sakt, sa far.
Du ä stinner du, sa Anners å knut näven for näsa på far.
Då kan du je däk faen på I sa far; å _Miners hadde så
nara fått säk en torkare 26 for munn. Å hadde inte jak å mor felt
dum ot, inna dä jekk for lågt, så hadde la di jort kål på varara.
Män så fekk vi lognat dum, gubbastolla. Senna lae di säk å
sova på saka. Far, dä forstås, sat på stoln å sov, å Anners
kasta säk på soffa. Så frampå ättendan så vakkna di, å då så
va di lite mäjarliare mot varara åkkså.
26) slag.
25) tacka.
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Nåe, hure sa vi jara mä foeln. å barna? fråkte far.
Hure du vell, män foeln har jak svårt te å feljas ve,
sa Anners.
Då kan du la tjöpa en sänn å Sänka heeln på brölluppsdan, sa far.
Då går jak in på, sa Anners; å så va dä uppjort.
Nu sa en tro, att gubba tok säk noka rektina tröstara,
noka sum tjändes änna ner i stortära kan tägka. Män så häll
mor på å ställa te orea.
Sa inte tösa se vånn Anners noken gå, inna I jara upp?
sa mor.
Angår däk inte, tjarig! sa far.
Jo dä jar dä, sa mor.
I hälvete häller! sa far å ble arjer.
Dä blir sum vi båa gubba har sakt; å inte ett ol mer
um dä! sa Anners.
Män um inte tösa vell ha vänn hele? sa mor.
Då har jak en doktir eketjäpp, sura kan lara e tösaflunta te å vella dä, sum far hänna vell, sa Anners, å så va
dä flut må dä.
Jaha, nu va dä då uppjort, att jak sulle jefta mäk må StinAnnersa Majja-Greta i Huriga. For ett gammelt bruk skull
va Spoeln ändå tvoggen te å fara dit forst å fråga, um jak fekk
lov te å kåmma. Jae, han for dit, å jak fekk jakareol på eviaste fläkken. Nor jak senna kåm dit, sat Majja-Greta på en
stol å titta unner logg — ho sum jak unnra, hure dä sulle
smälla ihop, kan tägka. En fulige te å se på va ho, dä kan
iggen aent sega. Män så hadde ho färnti tusen, å dä ä la
hätter lell, än e bleker näsa.
Seta nu inte å blägga på varara, utan prata ve varara,
ätter I ändå sa ha varara, sa Stina, svärmora sulle bli.
Ha varara? sa tösa å velle sprigga ut.
Ja vest hundan sa I ha varara! sa Anners.
Män — män, am inte jak vell? sa tösa å börja lipa.
Vem vell du ha, å vem tägker du ta? sa Stina.
Jonasa Johannes i ..., sa tösa.
Jonasa! Var ä min store tjäpp, Stina? Jonasa hele!
näe — hit må tjäppen! sa Anners å knut näven.
Så ble tösastakkarn rädd å ga må säk.
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torka korpeglo.gga på däk ! sa Anners te na.
-- Å lipa inte, nor du ser lökka fluga i halsen på däk !
sa Stina.
— Du å mor di får la fulja mä mäk hem å skoda hemserau,
sa jak.
Jae, så fulde bå ho å Stina mä mäk hem. k nor di senna
kåm hem å fekk se fara '2 store laggåla, så ble Majja-Greta
nogerlunna nöjder. Å unnerlitt va la 'ute dä lell, um en sa tala
dä sum rätt ä, for storre laehus, än far hadde, dä hadde igen
bonne i sokkna.
Så ble dä Dunig å lusekalas, å då fekk Spoeln si bönemannalön. Sorta, han fekk åv Majja-Greta, va hallinner" å
stekkater mä rött ikrigg halsen å hännera. — Allri i vala har jak
sett e sånn fagtilir forta torr! sa Spoeln. Å hosera va 'nte
sämmer. — Så har I åkkså fått å jara mä folk sum heter duva"!
sa bå jak å Stina.
Så äntelina sulle dä bli bröllupp. Svärfarn sulle bli, brände
fäm å futti kanner brännevin å flakta e ko å fäm söer 25 å så
dän storste galten. Å han mol å sekta e tönna vete å två
tönner mg, å laga så igget sulle fattas. Å far min brände
ett par agkare brännevin han mä, for dä sulle bli sporul"
kan tägka, å dä sulle la vort skam hä1lis3'.
Jaha, så ble vi jefta, jak å Majja-Greta, å fekk på tjuge
är tre hela å fu töser. Å Guss välsignelse har allri truet 32 oss
i alla våra daa.
N. L. HALLENDER.
27 )

»skåda hemsederna»: innan bröllopet sker, reser den blifvande bruden
till sin brudgums hem, för att se dennes »hemseder» eller snarare för
att se, om denne äger ett stort ock vårdadt bo.
28) af halflinne.
29) duga.
30) sporr-öl. Manspersonerna af bröllopsgästerna samlades
först i brudgummens hem, hvarefter de, då de där druckit, begåfvo sig
ridande till bröllopshuset, brudens hem. Till ock med presten, klockaren
ock spelmännen voro med på ett sporröl. 31) eljest. 32) trutit.
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Folksägner från Levenetrakten
i Västergötland.
Om uttalet m. m. se upplysningarne vid föregående stycke s. lxv.
Ringklockan.

På botten åv dändarige lelle bäkken, sum renner nerafore
Levene harregål, legger dä e riggeklåkka, sum mo tro inte
ä så ger' te å få upp, um en sa tala dä sum rätt ä. Må
dändariga kläkka ä dä så, att igga annra mäensker än ett par
tveliga, sum ä födda fartorstasnatta, kunna få upp a, å inte di
häller, tim di inte kunna skaffa säk ett par enlett 2 svarta stuta,
sum åkksä sa vara födda e fartorstasnatt — å dä ä la 'nte
gott lell te å få rea på noka sånna. Å senna um ett par tveliga äntelia sulle kunna skaffa säk ett par sånna stuta, så ä
dä la inte nokk mä da häller inte. For didarige mäenskera
få unner arbet vasken tala hälle skratta, um di åkkså sulle få
se allri så möket gaelt å befägt.
En gågg for lägge senna 3 — dä va ändå lågt inna Norén,
ja lågt inna Fogelkvest va prost i Levene — bodde dar imälla
Håkentorpa gäfivaregål å Peara 4 ve Let, straks ve Rökkeråsa
bro, en gubbe å e tjarig, sum hadde två hela 5, sum va födda
på fartorstasnatta. Å imälla Alsåsen å Smetofta bodde dä en
torpare, sum hadde ett par stuta, sum duvde° bå te farjen å
te föffla 7. Jaha, så lånte didarige hela has stuta, ä så lånte di
en stor jarntjättige utå mulnarn 8 i Tjust, ä så pallra di säk iväg.
Jae, så, nor di va känna dit, flo di tjättigen um klåkka
å spände stuta for tjättigen.
Män då börja dä svåra, kan tägka.
Forst kåm dar fram humler å bi å jetiga, store svarmera,
å di rakkara stakk hela på näsa, så bion skvala. Dä fråga
di 'nte ätter. Så kåra dar fram stora draka å lägga orma,
faselinag varja å stora björna, å didarige jäkla fräste å vrola,
så dä ga eko i Baljerebarjam. Då fråkte di häller inte ätter.
1) god.
2) enfärgadt. 3) sedan. 4) Pers [vid Ledet. 5) gossar.
6) dugde.
7) födseln. g) mjölnaren. g) fasliga.
Baljeredsbärgen.
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Så änna sum di nara på hadde fått upp klåkka, så kåm dä e
höna draane mä ett stort hölass å blakfla 11 mä vigga å ropte:
Ot Litjöpig jak, ot Litjöpig jak, å dä på tie röa menuter!
Du jar 12 la så i hälsefu häller! sa dän ene heeln — å
mä ens så spragg tjättigen å, å klåkka for te baka te botten,
så dä kligga i vattent ätter a.
Näcken.

Näkken ä en fulige, sum en allri rektit kan forstå säk på,
antigen han ä e mäenska hälle noket aent. Han ä jur iblann å
mäenska iblann.
Straks ve Levene harregål, unner dändariga broa, sum
ä over harregålsbäkken, alldeles breve dar klåkka legger,
huk' di forr, hälst mette på natta, sånna umänskelia granna
kligkane på en fejol, så igga mäenska i hela via vala sullat
hurt maken te 't. Summa unnra så å summa unnra så, män
iggen kunne forstå, antigen dä va näkken hälle noken aen, sum
spela. Äntelia en gågg kåm dä då fram, va dä va.
Se dä va så, så e tjarig ble så forfafelia fuker, så ho
trodde, ho sulle dö, å ho fekka bu ätter prästen. Ho velle ha
nattvarden, inna ho kasta fea. Jae, prosten i Levene va gammel å skröpelir å kunne inte gå te tjariga; män han hadde
en ajunt, å dänne han ga säk i väg te gummekräket. Klåkka
va tolv på natta, nor an jekk over broa, sum näkken holde 2
te unner. — Va ä dä? Nu sa en få höra på dän sure — jak
tror, dä spelar pålske i vattent! mente 'n, å så titta 'n säk
ikrigg. Så fekk en se en liten gubbe, sum sat ve brokart å
kligka på en fejol.
Kan du inte spela noket aent — salmer, hälle noket ur
Sions sker? fråkte ajunten.
A jo, sa gubben.
Lat mä höra på dä då! sa ajunten.
Då går an, sa gubben, å så börja 'n på en aen ton,
å så fogde 'n, mä dä samma han spela. Då va um Frälsarns
uppstånnelse, hans liane å•dö, han fogde å spela, å um nötta
en stakkare fol 3 kan ha utå dä ve sin uppstånnelse.
flaxade. 12) gör.
1) hörde. 2) höll.

3) själ£
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Ä dä du, sum di kallar näkken? fråkte ajunten.
Jae, dä ä la dä, gunås! sa gubben.
Va tjänar dä då te, att du fogger um Frälsarns uppstånnelse å di döes uppstånnelse? sa ajunten.
Då ä honelit te å foga um et, sa gubben.
Honelit? Inte har du noka nötta åv Frälsarn, for du
sa ju ändå te hälvete på utterste dan, sa ajunten.
Ajiannamäk! sa gubben, å så flo 'n fejolen mot brokart, så dän flug i tusen bita. Senna titta 'n så rörane sorjelit på prästen, så prästen änna va farlir 4 te å gråta, å senna
hoppa 'n ner i vattent å forsvann.
Å prästen han jekk te tjariga — dä va i Baljere ho bodde
— å laga, så ho fekk si tröst, å senna jekk en te baka te
prästegåln. Lessen va 'n, nor an kåm hem te dän gamle
prosten, for se han grubbla over um an hadde sakt rätt te
näkken, kan tägka.
Va funderar du på? fråkte prosten.
På noka oj, sum ja sae te näkken, svarte ajunten.
Te näkken? Du ä la inte gaeln, lell! sa prosten.
Så fekk ajunten tala um for sin huspunne6, hure an
hadde sakt te näkkastakkarn.
Då va illa sakt dä, sa prosten.
— Tro dä? sa ajunten, å så rev han säk i hovvet å ufla
säk å va så gruvelia lessen.
Dä ä la inte så fant häller, sa prosten; dä kan folie jälpas.
Joggu, ä 'kke dä svårt nokk, sa ajunten. Va sa jak
jara å hure sa jak bara mäk ot?
Joho, du sa mä ens gå te 'n å sega te 'n, att han bå
har nötta utä Frälsarn å får stå upp på utterste dan, änna
sum mäenskera jara, sa prosten.
Då ä bäst jak jar sum I seger, far! sa ajunten, å så
jekk en te baka te broa å sae te näkken, dä prosten lart en 6.
Mä ens så börja dä å blaska i vattent, å gubben käm upp
å plåkka ihop fejolebita å spela å faBg så grant, så tåra trella
nerfor tjinnera på ajunten.
4)

färdig.

5) husbonde.

6) lärt honom.
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Jakob i Tjust.
Hm dit va dän näkken, stim spela for ajunten hälle dit
va noken aen, ä la inte gott å sega lell; män i Levenebäkken
å i Tjuståna, imälla Porte å Rökkerås, fans dit torr i vala en
näkk, sum kunne lara folk å spela fejol å lara dum spela en
pålske, sum jekk i fjortan repriser — motro dit va en pålske
sum inte vem sum hälst kan spela inte. Dän sum spelar dän
fjortene reprisen, han kan få bå folk å kritter te å dansa.
Bara en satte säk tre torstasnätter å ra ve åa, så kåm näkken
dän treje natta, å då kunne en få laxa säk.
En gå-gg — dit va ändå inte lägger senna, än att didarige
gamle knekta, gamle Sten å gamle Löv, gott mendes et —
va dit lek 1 i Stora Attorp, å Jakup i Tjust, sam lart säk spela
åv näkken, va speleman på leken, å bå Rulansdräggera å oggdommen ifrå Ruabun 2 va samlata te gamle Lövs, sum hadde
fläpt te lekestuva. Jaha, di dansa hela natta å hadde så rolit,
di kunne önska säk. Män så på moran, så hadde la Jakup
supet lite for möket, for an börja spela dän fjortene reprisen, å
senna ble dit ett dansane, kan tägka, sum inte lokta mögel
inte. Varenda hele 3 å varenda däka4 på bele leken börja
dansa, å grutera å pannera i spisen, å fata å tallreka på kalehölla 5, å bola å stola, å säggera å altihop börja dansa. E
tjarig, sum hadde lugget krumpen i trättan år å allri vort ur
sägga, fiug upp å börja dansa, så hårfiättera flägde ikrigg a,
å hönera i hönestia unner bägken dansa, sam di vort galna.
Inte kunne Jakup Sluta speliga, å inte kunne dansara finta å
dansa. En kan tänka, att dar ble ett lipane å ett skrikane,
sum va rufelit, ä vår Harre vete la, hure dä gått te flut mit
hele bunten — di hadde la dansat ijol säk — am inte gålbon 6 hadde vakknat å jort Slut på spektakelt. Se boen sulle
gå te stallen for te å fora bästa, å så fekk en höra, hure dit
sto te i gå1stuva 7. Så spragg en in te Jakup å skar åv alla
fira sträggera på fejolen, å så stanna dansen. Sten-Andrias va
mit å kan tala um, att dit va rektit illa dän gåggen.
6)

1) dansnöje.
2) Rydabyn.
grannen. 7) grannstugan.

3) gosse.

4) flicka.

5) kärlhyllan.
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Jaha, dändarige Jakup han va inte dummer han. En gång
— dä va ändå nor Kal-Joan va kogg — så va allihopa fejolespelara i hela. Svarjet i hop i Litjöpig. Se dä va så, så koggen
hadde faert dit, for te å få höra, vem sum va dän doktinaste
utä allihopa, å lovat tusen daler te dän, sum kunne spela
allavarst. Jae, dar va kämna en fillfämhunnra stökken åv
di allavarste i hela koggariket, stora å granna harra allihopa.
Jak går la te Litjöpig, jak må — hadde Jakup sakt te
tjariga si, å så hadde 'n gått dit, han må. Te fejol hadde 'n
bara ett bräe, sum an hadde spänt fira hästetagel på.
Jaha, så kåni kogen å alla storgubba frå Ståkkolm å
drottniga å prinsa å bele bunten, å så sulle spelemännera dra
te må dän varste valsen, sum fans i hela vala. Forst spela
dän ene å så. spela dän are, dän ene varrer än dän are, å
Jakup sto ve dora å luddes. Alla skratta ot en, summa nup
ens å summa pötte 'n°, å folve koggen kunne inte holla säk,
utan han må jole narr åv en. Jae, så hadde di spelat allihopa,
bara Jakup va ijänn.
Sa du fram nu, gubbe? sa koggen.
Tjör i vinn, sa Blunister! svarte Jakup.
Tjör te då, å dä utå Solve den sure! sa kogen.
Häjj viff! sa Jakup, å så dro 'n te, så hemmel å jol
kunnat fröjdat säk ot et. Då va ett spel, sum ingen i hela.
Eropia hadde hurt maken te, dä ä då så säkert, sum att alla
däka vella jefta säk. Forst spela 'n så umänskelia sorjelit,
så drottniga grät, sum inri di hadde piskat a må eneris. Å
senna spela 'n så fröjdefult, så kogen skratta, så akfletännera såss på 'n, ja så gläjjefult, så storgubba måtte knäppa
ihop bägge hännera å klämma säk på magen, for att inte dän
sulle sprekka — dä va ett aent spel dä!
Du va mäk en jädan te å spela! sa koggen.
Sulle tro dä! sa Jakup, å så dro 'n• te må näkkens
pälske, å så ble dä en dans, sum en sa tro inte va tåpelir
Kuggen dansa, så råkkefurta flägde ikrigg en, ä allihopa
Litjöpigsharra dansa, så toga flägde i halsen på dum.
Nu sa i få betalt, for dä 1 va hökkfalia n å jole narr
å mäk å min fejol, täte 'n for säk fol, å så dro 'n te
8) nöpo honom.

8) knuffade honom.

10) dålig.

n) högfärdiga.

1EXX

SMÄRRE MEDDELANDEN.

mä struken, så svetten lakka åv en. Så kåm en te dän fjortene reprisen, å — då Sluta 'n mä speliga.
— Nu ä jak inte mågga daler vall', sa koggeo, å så tok
en fram ur plannboka tusen daler, sura an ga Jakup, for
dä han va så ubegripelia doktir te å spela.
N. L. HALLENDER.

livad han Erik Ersson bortaf Smedsbyn i Neder-Lule
sade uppå gästabudet hans 011e ock hännes Brita.
Tungspets-r, tjokt
ock åtföljande tjocka ersättningsljud som vanligt. Märk
ock ut (äfven i sandhi hån tso han som), här antydt genom 5. gj = y. a som vanligt ett ljud mellan a ock ä. I
förbindelsen vok.
nd, blir vokalen nasal ock n försvinner (: kid
band, stagdo stundom, peigcl pund, ket0 kunde, hTda handen, hQd'i
handel; soydas syntes, sprqt sprang). Till lättnad vid uppfattningen
påpekas, att rspr. a e
i. i o fl Sr å.
ö i vissa fall eller alltid i
målet motsvarasaf å äi y öy å0 ou öy a e oj åy ä ; vidare att sv. j i
början af ord blir dj ock att j kommer in mellan k, g ock a, a, ä, å, 0 ;
slutligen fni. farit, vini varit o. d. Dativformer på. -o (jfr SO som).

70,

Flä jär ålldöles åomojlet fåll äin båond hina isi2 Leul, so
hav äitt löyte å fwäkt häiman, dill tåga säg fram vä möynder 'n ant 3 fa fåltiään äi greut 4 eutväsen. Såo jär ä vä mäg
atemöynftöne, fäst jö åldri i möyn dägo ha vid uppstäld 5,
hårtö° hä ha kund an upa dill breuk arman äll riggen — euta
låga däg nen båra dill skaaff nägen räiksdålör fål a bitåla
kråona å säkköninböles 7 vä! Da val ä andja anna råod än
dill rust eut poikan, so neu jära fuull kjaro 8, å stjiikk do isi
tömbelskäogen° dill a tieer at båoläga. Å na måor fa nåo
håva åon3tägkan å plages, ina na nästdjåort'° do vä, bräden,
vä smäre, vä kjänisön '2 å nän föylskwätt '3 å vå hä kjan våra
— fål skål 'n våårk" nä arbäit, såo fa ant ['lågan våra täom
å tarman råop ant. Å vill ä da vaal" gåoväire å teur säg",
II) värd.
1) för. 2) uti. 3) inte. 4) en smula [bredvid. 5) rådlös. 6) antingen. 7) sockenutskylderna. 8) karlar. 9) i timmerskogen [till att
köra åt bolagen.
1°) försett med matkost.
11) bröd(et).
12) blodpaltar(ne). 13) filskvätt (tätmjölk; jfr filbunke). 14) orka. 15) vardå.
16) tura sig lyckas.
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at ä ant blöy åltfäl mitje djiup sned", so ståondo åom vöyntörn höynder fraingägka 18, såo skäl do fäl håva nägen stöyver
at" isi loma,- da do blöy fäla fåra häim — fål rääsk poiko
jära do baa tu.
Mäkt j20, nåo skull jö. kjåånn fölv fåra upp isa marka" å
tåga äin pojken vä mäg • å lämmen an häim; män vå skål jö
träägj dill flöyt snäg neu mäir, nä jö håll a våra gjåmal å
taarv wöyl?
Åom jö fa leva dill träi viku firi våföldägen, såo blöy jö
sju å fämtiti ar. Å isi båkken 22 böyno hav jö vin i båosätt
ålt seidan jö var upa tiugönd are; å da flitte jö höyt fra
Päifoi" bårta Kneusgåln, våff jö jär banfödd. Jö fål möyn
däil hav åldri vini vöydfiren 24 a mag, euta mäiste töyden huli
mäg häim kräigko heusa å fägte 25 vä dill stjet 26 åom djåola.
Hå sag ant såo häft" eut vä häimane, da jö tieeft ä a hån
Oist-i-gal-färn 28, filstreuken 29, lätäse dina! Hit reude" ant so
jö skull fa rakyöl å daalk eitt väigan äll fa siitt näväsen
kunun ati meurn å håla eiln undi gröyta. Naäi, äi anne
djärämäol lag ivi mäg, dillörs jö had fåiji" stäineuran bårta
akern, seliboskön 32 å äintröyse fra aindja å vätne bårta bloitmöyrön; fål vill deu håva mäten at fålk å klötter" bårta djåola,
såo fa deu keut" vä arbäite nått å däg, ba vöyntern å somarm
Fiir ar seidan ända löitte35 jö bröyt vä breuke möytt dill
våra häim, å hull upa dill djära äi räis dill Raan 36 å Kjölis
vä markneslässa at Leulbårjaran. Män — bä hände!" äom
hä, at äin tukken stjeuss dina går jö åldri in pa mäir, deu
ma bjiud mäg vä deu vill. Jao, jö bad vist ant firi häll, had
ant patråon Barjstram, so' jär äin kjar, deu vaag löyt upa: å
so da jär bårta38 däi vilsten dill håva a djära vä a tiepmännran
isi Leulstädo — ja, had ant Barjstramen, säg jö, vid gåod fål
dill ivitåla mäg! Hä var upa häkken vöyse, at hån kjom
17) „ö. is) framkomsten. 19) åter, till baka. 20) eg. makt i (det gör

21) skogen. 22) den här. 23) Persö, från Knutsgården.
25) arbetat. 26) sköta [om jorden. 27) duktigt. 23) Öst29) fyllstryken, [lataset där.
i-gårds-farn gubben i östgården.
30) syntes [ej som jag skulle få fara ock skoja efter vägarne eller få sitta
hos hustrun vid spisen. 31) fått [stenören. 32) sälgbuskarne [ock en33) kreatur.
34) löpa.
riset från ängarne ock vattnet från myrarne.
37) »det hand35) måste [jag bryta med min vana. 36) Råne [ock Kalix.
lar [om det» (stående talesätt). 38) af [de bäste.
det samma).
24) vidfaren.
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snippendes 39 in dill mäg nägen mani" firi marknen skull blöy
å säd: Gu däg, Äirik Äirsa! säd 'n; huri lev deu? — Täk,
jaåo; bra; än fölven da? säd jö. — Den, so jär äin påolöytälen
å räpp kjar å äig kwiikk å stäärk hästo, skål jöölp mäg å tieer 'n
pär vöruläss dill Kjölis, säd 'n — å hån var såo uppeit" mäg å
äinvöys. Män - jö fwara 'n: Nai, hä vå142 åsönt a, hä be aut höfs;
nåo ha väig åofirin än, harr Barjstram, säd jö. — Sa, mäint 'n,
vå söynda 44, deu skål fål ant näik mäg däi tiäufta! säd 'n;
jö tiitj45, säd 'n — ant fål deu jär fåti å säken" penigjan —
at deu ända kjan bihöv röör upa däg äi greut å kåoks eit,
huri villa jär skåpa eutafål Leulra", deu, äin gääRk å! tiktes"
'n. Å da börje )1 å stjäämt å låo å säd: Vå deu ant ha
söytt, skål deu fa. söy, å vå den ant ha hårt, skål deu fa hoir
— tråo, deu ant fa dol 49 såo dåom, so deu jär, tråsse 'n 59. Å
nä, 'n da tåo dill a bäis" å lova, at 'n skull djiva mäg äi
tåånn a kårn, träi stjä152 a mil å tu påond a kjaffe i fåorlöyna
fål hukken53 häst, såo kåond jö ant pleut" måot laindjer,
euta jö vart da såo mjiuk, såo jö gä 'n hända upa, at jö skull
fåra dill stän eit fåora dän töyn 55, SA säkt va.
Därväi såo dråo 'n a. Å jö söyndes håva djåort äin gåod
händel. Söy hä var undi halara 56, da spännmaln hull säg såo
döyr. Män den skål ant råosa dägen, firi såola ha ränne ne!
Nä eutsätte töyn vart, såo tieerd jö häima biti pa måorjan å
hiint fram dill Leul läRkt ina stässbåoan bad hivi up öga: do
sova å vräkja 80 djiura pa dägen, män åom kweln djära do
säg ant bratt om a gä asta liigg. Jö dill a buult å ftäämp, ålt
vå jö våårkt, dill jö fikk do dill häva säg upp å öppen påortan.
Seidan djikk ä so äin hurr dill lääss skröyndön å kaark" fäst
säkren. Eitat vart jö inbudi dill driikk äin kläim 58. Å da jö
såo had hivi inby mäg äin kläim äll tu å fåiji fåorseln skröyve,
å kjämpan 59 bad äiti upp hoitäppen, jö fnöldu at do, såo var
jö fäla a kwist a bårti städo.
farandes. 40) månad. 41) efter. 42) det varder [als intet af, det
behöfs inte.
43) nog ha vi ofaret.
44) hvad synden! (lindrig ed).
45) tycker.
46) saknar.
47) Lule rå, Lule gräns.
48) tykte [han.
49) får dö. 50) skämtade h an.
51) bedjas, be. 52) fjärdingar [(af) mjöl
ock två skålpund (af) kaffe. 53) hvarje. 54) pruta. 55) tiden. 56) missväxtåren. 57) binda [fast sakerna. 58) kaffe med brännvin. 59) kamparne. 60) kastade.
39)
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Män .djust såo jö bad kumi ne upa Nåotvöykau — jö tieerd
öysväigen at Kjålvhafen 62 — såo snätte" tieuka bårta fömbelstägka. Å tuiArn 64! täägkt jö, neu jär ä fälat — får åldri
bä går ålldöles upa tåok fål däg! säd jö vä mäg fölv.
asta!
Söy, hä jär löyksåo äin gjåmal spadåom, at miist deu skållre
undi föörst firndäiln, da deu skål fåra nägerst 65, såo jär ä
klåokest dill ,a snåo åm. Män huri hä var, såo band jö fäst
tieuka ater, å greunde ant vöydare upa häile afärn, å åll täigj
djikk bra, änna dillörs hästan bad droiji säg fram uppfål bråttbäkkan" isi höytra söyda Degörbade", d karksnöyre, so hull
fäst äitt säikstikjänffät, jö bad upa eitre lässe, spränt a, å fätheilvite kjävle a 68 vä äin wöynane fart, fätbända fmäld a ä
vålivigen brännvöynfdråopa bårti fäte å isat sneden 69. Jaåo,
da ståo jö där, å vå skull jö tåga mäg dill alle än tieer äitt
stiittj fram nåoreut dill nämste böy, fäst hä harme mäg greule,
ta fåora," säkken skull blöy lätta,ne. Jö knåore" pa äi great
å stäne näro hån Päll isi Åpar-gåln, i manigja" dill väänt upa
Barjstramen, å håov in hästan isi stålin hånf Päll.
Jö bad ant väl kumi mo steugudörn, såo hårdes fra stållo
äitt åohartanf väsend å åoljiud.. Jö stjönde mäg heudsteup
eut isat hästan — å da skull deu håva söytt upa euselhäita!
Swårt mana möy lag i kull upa flåoro 73 vä ane bäkbäine aflåiji
å blåon fpeute bårta äitt ftåort bålasar": hånf Päll vrenftjen"
bad fliti säg leus — hån fo, väiten i, upa dän töyden var
åogj å ålldöles gjaln — å hån bad djivi nar" äitt såo fwårt
å dräpane fläg, at jö löute sträks tåga ned an. Hä var åldri
loint frääst dill låga an, bad å finndåoktårn breuke åll spakåonften 77 söyn.
Bårjaran kjom neu infväp,jänes, å bä dråo ant laandj
inaso Barjstramen hud fåiji räida upa huriläis bä ståo dill.
Han fo jär äin stiill å gåodäkta harr å so aldri vini nägen
klaar", tiikt föynd vä mäg å bidjåord" äindjar äirsättnigj fål
.brännvöyne, so ränn isi Degörbarjbäkko; hälft so hån viist,
61)

Notviken (en vik af Lulefjärden).
62) Kalflialsen (ett smalt näs).
hoppade [bjällran från.
64) Lindrig svordom.
65) någonstädes.
66) de branta baekarne.
67) Degerbärget (i Rutviks by). 68) kaflade
(rullade) af. 69) snön. 70) foran [så skulle bli lättare. 71) sträfvade.
72) i afsikt. 73) golfvet.
74) öppet sår. 75) hingsten. 76) hänne (dat.).
n) spåkonsterna. 78) klåare, präjare. 79) begärde.
63)
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säd 'n, at åolöykja ant had våorti djäino" häms å åovörn a
möy söyd. Näger Åltörsånnkjaro 81 patåo säg tieer fåorön, å
jö var fäijen 82 dill fa snåo åom häim.
Upptecknadt 1882.

E. 0. NORDLINDER.

Polskor.
De första tvänne polskorna har jag upptecknat såsom min far i lifstiden gnolade dem för mig. Han var infödd Färilabo ock sade sig
många gånger ha »stigit polska» efter dem. Polskan nr 3 har jag
upptecknat såsom en bondspelman i Sköns socken spelat den vid ett
bröllop 1874, vid hvilket jag var gäst. Ingenting är tillagdt, ej häller
fråntaget, utan låtarne låta alldeles som de skola låta.
1. Polska från Färila socken i Helsingland.
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81) karlar från Altersundet. 82) glad.

FERaN, POLSKOR.
Polska

från Färila socken i Helsingland.
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Hernösand d. 12 april 1883.
PAUL FERLKN.
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Strödda Bidrag.
Folketymologi.

Rsp. affekter har i Leksand ock Rättvik betydelsen »later,
åtbörder», jfr rsp. fäkta; se Ur Västm.-Dala landsmålsförenings
sand. t. .en ordbok', 1, s. 4.
Rsp. anrikningen 1. anrikningsvärket (af t. anreichern) i
Falun, numera äfven (officielt) kalladt »urlakningsvärket», hvarest
dels malmen afskiljes från gråbärget i den ur grufvan lösbrutna
bärgmassan, dels rikare malmer skiljas från fattigare ock olika
malmarter från hvarandra, benämnes (i Falun) vanligen anritningen, jfr rsp. ritning. Värket är blott undantagsvis tillgängligt för allmänheten.
Rsp. bondpraktika --> dial. bondpratika (Leks.), jfr rsp.
prat.

Rsp. corps de garde
dial. påtugalä (Dal.) (jfr rsp.
Portugal?). Vid bildandet af detta ord ha troligen flere faktorer varit värksaruma.
Rsp. dressin (fr. draisine) •-> dial. drasin (Gästr.), jfr rsp.
dra[gal.

Rsp. falaska (fsv. falske is!. fQlski) -› dial. (ock rsp.)
fallaska, jfr rsp. falla. Jfr hos LUCIDOR: »Strax faller som
fahl-Aska neer»; Lind (1749): falske ock fal-aska; Sahlst.
(1773) ock Håk. Sjögren (1814): fallaska; Dalin (1850): fallaska ock falaska.
Rsp. falka begagnas stundom i Dalarne i betydelsen »se
som en falk på en vara», ha den i stadigt ögonsikte. Det
kommer dock af adj. fal; jfr Spegels Gloss.: falka »tinga på

något som faalt är binda
thet som man wil köpa»; Sahlst.
ock Dalin: falka på
' en vara.
Rsp. gallskrika (jfr rsp. gäll) sättes af mången i förbindelse med rsp. galla.
Rsp. haveri (nedi. haverij, fr. avarie) föres till samman
med rsp. haf.
Rsp. hvetbröd dial. vittbrö (Dal.), jfr rsp. hvit. Den
släktskap, som väl förefinnes mellan hvete ock hvit, taga vi
här ej med i beräkning.
Rsp. illfänas (brinna af otålighet, ängslas), förr illfägnas
(så hos Sjögren), har dialektiskt i Dal. betydelsen »bråka, fara
fram [som ett fä], väsnas, jfr rsp. fä.
1)

Här längre fram anförd med förkörtningen VD ordb.

P.

V. N., STRÖDDA BIDRAG.
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Rsp. komposition -> kåmplofon. (Falu torg), möjl. i analogi med rsp. explosion, som åter i sin ordning ofta (i Dal.)
ombildas till äksplositfon (jfr rsp. exposition 1. dyl.).
Rsp. kromsyra -> dial. kronsyra (Dal.), jfr rsp. krona.
Till öfvergången m -> n i detta ord har väl äfven s medvärkat.
Rsp. lavemang --> laddämag (Hels.), jfr rsp. ladda.
Dial. lite vättans 1. lite vättas (något litet, isl. vsettr) ->
dial. litä må vettas (Dal.), d. v. s. rsp. litet må vetas, må
man veta.
Rsp. madapolam (ett slags gröfre bomullstyg) -> madampolan (Falun) trol. påvärkadt af rsp. madam; med m -> n
ion.
genom dissimilat
Rsp. man i uttr. »se man på» är väl eg. det äldre (från
tyskan inkomna) man (= blott, allenast, bara), ehuru det numera allmänt antages vara detsamma som obest. pron. man.
»Se man på» skulle altså betyda »se bara på».
Rsp. mantal (hemmantal) fattas stundom i Dalarne i betydelsen »mansålder», t. ex. »det står i mantal» = det kommer
att äga bestånd ännu många mansåldrar. »Står i mantal» är
annars också = är duktig, jfr »i mantal satt jord».
Rsp. marschruta, jfr rsp. ruta, i st. f. marsehrut (så hos
Håk. Sjögren; Sahlst. däremot har marschruta).
Rsp. menuett (fr. menuet)-> dial. minuätt (Dal.), jfr rsp.
min.
Rsp. pantomim --> dial. pantomin (Dal.), jfr rsp. min,
minspel. Ofvergången m --> n i detta ord har främjats genom
dissimilation.
Rsp. pl. petitioner får man en ock annan gäng (i Dal.)
höra uttalas petagfoner, påvärkadt af rsp. pretentioner.
Rsp. pl. serenader -> senerader (Uppsala), jfr rsp. sen.
Rsp. skridskor -->- dial. spri-gskor (Dal.), jfr rsp. springa;
hos Lind: skrid-skor, skrill-skor, skris-skor ock skrit-skor.
Rsp. Stentors-stämma (ovanligt stark, dundrande röst; af
stentor, grekernas härold vid Trojas belägring, hvilken öfverröstade femtio man) uttalas ofta ss. stentors-stämma, altså af
sten + Tor, d. v. s. den starke, mäktige Tor.
Rsp. surmulen, som i sin nuvarande form synes vara sammansatt af adj. sur ock mulen, torde väl få anses vara af
folketymologisk upprinnelse. Ordet är nämligen troligen bildadt af adj. sur ock subst. mule (eg. mun ock näsborrar på
nötkreatur, se Rietz s. 446) ock borde således rätteligen heta
*surmult. Denna ursprungliga form råkas också hos Lucidor,
som (på 1670-talet) skrifver om en »Granne som sijr suhrmuhlt
uth». 0. v. Dalin har (1733) plur. surmulne, Lind (1749)
sur-mulen (under mulen) ock sur-muling (= surmulen person);
7
land>nn 11.
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Sahlst. (1773) »surmulen habitu oris subiratum vd l offensum
se prwbens», samt under adj. mulen »se mulen ut speciem
vultus pre se ferre subtristem».
Rsp. talisman (fr. talisman) får man stundom höra uttalas
tälisman, d. v. s. tala + man = talman, förespråkare; jfr det
gamla mätisman värderingsman.
Rsp. trampolin (it. trampellino) anses af mången vara
härledt af rsp. trampa.
Rsp. ulspegel (gyckelmakare, t. eulenspiegel) -› dial. urspegel (Dal.), jfr ur- i sammansättn. ss. urbota, urkraft o. dyl.
Rsp. vagabond (fr. vagabond) --> dial. ock mindre vårdadt
sarntalsspr. vagabond, jfr rsp. bonde. I Norrl. (Umeå) lär,
enligt hvad jag hört uppgifvas, plur. vagabönder en ock annan
gång förekomma.
Anledningarna till de ombildningar, som föreligga i
rsp. karamäll -->- karasmäll (Dal.),
rsp. kuvert —› kuvärk (Falun),
rsp. positiv (instrument) -> posäntiv (Dal. o. flerst.), ha vi ej
lyckats upptäcka.
Metatesis.
Rsp. botanisera -> dial. bonatisera (Dal.).
kolportör -› dial. pålkätör (Dal.).
marginal -> dial. marinjal (Dal.).
massage -> dial. malas (Falun).
Dissimilation.
f-f p-f: t. pfiffig (knipslug, full af småknep) -> rep. fiffig;

men t. subst. pfiff ej till *fiff, utan till piff, af
hvilket åter bildats adj. piffig.
1-1 --> 1-r: rsp. kalkyl -->• dial. kalkyr (Falun, någon gång);
rsp. konvolvel -± dial. kånvälvär (Falun).
1-1 n-1: rsp. karbololja -->- dial. karbonålja (Falun); jfr fsv.
lykil
rsp. nyckel, rsp. lilja ock fåröm. niljet
(Sv. landsm. I, 307).
1-1 -> r-1: rsp. linjal -› dial. rignar (Leksand); jfr t. ex. fr.
rossignol ock lat. lusciniola m. in., se Sv. landsm.
I, 308. I ännu otrykta samlingar tillhörande Västmanlands-Dala landsmålsförening uppgifves, att rsp.
2) För tolkningen af detta ords ombildning genom dissimilation ha
vi att tacka enskildt meddelande af doc. NOREEN.

F. V. N.,
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linjal i St. Tunn i Dalarne har formen rignal
(gn =

m-m
rsp. mumie -> dial. numie (Stockholm).
n-n --> fl-m: rsp. 3 sg. näns (af nännas) -› dial. näms: an
näms int (Dal.).
p-p —> p-b: rsp. propell —> dial. probäll (Leksand).
r-r —> 1-r: rsp. karrikatyr --> dial. kallikatyr (Falun), rsp.
temperatur -› dial. tämplatur (Dal., någon gång);
jfr rsp. orgor dial. alyer (Nu, Fryksd. 1j. § 158),
rsp. permar (på en bok) dial. palmar, rsp. observera —> dial. apsalvera, berberis —> (Kristianiatrakten) balberreps (NYROP, Sprogets vilde skud, s.
44) m. m.
Rsp. bretcltom —> dial. bråttämt (Dal.), analogibildning efter
adv. på -t, jfr lagomt.
Rsp. böra har i Leksand bet. »vara i tur» samt är då
impers.: nu bör ä mäg = nu är det min tur. Sahlst. har
»det bör nu honom, illius jam erunt partes». Jfr den förklaring
öfver uppkomsten af verbet böra, SOM LEFFLER, SöDERWALL,
KOCK, NOREEN ock TAMM oberoende af himrandra framstält.
Fsv. mykil, mikil (stor) finnes kvar i åtskilliga svenska
ortnamn; till de af Rietz s. 449 anförda kan läggas Myckelmyra, landtställe utanför Falun.
Rsp. timotej -* dial. motäj (Dal.). Bortfallet af tt- beror
möjligen därpå, att man fattat tt- ss. prep. till: »lite *temotäj»
tolkadt som »litä te [= till] motäj». Jfr nbr för tenor (Nu,
Fåröm. § 33,3).
Uddrim föreligger i »bry dä 'ut, Britta» (Leksand) lägg
dig icke i den här saken; se VD ordb. II, s. 25, där talesättet anföres under brylla i st. f. bry.
Uppsala.
F. V. N.
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Anmärkningar ock rättelser
till
Allmogemålet i norra Ångermanland. Akad. afhandling
af dr Karl Sidenbladh. Uppsala 1867 1 .
Det har synts oss vara af nöden, att åtskilliga brister ock
felaktigheter i denna afhandling påpekas till ledning för dem,
som vilja hämta upplysningar ur den samma.
Det är klart, att förf:s arbete, ehuru för sin tid utmärkt, ej kan i alt tillfredsställa våra dagars anspråk på en
vetenskaplig behandling af en dialekt. En följd af denna föråldrade ståndpunkt är förf:s uteslutande af sådana ord, som
icke »något väsentligare» skilja sig från riksspråket. Däraf
förklaras ock hans grundsats att icke utmärka annat än »mera
betydande afvikelser» inom målet i det ända till 55 kvadratmil uppgående språkområdet. Vid tillämpningen af den första
regeln har det naturligtvis fallit sig svårt att afgöra, hvilka mera
väsentliga afvikelser från rspr. som borde upptagas. Förf. har
varit sträng ock utgallrat långt mer, än önskligt hade varit.
S. 29 upptages t. ex. subst. »cerv -en m. ad», som till både kön
ock själfijud skiljer sig från rspr., men verbet arve ä,rfva saknas,
ehuru dess impf ock sup. ha formerna ade act hvilka icke
häller påpekas i ljud- eller formläran. Högst sparsamma äro
ock upplysningarna om olikheter inom målet ock endast i fråga
om personligt pronomen äro de fullständigt utmärkta. Vi anföra exempelvis några förbigångna biformer:
S. 26 »törshä, töras, törsh törrdes törsh»; äfven to,sa to twe.
»kunnä kunna, keenn könnte könnt»; äfven kona kon

kone kona.
S. 20 »hinnä hinna»; har i impf. äfven formen &nie:
S. 27 »ahla -n f. järnhasp»; jämväl a4e -a f.
S. 28 »angersh adj. ångrande, ångerfull»; äfven åeces,st.
»ann-sönsh adj. o. adv. mot solen vänd»; äfven an,serits.
S. 30 »belan m. 1. bele n. tid, tidpunkt»; jag har hört i
sama belen kom jag (altså bele m.).
S. 33 »bru-framm -a f.» jämte bruframe.
»buferä v. a.» boföra; också bufere o. befre.
När dubbelformer någon gång upptagas, nämnes ej, hvilken
som är den vanligaste, icke häller hva-r den ena eller andra förekommer. Se t. ex. orden »atan 1. attan aderton» s. 29; »bara 1.
bjera bära, trollhare» s. 29; »fögan 1. föganne» s. 41; kvtern-fru
) Intagen i Upsala universitets årsskrift.

1

NORDLANDER, ANMÄRKNINGAR OCK RÄTTELSER.

Nej

-a I. -n» s. 55 o. s. v. När allmogen beaktar skillnaden mellan
senfotak, fa,ZataZe, natretak, anestak o. s. v., d. v. s. målet
inom Sidensjö, Själevads, Nätra ock Arnäs socknar, hade väl
något bort nämnas därom äfven i andra delar än pronomina.
I fråga om noggrann ljudbeteckning står arbetet betydligt
efter W1DMARKS fyra år tidigare afhandling, ock den meddelade ljudläran är mycket ofullständig, såsom af ordboken lätteligen framgår. Där finnas nämligen många former, som als
icke pämnas i ljudläran.
Äfven formläran gifver anledning till många anmärkningar.
S. 12 (§ 48) uppgifvas t. ex. »nohlet, söet, östat, västat» betyda
norrut, söderut o. s. v. Men adv. på -at äro adverbia »in loco»,
ock här skulle ha stått: östet, västet. Norr om uppgifves heta
nohla (jfr söall, östall, västal», men jag har fått nökil o.
8491,41.
Behandlingen af substantiven är den mest otillfredsställande delen af afhandlingen. S. 13 uppställer förf, för svaga
femininer trenne paradigm, af hvilka tvänne hafva följande
utseende:
sg. 16-e, -en; pl. -er, -en (lada),
sg. la-a, —; pl. -er, -en (lada).
Ser man nu efter i ordboken, finner man s. 58: »16-e -n m.
lada, hölada», ock s. 57 aaa -n f. lada, hölada». Hvart har
då det feminina 160 tagit vägen ock huru hänger det samman
med best. sg. i paradigmet 2? Ordet
'
stuga finnes i ordboken
ej enkelt, men i två sammansättningar, nämligen:
»hähldas-stue -n m.» s. 48 (s. 88 dock ä,ndradt till An. o.
»stor-stue -n m. o. f.» s. 76.
Stuga skulle sålunda vara vacklande till genus. Uppenbarligen
har förf. här blifvit missledd af den bestämda sing. stuen, i det
han af ändelsen -n antagit ordet vara maskulinum, under det
örat åter gjort det till femininum. På samma sätt förhåller det
sig med subst. »kökke -n m.» kaka s. 54, i rättelserna s. 88
ändradt till »m. o. f.». Denna egendomliga osäkerhet vinner
sin förklaring däraf, att vanligen svaga fem. substantiv med
ock
urspr. kort vok. + kort kons. i ångm. ha best. sg. på
icke på -a, såsom feminina i allmänhet. Så har man i södra Angermanland: stgge, best. stinen stuga; kgke, best. kalken, kaka, o.
s. v. Denna ändelse finnes ock i norra Ångermanland i ord, som
i afhandlingen sägas ändas på -a i best. sg. Af det s. 60 upptagna »messe -a f.» har jag fått best. sg. messen, liksom ock
i st. f. »ståe -a f.» best. form stan. Afven andra ord än de
nämda hafva genom missförstånd af denna ändelse fått orätt
kön. S. 33 upptages »buge -n m. bärställning för hö», men i
södra fögderiet är ordet fem. i likhet med förhållandet i hela
Sverge, Skåne undantaget. Det s. 82 anförda »tue 1. tuge -n
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m. ögla» har i södra Ånga]. best. sg. tegen ock är fem. såsom
för öfrigt i alla trakter af landet (se Rietz s. 740). På samma
sätt förhåller det sig med »brösse -n m. brasa». Uti formläran saknas underrättelse om, att åtskilliga starka fem. substantiv på vokal i best. sg. hafva ändelsen -n, men i ordboken finnas »grå-bu -hn m. malört» ock »kvearn-fru -a 1. -n
f.» kvarnfru, rå, ande. Af ändelsen -hn har förf. förledts till
att utmärka det förra ordet- såsom mask. (jfr norska graabu
fem.). Ordet fru har i södra Ångm. i best. sg. formen frun.
Andra genusfel finnas ock. S. 27 upptages sålunda: »aksahn
— f. tvärstycke mellan medarne på skogskälke»• bör vara aksar,
aksan m. S. 29 står »bara I. bjera f. trollnystan,
'
trollhare»
st. f. mask. I st. f. »gev -an f.» s. 42 läs jev -en m. Af »huvvel
-n in.» s. 48 har jag visserligen sådana former som lill-huvveln,
stor-hu.vveln, tiden före 1. efter slåttesanden, men best. sg.
ändas ock på -a, då ordet måste vara fem. såsom i södra Ångm.
Uppgift saknas om höjningen af ord som motsvara rspr.
subst. på -are, ehuru de afvika från högsvenskan ock i pl.
få ändelsen -er, t. ex. hanlar, pl. hanlarer handlande. Äfven
stackare har i pl. formen stakarer, best. stakara. S. 14 @58) omnämnes, att gen. af substantiv sällan brukas utan återgifves
genom sammansättning. Här hade bort nämnas — hvad som
ej häller finnes annorstädes i afhandlingen anmärkt — att man
för att uttrycka ägaren till en sak sätter tredje personens pron.
framför personens namn (i nominativ), t. ex. dä ä hästen hans
Pär Ofn det är Pär Olssons häst.
S. 14 (§ 62) finner man den anmärkning, att sg. saknas till
subst. kyr kor. Jag har många gånger hört sg. leQ. På samma
ställe säges rakstara räfsarne sakna sg.,. men man kan mycket
väl säga: hon ä bra rakstar hon är duktig att räfsa.
För den obestämda adjektivböjningen i attributiv ställning gifves s. 15 följande paradigm:
mask.
fem.
neutr.
sg. (en) nåk [en kär] (en).nåk [en stinte] (e) nåkt [e båhni]
pl. (e) nåk [e kära]
(e) nåk [e stinter] (e) nåk [e båhn].
För mig gestaltar sig saken sålunda:
mask.
fem.
neutr.
sg. ('n) neUn [kar]
('n) nc§Un [sttnte]
(a) neikta' [be.n]
mikas [kara
stinter
ben].
Pl•
Om adjektivets böjning yttrar förf.: »Finnes i svenskan
obest. art. utsatt, står han i målet både vid adj. ock subst., t. ex.
1) Jag har endast hört ben såsom i södra Ångm. • ock Medelpad;
således med vanligt n-ljud.
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en nåk en kär (en skral karl)», en förklaring hvars oriktighet
bäst framgår af pluralformen e nåk e kära, där man skulle hafva
obestämda artjkeln äfven i plur. Helt säkert med rätta anser
BLOMBERG, An,g-ermanländska bidrag till de sv. allmogemålens
ljudlära (Hernösand 1877) s. 29, att den 'senare »artikeln» för
mask. sg. leder sitt upphof från den gamla ackusativen, under
det målets feminin- ock neutralformer äro nybildningar, beroende på analogi med den oriktigt uppfattade maskulinformen.
Formen för pluralis åter är regelrätt. Böjningsändelsen -ta
för neutr. sg. synes hafva förekommit eller vara på väg att
intränga uti adjektivets själfständiga böjning. Sidenbladh
säger nämligen s. 15, att om ett adj. i neutr, står som predikat
till verbet vara, så inskjutes stundom obestämda artikeln e
efter adj., om verbet följer omedelbart efter, t. ex. gara de
sömm hit e ä göra det som är elakt. För Själevad har jag
dock antecknat: jora da ont a göra det ondt är ock dyl. talesätt, alla utan ändelsen -ta.
De starka verben äro jämförelsevis omsorgsfult upptagna,
men olika former inom de olika målen äro icke utmärkta. Af
verbet pipa upptages blott den genom dissimilation uppståndna
formen pet, ehuru verbet finnes fullständigt äfven utan dissimilation i yngre personers tal. Om det svaga supinets bildning upplyses ej, att det ganska ofta ändas på -dd 1. -d, t. ex.
mödd af mö möda sig, sådd af så, al af arve, aci af arie
göra arg o: s. v. (jfr Lundell i Sv. landsm. I, s. 28). Maskulina formen står här i st. f. den neutrala.
Med de fleste landsmålsforskare drabbas förf, af anmärkningen att hafva egnat nästan als ingen uppmärksamhet åt
verbens passiva former, ehuru den passiva ändelsen framkallar
högst väsentliga förändringar hos verben.
Vi öfvergå nu till ordboken, vid hvilken redan i det föregående gjorts några anmärkningar. Fraser ock talesätt förekomma tyvärr endast mycket sparsamt. På några ställen är
deras klassicitet tvifvelaktig. Under f anus, s. 40, heter det:
»en person föll en gång enligt egen utsago få för få», ett uttryck byars betydelse vi icke kunna fatta. Dumma, af enskilda
personer hopsmidda uttryck böra omsorgsfult undvikas. S. 84
upptages ett talesätt: »takk för gött vwra lag å gött twhla
ve!» tack för god samvaro ock godt samspråk; den senare
delen af uttrycket har jag hört flera ångermanländingar ej
kännas vid.
Genom förbiseende hafva emellanåt ord, som tarfva förklaring, utelemnats. Så är fallet med det s. 29 upptagna talesättet »bahnan i bånen», som öfversättes: »det var duktigt»,
utan att man här eller annorstädes finner en väl behöflig förklaring af ordet bånen. S. 34 under båhn nämnes samman-
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sättningen båhn-bhlöjen utan uppgift om betydelsen, som är
den af klutar, hvari man lindar späda barn.
Ordens betydelse är mellanåt fullständigt utmärkt, men
ofta också väl knapphändigt. Jag nämner exempelvis det s.
46 anförda verbet »hcehlä, 1:a konj., v. a. hårdt tilldraga. Jfr
hahl». Förf, har här tänkt på att hårdt tilldraga knutar, skoremmar o. d.; men verbet har ock andra betydelser ss. härda
stål ock »bida» på mat, ej bli hungrig. S. 62 öfversättes adj.
nåk med »klen, sjuklig»; men ordet betyder klen, dålig i allmänhet. Följande ord på samma sida nåhl f. får den inskränkta betydelsen af »öfre delen af kvarnaxeln, som är af
järn», oaktadt det har betydelsen af nål i allmänhet. Det ingår ock i många sammansättningar, men ingen nämnes. S. 61
säges mot-tåga -n m. betyda: »lång, motsluttande backe»; men
ordet, som i södra Ångra. är fem., är abstrakt ock betyder
vägens lutning mot den fårdande 1. Fjell-ost säges s. 38 vara
en »ost (i västfickformat), som af fjällpigorna [fä,bodpigorna]
gifves åt någon gosse vid besök». För mig har uppgifvits,
att fanost är en stor ost. Medan vi äro inne på fäbodpigornas område, måste vi • på allas deras vägnar opponera oss mot
förf:s uppgift s. 79, att söt-ost skulle vara det samma som fatost. Den senare beredes, såsom s. 37 riktigt uppgifves, af rå
mjölk i form eller fat; den förre åter får man genom att koka
söt (nysilad) mjölk uti gryta.
De för målet uppgifna formerna äro ej sällan oriktiga.
S. 27 upptages: »aftan — m. afton», ehuru man i Själevad
såsom i södra Angni. har formerna afta -n. Denna form ingår ock i den af förf. meddelade sammansättningen afta-vahl
aftonvard. Här skulle man ock väntat att finna adv. s jaftav
i går afton liksom ock sammansättningen jaftayomjeZk I.
jaftantsmya,4k, aftonsmjölk, mjölk sedan i går afton. Samma
sida uppgifves kärring heta kähling, hvaremot jag från Själevad har tjänlig.
Såsom subst. upptages »o-knytt -n m. spöke», ehuru ordet
knapt förekommer annat än i sådana talesätt som: dä e oknytt
i e dän huse det vill spöka i det där huset.
J. NORDLANDER.
1)

utför.

I Medelpad (Stöde) finnes subst. attlutt'n f. vägens lutning
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Beriktigande.
Ett särdeles obehagligt missöde har inträffat med mina i
denna tidskrift införda Sagor från Emådalen (II. 7), i det jag
utan min vetskap ock således äfven utan min vilja råkat göra
mig skyldig till ett plagiat. Min uppmärksamhet har nämligen
blifvit fäst därpå, att nr 2 af dessa sagor, »Skolmästaren som
inte ville bli präst», är nästan ordagrant återgifven efter P.
CHR. AS13JÖRNSENs »De underjordiskes gudstjeneste», införd i
första upplagan af hans Yuletrceet ock i andra upplagan af
Norske huldre-eventyr og- folkesagn. Som dessa upplagor af
ifrågavarande arbeten ej voro för mig tillgängliga, saknade
jag tillfälle till en jämförelse, som naturligtvis skulle uppdagat
förhållandet. Såsom redan i förordet till sagorna upplyses,
har denna saga först meddelats i Oskarshamns-tidningen för
den 13 december 1881, hvarifrån jag öfverfört den på landsmål.
Den angifves där vara från »Misterhults socken». Möjligtvis
har den blifvit känd på orten genom något skillingstryck, liksom fallet torde vara med samme förf:s »Mestertyven», hvilken
jag påminner mig i min barndom ha hört med mycken trohet
återgifvas från folkets läppar.
Uppsala i januari 1883.
EMIL SVENSEN.

Några bidrag till en
bibliografi öfver landsmålslitteraturen.
För flere år sedan sysslade jag med tanken att utarbeta en bibliografi öfver landsmålslitteraturen. Emellertid hindrade mig andra sysselsättningar att utföra det planlagda arbetet, ock nu mera torde lämpligare
händer hafva tagit bestyret härmed på sin lott. Följande utdrag ur
mina samlingar torde dock vara icke alldeles oförtjänt att offentliggöras
till ledning för kommande forskare, enär det uteslutande hänför sig till
mera svåråtkomliga skrifter ock uppsatser. Exemplar af samtliga här
nedan upptagna bröllopsverser finnas i Kongl. bibl. i Stockholm.
1678.

Een lofiig och vuil artad Fiskiare-Noot [vid Anders Tilhei
ock Elisabeth Dahlborgs bröllop i Falun den 25 juni 1678].
Viisteråks.
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Folio, 4 opag. sidor. Sid. 4: Dalecarlus qux geruntur rerum
ignarus conviviurn ingressus Cauponam putat esse, atque de milite
eonducendo sollicitus alloquitur Juvenes.

Ig spyr Ide Guorrer skrickend glettinger pigger,
Ses ihrid soe sprittöd hvesta taunger oc skecklum
Riokidh fiokend i radh ogh kecks etter kullum
Enn lystid rågå umstad, laat ley Id ad kniktum:
Igh tyckier hwildeste Rådh: diö wilidh soe dricka,
Hwonde kiö heipas slaik koit min kullufiie snuutås,
Jåpsse flååk skoller dier jär duka hwijsså ogh flijsså
Alle dugh fyie minn migh, soe lossär igh Böyjen.
1690.
Achta Kjärleks Ursprung [vid Carl Pipers ock Christina
Törnes bröllop i Stockholm d. 13 febr. 1690]. Stockholm, Wall.
Folio, 4 opag. sidor. Sid. 3, 4: Nachspel af twå Dalkarlar,
Jugå åk Hållård. — År enligt originaltrycket författad af SAM.
NORM[ORZEUS]. Jämför NouEms /n/. t. dahn. (Sv. landsm. IV. 1),
litteraturförteckningen s. 11. Aftrycket i NÄSMANS Historiola lingvce
dalekarlicce s. 64 o. följ. öfverensstämmer tämligen noga med originalet; blott ett par obetydliga förändringar håfdi för håsdi ock kjär
millum för kjärmillum) äro gjorda ock stafningen något litet olika.

1691.
Gifft-Glam millan twänne dräng/ar [vid Johan Billingsleys
ock Elisabeth Gaddes bröllop i Stockholm d. 21 maj 1691].
Folio, 4 opag. sidor. — Upplandsmål? Stockholms busmål?
Samtal mellan Mattes ock Järker. Börjar:

Hå, hå! Järker, go Qwäll, så gåhlu här å slånckar.
Bonden Måns Clemsson och Drängin Mat/is glammas zvödder
[vid Anders Grubba ock Elisabeth Gödings bröllop i Stockholm
d. 24 nov. 1691].
Kvart, 8 opag. sidor. — Upplandsmål? Börjar:

Här går ja hiela dan, å kring orn gattu slinter.
1692.
Bröllops Ko/ler [vid Johannes Sondens ock Catharina Roslins bröllop i Stockholm d. 12 apr. 1692].
Kvart, 4 opag. sidor. — Upplandsmål? Undertecknadt Matz
Märson i Sägtorp. Börjar:

Sien ja tåf Husbonfar rät wist å sant få wötta.
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1695.

' Ett Kårtwilligt Bondeglam [vid Abraham Lamoreurs ock
Johanna Diurmans bröllop i Lagga prestgård d. 11 aug. 1695].
St/im, Wankifs enka.
Folio, 4 opag. sidor. — Upplandsmål? Samtal mellan Matz
Rasmusson ock Erik Mångsson i Räfsnääs. Börjar:

God dag Järck Mongså, nå hur står hä täll mä häder?
1697.

Enfaldigt Bonde-glam [vid Anders Jöranssons ock Anna Iledengrans bröllop i Hedernora d. 14 jan. 1697]. Strengniis,
Rönberg.
Folio, 4 opag. sidor. — Bärgslagsmål? Samtal mellan 011ä
ock Haas. Börjar:

Guss frä Haas! Tack för senst, hwart har du ärnat ränna?
[Vid Johan Luthers ock Brita Liwins bröllop i Stockholm
d. 2 febr. 1697]. Stockholm, Goldenau.
Folio, 4 opag. sidor. — Bonde-Rim (Upplandsmål?). Samtal
mellan Jerkolsson ock Matz Tårnsson. Börjar:

Hå Matte skiäni däij såni mått du sliå på Märra.
-1698.

Giiistebods-Glam [vid Bengt Morbergs ock Brigitta Gerners
bröllop i Stockholm d. 10 Maj 1698].
Folio, 4 opag. sidor. — Upplandsmål? Samtal mellan Matz
Larsson ock Presten. Börjar:

Tproo Lärfar hålla tpro, kiär stött ni häddär någå?
1600-talet?
[Vid Päter Eckman Pärssons ock Grieta Mediens bröllop
på Pärsbo bruk d. 21 sept.] »i jår».
U. o; o. år (Västerås, 1600-talet?). Folio, 4 opag. sidor. —
Bärgslagsmål. Brudens rätta namn var Margareta MedEm. Titeln
börjar med följande vers:

När som nu folki tä giässboss skä fara
Plä alti giärna nån språklåa vara,

xeviij
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1759.
GOTHENIUS: [Ordlista från Oroust, ock Tjörn m. fl. socknar
i Bohuslän].
Götheborgska Magazinet 1759, s. 190-196.

ALNANDER: Samling af gotländska ord ock talesätt.
Ders. 1759 s. 397-401, 408-410.

1760.
GOTHENIUS: [Bohuslänska dopnamn].
Pors. 1760, s. 196-199.

ENANDER: [Ordlista från Kinds ock Marks härader].
Ders. 1760, s. 577-582.

1763.

Samling af några Westgötska Landskapsord.
Bihang af Götheborgska Magazinet 1763, s. 137-139.

1766.
GOTHENIUS: [Bohuslänska ord].
Götheborgska Magazinet 1766, nr 8, 10, 11, 12, 13.

1770.

Samtal imellan tze.iå Drängar, Pär ock Ola.
Götheborgske Spionen 1770, nr 4. — Bohusmål?

1771.
[Samtal emellan Stina ock Brita].
Ders. 1771, nr 4. — G-öteborgsmål.

1773.
[Poem till konungen].
Hwad Nytt? Hwad Nytt? 1773, nr 226, 227..— Göteborgsmål.

1774.

Bruareskreft.
Ders. 1774, nr 234-237. — Västgötamål.
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1775.
[Bref på Dalbomål].
Ders. 1775, nr 147 -148.

1777.
[Bref- till] Wälumbetrodde herr hanlingsman.
, Götheborgs Allehanda 1777, nr 86. — Göteborgsmål.

G. ENESTRÖM.

Litteratur.
Tidskriften vill så vidt möjligt anmäla all svensk litteratur, som
rör sig på de områden, hvilka utgöra föremål för dess värksamhet.
Då hädanefter i regeln årligen ett häfte smärre meddelanden kom
mer att utgifvas, skall i hvarje års häfte det föregående årets alster
behandlas. Det låter sig dock ej göra att af alt lemna utförliga
redogörelser eller granskningar, utan måste läsaren ofta nöja sig
med blotta titeln ock en kort antydan i ett par ord om innehållet.
H vilka böcker eller uppsatser som blifva utförligt anmälda eller
granskade, hvilka som blott flyktigt nämnas, det beror i någon mon
på tillfälliga anledningar. Den nu följande redogörelsen omfattar
åren 1881 ock 1882 samt ett par arbeten från tidigare år. Jfr s. i.

General Peohlin som sookenherre. Af GUSTAF A. ALDÅN.
Stockholm, Bonnier 1882. 43 s. 8:o. Pris 40 öre. — Åfven i
Öreskrifter för folket, nr 120. Pris 25 öre.
»Det fins bara två fula namn till i värden, ock det är Peckelin
ock Knös», sade ännu långt in i detta århundrade allmogen i norra
Småland. Det hemlighetsfulla, nästan dämoniska, som i alt hans görande
ock låtande omgaf den gamle ränksmidaren ock konungamördaren, har
på folket med dess för alt egendomligt öppna sinne gjort ett outplånligt intryck. Pechlin var till sin börd holsteinare. Det är således lått
förklarligt, att hans lynne i mångt ock mycket ej skulle stämma öfver
ens med det svenska, ock hans sätt att uppträda som godsherre gent
emot sina underhafvande var den nordtyske junkerns mot sina lifegne
trålar. Sådant voro emellertid våra hederlige småländingar ej vanda vid.
Den svenske bonden har visserligen äfven fått lära sig att tåla orätt
ock förtryck af herremännen; men med alt detta har dock i deras sätt
att styra sina gods legat något patriarkaliskt, som äfven i folkföreställningen gjutit en viss försonande dager öfver deras minne. 1 folkets
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sägner om herremannen — för så vidt han ej blott ock bart till följe
af sin rikedom blifvit ett föremål för den kongl. svenska afundsjukan
— framträder denne mången gång som den hårde tyrannen, men minst
lika ofta som den välmenande men opraktiske, om arbetslifvet med dess
slit ock släp fullständigt okunnige, i lifvets enklaste förhållanden tafatte
mannen af en högre krets, ock göres där gärna till föremål för ett godmodigt, men därför icke mindre svidande skämt. Helt annat med Pechlin.
Ännu efter hundra år erinrar sig folket på Ålhult, Hagelsrum ock öfriga
gods inom Norra Kalmar län, där han fört spiran, med hemlig fasa
hans kalla grymhet, hans smygande bakslughet, hans ogndaktiga lefverne,
ock det är allmän folktro, att han stod i förbund med mörksens makter.
Blott någon gång låter han, just då han lyfter handen för att krossa
den förmätne, som vågat väcka hans vrede, afväpna sig genom ett godt
skämt eller ännu hällre genom en lyckad list; ock hans råa raseri kan
då förvandla sig till en lika rå frikostighet.
Med ett ord, den gamle ränkstneden har förvandlats i en fullkomlig
sagohjälte. Ock sagan har här börjat sitt vanliga attraktionsarbete; kring
sitt föremål har hon hopat drag från de mest skilda tider ock länder.
Så finna vi bland annat den vida spridda sägnen om Adam ock Eva
här fästad vid Pechlins person. Det är bland element af oräkneliga
sägner, hvilka vid de nämda godsen ock i deras omgifuing knutit sig
kring hans minne, som hr Aldén samlat ämnen till sin synnerligen intressanta ock läsvärda monografi. Hans syfte har dock härvid tydligen
ej så mycket varit ett fullständigt återgifvande af de otaliga sagodragen,
utan fast mera, åtminstone i främsta rummet, att framhålla det för
mannen såsom historisk personlighet karaktäristiska. Hans intresse har
således denna gång snarare varit historikerns än den egentlige sagoförtäljarens. Det rika ämnet är följaktligen ingalunda uttömdt; ock med
den förmåga att vid dess behandling afvinna det dess intressantaste
sidor, som förf, här lagt i dagen, vore det särdeles önskligt, att han från
sistnämda synpunkt ännu en gång ville upptaga det till behandling.
EMIL SVENSEN.

Nitton muntra bondvisor på bygdemål af AUGUST BONDESON. (Tr. Upsala 1878). Stinn, Albert Bonniers förlag. 54
s. 12:o. Pris 25 öre.

Jon i Slätthult. Halländska gränsbolifvet, skildradt af
AUGUST BONDESON. Andra upplagan. Med 2:ne illustrationer.
Sthm 1881. Albert Bonniers förlag. 32 s. 12:o. Pris 25 öre.
Första upplagan (utan samlingstitel) 1880. 36 s. 50 öre.

Marknadsgubbar på Sjönevad, tecknade af AUGUST BONDESON. Med tre illustrationer. Sthm 1881. Albert Bonniers
förlag. 48 s. 12:o. Pris 25 öre.
Dessa tre skrifter äro intagna i samlingen öreekrifter för
folket under nr 111, 110 ock 113. Den sista förekommer äfven
utan samlingstitel, pris 50 öre.
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Herr August Bondeson, som förut gjort sitt namn fördelaktigt kändt
genom den samling Halländska sagor, som han utgifvit, har i ofvan
Dämda skrifter skänkt vår litteratur tre små, men intressanta bidrag till
kännedom om folklif ock folklynne i mellersta Halland.
I Nitton muntra bondvisor finna vi utmärkta prof på diktning i
folkstil af det glada slaget. Visan om Bås sm an Klang, som fått
första rummet i samlingen, torde likväl, trots sin påtagligen muntra form,
knapt kunna räknas till muntra folkvisor, då man granskar visans
innehåll; i synnerhet påtrycka slutstroferna visan en allvarlig prägel.
Speleman är en sprittande glad bit, som nästan altigenom starkt påminner om Bellmans diktning. Den sista visan i samlingen H usf ö rh ör et är synnerligen förträfflig; särskild uppmärksamhet förtjänar det
efter innehållet i hvarje strof lämpade omkvädet, som på flera ställen
gör en förträfflig värkan. I Frieriet finna vi en i hög grad målande,
i rask ock liflig stil hållen interiör från en förmögen bondgård. Bland
de öfriga visorna förtjäna i synnerhet B a rsöl et ock L ö pp an att framhållas. — Det beteckningssätt, utgifvaren valt, förtjänar alt erkännande.
Utan att i nämnvärd mon försvåra uppfattningen af innehållet, ger det
en ganska god föreställning om det mål, som talas i Ätrabygden. Man
kan ej annat än beklaga, att ej herr B. äfven i de båda andra skrifterna användt bygdens mål i stället för riksspråket, ty då en skildring
ur folkets lif ej återgifves på folkets mål, går alltid dess rätta skaplynne till stor del förloradt.
Den andra skriften, Jon i Slät/kult, har redan njutit den förtjänta
uppmuntran att utkomma i två upplagor. Vi få här ej blott höra berättelsen om Jons giljarefärd 1 ock bosättning, utan äfven veta, huru
lifvet artade sig för hans tre söner ock hans enda dotter. Därefter omtalar Jon sin hustrus död ock begrafning, samt det ej mindre viktiga
arfskiftet efter hänne, hvilket just ej synes hafva utmärkt sig genom
önsklig sämja emellan arftagarne Boken afslutas med Jons berättelse
om några enstaka tilldragelser i hans lif eller, som han själf säger, »hur
han har haft'et med ett ock annat»; de sista raderna innehålla hans enkla
men betecknande trosbekännelse, som lyder: »Till att vara vajen om sig,
det är hvarken synd eller skam; men det kommer en dag efter denne,
ock vi ska' akta oss, så vi slippa att ligga i den lede sjön, för där är,
som han sa', där är ledt». Det lilla häftet, som från början till slut är
i hög grad underhållande, ger oss flera prof på de vidskepliga bruk, som
äro vanliga bland allmogen. På s. 16 finna vi sålunda den lustiga berättelsen om de »konster» Jon använde, då hans förstfödde kom till
värden, ock hvilka, om man får tro Jons egna ord, synas hafva medfört åsyftad värkan. Vi få äfven vara vittne till ett par af de vilda
uppträden, som förr hörde till ordningen för dagen i Halland såväl som
i vissa delar af norra Skåne, men som nu dess bättre kunna i det närmaste räknas till den tid som gått. Författaren ådagalägger i rikt mått sin
1) I förbigående anmärkes, att s. 5-10 i 12-upplagan ingår på
folkmål i landsmålsalfabetets beteckning i Sv. landsm. 1, 8. 648-656.
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förtrolighet med den bygd, hvars seder han skildrar, ock sin förmåga
att träffa det rätta folktrogna uttrycket.
Det tredje häftet, Marknadsgubbar på Sjönevad, kan svårligen
mäta sig med de båda föregående, men gifver dock en ganska god, om
än ej så fyllig, föreställning om halländskt marknadslif. Efter att i en
inledning hafva tecknat förberedelserna till marknadsbesöket ock färden
till Sjönevad, låter författaren oss göra besök hos några af »de likaste
marknadsgubbarne».
Lund den 8 december 1881.
LUDVIG LARSSON.

Svenska folk-sagor. Samlade och berättade af AUGUST BONDESON. Stockholm, Fr. Skoglund, 1882. VIII + 318 s. 8:o. Pris 4 kr.
Hr A. Bondeson er allerede godt kendt som en af Sverrigs flittigste
og dygtigste folklorister. Foruden en del mindre bidrag i dette tidskrifts förste bind har han udgivet Nitton muntra bondvisor på bygdemål, jon i Slät/kult, Marknadsgubbar på Sjönevad og for den skånske
historiske og arkeologiske forening Halländska sagor (Lund 1880)1.
Hertil kommer endelig den ovenfor anforte samling svenske folkeaventyr,
som vi i disse linjer skulle omtale lidt nrermere.
Mrerkeligt nok er Sverrig det af de skandinaviske lande hvor man
senest har indsamlet eller, i ethvert tilfaalde, trykt og udgimet folkets
Leventyr. M. WINTHERS Danske folkeeventyr udkom således allerede
1823, ASRISRNSENS og MOES förste samling er fra 1842, og hertil
slutter sig så i begge lande en senere rig og betydningsfuld litteratur.
Den förste svenske samling så först lyset i 1844 og skyldes GUNNAR
OLOF HYLTEN-CAVALLIUS og GEORGE STEPHENS. Denne bog, Svenska folksagor och älventyr, hvoraf kun förste del er udkomnuen, indeholder 22
aventyr (med varianter) og giver således kun en nieget ufuldstandig
forestilling om Sverrigs £eventyrskat. Desto större opfordring synes der
at have vret til at fortsatte det påbegyndte arbejde; der har dog
ingen meldt sig hertil för i den aller nyeste tid, men så har man også
taget fat med desto större iver og dygtighed, og hr Bondesons bog afgiver i så henseende et smukt og betydningsfuldt vidnesbyrd. Den
indeholder, alt i alt, 90 aventyr og fortaallinger og giver os således et
ret fyldigt begreb om den skat, som det svenske folk sidder jude med,
og som man må skynde sig med at redde, inden den er gået tabt. Den
vii derfor også hilses velkommen af alle folklorister, da den indeholder et
rigt og vserdifuldt materiale og udvider vore kundskaber i mange retninger,
idet den, foruden at give os- et smukt udvalg af folkedigtningen, indeholder en del aventyr, som endnu ikke har vret påvist her i Norden.
Jeg skal derfor i det folgende gennemgå de enkelte aventyr og
meddele nogle bemarkninger om deres udbredelse:
1)

Jfr Sv. landsm. 1, s. 719 og her foran s. c.
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De tre flugorna, en noget udvisket versjon af Aladdin-sagnet.
Dette sagn har endnu ikke vret behandlet af nogen, skönt det vel
fortjener det. Jeg skal her blot henvise tul nogle europzeiske former af
det: Grönborg, optegnelser på vendelbomål s. 107-16; Grundtvig,
Danske folkeceventyr. Ny saml. s. 34-51; Asbj. II, nr 3; Stier,
Ungar. volksmärchen (Pesth 1857) nr 13; Dozon, Contes albanais
(Paris 1881) nr 9 og 10; Jarnik, Z. alban. sprachenk. (Leipz. 1881)
s. 13-18. En undersogelse af Aladdin-sagnet må også tage hensyn
tu wventyret om »fyrtöjet» (H. C. Andersen; sml. Grimm KM. nr 116).
Vaktepojken och jätten, en variant af det bekendte zeventyr
om »den tapre skrzedder» (Grimm KM nr 20; Cosquin. Rom. V, 350
fr.); fuldstmndig tilsvarende former findes hos Grönborg 1. c. s. 75-80;
lspireseu, Legena'e si basmele Romånilor (Bucuresei 1872) I, s. 133-140.
Sml. Dozon 1. c. nr 3; Kamp, Danske folkeminder nr 767; Friis,
Lapp. ceven2yr nr 18, 19, 47; Hofberg, Sv. folksägner s. 10, etc.
Pojken som gick och skulle fria; sml. Asbj. I, nr 12; C.
Andersen, Islandske cevene. Ny saml. (Kbhvn 1864) s. 275-77.
Salt och bröd; sml. Pitre, Fiabe nr 10 (»L'acqua et lu sali»);
Blade, Contes pop. rec. en Agenais nr 8 (Koehler's anmrkninger s.
152 og i Literaturblatt f germ. u. rom. philologie 1882, 321); Meier,
Volksmärchen aus Schzvaben nr 27. Nr beslantet med dette mventyr
er sagnet om kong Lear.
Katten allting svarer til Grimm KM. ur 27; se endvidere Asbj.
II, nr 1; Bondeson, Hall, sagor nr 11; Cosquin, Rom. VIII, 554;
Sebillot, Contes pop. de la Haute-Bretagne (Paris 1880), s. 329; Monnier, Contes pop. en Italie s. 212-13.
Humlegubben och biskopen; sml. Hall, sagor nr 27; Asbj.
II, nr 26; Bäckström, öfversigt s. 82; Grundtvig, Gamle danske minder
I, s. 103; (sml. Danmarks gamle folkeviser I, 238); Wolf, I-Iess. sagen
nr 262 (og anm. s. 215); Dunlop-Liebrecht s. 491 (anm. 333); Orient
und occident I, 439 og II, 187.
Grefven och fäherden; variant af den foregående fortmlling,
bekendt gennem Bfirger's digt »Kaiser und abt».
God förtjänst, et skzemtesagn, hvortil jeg ingen paralleler
mindes for öjeblikket.
Rusthållaren och vaktepojken; Asbj. I, nr 53 (Store Per
og vesle Per). Det vilde tage for megen plads op at gennemgå detta
mventyrs vandringer; jeg anforer derfor.kun enkelte paralleler: Grimm
KM nr 61; Cosquin, Rom. V, 357; Pitre, Archivio per le trad.
pop. I, 200; Riviere, Contes kabyles s. 61 (sml. Gesammtab. III, xxx).
Rike-Pär och Fattige-Pär. Sml. Kristensen, "Evene
fra Jylland nr 49 og Cosquin i Rom. X, 554.
Fattige Pälle och Rike Pälle. Sml. Thiele, Danmarks
folkesagn II, 306.
Sv. landsm.
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13. De sju dalkarlarne, still. Hall, sagor n. 33 (»Dai sy smaulänningana», ogsä, Sv. landsm.1, s. 656); horer tu l de vidt udbredte »Molbohistorier» (ml. Ur de nord. folkens 4:f utg. af Hazelius I, 81 if.).
Den sidste episode af dalkarlenes xventyr (de skulle taalle, hvor mange de
ere, og da de ikke kunne finde ud af det, da den som taller altid glemmer sig selv, stikke de nwserne ned i noget ler) genfindes mangfoldige
steder. således i The wise men af Gotham (nr 10), Gooroo Paramartan
(s. 56 if.), Narrenbuch (s. 478, 493), Tuxen, Molbohis. (Kbhvn 1866)
s. 8, 72 etc.; se også Rom. VIII, 252; Meyer, Schwab. märchen 68;
Orient u. occident II, 687 etc.
Knekt minder meget om Grimm KM. nr 4 (»Von einem, der
auszog das ffirchten zu lernen»).
Den ärlige och lydige betjänten, en rwkke forkerte svar,
ligesom i
Den dumme pojken (Grundtvig, Gamle danske minder I,
104; Asbj. II, 134), hvormed kan sammenlignes Pitre, .Fiabe nr CXC,
7; Saillot /. c. s. 229; Hazelius 1. c. I, 89.
Den snåla frun minder om »Den gerrige mand», Grundtvig
1. c. II, 212.
Mor Fasta.
Undantagskäringen. Smni. Grundtvig, Gamle danske minder
III, 77 og Asbj. II, nr 42.
Bocken och vargen, et lille skEeintesagn, der minder om det
norske mundheld: »Alltid skal daa gamen vers teket fyre salvors» etc.
(Aasen, Norske ordsprog2, s. 202).
Pojken som kunde skapa sig till läjon och korp och
myra. Sml. Asbj. II, nr 10; Janson, Folke-eventyr uppskrevne i
Sandeherad nr 10; Grundtvig, Danske folkecev. Ny s. nr 12; &MIA
1. c. nr 9; Cosquin, Rom. VIII, 573 if.
Askungen, det bekendte Askepot-leventyr i en noget forkortet form.
Svinapojken, et meget udbredt a3ventyr, hvis oprindelse og
vandring er påvist af GIGAS i Kort udsigt over det filo1.-hist. samfunds
virksomhed 1874-76, s. 18; sml. endvidere Clarus saga ed. Cederschiöld (Lund 1879); Cosquin, Rom. VIII, 479 og 552-54; Coelho,
Cantos portuguezes nr 43; Bugge, Studier o. s. v. I, 136.
Den illmarige drängen. Sml. Berntsen, Folke-ceventyr II,
nr 15. Janson 1. c. nr 7; Hall. sagor nr 25; Cosquin i Rom.
VII, 556-63; Koehler, Melusine coli. 473; Monnier 1. c. s. 218.
27. Pälle som inte ville gå fram om kvällen, det bekendte
ramse-wventyr (Asbj. II, nr 21; sml. I, nr 16), der er blevet behandlet
gentagne gange; se ismr G. Paris i Rom. I, 218 og Cosquin ib. VII,
546. Jeg skal hertil föje Berntsen II, nr 6; Kamp, Danske folkeminder
s. 241; Riviere, Contes kabyles s. 137. I Italien har der dannet sig
en leg om denne ramse, se Ferraro i Archivio I, 130.
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Det var lögn. At overbyde hinanden i at fortwlle lögnehistorier
er et tema, der forekommer mange steder: Asbj. I, nr 39; Kamp 1. c.
s. 8, 337; Grundtvig, Gamle danske minder I, 174; Janson 1. c. nr
16; Fundescu, Basme, oratii, ftbicalituri s. 83; Ispirescu 1. c. nr 18;
Riviere, Contes kabyles s. 83.
Grytan: Molbech, Udvalgte evenOT nr 4; noget afvigende
hos Grundtvig III, 79 og Kiistensen, yEvene fra Jylland nr 26.
Räfven och björnen. Begyndelsen svarer tu Asbj. nr 17,T1
»Rxven snyder björnen for julkosten»; Cosquin, Rom. VIII, 596 if.;
Djursagor samlade af E. Rudbeck s. 3-6; Riviere, Contes
kabyles s. 89, hvor en schakal har overtaget ravens rolle.
Katten och räf ven, en gammel fabel, der allerede findes i
Romulus (Appendix nr 20); sml. Marie de France II, 387, nr 98; La
Fontaine, Fables IX, 14 etc.; Grundtvig, Gamle danske minder III, 220.
Mickel räf illa ute. Sml. tildels Berntsen II, nr 11;
Grundtvig, Gamle danske minder II, 120-22. Episoden med besten,
der sparker rmven (ulven), findes behandlet sfflrskildt i fabel-litteraturen
og moder os for förste gang hos .sop; smil. La Fontaine, _Rabies
V, 8; XII, 17 og kommentarerne hertil; se også Rothe, Les romans de
Renard s. 157, 488; Cento novelle nr 75; GaYredo nr 42; den fortselles også i Afrika om et mulsel og en love (Riviere 1. c. s. 141).
Räfven och rönnebären, også en xsopisk fabel; den genfindes hos Phsedrus IV, 3 og i Romulus IV, 1; andre oplysninger hos
Liebrecht, Zur volkskunde s. 103, hvortil kan föjes F. L. Grundtvig,
Svenske minder fra 7:just s. 19.
De bägge sted systrarn a; en noget forkortet redaktion af
det samme seventyr, som findes Grundtvig, Gamle danske minder III,
112 (sml. Asbj. I, nr 15, Grimm KM: nr 13); se nwrmere Cosquin's
bemaukninger i Rom. VII, 548.
Päck, svarer tu l Asbj. I, nr 1; Cav.-Steph. nr 3; Grundtvig
1. c. I, 194; Berntsen 1. c. II, nr 14.
Strömkäringen. Historien om den stridige kxlling, der vii
svömme mod strömmen, genfindes lidt forandret i
M ot värl d sk äri n gen, hvor den er kombinerat med fortmllingen
»Klippet eller skåret»; sml. Asbj. II, nr 4; F. L. Grundtvig, Svenske
minder s. 28; C. Andersen, Isl. eventyr. Ny saml. s. 288; Ahnfelt, Beving.
ord s. 298; Arlaud, Beving-ede ord. Suppl. s. 97. Allerede i middelalderen vare disse skxmtesagn udbredte og findes i Romulus (app. 57,
58), senere hos Marie de France (II, 382), Schimpf und ernst (nr 142),
La Fontaine, Fables III, nr 16.
Bisseknäck a varierer det i de to foregående fortffillinger
behandlede tema: den trsettekxre kwIling; aldeles tilsvarende hos Poggio
I (nr 60).
Askegrisen och hans bröder, sammensat af heterogene
elementen Om episoden med dören, Askegrisen taber ned fra trwet, se
Cosquin, Rom. VI, 551; IX, 427; sml. Möller, Folkesagn fra Born-
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holm s. 58; Kamp, Folkeminder nr 361; Bergh, Evemyr fra Valders
s. 39.
41. K orf ven. Sml. Grundtvig, Danske folkecev. Ny s. s. 206;
Perrault, »Les souhaits ridicules»; La Fontaine, Fables VII, nr 6; Caballero, Cuentos, oraciones etc. s. 44-48; Meier, Volksmärchen aus Schwaben nr 65. Fortasllingen om de tre onsker (på dansk behandlet af J.
H. Vessel) findes allerede i den indiske litteratur; se herorn Deulin,
Contes de ma mb-e l'Oye avant Perrault, s. 65-82.
42. Rike-Pär Krämare. Se Asbj. I, nr 5; Janson, Folke-eventyr
nr 14 (mil. Moltke-Moe's bemterkninger ib. s. 93-95 og det Letterstedtske tidskrift II, 270); Berntsen II, nr 8; Grundtvig, G. d. minder
I, 159; Danske folkecev. nr 12; Kamp, Danske folkeminder nr 973. I
middelalderen er grundstommen i dette xventyr gentagne gange blevet
behandlet og knyttet tu Konstantin den store; se ntermere herom Wesselofsky i Rom. VI, 160-98 og R. Koehler i Gröbers Zeitschr. II, 180-2.
43. Stugan med pannkakstaket, det bekendte eeventyr om
Hans og Grete i skoven hos heksen, Cav.-Steph. nr 2; Grimm KM.
nr 15; Pedroso, Portuguese folk-tales nr 14; Riviere, Contes kabyles
s. 228-30.
De stekte orrarna stemmer med Hagen, Ges.-ab. nr 30.
Sml. nogle trask i Asbj. I, nr 26.
Sankte Pär och den onde. Delingen af hosten: den ene
skal have, hvad der er over jorden, den anden hvad der er under jorden,
og nteste år omvendt, forekommer også Hall, sagor nr 17; Asbj. II,
14, 3; Kristensen, _kyske folkeminder IV, nr 399; Sebillot 1. c. I, 284;
Grimm KM. nr 189; Mfillenhoff, Sagen, märchen und heder s. 278;
Blade, Contes rec. en Agenais 6; La Fontaine, Contes IV, 5; Rabelais
IV, kap. 41; Ilwola. Djursagor s. 20, 28; Rudbeck, Om Finnarnes
folkdikt s. 66 o. s. v.
Smeden som inte slapp in hvarken i himmelen eller
i helvetet. Se Asbj. I, nr 21; sml. Moltke-Moe, Indberetning (Sxrtryk af Norske univ.- og skole-annaler 1880) s. 15; Carnoy i Rom. 1879,
248; Lemcke's jahrb. V, 24 etc.
50. Skomakaren och smeden och skräddaren, som gåfvo
sig i förbund med skam.
51-57. Skräddaren och hin, Sjökaptenen och skam (Asbj.
II, nr 9), Båtsmannen och fan, Bonden som försvor sig till
påcker, Bonden och hin, Tvåstyfvern, Pojken och skam, alle
disse småforttellinger behandle det samme tema: djvelen, den dumme
djasvel, hjeelper et menneske på en eller anden måde (giver ham mange
penge) imod at få hans sjx1 efter et vist antal års forlob; men han
narres dog tilsidst, idet mennesket betinger sig at måtte sffitte djoevelen
tu at udfore visse arbejder, og kan han ikke udfore dem, er de kvit.
I nr 55 skal han således rette et krolhår, og da det ikke lykkes, vii
han varme det, hvorved det svies op; sml. Kristensen, jyske folkemina'er
IV, nr 419; Sebillot 1. c. s. 280 if.; Kamp, Danske folkeminder nr 313.
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I nr 54 forekommer de udbredte talspörgsmål: kvad er et? en knebel
i en klokke; kvad er to? to öjne i panden o. s. v. (se Hall, sagor
nr 19; Orient u. occident II, 559; Liebrecht, Z. volkskunde s. 164-65
(en gra3sk folkesang), Coelho i Rom. III, 273 (et portugisisk folkesagn);
ib. I, 223 (en jadisk folkesang); Tarbå, Romanaro de Champagne I, 5;
Revue des langues romanes III, 211; Bulletin de la Smidd des ane.
textes francais 1876, s. 107; Grundtvig, G. d. minder II, 68, 311;
Ispirescu 1. c. I, 54; sml. Germania XXIV, 377; Meyer, Kinderreime nr 125).
Länsmannen och gamle far. Tilsvarende form hos Kristensen 1. c. IV, nr 440; Kamp .1. e. nr 898; Asbj. II, nr 46. Sml.
Liebrecht i Germania XXVIII, 422.'
Skam och Kitta Grå. Begyndelsen om den gamle ka311ing,
der bringer uenighed mellem et gtepar, efter at fanden forgseves har
forsagt det, findes Kristensen 1. c. IV, nr 441; sml. Bäckström, Öfversigt s. 152; Dunlop-Liebrecht s. 503; Schleicher, .Handb. d. lit. sprache
II, 260 (»Apå sån4 böbtp).
63. Vaktepojkensgissegåta Grimm KM. nr 22; Orient u. oceident
II, 320.
66. Ingen lefver af bara tack findes også i B. Waldis, Esopus
IV, nr 62; forttellingen svarer isvrigt til det danske ordspog: »Af tak
cleide smedens kat» (sml. P. Syv I, 426), se herom Arlaud, Beving.
ord s. 138.
Den kloka torparedottern: G-rundtvig, Danske folkecev.
Ny s. nr 10; Grimm KM nr 94; Gonzenbach, Sicil. märchen nr 1;
Cerquand, Rteits pop. basques III, n. 73; Riviåre, Contes kabyles s. 159
o. s. v. Dette interessante wventyr fortjener en nöjere undersogelse, end
der hidtil er blevet det tu del; jeg har samlet en meengde noter angående dets oprindelse og udvikling, men hverken tiden eller pladsen tillader mig at gå na3rmere ind på det.
Pojken med de tre hun dame svarer tul slutningen af »Ap
razbåininkus im småkui paZadåla princån (Schleicher, Handb. II, 163 if.);
Bechstein, Deutsches märchenbuch (»Die drei hunde»); Cav.-Steph. nr 13.
H vilken var likast? foreligger fuldsttendigere hos Grundtvig,
G. d. minder II, 27; Danske folkecev. nr 17; sml. Såbillot 1. c. nr 8;
Grimm KM. nr 129.
Knekten med tredaleren; se Svensån i Sv. landsm. II. 7,
s. 31. Hvis jeg husker ret, fortmlles en lignende historie om Fredrik
den Store: han har mterket, at der bliver stjålet fra skatkammeret, og
trteffer forklmdt sammen med tyven; de gå sammen ind for at stja3le,
og kongen stopper lommerne fulde, men tyven ska3nder da på ham og
slår ham og lader ham kun beholde en daler; nteste dag bentes den
»aarlige tyv» op tul kongen, der belönner ham.
Smör-Lasse. Opgaven at få en kongedatter tul at le forekommer mange steder; hyppigst under den form, der findes hos Asbj.
II, nr 25; forskellig herfra er den, Bondeson her har udgivet i en noget

eViii

SMÄRRE MEDDELANDEN.

afkortet form. Det drejer sig om den dovne dreng, der har så mange
onsker, som der er hår i hans pels; en dag, da han er ude at hente
vand, onsker han at måtte ride hjem på spanden; prinsessen ser ham
og ler af ham, hvorpå han bliver vred og onsker, at hun må få en
dreng etc. Dette tra3k mangler i Bondeson's versjon fra Småland, men
findes derirnod i Hall. sagor nr 7; sml. Grundtvig, G. d. nzinder II,
308; Danske folkeev. nr 9; Kamp, Danske folkeev. nr 15; Mfillenhoff
1. c. s. 431; Friis, Lapp. evene nr 20; Ralston, Contes de la Russie
s. 245.
Pojken och fisken, variant af det foregående zeventyr, her
findes episoden med barnet.
Prins Vallvall och 'prinsässan Sanlaura: Asbj. I, 46
(»Mestermo»); Janson 1. c. nr 5; Gonzenbach nr 55: Koehler i Orient
u. occident II, 103 if.
,
78. Grön skägg er egentlig kun en variant af nr 77, men med
nye, originale tilsa3tninger, således de tre mmnd, der efter hinanden
komme og fri tul den glemte brud (s. 265 if.); tul den ene siger hun,
at hun har glemt at lukke ledet, og frieren går ud for at lukke det;
men da han har rort ved det, kan han ikke slippe los og må hele natten
stå og åbne og lukke det.; på lignende måde befrier hun sig fra de
andre. Dette traak findes i »Mestermo»; se også Grundtvig, Danske
folkeev. Ny s., nr 7; Laboulaye, Contes bleus (»Yvon et Finette»);
Pedroso, Portuguese folk-tales s. 18; Säillot 1. c. nr 16; wermere oplysninger af Cosquin findes i Rom. VII, 543.
Mästertjuf ven er behandlet af Koehler i Orient u. occident
II, 303, 676 if. og af Cosquin i Rom. X, 164; andre henvisninger hos
Liebrecht, Z. volkskunde s. 34.
Den själfk okan de grytan, en velbekendt molbohistorie;
sml. Asbj. II, nr 41; Hall, sagor s. 77; Hazelius, Ur de nord. folkens
4f I, 84; Cosquin, Rom. V, 358; Tuxen, Molbohist. s. 5.
81, 82. Lyckan og Den gud hjälper, han är bäst hjälpt,
to varianter af et tema, der også foreligger i middelalderens novellelitteratur, se Il novellino nr 64 (»Qui conta d'un giullare ch'adorava il
signore»).
Janne på sjön, en mxrkelig variant af det gentagne gange
(Benfey, Pantschatantra I, 219; Orient u. occident II, 174, 322; Germania XXIV, 131; XXVI, 199 etc.) behandlede aventyr »den erkendtlige Ude» (Asbj. II, nr 40).
Geska har et enkelt tra3k (episoden med dören) tilfmlles med
nr 40; sml. de ovrige der anförte former.
Prästen som de ödde tre gånger svarer tul Asbj. II, 28;
findes. også hos Massuccio de Salerno (Dunlop-Liebrecht s. 267) og står
i nr forbindelse med »den pukkelryggede &de» i 1001 nat (v. d.
Hagens oversa3ttelse III, 120); snil. også ovenfor henvisningerne ved
nr 11.
Bot för sot: Berntsen 1. c. nr 10.
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De tre doktorerna: Grimm K.M. 118.
Hur köpmannen styrde till det, så hans dotter fick
gå i fred för stadens tre ogifta präster er sammensat af to temaer.
Inledningen clannes af fortallingen om de tre friere, som pigen lokker
hjem til sig• den ene efter den anden, og som derpå blive indesparrede
i en kiste, et skab, en ovn eller lignende. Denne vidtudbredte fortalling
(sml. The indian antiquary 1880, vol. IX, 2, 59) er isa3r kendt fra
den gamle franske fableau »Constant du Hamel» (Dunlop-Liebrecht s.
246), moderne versjoner findes hos Coelho, Cantos portug. nr 67; Rolland
i Rom. XI, 121; Saillot 1. c. nr 16 (kombineret med andre treek; se
noterne ovenfor til nr 78). Det svenske 83ventyr fortstetter derpå med
forta311ingen om de tre hg, der skal kastes i floden; da manden har
kastet det förste fig ud og kommer for at hente sin betaling, viser man
ham det andet og siger, at han ikke har besörget sine sager godt, da
liget er kommet tilbage; manden må da afsted med det igen, og således
bliver man også af med det tredje hg. Da manden derpå vender tilbage,
moder han et levende menneske (en plast eller en pukkelrygget), der
ligner de hg, han har kastet ud; han tror da, at liget går igen påny
og kaster rasende mennesket i vandet. Denne fortalling står muligvis
i forbindelse med nr 86 og de der omtalte versjoner; den foreligger
behandlet i middelalderen som fableau »Les trois bossus» (Dunlop-Liebrecht
s. 209-10) og optrykkes den dag i dag som folkebog (Nisard, Hist.
des ares pop. I2, 237). De to fortallinger findes forenede i nogle
redaktioner af »Romanen om de syv vise» (amatores) og i det gamle
tyske digt »Die dri infinche von Kolmare»; se herom v. d. Hagen,
Gesammtabenteuer 11I, xxxv if., 159 fe.
Tummeliten. Se om dette aventyr G. Paris' geniale studie
Le petit poucet et la grande ourse (Paris 1875); senere ere nye former
udgivne af Carnoy (Rom. VIII, 230), Cosquin (ib. VIII. 590), Coelho,
Contos portug-. nr 33 og Riviåre, Contes kabyles s. 9.
Det er overflodigt at görs opmeerksom på, at disse noter og henvisninger ikke göre fordring på nogensomhelst fuldsta3ndighed; jeg har
kun haft for öje dels at give almindelige henvisninger til de steder i
den folkloristiske litteratur, hvor vedkommende a3ventyr er blevet behandlet, og dels at inddrage i sammenfigningen, foruden de smidig skandinaviske samlinger, enkelte nyere arbejder, der endnu ikke ere blevne
benyttede. Man vil have bemarket, at Bondeson's Folk-sagor ikke
indeholder noget a3ventyr, der ikke også er påvist andetsteds, men nok
enkelte mindre »fac4ties», der synes at vare, om jeg så må sige, autoktone. Det er overhovedet moget sjaldent nu at traire aldeles ukendte
aventyr i Europa. Temaerne, formlerne kunne vare blandede på forskellig måde, eller vare mere eller mindre afslebne, men den aller störste
del af grundstammerne må siges at vare kendt. Dette bemzerkes naturligvis ikke for i nogen henseende at ville forringe vaardien af hr Bondeson's bog; tveertimod, den er en yderst vardifuld og interessant forogelee af den skandinaviske folklore-litteratur, og enhver, der har blot
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den mindste interesse for folkedigtning, vii la3se den med udelt opmterksomhed og bringe udgiveren (og indsamleren) en varm tak for
hans arbejde. Det svenske folk vii snart vide at påskönne denne betydningsfulde nationale gave — ti som en sådan kan bogen betragtes:
den tilbagegiver folket, hvad der tilherer folket, og frelser en stor del
af dets åndelige fule fra undergang, idet vel i Sverrig som andre steder
den mundtlige overlevering bliver svagere og svagere, og de »levende
kildespring» uddo. Hertil kommer, at 03ventyrerne foreligge i udmffirket
smukke og fuldsttendige former og ere genfortalte — så vidt en udlsending kan (lomme — i et wgte folkeligt, kxrnesundt og livligt sprog.
Beundringsvaardige i så henseende ere navnlig flere af fablerne og skxmtesagnene, som det er en ren nydelse at laese, og de kunde göres tul
udgangspunkt og grundlag for 2stetiske og folkepsykologiske studier og
sammenligninger af stor interesse, men dette spörgsmål ligger udenfor
naarvwrende anmeldelses område. For fagmaand har samlingen sin betydning derved, at den, som alt sagt, giver et godt indblik i Sverrigs
teventyrskat, som hidtil kun har vret kendt temmeligt ufuldstfflndigt,
og giver os en maangde versjoner af fflventyr, der hidtil ikke bar vxret
påvist i Norden. Jeg vil ret onske, at hr Bondeson snart må få lejlighed til at give os en ny samling, og at han da vii udfore, hvad han
hal vvejs lover i sit forord »att redogöra såväl för sagornas insamling
och behandling som för deras förhållande till den öfriga nordiska sagolitteraturen». Smrligt interessant var det at få det sidste spörgsmål
bebandlet af en kompetent mand, der med nöje kendskab tul folkelitteraturen forener en fin folelse for, hvad der er tegte og uwgte. Begge
disse egenskaber besidder hr Bondeson, og vi laanges derfor endnu mere
efter fortsxttelsen af bane »folksagor».
I ovrigt giver bogen anledning tul mangehånde betragtninger af
mere almindelig videnskabelig art, men jeg må ikke misbruge den
plads, der er indrömmet mig her i tidsskriftet — jeg har måske alt for
lang° lagt beslag på lserens opmaarksomhed — og jeg slutter derfor
med det håb, at det snart må forundes mig igen at udtale min tak og
anerkendelse for hr Bondeson's arbejder.
Kobenhavn i februar 1883.
KR. NYROP.

Kritisk ordbok öfver svenska växtnamn af ELIAS FRIES.
Utgifven af Svenska akademien. Sthlm, Norst. & Sön. 1880.
XIV + 177 s. 8:o. Pris 2 kr. 75 öre.
Under den tid, som Svenska akademien af staten uppbar understöd
för utgifvande af en ordbok öfver vårt modersmål, hafva åtskilliga förarbeten till ordboken blifvit gjorda. Häraf har ock ett ock annat kommit till
trycket, bl. a. akademiens ordlista ock det här ifrågavarande arbetet. Skulle
man göra en jämförelse mellan dessa båda publikationers värde, icke ur
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undervisningens synpunkt, utan för en blifvande ordbok, så kunna vi
ej annat finna, än att professor FRIES' arbete är af långt större betydelse än ordlistan. Säkert är, att om man ägde lika sorgfälligt ock
af närmelsevis lika kompetenta personer utarbetade förteckningar öfver
namn på däggdjur, foglar, kräldjur ock fiskar, så skulle därmed en stor
lättnad vara beredd den eller de språkmän, som en gång i tidens fullbordan skola skänka oss eller våra efterkommande en svensk ordbok.
Ifrågavarande arbete afser att bringa reda i våra svenska växtnamn ock tjäna till ledning vid deras behandling i ordboken. Mot den
pietet akademien visat förf. ock mot utgifvarens åtgärder i ock för utgifningen är ej mycket att anmärka. Särskildt bör man vara den senare
tacksam för det af honom upprättade registret öfver de latinska växtnamnen med hänvisning till deras svenska benämningar. Utom en ock
annan not här ock där har utgifvaren därjämte utmärkt, hvarifrån de
från våra skalder hämtade citaten äro tagna, äfvensom upprättat en förteckning öfver anförde författare, i hvilken man dock saknar de s. 41
nämnda författarne PRIOR ock RAY, äfvensom den för tyskan s. 49 citerade WALPERS. Ännu en sak skulle man dock hafva önskat. Då, såsom i utg:s förord nämnes, prof. Fries' arbete var fullbordadt redan på
1860-talet, hade det varit på sin plats att- i förteckningen intaga de
nya växtnamn, som förekomma i sedan dess offentliggjorda ordböcker
öfver allmogemål af SIDENBLADH, LINDER, NOREEN ock NILF.N, samt i den
af Helsinglands Fornminnessällskap utgifna Ordbok öfver allmogeord i
Helsingland. För Helsingland har man dessutom en särskild lista å
växtnamn uti J. A. WISTRÖMS uppsats Ett blad ur Helsinglands kulturhistoria (intagen i Hudiksvalls allm. lärovärks program för 1874). Arbetet skulle därigenom hafva vunnit i fullständighet ock ljus spridts
öfver många till betydelsen dunkla namn. 1 Sidenbladhs arbete om
Allmogemålet i norra Ångermanland finner man s. 36 namnet dragagräs å Polygonum convolvulus L., för hvilken Fries har namnen åkerbinda, snoddergräs, vevling ock vävling, alt sammans namn som utmärka, att växten drager, binder, an or eller v ef var sig efter en
annan. S. 22, 23 upptager Fries för Trollius europxus L., som ock har
namnen ängbulle, smörbollar, smörbullar ock laxblomster, namnet
»dvalkullor, valkullor (skrifves vanligen, men orätt hvalkullor) benämning i Jämtland på ängbulle. Man plägar om midsommarsnatten lägga
växten under hufvudgärden för att försättas i ekstatisk sömn. (Sannolikt
härledes val af dvala)». Ordet har dock tydligen intet att göra med
dvala, utan kommer af hvalr rund, ock skulle kunna öfversättas med
»rundhufvud». Därpå tyder ock det hos LINDER, Allmogemålet i S. Möre
härad s. 127, upptagna namnet pumpa-blomma, som helt säkert bör
sammanställas med allmogeordet pompa flaska, karaff, i Ångermanland en
vid men kort vattenflaska, kupa. Viola tricolor L. heter bl. a. äfven skateblomster, Fries c. 109; men någon anledning till namnet anföres ej.
Då man emellertid hos Linder s. 165 finner namnet svalblomma, som
ock förekommer i Medelpad (Torp), där man har seZeblomster (jfr sek
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svala), ock i Ångermanland (Högsjö) under best. formen svaZabZomstre,
tyckes häraf vara tydligt, att man stundom jämfört blommans färg med
skatans, stundom med svalans. Samma jämförelse ligger ock till grund för
de i Ångermanland brukliga namnen natt-ock-dag samt sol-ock-måne,
det senare från Graninge ock Högsjö socknar. I Vibyggerå är namnet »sol-åmåne natt-å-dag». Huru viktigt det är för namnens rätta förstånd,
att en växts alla namn upptecknas, må visas med ännu ett exempel.
Byttegräs upptages hos Fries s. 18 såsom ett bland de många namnen
på Spira ulmaria L. I Medelpad samt s. ock n. Ångermanland har
örten namnet bytt-look-gräs, hvilket namn efter vår förmodan är att
tyda sålunda: När man skall bära mjölk eller grädde i bytta, lägger
man, för att förekomma att något skvalpas ut, linneklutar under locket.
Som nu ifrågavarande ört växer på feta ställen, därför väl äfven invid
ladugårdar, antaga vi, att namnen byttegräs ock byttlockgräs peka
till baka på ursprungligare förhållanden, i det man möjligen i st. f.
linneklutar tagit den lätt tillgängliga ock välluktande örtens blad.')
Att mycket ännu återstår, innan samlingen af växtnamn blir fullständig, framgår af följande lista å härjedalska namn, som saknas i
Fries' ordbok. De flesta äro på ort ock ställe upptecknade af amanuensen vid Botaniska trädgården i Uppsala, fil. lic. K. F. Dusk% som stält
förteckningen till vårt förfogande:
börn-gras (barngräs) Spira ulmaria L. I Linsells socken, Härjedalen,
har jag antecknat namnet bi,s0. Jfr det hos Jenssen-Tusch 2 s.
235 efter Kröningssvärd för Helsingland ock Särna i Dalarne upptagna bötnä.
fänne (fcbm Linsell) Equisetum fluviatile L. Fries har namnet såsom
allmänt för släktet Equisetum.
get-slöka Augelica silvestris L. Jfr no. gjet-kvan Jenssen-Tusch s. 19.
Namnet slöke, som Fries s. 112 säger vara numera obrukligt, vill
han öfverföra till Pleurospernrum attstriacum Hoffm. — Fries har
namnet slökestut.
valn-tupp eller gök-strå (gtckstret) Eriophorum vaginatum L. (enl.
egen anteckning).
hunn-kummin Cerefolium silvestre Bess.
hunn-taska Myrtillus uliginosa Drej.
häst-flur Equisetum silvaticum L. Fries har namnen hästsvans, häst-

rumpa.
im-ört Epilobium angustifolium L. Jfr Chamamerion, Fries s. 153.
korn-gras Melampyrum L.
klå-gras (klåd-gräs) Linnwa borealis L. Fries har sådana namn som
benvärks-gras, torrvärks-gräs, gikt-gräs; örten synes sålunda
Uti Runa for år 1845 lemnas följande förklaring till formen byttegräs: >bladen begagnas stundom till byttors ock andra kärls skurande, isynnerhet för att gif va dem en frisk lukt». Anm. blef uppmärksam på denna förklaring, först sedan ofvanstående var skrif vet. Namnet byttlockgräs förklaras dock ej genom DYBECKS tydning.
Nordiske plantenavne, Kobenhavn 1867-71.
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äfven brukas mot klåda. I Ångm. har jag hört namnet ögonblomster.
kråk-fot Polypodium dryopteris L.
la Nuphar luteurn SRL Fries har s. 74 läblad, lä(de)rblad.
Potamogeton natans L.
rens-trösk Comarum palustre L. (enl. egen anteckning).
rosa-syre, en art Rumex ; jfr hästsyra, Rumex hippolapathum Fr. Fries
s. 125.
sant-ole-blomma Melandrium silvestre Röhl.
skrumm Geranium silvaticum L.
skär-gras-bunk Aira crespitosa L.; enligt mina anteckningar från Linsell blott bok; Fries bunke s. 17.
törov Aconitum lycoctonum L. Jfr no. torhalm, toralm, torjon m.
fl. former, Jenssen-Tusch s. 4.
fav-näver Nephroma arcticum Acb.
För öfrigt upptager Duså följande namn, hvartill motsvarande finnas hos Fries:
fjäll-rapa (fjefrapa enl. egna anteckningar) Betula nana L. Jfr is!.
fjallrapi C1.-Vigf. s. 156.
häre Nardus stricta L.
jämne Lycopodium complanatum L. Jfr no. jamne Jenssen-Tusch s. 137.
kvann Angelica archangelica L.
lus-gras Lycopodium L.
rollek Achillea millefolium L.
solöj Ranunculus L.
sten-söto (best. sg.) Polypodium vulgare L.
tort Mulgedium alpinum Less,
tag-bär Rubus saxatilis L.
väppling Trifolium L.
åkse eller äks-bunk Calamagrostis phragmitoides Hn.
Följande ångermanländska växtnamn hafva vi förgäfves sökt uti
ordboken. Ledsamt nog äro vi ej alltid i tillfälle att nämna växternas
latinska namn, utan måste nöja oss med att lemna de uppgifter om
växternas utseende m. m., som vi fått af allmogen. Den erfarne botanisten torde i de flesta fall därpå igenkänna växten.
book-bettel kallas grangräset (gragagrcese) Equisetum arvense L. om
våren, innan bladen slagit ut. Hos Wiström i det ofvan nämda
arbetet finner man namnet »fårbetta, gökbetta, de fertila grenarna af Equisetum arvense, som uppväxa tidigt på våren.»
bre-gräs, ett långt gräs med ax, i kryddgårdar.
erikhdu-bZurta (best. pl.) d. v. s. Erik Hanssons blad = Tussilago farfara L. Namnet säges ha.fva tillkommit af den anledning, att en
gubbe vid namn Erik Hansson för lång tid till baka gått omkring
ock sålt frö, hvarvid han ofta gått gint öfver åker ock äng samt
därvid hoppat öfver diken. Af den på detta sätt uppkomna stöten
hade frön spilts ur mannens säck ock sedan slagit rot. Därför
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är det, säger man, som denna ört så ofta växel å dikeskanter
(Högsjö).
grånnsi, fint gräs i skogen, ätes begärligt af kor.
hara-Öra (best. pl.) Majanthemum bifolium DC.
kves-rota (best. sg.) Potentilla L. Lag kokad på örten anses vara hälsobringande mot kvesor, koppor.
laks-blOmmer (pl.) ört med gulglänsande blomma af en 5-örings storlek;
växer vid kallkälldrag; blommar samtidigt med att laxen stiger upp
i älf ven.
natt-kuniner (pl.) vårväxt med nästan bruna blad; kallas ock hästkOvalje.
skakkre (vit-, grå-) grått eller hvitt gräs i hölägdor ock kornåkrar.
811s-rota (best. fem. sg.) ogräs i åker.
stak-groase (best. sg.) växer i surländ mark, ligger efter jorden, har
»kenrder» såsom timotej, brukas som bot för statje, best. neutr.
sg., en sjukdom i ryggen hos kor, hvarvid skinnet liksom fastnar
vid benen. Uti Ordbok öfver allmogeord i Helsingland finner man
s. 72 »stäkgräs 1. stäkra en vattenväxt, Phellandriurn aquaticum.»
Jfr sammastädes stäk m. svaghet i knäna (hos boskap). Wiström
uppgifver stäk-gräs m. fl. former = Carex chordorhiza. Hos BoDING, Ångermanna hushollning nordanskogen, Sthra 1747, heter det
s. 39: »Hästar, svin, oxar ock kor kväljas ibland af stäk, paraplegia equorum, suum, o. s. v.; som likväl plägar botas med stäkegräs, kokadt i dricka, som antingen gifves dem in eller strykas
på lemmen som lider, eller ock bådadera.» Jfr Rz s. 672.
tosk-rot, Ramsele, Ranunculus repens L.; tros hafva namnet däraf, att
röda grodor (tosker) gärna håller sig på fäbodvallar ock andra feta
ställen, där detta gräs växer.
troll-tjäring-line (best. neutr. sg.) ett ogräs nära alnslångt, å nylägdor
ock i linland, blommorna hvita, fröet flatt.
tava-blomster, Sedum telephium L.
äffsing-rota (best. fem. sg.) en ört med långa krypande rotstockar, som
här ock byar slå rot; har små gula blommor.
ölkagg, Spira ulmaria L.(2)
Såsom man häraf ser, finnes det ännu en stor mängd svenska växtnamn, som saknas hos Fries, men som böra tagas med i en fullständig förteckning öfver dylika namn; ett påstående som ytterligare bestyrkes, när man tager kännedom om de rikhaltiga samlingar i denna
väg, som finnes i R. DYBECKS handskriftsamling i Vitterhetsakademien.
Med afseende på de upptagna namnen hade det varit önskligt, att förf.
städse tillkännagifvit, från hvilka landskap hvart ock ett namn förskrifver sig. Så har JENSSEN-TIISCH förfarit. Först när man fått reda på
hvarje namns geografiska utsträckning, kan man afgöra, hvad som är
riksspråk ock icke. Nu är det endast sällsyntare ock egendomligare
namn, hvilkas hemort utmärkes.
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Namn från allmogemålen äro upptagna under den form, som de
skulle hafva i riksspråket. På sådana små inkonsekvenser som arv s. 5,
fogelarv s. 29, knutarv s. 57, knavel s. 57, vevling s. 138, viva
s. 138 jämte vifva s. 139, eller BritEe lök s. 21, jungfru Marim t. ex.
barnmössa s. 51, jämte Marie kåpa s. 21, ligger föga vikt. Men att,
såsom skett s. 49, välja jolster till uppslagsord för de växlande namnen å Salix pentandra L. är icke rätt. S. 136 upptages namnet
valbork, Rhamnus catharticus L., ock heter det därom i en anm.:
»Valbork, af isl. börkr (bark), anser jag vara rätta uttalet af detta
namn.» Men om förf:s härledning af senare leden är riktig, så bör
namnets svenska form tydligen vara valbark. Förts härledningar
af åtskilliga namn gifva anledning till anmärkningar. Om man måste
gifva förf, rätt i afseende på hans tydning af namnet id-gran såsom
betydande: ståtdigt grönskande, ock öfvergifva egna funderingar på härledningen från id, arbete — idgranens trä är segt ock lemnar det vackraste slöjdvirke, säger Fries s. 471 —; så kan man dock omöjligen vara
ense med förf., då han s. 122 säger det i några norrländska växtnamn
ingående stut (t. ex. björnstut, myrstut o. s. v.) vara bildadt af tuta
med omslags-s, eller då han s. 128 upptager »Tibast, rätteligen Tirsbast.» Svårt är det ock att instämma med förf., då han s. 129 yttrar,
att det småländska namnet tjurgräs å Juncus articulatus L. »sannolikt
ursprungligen varit furgräs». Samma tvifvel hysa vi om riktigheten af
några andra etymologier; så t. ex. då förf. s. 55 säger, att »klett torde
vara blåklintens riktigaste benämning», fastän isl. klettr, hvarpå förf.
tydligen tänkt, ju är en yngre form än sv. klint. Bland de många
namnen på Spinn ultnaria förekommer ock det s. 54 upptagna: »karsöta, karört, riktigast kassöta», således enligt förf:s mening af kas,
hög. Men då namnen mjöd-ört, öl-gräs tydligen visa, att örten varit
använd vid ölbrygd, så kan hon ju just med afseende därpå hafva fått
namn af (brygge-)karet; jfr ock hännes namn byttegräs. Namnformen
groblad för Plantago major L. vill förf. rätta till grodblad ock härleder namnet från isl. grceäa läka, som ingår i det hos Cleasby-Vigfusson upptagna namnet grceäi-stra på plantago. Oss synes dock, som
skulle det ej vara nödvändigt att tillgripa denna utväg; namnet kan ju
utmärka en växt, af hvars blad sår gro. S. 1 upptages namnet aborrgräs för Helsingland (fins också i Ångermanland) ock säges vara
uppkommet »genom vårdslöst uttal i st. för abbor- nate.» Båda namnen
äro naturligtvis af hvarandra helt ock hållet oberoende bildningar. I
norskan finnes enligt AMEN, Norske plantenavne s. 7, aaborrgras.
S. 18 säges namnet bändling vara en sammandragning af namnet
bandtåg; rättare hade varit att säga, att det är en diminutivform af
det i bandtåg ingående band. S. 10 under björnbärsbuske (Rubus
fruticosus L.) säges anledningen till namnet björnbär vara svårförklar1) Jfr det hos Ra upptagna id-bain n. fiskredskap, nät, not o. dyl. ock det
af Fries s. 4 anförda namnet ann-bok å Oarpinus betulus L. Fries tillägger:
»aunboken lemnar ypperligt slöjdvirke».
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hg, då växten ej har något med björnen att göra. Då han förr kallats brumbär af brum löf, tror förf., att allmogen sedermera, möjligen
genom idéförbindelse med verbet brumma, af missförstånd förvändt
namnet till björnbär. Jenssen-Tusch upptager dock för Norge flera
af björn bildade former af namnet, ock för Danmark har han bland
andra sådana namn som ulvbwr ock kobEer. En variant till det s. 10
upptagna björnfloka, Heracleutn sphondylium L., är det i Ångermanland ock äfven i Åsele lappmark förekommande namnet björngo. I
Vilhelmina säger man, att björnen, på den tid han kunde tala, sade:
— Säljpipor ock björnflo locka mig hit, men långlurar ock bockhorn
skrämma mig långt upp i fjället.
Namnet är sålunda bildadt med tanken på björnen Björnbären kunna
antagas hafva namnet däraf, att allmogen iakttagit, att björnen med
begärlighet äter dessa bär. Hallonets namn äro mycket växlande.
Fries har: brinnbär, brambär, brumbär, brombär, hvartill komma det
jämtländska brännbär af bränna svedjeland, ock hingbär. I st. f.
brambär har man i Ångm, ensamt brannbär, men i Hels, därjämte
formen brambös; utom brumbär finnes i Hela. äfven den ursprungligara formen brunnbär, hvars n framför labialen b öfvergått till labial
nasal. Namnen brinnbär, brannbär, brunnbär synas bildade af verbet
brinna, brann, brunnit på samma sätt som getnamnen trippe, trappe,
truppe.1)
Det meddelade namnförrådet skulle i det hela bjuda på mycket af
språkligt intresse, särskildt i afseende på ordbildningen. Mycket tacksamt vore det att uppvisa, hurusom folketymologier ofta bidragit till
namns omdaning. Så uppträder Daphne mezereum L. under en mängdo lika
namn. Dess frukt kallas nu enl. Wiströrn »tifvel-, tvifvel ock difvelbär», ock i Gästrikland har anmälaren hört örten nämnas tvifvelbast,
naturligtvis med anslutning till subst. tv if v el.
Af hyad här blifvit anfördt torde i allmänhet framgå, att föreliggande
arbete är hvarken fullständigt (JuNssEN-TUSCH har bättre begagnat sig af
den tillgängliga litteraturen), ej häller i alla delar fult tillförlitligt. Detta
hindrar dock ej, att det är ett förträffligt förarbete till en ordbok öfver
svenska växtnamn. Det vore önskligt, att ytterligare undersökningar ock
forskningar företoges, innan de svenska växtnamnen en gång för alla fastslås. Som sagdt innehålla DYBECKS handskrifter rikhaltiga bidrag till
kännedom om våra växtnamn, ehuru förmodligen äfven de tarfva att
noga granskas, innan de kunna blifva för vetenskapliga eller praktiska
ändamål brukbara.
Stockholm i sept. 1882.
J. NORDLANDER.
1)

NORDLANDER,

Norrländska husdjursnamn, Sv. landsm. I, s. 410.

LITT.: GRUNDTVIG, MINDER FRA TJUST.

Svenske minder fra Tjust. Anders Eklunds fortffillinger,
gjengivne af F. L. GRUNDTVIG. Kobenbavn, K. Sehonbergs
bogh. 1882. 47 s. 8:o. Pris 1 kr.
Det är en varm ock lefvande kärlek till Sverge, dess natur, dess
minnen ock folklif, som genomströmmar detta lilla häfte. Författaren
eller upptecknaren, huru man vill kalla honom, är en yngre son till
gamle N. F. S. Grundtvig ock uppbär icke ovärdigt sitt berömda namn.
På det gamla herresätet Tyllinge i Dalhems socken, på gränsen mellan
Tjust ock Östergötland, där en liten dansk koloni slagit sig ned, har
han vistats någon tid som gäst; ock här har han i en naturskön omgifning träffat emot en af dessa rikt utrustade, alt igenom poetiska naturer, som man så ofta möter i våra landsbygder, ock hvilka utgöra en
lefvande vederläggning af de nymodiga teorier, som vilja helt ock hållet
frånkänna vår folkdiktning ett folkligt ursprung. Det är kärnan af
hvad den präktige ANDERS EKLUND haft att förtälja, som föreligger i det
lilla arbete, vi här ha att anmäla.
Det är en ganska utbredd föreställning hos vår allmänhet, att den
egentliga småländskan med sina många diftonger är utbredd öfver hela
det vida område, som geografiskt sammanfattas under namnet Småland.
Men denna föreställning är grundad på ett misstag. Tjust är i många
afseenden ett öfvergångsland mellan Östergötland ock det egentliga Småland ock ansluter sig geografiskt mer till det förra än till det senare. Förf.
framhåller älven, hurusom befolkningen ingalunda vill räknas som småländingar, utan tvärt om gör narr af dem i berättelser ock ordspråk.
Det samma är för öfrigt fallet inom hela Kalmar läns fastland. Språket inom länets nordliga ock större fastlandsdel ansluter sig också närmast till östgötskan. Hvad den ort vidkommer, där förf, gjort sina
iakttagelser, iså synes dess mål, såsom ock af läget kunde väntas, utgöra
en mellanlänk mellan det, som talas på den egentliga östgötaslätten,
ock det, som förekommer i Emådalen. Att närmare granska de här
meddelade språ'kprofven torde vara ganska vanskligt, särdeles för den
som ej närmare känner själfva orten; men af hela förf:s framställning
synes framgå, att han haft ett öppet öra för det i sann mening folkliga
så väl i uttryck som uttal. I enskilda fall skulle väl anmärkningar kunna
göras. Så t. ex. torde det vara grundad anledning att tvifia på användandet bland själfva det vanligen så kallade folket af uttryck sådana
som t. ex. omtale, utkaste, omkring i st. f. tale om, kaste ut,
ikring. Men i det hela lyckas hr G. bättre att återgifva allmogens språk
ock talesätt, än man billigtvis kunnat vänta af en främling, som blott
gjort en tillfällig bekantskap med den ort, hvars minnen han skildrar.
Att målets fonetiska företeelser ej öfver alt blifvit riktigt återgifna, synes
troligt, men är också under gifna förutsättningar förlåtligt.
Det är en ganska rik skatt af »svenska minnen», som här är sammanförd inom det trånga utrymmet af 47 sidor: sagor, sägner, små
visor, gåtor, ordspråk ock ordasätt, gammalt skrock; med ett ord en
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vald samling prof stycken af alt hvad traditionen fört med sig från
släkte till släkte. Huru rikligt än gamla källor flöda, finner ram) dock
snart, att den rör sig inom ett ganska begränsadt område. Det allra
mesta af bokens innehåll är gemensam egendom för allmogen inom de
flesta svenska landskap, att ej tala om andra land: ock särskildt tycker
sig anmälaren här återfinna idel gamla välkända barndornsminnen från
sin egen hembygd. Icke för ty finnes här dock åtskilligt, som utan
förf:s mellankomst må hända skulle hemfallit åt glömskan. Särskildt
märklig är framställningen af häxorna, i hvilken åtskilliga, som det synes,
rent mytologiska drag skymta fram. Så torde häxornas strider i Blåkulla, under det de ropa: »I da sår, i måra helt», innebära ett förvirradt minne om enhärjarnes strider i Valhall. Må hända är det äfven
ett minne af en gammal Fröjakult, då häxorna åka efter kattor, hvilket
anmälaren ej kan påminna sig annorstädes haf va hört. Att beklaga är
att förf, ej kunnat lernna en närmare framställning af »Tjidronns jagt»,
i hvilken tydligen den uråldriga folktron om Odens jakt framträder i
en ny ock egendomlig form.
Häftet afslutas med en kortfattad, men, så vidt vi kunnat finna,
tillfredsställande redogörelse för substantivens böjning på den ort boken
af ser.
EMIL SVENSEN.

Svenska folksägner, samlade samt försedda med historiska
och etnografiska anmärkningar af HERMAN HOFBERG. Med
teckningar, af svenska konstnärer. Stockholm, Fr. Skoglunds
förlag, 1882. 224 s. 8:o. Pris häftad 6 kr., elegant inbunden 8 kr.
Alla folklitteraturens vänner hälsade för visso med glädje denna samling, hvars utgifvande börjades i sept. 1882. De öfriga -nordiska länderna hafva länge ägt sina folksägner sammanförda: redan 1843 började J. M. THIELE utgifvandet af Danmarks folkesagn ' • Island äger
flera samlingar, bland hvilka J. klINASON, islenzkar Pjäs ägur og afint'gri (1862) är den förnämsta; Norge har af A. FAYE en samling Norske
folkesag-n, för att ej nämna ASBJÖRNSENS ock MOES utmärkta uppteck-ningar; ja t. o. in. lapparnes sägner äro sammanförda i Lappisk mythologi, evemyr og folkesagn af J. A. FRIIS (1871). Behöfligheten af en
samling svenska sägner är därför lätt insedd. Man väntade, att dr Hofbergs vackra företag skulle »fylla ett länge kändt behof», så mycket mer
då han var »en bland vårt lands främste kännare på detta område», såsom det hette i anmälan. Det utlofvades vidare, att det skulle blifva
»ett i alla afseenden värkligen n ati on elt värk, egnadt för folk af alla
åldrar o. k samhällsklasser», hvilket äfven var ett synnerligen godt löfte,
ehuru måhända något för dyrköpt för fattigt folk. För att nu blifva
ett värkligen nationelt värk, skulle det illustreras; men det hade måhända
varit rättare att säga, att illustrationerna skulle göra boken till ett praktvärk för divanbordet.

LITT. HOFBERG, SVENSKA FOLKSÄGNER.

Arbetets yttre utstyrsel var bländande: stort format, breda kanter,
fint papper ock vackert tryck, som gör Centraltryckeriet stor heder.
Illustrationerna voro så stilfulla, att texten snart sagdt blef en bisak;
alla våra utmärktaste tecknare voro representerade utom en enda, näml.
C. LARSSON; men ingen sörjde väl öfver, att han i denna samling ej
fick se någon af Larssons »gubbar» med de pussiga kinderna ock stora
ögonen. Bland tecknarne hafva ÅRDREN, JENNY NYSTRÖM ock Timix
lemnat de flesta bidragen; såsom de bästa tvekar jag ej att omnämna
prof. Holm fyra teckningar ock BERNLIINDS vy öfver »Stalpet». Grefve
v. ROSENS »Ysätters-Kajsa» är formfulländad, men hännes lätta gardinkostym synes ej stå i rätt mycken öfverensstämmelse med sägnens
ord: »hon visade sig som en ung flicka i präktiga kläder» (sid. 138).
KOSKULLS teckning till Bol stre borg är något besynnerlig. Profilen af
flickan synes vara för långlagd, ock det träd, som fogeln sitter på, tyckes ej kunna åstadkomma något barr, såsom sägnen fordrar (sid. 153).
Ännu egendomligare är förhållandet med TIRÅNS vackra teckning till
Stenen i grönan dal. Enl. kand. J. NORDLANDERS godhetsfulla meddelande är den en ren fantasibild. Omgifningen kring »stenen» är helt
annan, än den TIREN tänkt sig. Ingeniören Nits MARELIIIS yttrar i en
uppsats (se Vet. akad:s handl. för 1763): »här finnes allenast här ock
där ett eller annat grässtånd, så att vi hade svårt nog att finna bete
däromkring för 2 å 3 hästar.» Själfva namnet, Stenen i grön an dal,
är vidare oriktigt, ty enligt samme man finnes här als ingen dal. Slutligen är stenens utseende ingalunda det rätta, då man, enl. dr BERGSTRÖM, är långt ifrån ense, hvilken sten i dessa trakter är den sannskyldige. Ett kulturhistoriskt intresse hade däremot en kopia af den
rätt lustiga teckningen i DAHLBERGS Svecia antiqua haft. Dessa, om
man så vill små eller mindre väsentliga, oriktigheter bidraga dock på
intet vis att förstöra totalintrycket, som är sådant, att hvarje svensk
kan vara stolt öfver de många tecknare, nästan alla framstående, som
nu finnas i vårt land.
Det vore orimligt begära, att en samling folksägner skulle innehålla alla sådana. Riktigare var naturligtvis att meddela ett urval af
de »egentligen typiska». Det »romantiska Småland» (sid. 43) har lemnat
den största 'tributen, 8 sägner; därefter i ordningen komma Skåne ock
Bohuslän med hvardera 7, Västergötland med 6, Östergötland, Värmland, Närike ock Dalarne med hvardera 5, Halland, Västmanland, Södermanland ock Lappland med hvardera 4, Gottland ock Dal med hvardera
3, Blekinge ock Uppland med hvardera 2, samt återstående 8 provinser
med hvar sin; till sammans 82 sägner. Dessa äro sålunda de egentligen
typiska af de svenska folksägnerna. Här stöta vi dock tvärt på en
svårighet. Hr H. meddelar hvarje sägen under provinsens namn öfverst
på sidan; han vill väl härmed säga, att sägnerna äro typiska byar ock
en för sin provins. Men det är ofta ej förhållandet. Icke är t. ex.
Den förlorade skatten typisk för Småland, Bron öfver KalmarSv. landsm. 11.
9
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sund för Öland, Sk al und aj ätten för Västergötland, Tomten för
Östergötland, Kyrkklockan i Själev ad för Ångermanland? Allesammans dessa kunna ju betraktas som hela svenska folkets ägendom ock
kunna visserligen i så mån vara typiska, men för en provins äro de
det ej. Jag erkänner gärna, att svårigheterna äro stora, men vill därmed ingalunda säga, att de äro oöfvervinneliga, om man nu en gång
skall meddela de för hvarje provins utmärkande, hvilket väl ej är nödvändigt. År däremot meningen med dessa öfverskrifter endast den att
nämna den provins, hvarest sägnerna äro upptecknade, hade de saklöst
kunnat vara borta, emedan de endast bibringa en oriktig föreställning
om det för hvarje landskap typiska hos folksägnerna. Bäst hade de då
kunnat meddelas i anmärkningarne.
Hr Hofberg har velat meddela ett urval af svenska folksägner.
Han bör då känna hela vår svenska litteratur i det facket. Jag betviflar vist icke, att han gör detta; men han har ingalunda visat det i
sitt arbete. Han citerar visserligen en hel del skrifter; men de äro
långt ifrån tillräckliga, ock många hafva helt vist utkommit sedan 1873,
då den yngsta bok hr H. omnämt publicerades, eller sedan 1875, då
hr II. synes haf va upptecknat en sägen på Åland (se sid. 209). Sverige
— jag menar öfver alt därmed bilagan till Förr och Nu 1876, ock ej
läseboken — utkom visserligen 1876, men den har hr H. ej °trankilt,
af hvad skäl vet man ej, om icke därför att, såsom vi få se, en del
sägner aftrykts därur. Det hade varit skäl, att hr H. lemnat en fullständig förteckning öfver den litteratur som finnes, eller åtminstone öfver
den som han användt vid värkställandet af urvalet. Genom denna försummelse stannar man i ovisshet om beskaffenheten ock betydelsen af
hr H:s sofringsarbete.
Ock härmed äro vi inne på den viktigaste delen af undersökningen.
Hur har hr H. värkstält arbetet? På hvad sätt har han begagnat de
författares arbeten han nämner? Har han omarbetat, förbättrat eller
förändrat sina föregångares ord? Härom lernnar hr H. oss i den djupaste okunnighet. Ej ett enda ord nämnes om alt detta, blott det betydelselösa >samlade» på titelbladet ock »samlade ock ordnade» i anmälan.
Samlare bruka annars, om de ej förfalla till kompilatörer, som vilja lura
folk med en lånad lärdom, med stor noggrannhet omtala, huru de gått
till väga för anställandet af samlingen; de bruka redogöra för hvad som
är deras ock hvad som är en annans. Sant är, att hr H. i anm.
upplyser oss om, att han upptecknat 5 sägner; men hvad del har han
tagit i de återstående 77? Har han »samlat» dem, i ordets vanliga
betydelse, så har han visserligen gjort det på ett eget sätt.
Hvad som då genast faller i ögonen är, att hr H. icke i anm.
nämnt, att han i Sverige offentliggjort en del af sägnerna, som här intagits. Jag förmodar näml., på grund af märket H H sid. 19 i Sverige, att det är hr H., som meddelat 12 svenska folk sägner (af
hvilka den om Katrineholm fått den felaktiga öfverskriften »Katrine-
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berg») samt tre lapska sagor (af hvilka hr H. här gjort fyra
sägner), som där finnas intagna.
Jag vill gifva några exempel på det sätt, hvarpå sägnerna »samlats», ock väljer Katrineholms herregård (s. 44-45) motsvarande
Sverig-e sid. 45. Hvad som, oaktadt anm. »upptecknad af frih. Djurklou», förmår mig att välja detta stycke äro orden: »vi begagna hännes
[d. v. s. gummans] egna ord, hvilka kanske äro för mycket omständliga,
men som just därigenom få sin naturfriska färg.» I början på gummans berättelse står: »dessa andar blefvo äfven genom de heliga
änglar' utkastade», hvartill gumman i Sverige anmärkt: »märkvärdigt är, att något liknande detta omtalas uti hinduernas
ved aböcker» — en anmärkning som i Svenska folksägner med skäl
uteslutits, enär den i en Smålandsgummas mun förefaller något olämplig. Längre ned läses: »Sålunda ha vi här på jorden jordandar, sjö
rå, bärgsrå, skogsrå eller älfvor, löfjerskor, som framtill äro dägeliga jungfrur, men baktill äro lika tomma baktråg, hvilka
[baktrågenn alla stå beskrifna i den gamla katekesen. Nu hände sig,
att på den dagen, då denna rensning värkstäldes i himmelen,
föllo tvänne andar ned på den bärghäll, där Katrineholms (Katrinehärgs) herrgårdsbyggning nu står. Inne i detta bärg ha dessa andar
ock deras afkomlingar (afkomma) sedan •haft sitt stadigvarande hemvist, ock hafva de en stor omsorg att få behålla denna sin bostad ostördt. Då de fordom haft det så ljust ock vackert i
himmelriket, ock nu måste nöja sig med en trång ock mörk
bärgshåla, så är det ej så mycket att undra på, att de vilja
ha åtminstone denna bostad i okvald besittning. Många hundra, ja tusen år bodde de där, ock fastän åskan stundom slog ihjäl några
af deras släkte, då de någon gång vågade sig utom bärget,
blefvo de ej ofredade af människor.» Båda gångerna säger likväl
samlaren, att han begagnat gummans egna ord! Ur Kinnaren i Lummelund' taga vi ett annat ex. I Folksägnerna (s. 62) läses: »Kinnaren,
som ej var »bange», men kanske också blygdes att ej stå vid sitt ord,
reste sig ur bädden, närmade sig dörren ock fattade den framsträkta
handen.» Denna punkt lyder hos SNSBOHM (s. 318) på ett något annat
sätt: »Kinnaren, en man bakom ordet, närmade sig genast handen ock
fattade i den.» Om Ebbe Skammelson står i Folksägnerna (s. 49),
att »han hoppade ur sadeln in i bröllopssalen», medan han i Sverige (s.
17) i stället hoppar ur sadeln ock störtar in i bröllopssalen. Ett annat
exempel är Forssa kyrka, hvarom sägnen är tagen ur VIDMARKS Beskrifning- af Helsingland. 1 .Folksägnerna betecknas Tatte som »en
mycket förnäm man», men enl. Vidmark lär han varit »jätte»; i intetdera fallet kunde han väl hålla sitt löfte »på riddersmannased». I Folksägnerna fästade Blacke ringen vid »manen» på hästen, hvilket väl skall
Spärrade ord beteckna läsarten i Sverige.
Men hvarför säger hr H. Kinnaren i Lummelund, då ju Kinnare är
gårdens namn ock Lummelund är socknen? Kinnaren hade varit nog.

exxij

SMÄRRE MEDDELANDEN.

vara något förnämare än att som i sägnen fästa den vid »hästsvansen».
Den bekanta inskriften på Stenen i grönan dal har följande utseende
i Folksägnerna: »När svenske män taga utländska seder», i Genom Sveriges bygder: »När svenske annamma ryska seder»; det senare väl riktigare. Det skulle vara lätt att fortsätta denna granskning än vidare. Jag
vill mellertid här blott ytterligare påpeka, att den älsta uppteckningen
af jättekvinnans sång i Helgonabacken (JENS WOLF, Encomion reg-ni
Dada, Kiöbenhaffn 1654) lyder: »Tig stille, sönnen min, i stred kommer Finn faderen din og skal gifve dig sol og maane at loge med
eller begge S. Lauritzes öyen», men att den bästa metriserade versen
förekommer i folkboken (Bäckström, Öfversigt, s. 56), där den lyder:
Tig stille, sönen min,
Finn kommer, fadren din,
sol, måne, S:t Lars öijen
han bringer dig i höijen.
En del af de sägner hr H. meddelar, äro visserligen blott ock bart aftrykta ur andra samlingar, men en stor mängd äro af hr II. omarbetade ock förändrade, dock så att man nästan punkt från punkt kan
jämföra ock uppfinna likheter. Mycket af det naturfriska hos andra
ursprungliga upptecknare har försvunnit ock ersatts med annat kram,
ett främmande ock vanställande smink har smetats öfver kinderna å
skogens, åkerns, sjöns ock bärgets barn. Naiviteten är försvunnen ock
kulturmänniskan tittar fram öfver alt.
Ty det är en konst, ock t. o. m. en svår konst, att berätta sagor
på folkets »naiva» sätt, ock det ligger sannerligen icke något föraktansvärdt i denna naivitet, hvilket Folksägnernas samlare, som är gammal
ock van vid folklif vet i många skilda delar, nog har insett. Det är
därför med en besynnerlig känsla man ser hr H. på några ställen uttala sig föraktligt om folket ock dess föreställningar. Redan i förordet
talar han med tydlig satirisk anstrykning om att berättelsen om en
historisk händelse, »uppfattad på folkets naiva sätt, öfvergått till hvad
den nu är — en folksägen», ock att en del myter, »med folkberättelsens lätthet att behandla sitt ämne, blifvit iklädda historisk dräkt.»
I Katrineholm (s. 44) råkas följande vändning: »Vi måste höra gummans berättelse från början, ock denna början begynner, liksom Miltons
sång, just vid tidens begynnelse.» I anm. till P in torp af r un (s. 218)
talas om att »våra okritiska sagoförtäljare helt lättvindigt» göra sina
derivationer. Ett större förakt kan man väl i ord ej ådagalägga för de
intressanta folketymologierna, som ock höra till det »naiva) hos folket.
Det är just detta naiva som utgör det naturfriska i folkets berättelse,
det är denna doft från ängen, denna svala vind från sjön, som åstadkommer detta egendomliga intryck vid läsandet af en berättelse i folkton; ock med noggrannhet hafva utmärkte förf, ock sagoberättare, t. ex.
AssJdaNsEN ock MOE, lagt sig vinn om att kvarhålla det.
Det första villkoret för att kunna väl berätta folkets sägner är
naturligtvis att göra det fult objektivt. Den minsta del af subjekti-
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vitet blir genast stötande ock skämmer intrycket af det hela. Ofta
ser man dock, att sagoförtäljare finna nöje i att upptaga i sina berättelser kvickheter af egen fabrik; de söka utbreda öfver hela framställningen en humoristisk dager, men humorn ligger vanligen i deras fantasi ock ej hos folket. Hr H. börjar redan på första sidan af
första sägnen: »Det är icke blott i Böhmens bärgstrakter man träffar
den romantiska figur, af hvilken Weber skapat sin oförgängliga tondikt.» I en tidningsartikel, skrifven af en kåsör, kunna dylika ord
gå i folk — ehuru sannerligen det ej finnes mycket romantiskt hos
den »nattman» sägnen behandlar — men i ett band f olksägn er är det
opassande. Ett sådant epitet som »den af oss alla kända lilla staden
Eksjö» (s. 37) kvarken har sagts eller kommer någonsin att sägas af
en bonde. S. 43: »Har den värde läsaren sett ett vattenfall, som heter
Stalpet? Det finnes eljest i det delvis pittoreska ock, om man vill
lyssna till folksägnerna, äfvenså romantiska Småland.» Dessa ord kunna
väl gå an i Sverige, men i vår samling folksägner äro de obehöfliga, liksom de förut anförda orden om Miltons sång. Uttryck som
dessa (s. 52): »Johan kastade grimman på ryggen ock gick, under
det han hvisslade den nyaste kärlekstrallen, till hagen» tala
om något som kanske förekommer hos Stockholmssprätten, men" ej hos en
småländsk bonddräng. De tre första trykta styckena af Urkon (s.
114) kunde saklöst vara borta; likaså första punkten i Digerdöden
(s. 176), första stycket i Vättekräken, Vätteboden, i De första
människorna o. s. v. »Ungefär som med sagofogeln Phoenix, hvilken
endast finnes i inbillningens värld, läror det förhålla sig med runinskrif»Man känner sig beklämd,
ten på stenen i grön an dal» (s. 187).
då man ser denna byggnad med igenspikade fönster. Man anar, att detta
»slutna» allvar i byggningens uppsyn har någon orsak» (s. 43-4). »Om
detta bruk [att offra i Skurugata källa] ännu fortfar, är ej bekant 1).
Upplysningen stiger, påstås det, ock alla egendomliga bruk ock seder
skola snart höra till traditionens område. För några tiotal af år sedan
var det icke så; då kunde man, efter kvad gamla gubbar ock gummor
berätta, ha nöjet att både se ock tala vid trollen för att ej nämna
kyrkgrimmen, gloson m. fl. aktningsvärda storheter i spökvärlden»
(s. 33). »Nu är det så bestäldt i jättevärlden, att jättens namn är det
viktigaste i jättepolitikens hemligheter» (s. 12). Rättvisligen måste erkännas, att det första häftet (s. 1-45) är rikligast försedt med dylika
kuriosa.
Det andra villkoret för att kunna väl berätta folkets sägner, är att
berätta dem enkelt folkligt. Det är als icke frågan om att hålla
någon medelväg mellan folkets sätt att berätta ock en blaserad stadsbos
bruk att lägga sina ord; nej, det bör ock måste vara svenska folkets
sägner, det bör vara folkets ord, enkla satsfogningar ock naturliga ordvändningar. Uti de Folksägner, hvarom här är fråga, råkar man exem1) Jag kan upplysa, att bruket ännu fortfar ock att anm. i så fall är
olämplig.
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pelvis: »Enligt de enfaldiges förmenande» (s. 8); vidare: »Det var en
kulen höstkväll. Stormen jagade molnen öfver fästet, ock halfmånen
kastade mellan brustna skyar ett matt sken öfver näjden. Det dröjde
icke många ögonblick, förr än man i det osäkra månskenet såg något
lefvande med ytterlig hastighet skymta förbi kanten af en skogsdunge»
(s. 8); eller det berättas, »att de stundom aflossat salvor där nere, hvilket
in i hjärtrötterna förskrämt de i bärget boende trollen. Det är sålunda
tvifvelaktigt, huru vida dessa ens i Skurugata nu mer ha någon trefnad»
(s. 33). »Han lät dalerstycket falla på krogdisken ock fick sig ett rus,
ett rus som värkligen kom honom att glömma sitt döda barn, sin hustru, sig själf, himmel ock helvete, alt» (e. 34). »Brödet var slut;
ingen hjälpsam människa fans i närheten, ock hungersnöden satt redan
som gäst i den förfallna stugan, hotande den gamla med bistra ögonkast» (s. 38). »Han såg forskande på hänne med ett ödmjukt ock bedjande uttryck i sina ögon» (s. 46). »Samlande sina sista krafter, kröp
han ur sängen, smög sig med vacklande steg ut i marken ock gömde
sin skatt» (s. 89) »Men alltid sjunker hon till baka, gäckande snikenheten ock den nya tidens vanmakt» (s. 136).
Ock sådana ord- ock satsbindningar skulle finnas i svenska folksägner, »dessa kortfattade ock enkla, alltid underhållande ock roande
berättelser, som äro så väl egnade att karakteri sa det svenska
f o lkl y nn et»I (ur anmälan). Man är emellanåt frestad att fråga, om
»samlaren» ock »ordnaren» af dessa folksägner är »en bland vårt lands
främste kännare på detta område.» Ty värr är herr Hofberg ej den
ende, som i detta afseende syndar, ock man kan blott förebrå honom,
att han följer strömmen. En renässans synes dock vara i görningen
ock går med stora steg framåt.
Såsom slutomdöme om hr H:s arbete i hvad angår språket tillåter
jag mig meddela följande ur ett bref till mig från en för vår folklitteratur
varmt intresserad vän: »Man måste för uppteckning af folklitteratur
fordra, att språket sluter sig till innehållet. Jag menar naturligtvis
icke, att det skulle vara nödigt att använda folkmål. Men språket i
dessa sägner är snarast stadsbons, som grinar öfver den dumma allmogen. Detta är ur social, vetenskaplig ock konstnärlig synpunkt lika
förkastligt. Något borde göras för att däri åstadkomma bättring.»
Vi komma nu till den del af arbetet, som bär titeln »Anmärkningar.» Om planen för denna afdelning yttras i förordet: »i stället [för
att sammanföra alt] har jag låtit hvarje sägen åtföljas af historiska ock
etnografiska noter, ock i dem har jag anmärkt, när en sägen förekommer i olika orter.» Så önskvärdt det i många afseenden, ock
icke minst för kommande forskare, hade varit, om detta hade skett, så
mycket måste man beklaga, att hr H., med eller utan beräkning, alldeles ej brytt sig om att fullfölja detta mål. Knapt vid en enda sägen
har han anfört, hvar de likartade sägnerna förefinnas, ock synonymer
saknas vid ett stort antal af de meddelade. »Utan tvifvel hade boken
vunnit i inre värde», om hr H. hållit förordets löfte.
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För att undvika en alt för stor ock vid en recension obehöflig vidlyftighet, vill jag här använda endast den litteratur, som hr H. citerar.
Den är ej stor, men några af hr H. omnämda böcker finnas ändock ej
på Lunds universitetsbibliotek; de höra dock, som jag tror, till de mindre viktiga. Jag utlemnar alla jämförelser med grannlandens litteratur.
Vid Stompepilt borde väl HYLTEN-CAVALLIUS, Viii-end och Vii-dame
I, 38-40 omnämts, enär både berättelsen ock anmärkningen synas vara
hämtade därifrån.
Vid en så intressant sägen som Jätten Finn hade varit önskligt,
att alla synonymer omtalats; så har ej skett, utan hr H. har användt
det bekväma »o. s. v.» Likartade sägner finnas om Kil, Hardemo ock
Hammar i Närike (se Hofberg, Nerikes gamla minnen s. 138, 234 o.
anm.), ock ämnet är behandladt i en folkbok (se BÄCKSTRÖM, Öfversigt af
svenska folk-litteraturen s. 56.1)
Första hälften af anm. till Herrskapet på Ugerup är ordagrant
återgifven ur Sverige, s. 18 anm. Andra hälften omtalar, utan citering,
en synonym sägen från Östergötland; likartade med denna omnämnas i
Runa 1844, s. 63-4 ock hos Hylten Cav. I, 35 (jf. Sverige s. 87),
båda från Skåne.
Spöket vid Fjälkinge: jfr en sägen från Värend (Hylten-Cav.
I, 475).
Förf, säger, att sägner om giftermål mellan älfjungfrur ock människor ej äro ovanliga i Sverge, ock anför såsom synonym till J ungfrun i svanhamn en småländsk sägen. I Småland äro dock sådana
giftermål — d. v. s. berättelserna om dem — rätt ovanliga. Oftare
hör man omtalas äkta förbund mellan en man ock maran, ett kvinnligt väsen, som äfven har förmågan att tränga in genom kvisthål o. d.
på väggen. En alldeles lika sägen med den, som hr H. omtalar, finnes
hos Hylten-Cav. I, 350-1 ock MAY, Ydre härad I, 81-2.
Hufvudmotivet i sägnen om Riddaren på Elleh olm förefinnes i
en massa varianter från alla delar af landet. Det bildar ju ock en del
af innehållet i Lapphofärden (s. 189). Att något i sägnen skulle
påminna om Sören Norrby, såsom hr H. vill, är högst osannolikt.
Anm. till Ketti I Runsko synes ordagrant vara aftrykt ur Hofbergs Genom Sveriges bygder (s. 222-3), som dock ej är citerad.
Det hade förtjänat omnämnas, att äfven på ett annat ställe i Småland,
Alsheda, finnes en Kettil Runske, som med sin runkafvel öfvervinner
Oden själf (se Hylten-Cav. II, tillägg s. VII—VIII).
Varianter till förra sägnen ona So åsaf run finnas från Skåne
(Runa 1842, 1:a h., s. 42) ock från Dalarne (Runa 1844, s. 104).
Den märkliga sägnen om jättinna:n, som tog »barnen» i sitt förkläde ock bar dem till Jätten Puke, hade varit värd en fullständig
1) Det förtjänar måhända nämnas, att jag upptecknat samma sägen i Småland om den gamla kyrkan i Nässjö, som i likhet med Trondhjems ock Hardemo kyrkor uppbygts af en Skalle, ock om Lemnhult, där byggmästaren
heter Finn eller enl. en annan uppteckning, Vippekull (jfr WIESELGREN, Ny
Små!. beskr. III, 224).
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behandling; den förekommer t. ex. i Dalarne, Norrland, Södermanland
(se Runa 1844, s. 105), ock sägnen från Dal är äfven meddelad i Runa,
4:e h. (1843) s. 40.
En del af sägnen om Katrineholms herregård bildar en afdelning af sägnen om Fröken på Hellerup (s. 68-70). Varianter
förekomma t. ex. på Gottland i den märkliga berättelse, som Snöbohm
lemnar (324-5), ock i en folkbok (Bäckström, Öfversigt s; 60) behandlas samma ämne.
Den försvunne drängen är en märkvärdig sägen om bärgtagning. Som bekant finnas dock andra af mera vanlig, fast ej så originell prägel öfver alt i Sverge. En egendomlig historia meddelas från
Uppland af &isms (s. 266).
En förtjänst hos De tio tjänsteandarne synes vara, att denna
»folksaga» (som hr H. uttrycker sig, ehuru hon fått plats i svenska
folksägner), blifvit i Familj-journalen romantiskt behandlad. En
undersökning om huru många poeter, som i en inspirationslös stund
behandlat sägner, kan ej vara af något intresse för vetenskapen. Annars
skulle man ju behöfva gå så långt som till att nämna, att »skaldekonungen»
Ahlstrand poetiserat en sägen om Klara kloster ock »ynglingen» Chronvall den polske juden i trumman! För öfrigt är ju denna »saga» både
trykt ock bekant, förrän fru D. K. meddelat hr H. densamma.
»Bron öfver Kalmarsund är i sina hufvuddrag meddelad i
Ahlqvist» etc., säger hr H.; men det är tvärtom hr H. som i hufvuddrag meddelat AHLQvisTs goda berättelse därom. Varianter förekomma
t. ex. från Västbo i Småland (Allvin s. 141 ock HyMn-Cav. II, 36),
från Värmland (Fernow s. 137), från Dal (Runa, 4 h., s. 31).
Till alla sägnerna om Fröken på Hellerup finnas varianter på
många ställen. Till Jättemön i Boråserödsbärget finnas motsvarigheter från Bohuslän (Ödman s. 78-9), från Östergötland (Rääf
1,55) ock från Småland (Hylten.Cav. 1,31). Sägnen om Glosheds
altare »omtalas redan» af Ödman (s. 153-4), ock HOLMBERG, Bohuslän (111,185) är ej citerad. En variant förekommer i Skåne (HylUnCav. 1,36). H åldehatten är upptecknad af Holmberg (II,101-2).
Om Guld vaggan säger hr H. i Genom Sverges bygder s. 206, att han
begagnat Holmbergs uppteckning (se Holmberg III, 15-16), men här
förtiger han det. Kock dog 1738 enl. Holmberg, ej 1733. Mylingen
(som i norra Småland har det egendomliga namnet stickebackabli (g)are) är omständligt behandlad af Rääf (I, 85 —90), ock HyMnCav. meddelar en sägen I, s. 478, en annan II, tillägg s. L (ej s. I).
Hos Ödman s. 365 förekommer intet, som kan hafva afseende på
sägnen om Rane ock H ulta; men namnet Raneborg är däremot visserligen nämdt en gång. Sägnen återfinnes hos Ödman s. 278 ock
Holmberg II, 187-8.
Den vackra sägnen om Riddarn e i Ållebärg har sin motsvarighet i Holger Danske (ock i Småland har jag upptecknat samma sägen
om Karl den tolfte). Temat förekommer i folkvisor. Enligt anm. till
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Grefvinnan på Höjentorp synes Hin Onde vara en »halft historisk»
personlighet, hvilket ju kan vara rätt bra att veta. Skalundajätten
umbär all variantförteckning oaktadt han förekommer på många ställen,
t. ex. Skåne (Bäckström, Öfversigt
'
s. 56) Småland (Hylten-Cav. II,
34-5), Bohuslän (Ödman s. 183-4), Dal (Runa, 4 h., s. 30, 37, 41).
En variant till Skatten i Säbybäcken är att finna hos Rädf (I, 78).
1 anm. till Tomten heter det: »i själfva värket äro de [torntarne] ingenting mer eller mindre än ett arf från den klassiska forntiden» — en descendensteori som väl kan anses höra till »sagan». Huruvida de färöiske »niägriusar» ock ännu mer de tyska »kobolde» hafva
samma funktioner som våra svenska tomter, är måhända tvifvel underkastadt. Men hvarför har hr H. ej anfört den lille treflige danske
»nissen, tomtenissen»? Ehuru sägnen tydligen är tagen ur Rääf (I,
71-3), är denne ej omnämd, ej heller är sagdt, att Holmberg (I, 250-1)
ock en folkbok (Bäckström, s. 59) omtala varianter.
Kisse i Norrhult synes vara omarbetad efter Rääf (I, 55-7).
Samme man har (I, 55) uttydt hela sagan om Urkon, men hr H. har
blott skrifvit af en del, hvarvid hr II. låtit hon referera sig till urkon,
inedan Rääf använder hon hänsyftande på sagan; följden är, att hr H.
synes betrakta en konungs ihjälstångande af en ko som ett slags kosmogoni. Trollskorna synas vara lånade af Rääf (I, 97-98).
Skogsrået ock sjörået är afskrifvet ur Sverige (s. 357) ock
står i släkt med uppteckningen i Runa (4 h.., s. 29). De inom citationstecken inneslutna orden äro felaktigt citerade ur Hylten-Cav. (I,
278 o. 24p)! Sägnen om Bärgaköket är märklig, i det hon är tagen
ur Runa (4 h., s. 30)) Kvick i jord är antecknad i Runa (4 Ii., e.
26); varianter finnas från Bleking (Hylten-Cav. I, 268) ock från Småland (Hylten-Cav. I, 289 o. 341).
Hvarken Fernow (s. 310 o. 345) eller Genom Sveriges bygder (s.
99 o. 105) äro citerade vid Edsholms- ock Saxholmssägnerna. Den
artige kolaren finnes ock från Dalarne (Runa, 1844, s. 73). Holmberg (II, 192) anför en variant till Skördehjälpen (fullständigast ock
naturtrognast är DJURKLOUS uppt. från Västergötland (Nu 1875 s. 185).
De tre första sägnerna från Närike äro hämtade ur Nerikes gamla
minnen. Vid dessa, liksom vid de båda följ., finnas inga jämförelser af
hr H. 2
Sägnen om Horsgöken finnas i Runa 3 h. (1843), s. 14--15.
Kol arenisse, ordagrant återgifven ur Sverige (s. 138-9), har en
del likheter med sägner från Östergötland (Rääf I, 69) ock Småland
(Hylteu-Cav. I, 280-1). Bolstre borg, upptecknad i Runa, 2 h.
Att trollgods förvandlas i ormar, förekommer i sägner från andra orter.
Se t. ex. SUNDBLAD, Gömda blad s. 333. [Senare tillägg.]
Hr H. har, här (s. 135 not 1) liksom i Nerikes gamla minnen satt try
torp= de tre torpen. Enl. Schlyters glossarium betyder torp i fsv. enstaka gård, liten by, hvarur sedan den nuvarande betydelsen uppkommit;
det är väl troligt, att try torp är= de tre gårdarne.
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(ej 1 h.), har en variant hos Fernow (s. 349-50). B ortbytingen ,
ur Sverige (s. 356-7), företer stora likheter, med Snöbohms berättelse;
en folkbok (Bäckström s. 59-60) behandlar samma ämne. Sjön Gullringen har varianter hos Fernow (s. 293) ock Holmberg (II, 179).
Med »österländsk» saga förstå vi väl sägner eller sagor från Asien, ej
från Grekland. Trollträdgårdar finnas ock i Småland (Genom
Sveriges bygder s. 228), samt på ett annat ställe i Södermanland än
det hr H. nämt (Runa, 3 h., s. 27).
Herr Melker »omtalas redan» af Salvius (s. 249-50). L aggagubben har varianter i Värmland (Fernow s. 149 anm.), i Östergötland (Rääf I, 53) ock på Dal (Runa 1844, s. 88). Varianter till Forskarlen finnas t. ex. hos Rääf (I, 60), i Dalarne (Runa 1844, s. 76),
från Bohuslän (Ödman s. 80) ock från Småland (Hylgn-Cav. I, 259). De
inom citationstecken stälda orden äro icke alldeles riktigt citerade ur
HyMn-Cav. (I, 259). Hvilken isländsk saga B ölsbj örn är lamning
af, borde man ha fått veta.
Vid Digerdöden hade Rääf (I, 99) bort nämnas; Fernow (s. 242)
har en variant. Kyrkklockan i Själevad har variant från Skåne (Sjöborg I, 112) ock Ydre (Rääf I, 79). Om Starka d ock Bale säger hr H.:
»efter äldre öfverlemningar, jämförda med en uppteckning af D. Åslund.»
Enligt meddelande af kand. Nordlander är detta felaktigt; äldre uppteckningar finnas ej, om man undantager Runa (1842,s. 16), dit ock Åslund
hänvisar. Åslund har vidare St arkotter ock Bahl. Starkotter omtalas i Hervarar-saga (Verelii ed., Upsala 1672). Hr H:s uppgift om
Balbo i Borgsjö socken är oriktig. Kand. Nordlander har upptecknat
denna sägen, ock Starkotters kamrat uppgafs då heta Bol i B olb y ,
hvilket är rimligare, då i socknen finnes en by som heter B oltj ärn.
En i alla delar sammanstämmande berättelse om en L apph of ärd
finnes från Dalarne (HylNn-Cav. I, s. LIV—V). De fyra sista sägnerna äro ordagrant afskrifna ur Sverige.
Af dessa kortfattade notiser, som lätteligen kunnat mångfaldigas,
om man användt nyare litteratur, kan man finna, huru mycket boken
brister i afseende på den komparativa behandlingen. Ett »nationelt» värk
bör ingalunda vara ett hast- eller lappvärk, ock denna afdelning af
boken tadvar en grundlig bearbetning.
Oaktadt de brister som finnas, kunna dock alla folklitteraturens
vänner vara hr H. tacksamma för hans goda idé. I en kommande
upplaga, om boken upplefver en sådan, bör mycket förbättras ock
ändras för att få arbetet i vetenskapligt hänseende bättre, i språkligt
afseende folkligare ock i alla afseenden mera »n ati on elt».
Lund den 17 februari 1883.
AXEL RAMM.
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Efterskrift.
Sedan förestående skrefs, har HERMAN HOFBERG slutat sin bana;
den 28 april 1883 ändade han sitt värksamma lif, som under olika
sysselsättningar dock med förkärlek egnats åt studier af folktraditioner
ock folklif. Född den 11 juni 1823, blef han vid 20 års ålder student
ock aflade 1849 med.-fil. kandidatexamen, hvarefter han länge tjänstgjorde
som t. f. provinsialläkare. År 1874 ingick han som e. o. amanuens
vid statens historiska museum ock blef, efter att 1877 hafva promoverats till doktor vid universitetet i Jena, 1880 förordnad till föreståndare för lifrustkammaren.
Såsom författare har Hofberg varit ganska produktiv. De skrifter,
som kunna intressera oss, äro följande: Allmogeord i vestra Nerikes
bygdemål (Örebro 1861), en ganska duglig ock redbar ordlista; Edsbergs
socken (Örebro 1863), en »historisk ock antikvarisk beskrifning» som
sedan fullständigt uppgick i hr H:s mest bekanta ock synnerligen förtjänstfulla arbete: Nerikes gamla minnen (Örebro 1868). Hans Skildringar ur svenska folk4fvet (1879) ock Några drag ur det forna
skogsbygg-arlifvet i Halland (1881) äro äfven rätt läsvärda.
Dessutom har han strött omkring sig uppsatser, sagor, sägner o. s.
v., hvilkas uppräknande skulle taga lång tid; särskildt synes i Sverige,
som jag så ofta citerat, ligga själfva grunden till hans senaste ock sista
arbete, det som ofvan anmälts.
Att utförligt skildra Hofbergs värksamhet ock betydelse, kan ej
här vara på sin plats. Så mycket torde dock böra sägas, att dr Hofberg alltid skall hågkomrnas som den varmhjärtade folkvännen, mannen
med ifver för ock kärlek till folkstudier. Hela hans skriftställeri bär
denna prägel framför alt. Hans svaghet var ett jäktande efter nytt,
en feberaktig oro, som ej tillät honom fullständigt genomföra
en enda plan. Hvad isynnerhet beträffar hans sista arbete, folksägnerna,
äro dess brister lätt förklarliga: julen var nära ock arbetet måste gå
undan. Detta skönjes mest vid sista afdelningen, byars svaghet dr H.
helt vist själf insåg ock i en framtid skulle hafva botat. Den som
vågar sig gå fram ock sönderbryta isen, han har möda, blir våtskodd
ock tar tör hända skada, säger gamle Tuneld; men sedan kommer i hans
spår en annan trygt ock lugnt. Ock det skall alltid blifvti dr H:s förtjänst, att han varit den förste som i vidsträktare mån sökt samla ock
kornparatift behandla folksägnen; ock så till vida är hans sista arbete
ett värdigt minnesmärke öfver hans döda mull.
Lund den 6 juni 1883.
A. R.
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Svenska folket i helg och söken, i krig och i fred,
hemma och ute eller ett tusen år af svenska bildningens
och sedernas historia af AUGUST STRINDBERG. Med illustra-

tioner af Carl Larsson m. fl. Sthm, 11881-821. C. E. Fritze's k.
hofbokh. 1, 3 bl. + 500s. inneh.; II, 2 bl. + 480 s. 8:o. Pris i
hh. 20 kr.

I detta arbete hafva vi för oss ett försök till svensk kulturhistoria,
hvilket förf., åtminstone att dömma efter anmälan, besynnerligt nog tror
vara det första. Detta förbiseende af andra kulturhistoriska arbeten
sträcker sig ty värr äfven till texten, där förf. tyckes sätta en ära i att
ej tillgodogöra sig tidigare samvetsgranna forskningar. Ock äfven där
det är andras resultat, förf, anför, låter han dem gå under sitt namn.
Att anföra källor bryr sig förf, naturligtvis högst sällan om. Han
skulle ju därigenom ha gjort det lättare för läsaren att kontrollera hans
uppgifter, ock kontroll är just hvad hans arbete ej tål vid. Att i sluterinran uppräkna åtskilliga arkiv i Stockholm kan ej anses vara tillfyllesgörande. Förf. tyckes ha glömt, att det är fler än han, som »icke
lida af det att tro på, hvad de icke själfva sett», att tviflet är så stort
i våra dagar, så att ej ens en STRINDBERGS auktoritet förmår nedtysta
det, till ock med ej när han i st. f. bevis för sina åsikter mot sina
motståndare slungar sina något naivt klingande beskyllningar för »akademisk halfbildning», »doktrin», »okynne» m. m. Ett dylikt sätt att bemöta kritik är så långt ifrån att bevisa styrka, att det tvärt om just
Xr tecken till en ytterligt stor svaghet.
Genast inledningen är kännetecknande för hela värket. Då de där
lippstälda teorierna just närmast beröra området för denna tidskrifts
värksamhet ock dessutom i det följande flerstädes återvända, vill jag
något närmare ingå på dem. Man finner där hypoteser om folkdräkterna, folkvisan ock stamskillnad.
Vända vi oss först till folkvisan, så vet man ej rätt, livad man
skall tro om förf:s ärlighet, då han tyckes vilja inbilla värden, att åsikter,
hvilka redan till följd af GRUNDTVIGS, BERGSTRÖMS ni. fl. värdefulla undersökningar äro allmänt antagna, äro hans egna nya fynd. Eller hvad menar
han eljes med sitt »härmed vill jag hafva förnekat» s. 11, »af detta
sista vill jag hafva påstått» s. 12, o. s. v.? Jfr äfven s. 254 if. samt
s. 268! Man kan värkligen frestas att tro, det förf. »sväfvar i lyckligaste okunnighet» t. ex. om den Bergström-Höijerska upplagan af den
Geijer-Afzeliska folkvissamlingen. Att detta ej är fallet, framgår emellertid af åtskilligt. Jfr t. ex. s. 10, där Dufvans sång på liljekvist
säges vara diktad »af en katolsk andlig från medeltiden, som stod högt
i bildning» med Bergströms anm. s. 251, där den säges hänvisa »på en
bildad diktare», »en katolsk andlig från medeltiden». På samma sida
användes samma uppteckning af den holländska motsvarigheten till
Resan till österlandet, som Bergström har s. 341. S. 11 anföres
resultatet af B:s undersökning om författaren till Elisif nunna i Ris-
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bärga kloster. Flyktig tyckes emellertid bekantskapen vara, efter
som förf. s. 11 ej synes känna, att redan samlingens första utgifvare
angåfvo CAREL1US såsom författare till Hön sgurnmans visa. S. 10
göres sancta Catharina af Alexandria till ett sicilianskt helgon, ock s.
480 göres visan om Hertig Magnus ock hafsfrun till samtida med
visan om Kon. Gustaf I ock dalkarlarne i trots af Bergströms
anm. s. 327. Hvem som påstått, att Engelbrektsvisan skulle vara »författad af någon vedhuggare från Dalarne», är mig alldeles obekant.
Sedan förf. så sökt inbilla läsaren, att de med hafs ock slarf ur
andras arbeten sammanplockade notiserna äro resultaten af hans egna
djupa forskningar, drar han ur dem den slutsatsen, att »folket, arbetaren»
öfver hufvud ej kan »uppfinna» något. Ock hvad man af ett populärt
hållet arbete, som det föreliggande ju skall vara, kan ha rätt att fordra,
nämligen uppvisandet, hvarför folkvisan i trots af sin ursprungligen utländska natur dock kan anses såsom uttryck för svenska folkets andliga
Catharina
utveckling, det söker man förgäfves. När munklegendens
så småningom omgestaltats till den friska, hjärtevinnande bild, vår
Liten Karin i sin kyska oskuld ock sin fasta handlingskraft företer,
så är det just folkanden som här varit värksam. Ock Där hvarje visa
så till ord som melodi oupphörligt växlar, så är det just i de olika variationerna folklynnets skiftningar efter tid ock ort afspegla sig. Våra
folkvisor kunna altså, om än utländska till sin upprinnelse, i den form
i hvilken de upptecknats, med full rätt betraktas såsom vårt folks andliga egendom.
Liknande är förhållandet med folkdräkterna, hvarför jag ej behöfver
närmare gå in på dem. Emellertid är uppvisandet af en viss likhet
mellan tvänne dråkter ej alltid det samma som bevis för deras gemensamma ursprung; likheten kan vara tillfällig. Men bevis är en sak,
hvarmed förf. aldrig besvärar sig. Man skall tro honom på hans ord,
eljes är man slaf under doktrinen, den akademiska halfbildningen o. s. v.
Genom »ganska mödosamt arbete» har förf. frestats tro, att det
svenska folket består af »en hel mängd små stammar». Att så är förhållandet, bevisas af marknadsslagsmål o. dyl., af att under medeltiden
ock nyare tiden tyskar, danskar, finnar, valloner, muhamedaner ock
buddaister(!) bosatt sig i Sverge, samt däraf att ALMQVIST i sin språklära upptagit tio olika dialektlistor. Hur pass tillförlitliga ock hur litet
bevisande dylika fragmentariska listor äro, därom vet förf. intet. Det
skall helt säkert glädja hr S., som ej tyckes ha ens en aflägsen aning
om språkutveckling ock dialektsplittring, att höra, det Dämda tiotal utan
svårighet kan tiodubblas — då måtte väl hypotesen om stamskillnad
vara riktigt säker! Hvad förf, menar med olika stammar, får man
visserligen ej veta; men tämligen skarpt begränsade ock Bins emellan
betydligt olika enheter måtte det vara, alldenstund de jämföras med
»djur af vissa olika arter», ock sådana olika stammar lär det finnas lika
många i Sverge som härader, åtminstone i Skåne, se s. 14.
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Vidare bevis för stamskillnad hämtar förf, ur den på sociala förhållanden beroende olikheten mellan stads- ock landslag samt ur olikheten
mellan landskapens skatteföremål, fast han själf tyckes finna, att denna
blott är en följd af olika naturförhållanden.
I en punkt öfverensstärnmer rec. fullkomligt med förf., nämligen i
uttalandet på s. 15, att resultaten af förf:s på de följande sidorna angifna »etnografiska experiment» »icke bl if vit fult tillfredsställande». Dylika »experiment» kunna vara af värde, om de företagas i
mängd ock utföras med noggrannhet. Men ett enstaka såsom förf:s har
naturligtvis ej den ringaste betydelse, ock att det genom de oriktiga
uppgifterna lemnar ett nytt talande bevis för förf:s slarf, hjälper ej
upp saken.
Samma slarf som i inledningen har jag ock funnit öfver alt i
själfva arbetet, där jag varit i tillfälle att kontrollera det samma, hvadan
man naturligtvis antar, att äfven de delar, som undandraga sig ens
kontroll, äro utarbetade på samma sätt. Jag kan ej bär ingå i någon
detaljgranskning, därtill saknas utrymme, jag vill blott anföra ett ock
annat, som genast faller i ögonen.
Den naiva uppfattningen om runornas uppkomst s. 43 kan såsom
en gengångare från vetenskapens späda barndomstid bereda ett rätt godt
löje, likaså upptäkten af Vulfilas gotiska bibel i Ansgarius' ock Witmars
bokförråd s. 25. II, s. 172 säger förf, sig bli bevisen för runteorin
skyldig till en snar framtid; de böra bli intressanta — om de blifva
synliga.
Om medeltiden eller tiden »från kristendomens förkunnande omkring
830 till lutherska lärans införande omkring 1530», altså en tidrymd af
sju h min dra år, får läsaren den föreställning, att den måste i alt ha
varit sig bra lik från början till slut. Högst sällan talas nämligen om
någon olikhet under århundradena, utan bilder från periodens sista tid
få nästan ständigt tjäna som typiska för hela tidehvarfvet. Är det att
skrifva en historia om »folkets andliga utveckling»? Först af nyare
tiden anses underafdelningar nödvändiga, hvarvid århundradet får tjäna
som enhet.
S. 243 skrifves »på annans plats» i st. f. »på åldermannens plats»,
hvarigenom ett för gilleväsendet egendomligt drag utplånas. Samma
plikt, som s 439 angifves till 140 kronor, upptages på följande sida
till »140 mark (omkring 200 kronor)».
Äfven till själfva formen sträcker sig slarfvet. Man förvånas i
sanning, att en Strindbergs penna kan tillåta sig sådana bockar som I,
S. 497: »hvarför de [småländingarne] blefvo missnöjde ock sedan vid
passande tillfälle bröto ut»; II, s. 203: »kvinnfolken gå där sällan ifrån
väfstolen, utan lämnar mannen merendels omsorg om ladugården»; II, s.
208: »potates odlades — — mellan klipporna, dit mylla var och där
trifdes de väl», in. m. dyl.
Arbetets sista tredjedel är i allmänhet skrifven med betydligt mera
sans ock måtta än det föregående, ock tyckes förf. här röra sig på
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något säkrare mark. Emellertid har förf, här funnit, det han för utrymmets skull måste inskränka sig till ett blott• »utkast» till svensk
kulturhistoria. Han behandlar därför alt mera i stort ock skildrar icke
»lifvet i det lilla, det obemärkta», hvarför han också högst sällan kommer
in på det område, som denna tidskrift behandlar. Jag kan därför förbigå denna del ock vill endast påpeka, att äfven här åtskilliga besynnerliga
påståenden förekomma, t. ex. II, s. 407: »Rydqvists Svenska språkets
lagar ha utöfvat ett ofantligt inflytande på svenskans framtida utveckling». Nog har nämda arbete varit ock är fortfarande af stor vikt för
svenska språkets studium, men knappast kan väl ens riksspråket säges
ha mottagit några varaktiga intryck af det samma, mycket mindre
»svenskan» i dess helhet, ock allra minst kan framtidens svenska
red an n u ha varit utsatt för något inflytande från RYDQVIST.
Det vore önskligt, att förf. för framtiden uteslutande egnade sig
åt det yrke, däri han är en erkänd mästare. »Skomakare, blif vid din
läst» gäller ej minst för skalden, ock fantasiens man torde vara den
minst lämpliga historieforskaren.
0. H.

Gammaldags bruk. Bulturbilder från Vestergötand, tecknade af JOHANNES SUNDBLAD. Göteborg 1881. Torsten Hedlunds förlag. 266 s. 8:o. Pris 1 kr. 50 öre.
Det i senare tider, hufvudsakligen genom fornminnesföreningarne
ock landsmålsföreningarne vid våra universitet, till kraftigt lif väkta
intresset för våra folkmål ock vårt folks lif har alstrat en litteratur,
som redan vuxit ut till rätt betydlig storlek. Från Skåne, Halland,
Blekinge ock flere andra delar af vårt land förefinnas vackra samlingar
af folksagor, visor, folklifsbilder o. d., ock här ha vi nu från Västergötland ett arbete, som företrädesvis sysselsätter sig med folkets lif. Västergötlands gamla bygd med sin stora utsträckning ock sina i många afseenden säregna förhållanden erbjuder ett rikt fält för arbeten i samma
väg som detta. De bilder af kulturen i Västergötland, som bjudas oss
i Gammaldags bruk, äro tagna från de senare årtiondena ock äro så
pass mycket utförda, att man genom dem väl kan bilda sig ett begrepp
om västgötafolkets karaktär ock lif.
I början af företalet till boken säger förf., att hans arbete »ej har
andra anspråk än att vara trogna bilder af de tider ock de folkklasser,
det velat skildra». Dessa anspråk äro ej så ringa. Det är en ingalunda
lätt sak att i skildringar som denna vara fult sann. Begäret att komma
med något nytt ock framför alt något »roligt ock intressant» leder ofta
dylika arbetens författare bort från sanningens väg ock förmår dem att
släppa fantasien lös ock därigenom framkalla vrångbilder i stället för
trogna afbilder. Men till hr S:s beröm måste sägas, att han städse
tyckes bemöda sig om att utan något slags diktens hölje framställa,
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hvad han sett ock hört. Han går i sin ärlighet kanske något för långt,
hafva vi hört personer yttra, då han, för att taga ett exempel, vid
skildringen af de gamla lärareoriginalen i Skara utsätter hela deras namn,
oaktadt ännu många af deras allra närmaste anhöriga äro i lifvet. Men
då man tager i betraktande den pietet, som förf, visar, då han talar om
sina gamla lärare, ock då man ingenstädes finner något försök till förlöjligande, tyckes oss däri intet skäl till anstöt ligga.
Vi vilja här först Imma en kort öfversikt af arbetets innehåll.
Efter en liflig ock trogen skildring af ett gammaldags komministersboställe, dess tarfliga inredning, dess invånares enkla ock folkliga lefnadssätt ock efter att i sammanhang med uppvisandet af prostens ställning
till sin församling hafva omuämt åtskilliga egendomliga plägseder vid
barndop ock begrafuingar öfvergår förf. till »Djäknelif i Skara». För
den som genomgått Skara skola, är det mesta af denna afdelnings innehåll åt minstone genom hörsägner bekant. De många egendomligheterna
vid detta gamla lärovärk förtjäna väl att bevaras från glömskan. Förf.
kunde mellertid gärna afstått från de små utfallen mot nutidens skolynglingar. De hafva en anstrykning af bitterhet, förråda någon svårighet att följa med sin tid ock äro ej fult rättvisa. Utan skada för
arbetet hade de kunnat vara borta.
I »Bondbröllop» lemnas en rätt klar allmänbild af den viktigaste
bland bondens alla familjefester. Vi se där, hvilken ståt ock hvilket
öfverflöd västgötabonden vid bröllopen visade. Ingen kostnad skyddes,
för att »vänner ock känningar» skulle se, att huset förmådde något, ock
för att bröllopet en längre tid skulle utgöra socknens ock möjligen
grannsocknarnes samtalsämne. Vid intet tillfälle framlyser mer än just
vid bröllopen västgötaallmogens stora benägenhet att skryta ock »slå på
stort», äfven om tillgångarne äro små. Skildringen af ett riktigt »stor
bröllop», såsom det förr tillgick — sällan eller aldrig nu — är ganska uttömmande. Den som tijälf öfvervarit ett sådant, måste erkänna, att
livad som här berättats, är fult naturtroget. Författarens goda iakttagelseförmåga visar sig här fördelaktigt. Den detaljrika beskrifningen
af bröllopsbonaden, brudens ock brudpigornas klädsel, brudriddarnes
åligganden gör denna del af arbetet mycket Värderik.
Lika värderik ock nästan ännu mer intressant är en »bild», som
kallas pann em an n ens hem. »Storstugan» är väl ock åskådligt målad.
Hvad man här med afseende på innehållet kan känna sig befogad att anmärka är det, att förf. i altför mörk dager ställer förhållandet mellan
man ock hustru, föräldrar ock barn, husbondfolk ock tjänare. Väl kan
man träffa sådana fall, som förf, här sätter såsom regel, då hustru
ock barn för bonden betyda föga eller intet, då köld ock avoghet harska
mellan föräldrar ock barn, då barnen betrakta sina gamla föräldrar som
ett besvärligt påhäng ock ej sky att »för besparingen af ett lifstidsunderhåll, hvilket mången gång ej uppgår till mer än några kronor»,
bringa dem om lifvet. Men byar ock en som känner västgötaallmogen
skall säga, att om sådana fall finnas — ock de finnas nog, det hafva
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vi medgifvit — de dock höra till sällsyntheterna. Lika ofta kan man
träffa deras raka motsatser, ock förhållandet mellan husfadren ock de öfriga
familjemedlemmarna, om än på grund af folklynnet något stelt ock
sträft, är i allmänhet ganska godt. Klyftan mellan husbondfolk ock
tjänare är ej häller fult så bred, som förf, gör den. Den allmänna
sträfvan, som i vår tid gör sig gällande, att utjämna skillnaden mellan
samhällsklasserna, kan väl spåras äfven hos vår allmoge ock ej minst
hos allmogen i Västergötland, hvilket genom sin rikedom på samfärdsmedel ock sin ordnade folkundervisning mer än de flesta af våra öfriga
landskap är i tillfälle att tillgodogöra sig framstegen.
I Byalag lemnas en beskrifning af de gamla byarnas indelning
ock styrelse ock franiåragas åtskilliga exempel på den egenmäktighet,
som bönderna ofta lade i dagen, ock det hårdnackade ock envisa motstånd, de ofta gjorde mot förändringar af det gamla. Till sist ornnämnes »förgöring» af kreatur, mycket annat »hex», vidskepelse ock öfvertro.
Hvad här inrymmes om »kloka» borde rätteligen — åtminstone en del
däraf — för redans skull hafva kommit i nästa afdelning, som just har
till rubrik: Kloka gubbar ock gummor. Slutligen framställer förf.
-ett numera nästan utdödt släkte, nämligen skålknallen. Teckningen af
denna typ är rätt mörk, men, såsom vi tro ock från annat håll hört, i
närmaste öfverensstärnmelse med sanningen.
Boken är i sin helhet ganska lärorik ock njutbar för hvern som
hälst. Stilen är i allmänhet god, här ock där likväl något tung. Ett ock
annat logiskt ock stilistiskt fel förekommer, som i en ny upplaga —
ock på enskild väg hafva vi hört, att förf, ämnar utgifva en sådan,
tillökt ock fullständigad — kunde rättas. Vi vilja här påpeka ett par
af de mest i ögonen fallande. Sid. 158 definieras »fårfålla» så: en
takskyddande inhägnad med eller utan väggar. Först ock främst är det
väl fåren, som skola skyddas, ej taket; vidare är det svårt att tänka
sig en inhägnad utan väggar. Sid. 31 står, att »matförrådet — —
lagades», ett tämligen underligt uttryckssätt. Sid. 81 är ordet parant
ej riktigt användt: det betyder prydande, här torde menas prydlig.
Sid. 196 står: »aska skälfver än i da', för se då va unner ena ask som
Cain slog ihjäl Abel». Denna uppgift strider mot innehållet i noten 3 på
s. 1, där det samma säges om aspen. Den förra uppgiften beror naturfigtvis på skrif- eller tryckfel. I parentes kan här nämnas en lika
vanlig sägen eller legend om orsaken till asplöfvens skälfvande, nämligen
att Frälsarens kors var förfärdigadt af asp.
Ibland träffas också en ord- eller mytförklaring, som ej är riktig.
Förf, säger t. ex. i en not sid. 173, att namnet tå i by-tå »är taget
af foten». Liksom tån är fotens yttersta del, vore by-tån byns ände.
Detta är väl gripet ur luften. Tå i by-tå är fult skildt från det andra
ordet tå. Ordet var älst neutr. gen. ock betyder 1) väg i allm., 2) väg
som gick utom byns tomt-rår (se Schlyters glossarium). Att skatan var
<en åt Oden helgad fågel, tarfvar väl att med något bevis styrkas. SamSv. landsm. Il.
10
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manställningen af Balder ock Baal är ock något djärf. I versen på
sid. 95 står: »Den som är huller, ger säcken fuller». Det här förekommande huller säger förf. vara = ägande godt hull = förmögen.
Men ett sådant adj. huller finnes ej i Västgöta-målet. Huller är här
samma ord som huld, hvilket ger likaså god mening.
Hvad för öfrigt det här ock där förekommande allmogemålet beträffar, kunde den anmärkningen göras, att ljudbeteckningen är altför
otillfredsställande. I en ock annan not förekomma lätta antydningar
om uttalet, hvilka dock belysa blott några enstaka ord ock i många
fall lemna läsaren utan vägledning. Visserligen är målet för förf. en
bisak, men beiken 'skulle säkert vunnit mycket i värde, om förf. t. ex.
i början af densamma uppsatt en enkel ljudbeteckning, som kunde tillämpas på alla de i boken förekommande språkprofven. Med kursivering eller andra enkla medel samt ett konsekvent bruk af de vanliga
bokstäfverna kunde med bokens ändamål öfverensstämmande beteckning
lätt uppsättas. Den här antydda bristen gör sig isynnerhet kännbar i
de båda sagor, som sidd. 124 ock 138 i egenskap af språkprof meddelas, där exempelvis så skilda vokalljud som de i orden: ost (0), kom
(läs: kåra), hofve (hufvud, med ljudet mellan o ock u, landsm. 0) fått
samma bokstafstecken.
De små anmärkningar, vi här funnit oss föranlåtna att göra, förringa dock föga värdet af hr SIINDBLADS bok. Vi äro honom tack
skyldiga för hans i så många afseenden förtjänstfulla arbete ock hoppas,
att hvad vi nyss sade oss hafva hört angående hans af sikt att fortsätta
på den väg, på hvilken han genom Gammaldags bruk tagit sitt första
ock — låtom oss än en gång upprepa det — vackra steg, med det
snaraste måtte förvärkligas.
ViLn. V.
Jan. 1883.

Folkdiktning, Visor, folktro, sägner och en svartkonstbok,
samlad och upptecknad i Skåne af EVA WIGSTRÖM. (Ave.)
Andra samlingen. Göteborg, Torsten Hedlunds förlag, 1881.
4 bl. + 416 s. 8:o. Pris 3 kr.
Den förhoppning, som i denna tidskrifts första band s. 718 uttalades, att författarinnan ej vidare skulle behöfva gå ur landet för att
finna förläggare, har visat sig grundad, ock så har allmänheten fått
mottaga en ny samling folkdiktning, till uppställning ock innehåll liknande den första — förutom att sagorna ock hvad därefter följer i
föista häftet här ej har någon motsvarighet — ock liksom den en riktig guldgrufva för forskaren på folktrons område.
Samlingen inledes af folkvisor af äldre ock yngre datum samt
skämtvisor. Bland de förra märker man ej några nya, utan äro de varianter till förut bekanta. H ildebr and s. 13 är samma visa som Fröken Gyllenborg s. 24, kanske äfven Himmelsbudet s. 1 blott är
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en variant till Fogeln på liljekvist s. 3. Af det ofta ganska
starkt stympade skick, i hvilket folkvisorna numera förekomma, då de
nämligen ej redan alldeles försvunnit, kan man märka, att de »sjunga
på sista versen». Det är därför af så mycket större vikt, att uppteckningen af det förefintliga sker så snart som möjligt. Författarinnan har
också till en sådan uppteckning bidragit ej obetydligt.
Efter visorna följa Tjärbrännarens, Pottaskbrännerskans,
Kolarens, Fiskarens, Fiskarhustruns, Mjölnarens ock Mamsell Gustavas berättelser. Det är altsammans skrocksägner, hvilka
gifva en utmärkt god föreställning om folkets andliga ståndpunkt, hur
en blandning af hednisk ock kristlig vidskepelse ännu beherskar sinnena,
äfven på den bildningsgrad, där man naturligtvis »aldrig trott på bondskrock.» Märkvärdig är den naivitet, med hvilken folk ej blott tror på
hvad andra ha att förtälja, utan äfven äro fult ock fast öfvertygade,
att de själfva alt emellanåt haft äfventyr med alla slags »trössale» ock
»tyale». Vår enda anmärkning gäller framställningens f orm. önskligt
hade varit, att denna varit mera folklig, så att ej oupphörligt ord ock
vändningar förekommit, dem allmogen aldrig begagnar. Därigenom uppstår nämligön ofta en obehaglig motsats mellan form ock innehåll.
Boken afslutas med den kloke gubbens meddelanden ock
hans svartkonstbok. Här måste man mer än annorstädes beundra
författarinnans förmåga att kunna ställa sig på förtrolig fot med allmogen, ty meddelanden af denna art, i synnerhet själfva svartkonstboken, erbjudas ej hvem som hälst.
Vi hoppas, att den ärade författarinnan ej må tröttas, utan i det
gagn, hon bereder forskaren i svensk ock jämförande kultur, folktro
m. m., finna en ersättning för sitt mödosamma arbete, så att vi i framtiden få mottaga flera skrifter af hännes hand.
0. H.

Beskrifning öfver Vesternorrlands län, af D. ÅSLUND.
386 s. 8:o med karta. Pris 5 kr. 75 öre.
De stora landskapebeskrifningarnee tid är förbi.

Hernissand 1878-80.

J. A. LUNDELL.

Fordringarna på en landskaps- eller länsbeskrifning kunna ställas
ganska olika, liksom ock i sammanhang därmed förutsättningarna för
ett dylikt arbete af olika personer kunna fattas mycket olika. Somliga
fordra eu så allsidig ock grundlig behandling af det föreliggande ämnet;
att en endas insikter svårligen kunna räcka till; andra åter synas hålla före,
att någon lokalkännedom ock någon förmåga att tillgodogöra sig lättast
tillgängliga källor jämte skrifkunnighet äro alt som kräfves härför.
Till dessa senare synes vår förf, höra, ock vi skola vid denna granskning söka bedömma hans arbete efter denna billiga måttstock.
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Se vi nu först på förf:s stil, så märker man snart en mer än
vanlig vårdslöshet ock smaklöshet. Exempelvis nämna vi, huru s. 11
de, som önska en närmare bekantskap med länets flora, hänvisas »till
hänn e s eget folk inom länet, nämligen aflidne lektor P. ENGMAN ock
doktor ÅNGSTRÖM m. fl.» S. 13 heter det i det vanställande stycket om
länets äldsta histSria, att »före de lapska ock finska urinvånarne fans
utan tvifvel ett urfolk, hvilket vi icke ens till namnet känna, men af
hvars tillvaro vi härledas af våra äldsta minnesmärken,
hvilka öfveralt» — — förekomma. S. 19 uttalas, hurusom det vore önskligt, att hvarje »någorlunda försvarlig brölloppsgäst» i anseende till den
rika välplägningen vore utrustad med »en mage af guttaperka», liksom
för likformighetens skull med »tål am odet hos Job.» S. 20 heter det
om vintergillena: »Ofta tändes [vid dem] första gnistan till den låga,
hvari ett blifvande hjonelag förbrinner.» I noten på s. 35 utfar förf. mot
dem, som varna för skogens sköfling, ock frågar: »Hvad vet egentligen
den stora hopen af skrikare om denna s. k. skogssköfling? När
hafva dessa »skrikare» genomvandrat de norrländska skogarne ock
själfva sett, hvad de hafva att bjuda på?» S. 308 talas om, huru en
jätte en hel sommare fick förgäfves vänta på »fördämningarne i Vifstaforsens upprifvande», ock s. 46 huru »jakten bedrifves af ett fåtal, som
mindre af se kvaliteten.» S. 253: »Det är motbjudande att omtala, men
en sanning är det, ock såsom sådan bör den framhållas, att inom Visternorrlands län lefver icke landets modernäring ett så tynande lif som
i största delen af byarne i Björna.» Skulle vi fästa oss vid sådana uttryck som »historici af färskare datum», Carl XI hade »befalt
smorning af sin vagn» (d. v. s. att vagnen skulle smörjas), eller
sådana brister som: sådane trakter, sådane tillfällen, sådane [folk:•
sägner], nipor vid hvars fot, dalgångar hvars sidor, stenar oro
h vars tillkomst, resultater, pastorater, spannetnål, trädvaror, o. s. v.;
skulle vi anteckna alt sådant, blefve vårt register altför långt. Vi
inskränka oss till att fästa uppmärksamheten på det om en oförlåtlig
brådska ock vårdslöshet vittnande förordet, som med sina många örfilar
åt grammatiken må tjäna som ett föga smickrande prof på arbetets egenskap i stilistiskt hänseende. Äfven förf:s interpunktion är stundom betänklig. Väl torde åtskilliga af dessa felaktigheter vara tillkomna genom
förbiseende vid korrekturläsningen, men de hade då bort upptagas bland
rättelser. Rättelser saknas emellertid helt ock hållet, huru nödvändig
en förteckning öfver tryckfel än varit. Bland fel, som vi märkt,
äro hafsjord s. 12 för hafsfjord; förstnämde s. 14 r. 13 nedifr. för
sistnämde; P. Noren s. 187 r. 13 nedifr. för Jakob Norén; Fjällsjön
s. 143 för Tjällsjön; Ganelius s. 173 för Gavelius; Hörättsundet s.
245 för Hörnättsundet (ett fel som sedan influtit i H. HOFBERGS

Svenska folksägner).
Gå vi nu att se till, huru förf, vetat att draga nytta af förut befintliga, trykta eller otrykta källor, så måste vi först .fästa oss vid hans
i förordet uttalade åsikt om det bristfälliga materialet för en dylik be-
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skrifning. Vi medgifva, att det material, som han nyttjat, är ringa, då
det till största delen synes inskränka sig till Her.PnEas' hundraåriga arbeten ock de senaste femårsberättelserna. Men detta är på långt när
ej alt som finnes. Så hafva vi rörande Ångermanland:
De Angermannia Exercit. acad. af E. M. STRÖM. Upsal. 1705. 54 s.
De f acie Ang-ermannice anti qua et hodierna. Dissert. acad. af Jon. NORLIN. Upsal. 1728, 1731. 89 s.

Ångermanna hushollning nordan skogen af

JONAS HODING DANIELSSON.

Stockholm '1747. 67 s.

Nätra sokns lin-säde i Ångermanland af OLOF

TÖRNSTEN.

Upsal. 1753.

33 s.

Flernösands stad i Ångermanland, korteligen beskrifven af JOH. OTTO HAGSTRÖM, i Sv. MeTOGritIS 1758;
hvartill komma flera innehållsrika afhandlingar af Hernösandslektorn NILS
GISSLER, t. ex. Rön om laxens natur och fiskande i de norrländska
älfvarne, i Vet.-akad:s handlingar för 1751; Anmärkningar om sikfisket uti norrländska älfvar och skärgårdar, af den samme, sammastädes 1753.
Intet af dessa arbeten synes vår förf. hafva känt till, ock det kan
ju vara förlåtligt, då förf, är bosatt i en aflägsen landsortsstad, där dylika äro svåråtkomliga. Men förvånande är det, att förf. ej användt
något af nyare topografiska arbeten, såsom COLLEEN, Beskrifning- öfver
Långsele socken, Hernösand 1862, ock MALMBERG, Bidrag till en beskrzlning öfver Ytterlännäs socken, Upsala 1875. Handskrifna förarbeten
af stort värde finnas ock; så exempelvis framlidne landsliöfding W. GYNTHERS rikhaltiga ock kritiska anteckningar rörande Hernösands ock länets
äldre öden, samt de för förf, såsom landtmätare välbekanta sockenbeskrifningarne i länets landtmäterikontor. Många af dessa senare har rec.
funnit mycket värderika. Bristen på tillgängliga förarbeten har förf. ej
häller sökt ersätta genom några egna arkivforskningar, ehuru många intressanta upplysningar hade varit att hämta på så nära håll som i häradskistan i Angsta. Förf, har nöjt sig med att ösa ur landshöfdingeämbetets senaste »synnerligen rikhaltiga» femårsberättelse ock ur »Hälphers», hvarmed menas dennes beskrifningar öfver Medelpad ock Ångermanland, den förra af år 1771, den senare af år 1780, hvilka arbeten
äro icke mindre innehållsrika. Att han flitigt brukat dessa källor, därom är intet ondt att säga; men såsom en brist måste vi anmärka, att
förf. endast högst sällan upplyser om hvad som är taget ur dessa arbeten.
På nästan hvarje sida förekomma mellertid ordagrant afskrifna stycken
ur HeLPHERS' böcker, utan att annat än undantagsvis hänvisning lemnas.
Äfven inom litteraturen gäller dock den goda regeln att gifva hvarjom
ock enom hvad honom tillhör.
Underkasta vi citaten en granskning, finna vi ett gränslöst slarf. S.
87 nämner förf., såsom vanligt utan angifvande af källan, »att jordskalf
af betänkligare art försports åren 1709, 1718, 1720, 1744, 1746,
1748», samt ännu flere gånger, dock blott på 1700-talet. Slår'man nu
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upp HitLPHERS, finner man s. 48 förf:s källa, men bär nämnes als intet
om, att dessa »jordskalf» eller »jordskakningar» — H. har båda uttrycken
— varit af »betänkligare» art, hvarför denna uppgift utan tvifvel är
ett på fri hand gjordt tillägg. Men icke nog härmed. Hvarifrån har
förf. fått uppgiften om 1720 års jordbäfning? H. nämner om ett jordskalf »på 1720-talet.» Omedelbart härpå följer ett nytt prof på förf:s
vårdslöshet. Han omtalar nämligen den andliga epidemi, som rasat i
Sverge »ock under namn af trolldomsväsendet blifvit så sorgligt beryktadt [!] i våra häfder.» I sammanhang härmed omtalas en ohygglig exekution å häxor i Hemösand år 1716. Undertecknad, som sysselsatt sig
något med detta trolldomsväsen, trodde till en början, att någon grund skulle
finnas för denna uppgift, ock använde ej så liten tid ock möda för att
få några närmare underrättelser om denna 1716 års ohyggliga tilldragelse. Trots alt sökande lyckades det dock ej, hvarför han började
tvifla på uppgiftens sanning. Det blef ljus i saken, då han kom att
jämföra förf:s utsaga med ett yttrande hos HriLPHERS.
Hos Åslund heter det:
»Älven här skördade denna förvirring många offer, ock vid 1716 års
ohyggliga exekution voro utom staden uppresta 3:ne bål, där många
blefvo lefvande brända.»

Hälphers yttrar s 44:
»Wid 1676 års grufwelige Execution
woro 3 bål upsatte här utom Staden, hwaräst många blefwo aflifwade,
under då warande förbistring.»

Nog vore det en billig fordran på den, som företager sig att skrifva
en länsbeskrifning, att han skulle kunna rätt citera ett trykt arbete ock
icke, såsom förf. här, göra sig skyldig till tv än n e grofva fel på två
ock en half rad. Först ock främst är det tydligt, att »1716 års ohyggliga exekution» är den samma som fitiLPHERS' »1676 års grufwelige Execution» ; ock för det andra: hvar har förf, hämtat uppgiften om att
»många blefvo 1 ef v an de brända»? Väl voro trolldomskommissionens
dommar gräsliga, men så långt gingo de dock lyckligtvis ej. I kommissionens protokoll lyda dödsdommarne så, att den ock den »dömdes
att halshuggas ock å båle brännas.» Så gick det ock till i Dalarne. Här em någonsin gäller det, att »reflexionerna göra sig själfva,»
Då förf. ej vetat att bättre göra bruk af äldre ock yngre arbeten
i denna väg ock icke häller genom egna grundligare forskningar ersatt
denna brist, kan hans arbete ej innehålla mycket nytt. Det nya inskränker sig nära nog till de onödigt vidlyftiga topografiska beskrifningarns för hvarje socken. Författarens egna uppgifter har rec. ej varit i
tillfälle att fullständigt granska, men han har ändock funnit så många oriktigheter, att påpekande eller rättelse af dem här skulle taga altför stor plats.
Mot behandlingen kunna åtskilliga anmärkningar med fog göras. Det synes
föga passande, att länets ränte- ock kapitalförsäkringsanstalt behandlas å
nära två hela sid or (s. 63, 64, 65); ehuru han varit ock är af ringa
eller ingen betydelse för länet, under det att Norrlands sjöassuransförening affärdas på tre rader. S. 9 omtalas skillnaden i klimat mellan de
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båda landskapen, ock för att ådagalägga denna anför förf. medeltemperaturen för Hernösand under åtskilliga år (s. 9, 10); men först s. 382
finner man en tabell utvisande medeltemperaturen »för Medelpad» för
delvis olika år ock utan angifvande af observationsort. Vi föreställa
oss, att skillnaden i temperatur måste vara ganska betydlig på gränsen
mot Härjedalen ock Jämtland ock vid kusten, hvarför det nog varit
nödigt att närmare bestämma orten för observationerna. Hade förf.
tagit kännedom om åtskilliga lätt tillgängliga historiska arbeten, hade
talet om asarnes invandring väl uteblifvit, liksom ock åtskilliga andra
uppgifter i den historiska öfversikt, som finnes s. 13, 14. Påståendet,
att det gamla Helsingland sträkt sig ända till Uleåträsk i Österbotten,
hade i så fall väl ej gjorts; då hade man ock sluppit läsa den egendomliga uppgiften, att »Axel Oxenstjerna, Gustaf II Adolfs vän, 1611
h i ts än d es som lagman öfver Nordlanden.» Förf. synes hafva lefvat i
den tron, att lagmannen behöfde bo inom sin lagsaga. Bokens värde
skulle hafva ökats, om en förteckning lemnats öfver byarne i hvarje
socken.
Ser jag nu särskildt på förf:s behandling af de ämnen, som höra till
denna tidskrifts område, så finner jag ett enda språkprof ock detta från
Sidensjö socken (s. 234). När man därefter hos HeLPHERS finner ord
för ord samma prof, kan man med skäl undra, huruvida detta exempel
ej är altför åldrigt, ty HfiLPHERS' bok är ju trykt år 1780 ock grundar
sig på anteckningar från år 1758. Hade förf, ej själf tagit kännedom
om språket härstädes, kunde han ju hafva hämtat exempel ur SIDENOm förf.
BLAMS afhandling om Allmogemålet i norra Ångermanland.
citerat sin källa, hade han i flere fall varit fri från tadel. lifiLPHERS
omnämner en anteckning i en kyrkobok i Sånga rörande hälsokällan
därstädes. Denna anteckning har vår förf. tagit för god ock meddelar nu
berättelsen ordagrant (som blott ett » är utsatt, är det omöjligt att se,
huru långt den sträcker sig) på det sätt, att man frestas tro, att han
med egna ögon sett kyrkoboken. Så tör dock näppeligen vara. Åt
minstone har pastor på stället på min begäran flitigt sökt efter denna
anteckning, men förgäfves. När förf. s. 217 säger: »Befolkningen i
denna bygd [Nordingrå], enligt några fornforskares antagande härstammande från Estland, bär» o. s. v., hade det varit af intresse att få veta,
hvilka fornforskare här åsyftas. På förklaring af orternas namn inlåter förf, sig icke, ock man bör hålla honom räkning därför, då man
ser hans förmåga i den vägen på en tydning af sockennamnet Nordingrå,
Nordungaradh 1316. Detta namns ursprungliga form antages vara
»Niord-angir (Niords, vädrens ock vindens gudomlighets angir, vikar).»
Åt skildringen af befolkningens skaplynne, dess seder ock bruk egnar
förf, ringa uppmärksamhet; ty, säger han, »det är för öfrigt, har så
varit ock lärer väl alltid komma att förblifva en betänklig sak att efter
enskild uppfattning uttala ett omdömme om en menighet, hvarifrån all
gammaldags originalW i seder ock åskådningssätt försvunnit.» Ytterst
sparsamt förekomma uppgifter om fasta fornlemningar, ock t. o. m.
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Borgen i Ytterlännäs har undgått förf:s uppmärksamhet. S. 175 börjar
förf. att meddela några folksägner ock lofvar, att »de sägner, som finnas
i redan färdigtrykta socknar, komma i slutet af arbetet att omnämnas»,
ett löfte som dock ej uppfylts, till stort men för arbetets värde, om nämligen förf, velat behandla dem något så när utförligt. Det är skada, att förf.
så ofta endast an ty dt sägners förekomst ock icke meddelat dem, hällro
än att ofta lemna hälften ock två tredjedelar af sidor tomma. S. 220
heter det: »För öfrigt lefva ännu på de gamles läppar några onaturliga
sagor om jättar ock troll, bland hvilka de om jätten Klock ock Rarnon
den yngre äro mera bombastiska [!] än egentligen intressanta ock af
någon inre betydelse » Andra kunde ju hafva haft en annan uppfattning om värdet af dessa sagor, hvarför det varit godt, om de meddelats,
hälst det kunnat ske utan att betydligt öka bokens omfång. Till den
s. 306 anförda sägnen om Starkotter ock Bahl i Bahlbo skulle rec. varit
frestad att anföra en variant, som han upptecknat i Jämtland. Sagan
om Jätten Mahl ock Jättinnan Vyff hör jämte den föregående till det
intressantaste i denna väg, men framställningen är dålig.
Den boken åtföljande kartan tillfredsställer icke tidens fordringar.
Fattigdom på namn är hännes största fel: Tåsjöbärget, Rödbärget ock
Skuluskogen m. fl. höjder saknas alldeles, så att man af kartan skulle
kunna förledas till den tron, att länet helt ock hållet saknade bärg.
Vår anmälan kan härmed få anses afslutad. Vi hafva kanske
redan varit för utförliga i granskningen af ett värdelöst arbete. Kritiken bör dock taga• bladet från munnen, på det att bokmarknaden ej må
öfversvämmas af underhaltiga alster tifl skada för saken själf, köpare
ock landets litterära anseende. Skulle vi fälla ett slutomdömme om hr ÅsLUNDS arbete, blefve det hårdt nog; därför må läsaren• själf göra det.
Förf:s egen föreställning om dess värde är ej stor. »Att denna teckning»,
säger han i förordet, »lemnar mycket öfrigt att önska, lider intet tvifvel;
men tör hända kan den för kunskapsrikare män ock skickligare pennor
lemna något underlag till en bättre ock omfångsrikare, ock i sådant fall
är dock detta arbete till någons nytta ock något gagn.» Vi tro dock,
att arbetet icke ens uppfyller dessa anspråk, ock skulle för vår ringa
del vilja råda förf, att för framtiden vid sin värksamhet som skriftställare helt ock hållet öfvergifva de områden, där noggranna uppgifter
tarfvas, ock inskränka sig till de fält, där fantasien kan äga fri flykt.
J. NORDLANDER.

Några drag ur det forna skogsbyggarlifvet i Halland,
af HERM. HOFBERG. (Utg. af Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande.) Läsning för folket. Tilläggshäfte. 1881. Ny
följd nr 2. 69 sid. 8:o. Pris 50 öre.

Om folkets läkekonst i mellersta Halland af A. L. BONDESON. Upsala Läkareförenings förhandlingar. 16:de bandet. lips.
1881. S. 214-221. 8:o.
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Halländska folksagor, samlade och utgifne i versform af
N. P. ERLtN. Halmstad 1880. 96 s. 8:o. Pris 1,50.
Den första af dessa skrifter inledes med några anmärkningar öfver
Hallands topografi ock natur i allmänhet, däri förf, bland annat framhåller, att den gängse åsikten om Halland såsom »ett flakt, ljungbeväxt
hedland med föga odling» i värkligheten ej längre kan tillämpas annat
än på en ringa del af detta landskap, som på många ställen i fägring
kan täfla med vårt lands i detta afseende lyckligast lottade trakter ock
hvars jordbruk på sista tiden gått ofantligt framåt. Bokens egentliga
innehåll består af två afdelningar, som bära öfverskrifterna örk e n f ol k e t
ock Kn if v ahär in gar n e. Med det förra namnet afses befolkningen i
skogsbygden örken (= öken), belägen vid småländska gränsen, ock med det
senare betecknas folket i «socknarne Frillesås, Gällinge ock Idala, hvilket
på grund af sitt vilda lynne fått det egendomliga öknamnet. Om åtskilliga förhållanden i dessa bygder under gångna tider lemnas en mängd
upplysningar, som alla göra intrycket af att vara pålitliga ock vittna
om författarens förtrolighet med sitt ämne. Särskildt skulle kunna framhållas beskrifningen på örkenbons hus, dess inredning ock bohag, samt
skildringen af hans åkerbruk ock skogsskötsel. På några ställen uppehåller sig förf. vid allmogens vidskepliga föreställningar ock de bruk,
som på grund af dessa varit (ock äro?) gängse. Tämligen utförligt
redogöres för folkets tro på »maran» ock seden att »gå årsgång». Det
lilla häftet, som af en ock byar bör kunna läsas med nöje, afslutas med
ett par ordlistor, språkprof ock en förteckning på halländska växtnamn.
BONDESONS uppsats Om folkets läkekonst i mellersta Halland är en
några sidor lång förteckning på kurer ock läkemedel, som allmogen använder vid påkommande sjukdomsfall. De flesta medlen äro sådana,
hvilkas värkan förnämligast beror på »den goda tron», om det än ej
saknas sådana, som erfarenheten visat vara af värkligt gagn. Så kort
förteckningen är, innehåller den åtskilligt af intresse, ock man kan åtminstone få en klar föreställning om huru litet allmogen klemar bort
sig, då det gäller att råda bot på ett ondt.
EarANs Halländska folksagor måste anses misslyckade. Det värsta
felet, som vidlåder dessa dikter, är att de ofta äro hållna i en ton, som
är främmande för det ämne de behandla ock därigenom stundom sätter
detta i en alldeles falsk dager. Den bundna formen har på åtskilliga
ställen medfört oklarhet i framställningen, likasom äfven förf, ej sällan
för rimmets ock meterns skull tagit sin tillflykt till högst olämpliga uttryck ock vändningar. I slutet af boken ger förf, korta referat på prosa
af en del folksägner, hvilka han af en eller annan orsak funnit sig föranlåten att ej framställa i versform. önskligt hade varit, att den de
»halländska folksagornas helgd», som, en,ligt hvad förf. på omslaget
yttrar, drifvit honom att utgifva här i fråga varande samling, hällre
hade förmått honom att återgifva folksägnerna sådana, som de lyda i
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folkets mun, än att gifva dem en poetisk dräkt, som ej kan sägas
kläda dem.
Lund den 28 december 1882.
LUDVIG LARSSON.

Ur de nordiska folkens lif. Skildringar, utgifna af ARTUR
HAZELIUS. Stockholm 1882. F. & G. Beijers förlag. 1. 1:sta
ock 2:dra häftet å 1,501) Tills. VI+ 160 s. 8:o.
Innan vi närmare gå in på innehållet af föreliggande arbete, vilja
vi först se till, med hvilka anspråk det samma framträdt. Svaret härpå
ligger redan i titeln på det större hela, af hvilket detta utgör en del.
Bidrag till vår odlings hiifder är den ram, inom hvilken utgifvaren innefattar de skriftliga bearbetningarna af det i Nordiska museet samlade
materialet. Men ramen rymmer ännu mera: folkdiktning ock folklif
hafva äfven fått ansenligt skatta för att gifva åt det hela ett mera
växlande innehåll. Såsom »bidrag till vår odlings häfder» fyller också
arbetet ovedersägligen de rättmätiga anspråk, som kunna ställas på detsamma. Men vi måste då också strängt hålla på orden bidrag till
såsom liktydiga med underlag för vetenskapliga forskningar
för vår odlings historia; ock utgifvarens egna ord i inledningen till
arbetet gifva för öfrigt fult stöd åt denna uppfattning; han framställer
där såsom ett dess ändamål »att tillfredsställa vetenskapens lyaf på noggrannhet i u ppgif ter» 2). Den förmedlande plats, arbetet i vetenskapligt afseende intager, hänger nära till samman med dess ur en annan
synpunkt sedt största förtjänst, dess njutbarhet för folk af alla klasser
ock på olika bildningsgrad.
De tvänne hittils utkomna häftena behandla Skåne ock skånska förDet första innehåller öfvervägande skildringar ur folklifvet,
hållanden.
det andra skämtsägner ock folkvisor. Bland de förra möter oss först
N. M. MANDELGRENS Julen hos allmogen i Kullen. Skildringen torde i
det hufvudsakligaste träffa in på förberedelserna till ock firandet af
samma fest äfven i andra trakter af Skåne. Trenne bruk, hvilka tyckas
hafva varit vedertagna öfver hela provinsen, nämligen Staffansridningen,
ätandet af tvänne måltider, »kvällsmad» ock »nattamad», under högtidsaftnarne, samt utskjutandet af det gamla året, nämnas dock icke af förf.
Troligt är väl emellertid, att de, då de ovillkorligen hört till de för provinsen mera utmärkande bruken, äfven varit kända i Kullen. Särskildt
om det första ock sista af dem vet jag med säkerhet, att de förekommit i norra delen af Rönnebärgs härad; ock då, såsom förf. uppgifver,
') Utgör afdeln. 2 af samlingen Bidrag till vår odlings häfder. 1 innehåller
G. RETZIUS, Finland i nordiska museet. Sthm 1881. 176 s. 8:o med karta.
Pris 3 kr.
2) Spärrningen af undertecknad.
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man under julkvällen brukade lossa skott inne på granngårdarne, är det
högst troligt, att man ännu mindre underlät detta nyårsafton. Vidare
var det nog ej, såsom förf. säger, det vanliga, att de skjutande kommo
undan välfägnaden. Det var en hederssak att fasttaga dem, ock detta
var säkerligen ej häller så svårt i de kringbygda skånska gårdarna, särskildt som granndrängarne, därigenom att de hedrade gårdens folk med
aflossandet af skott, just afsågo att göra sig påminta ock förtjänta af
en rundlig traktering, hvarför också det visade motståndet endast bör
skrifvas på »den gamla skånska kruserlighetens räkning. Underlåtandet
att belöna förtjänster af nämda art kunde också stundom hafvai ganska
obehagliga följder. En nidvisa eller ett öknamn blef ofta det kännbara
straffet för en dylik försumlighet.
Ett särskildt godt grepp af utgifvaren är offentliggörandet af den
SvAxANnEnska afhandlingen, Folklifvet i Bara härad i Skåne, skildring
från 1790-talet; ej blott därför, att den gifver oss en god inblick i
Bara härad under slutet af förra århundradet, utan äfven emedan den
visar oss, hurudan uppfattning man inom den tidens bildade klasser hade
af allmogeförhållanden ock allmogespråk. Närmast till denna uppsats
sluta sig EVA VIGSTRÖMS Folkseder i östra Göinge härad. Det rika
materialet är behandladt med den obestridliga talang, som utmärker fru
V. Möjligen har emellertid förf. här, föranledd af en för öfrigt ganska
förlåtlig svaghet att ej utelemna några af sina gjorda iakttagelser, sammanfört till en totalbild seder ock bruk, som svårligen alla varit kända
på en ort. Det hade därför kanske varit fördelaktigare, om skildringen
endast gält bröllopps- ock begrafningshögtidligheterna, såsom de firades
inom en uppgifven socken eller något annat mindre område, ock om de
på andra orter förefunna afvikelserna härifrån upptagits i noter. Den
härpå följande, på Västra-Göinge-mål upptecknade skildringen af Aitt
bröllop i vaura bölder är en liten så till form som innehåll förträfflig
bit. Den som är något förtrogen med nordskåningens skaplynne ock
sätt att uttrycka sig, skall ej undgå att anslås af den här nödvändiga
realistiska noggrannheten.
Innan vi lemna första häftet, få vi ej glömma dr HAZELII uppsats
om Ilåslöfsstug-an. Af den gamla skånska bondgården med dess egendomliga byggnadssätt, inredning, träskulptur, glasmålningar o. s. v. lemnas oss en så väl i bild som text synnerligen förtjänstfull framställning,
resultatet af i hög grad samvetsgranna ock ganska omfattande undersökningar. Af icke minst intresse är den inblick, förf. gifver oss, i gårdens historia ock med den samma förbundna traditioner. öfvertygade
om den stora betydelse, forskningar ock studier af denna art hafva för
vår odlings häfder, vilja vi här uttrycka vår förhoppning, att den vackra
början, som med nämda uppsats är gjord, skall komma att fortsättas i
arbetets följande häften.
Det andra häftet, till hvilket vi nu öfvergå, innehåller, som redan
är nämdt, skämtsägner ock folkvisor, upptecknade af EVA VIGSTRÖM, samt
anmärkningar vid de senare af prof. S. GRUNDTVIG. Af de förra, tretton
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till antalet, alla från norra Skåne, äro de sex första upptecknade på
riksspråket med direkta anföringssatser på bygdemål; omklädnaden till
detta är på ett förtjänstfult sätt värkstäld af kand. N. asfixt. De sju
sista äro i sin helhet upptecknade på landsmål ock hafva äfven de,
liksom den i första häftet intagna skildringen af Aitt bröllop i vaura
böjder, undergått en sista granskning af kand. OLSEN'. De flesta af
sägnerna tillhöra de s. k. släbohistoriernas klass, en snart sagdt outtömlig källa af folkhumor, visserligen stundom något elak ock ej så sällan
förrådande skogsbons afundsjuka mot den i materielt afseende bättre lottade slättbon. Såsom särskildt utmärkta genom sin äkta folkliga prägel,
sin ursprunglighet, sin rika, saftiga humor ock sin, trots den någon gång
väl långt drifna karrikeringen, i det hela taget psykologiska sanning
vill jag påpeka Den lurade slättbon, Dai välforstaundie basebäckana, Den forbytte släbon ock Oina rittiga sånfäriga historia om hor da kom se öd smaulänningen ble tokken omn
som han ä. Om äfven de flesta af skämtsägnerna ej visa någon synnerligt stor originalitet i själfva uppränningen, utan behandla ämnen som
vi återfinna i folklitteraturen från vidt skilda trakter af vårt land såväl
som i andra länders folktraditioner ock sägner, är dock den form,
i hvilken de här framträda, så äkta skånsk ock har så genomträngt innehållet, att man ofta är frestad att tro, att äfven detta måste vara hämtadt ur rent skånska förhållanden.
Efter skämtsägnerna följer en äfven af fru VIGSTRÖM upptecknad
variant af ett gammalt kändt folktema, nämligen sagan om Kungens
harar. Häftet afslutas med en liten vald samling folkvisor, kommenterade af prof. GRUNDTVIG. Bland dessa vilja vi endast påpeka ett par,
emedan de inom hela Skåne förekomma i snart sagdt otaliga varianter.
De äro, först den »ypperliga, humoristiska» 1) visa, som är upptagen under
titeln Friarnas hämd ock därpå Moeren å henga tös, samt i nära
samband med denna Den öfvergifne brudgummen. Hvad den första beträffar finnes i flere varianter ej något direkt samband mellan
tiggaren ock de försmådde friarne, ock visan uppträder därför under
annan titel »Den rike friaren», »Jungfrun (»ek tiggaren» o. s. v. De
tvänne senare röja en ganska nära frändskap med hvarandra, hvilken
ännu mera tydligt framträder genom de många varianterna som finnas,
alla utmärkande sig genom framställandet af ett vist motsatsförhållande.
Prid. G. förmodar, att ingen af den» förut varit upptecknad i Sverge;
men säkert är, att åtminstone en variation utkommit som skillingstryck,
fast jag, då jag för närvarande ej har tillgång till densamma, icke kan
uppgifva tryckningsort ock tryckår. 2)
i) Uttrycket prof. G:s.
2) Emellertid vill jag minnas, att tryckorten vax Lund. — Senare har doc. NOREEN här förut s. lx meddelat en variant till Mo eren å h en g a tös från
Värmland, ock han ock bibl. Bergström ha a. st. upplyst om tidigare tryck.
Här kan ock påpekas, att en variant af den visa, som fru V. meddelar
under titeln T orpardr äng en (s. 138) ock NOREEN s. lv med öfverskrift
Fanteguten, förut är trykt i Album utg. af nyländingar V (Helsingfors
1872) af K. A. NYBERG. (Utg.)
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De väl utförda träsnitt, som pryda arbetet, haf va i allmänhet blifvit använda på sin rätta plats ock fylla därför också 'de fordringar, som
böra ställas på illustrationer ock hvilka för öfrigt ligga i själfva ordet,
men tyvärr altför ofta i den uppsjö på illustrerade arbeten, son; öfvers;,rämmar bokmarknaden, blifva förbisedda. Att dock utgifvaren af föreliggande skildringar ur de nordiska folkens lif äfven en ock annan
gång skattat åt det allmänna tidsfelet att göra illustrationerna till en
mer eller mindre omotiverad ögonfägnad, framgår ur flera af de afbildtiingar, som •börja ock sluta de olika uppsatserna ock som enligt vår
tanke lätt kunnat utbytas mot andra efter innehållet mera afpassade.
Ock härmed vilja vi nu afsluta vår granskning under den förhoppning, att de följande häftena rikligen skola hålla, hvad dessa lofvat.
Utgifvarens namn är för öfrigt en säker borgen för att arbetet, en gång
fullbordadt, skall blifva af varaktig betydelse för Skandinaviens odlingshistoria, att detsamma spridt i vida kretsar skall i icke ringa mån bidraga att höja kärleken till fosterland ock hembygd, att väcka ock vidmakthålla intresset för de minnesmärken af gångna tiders kulturlif, som
ännu finnas kvar, icke minst i folkvisa, -saga ock -sägen. Då det pris,
som arbetets dyrbara utstyrsel betingar, kan sätta ett hinder i vägen
för den mindre bemedlade att förskaffa sig detsamma, vore det sär.
skildt önskvärdt, att lånbibliotek af olika slag ej underläte att anskaffa det.
Lund d. 10 dec. 1882.
G. J:SON KARTAN.

Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria, på uppdrag af Södermanlands fornminnesförening utgifna af H. AMINSON, föreningens ordförande. I. Stockholm 1877. 2 bl. + X+
+ 118 s. o. 1 pl. 8:o. Pris 2 kr.; II. 1881. 2 b]. + 116 s. o. 2 pl.
Pris 2 kr.; III. 1882. 2 bl.+ 120 s. o. 3 pl. Pris 2,50.
Södermanlands fornminnesförening har, såsom utg. i förordet till
törsta häftet påpekar, på grund af knappa tillgångar ock andra omständigheter, först efter en sjuttonårig tillvaro sett sig i stånd att offentliggöra frukterna af sin värksarnhet. Detta är att beklaga, då föreningen
genom föreliggande arbete tydligt ådagalägger, att hon med värme ock
nit fullföljt sitt mål ock att hon till sitt förfogande äger goda krafter.
Af utg. är den anordning vidtagen, att häftena II ock III hufvudsakligen innehålla fortsättningen af i häft. I började arbeten. Afsikten
härmed är nog tydlig — att göra innehållet omväxlande. Omväxling
har väl vunnits, men så har också öfverskådligheten ock redan betydligt
förlorat. Se t. ex. under afdelningen: Vidskepelse! Hvilken massa rubriker! Ock alla dessa upprepas häfte efter häfte. Vi äro öfvertygade
om att alla, som förstå dylika samlingars värde, skulle varit utgifvaren
högeligen tacksamme, om han t. ex. under rubriken sjukdom sammanfört
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på ett ställe alla besvärjelser ock skrock, som afse sjukdomars botande,
hvilket ock lätt kunnat ske, då materialet redan före 1:sta häftets utgifvande funnits fult färdigt till bearbetning. Vid begagnandet af ordlistan
gör sig ock denna oreda kännbar. — På grund af nu nämda anordning
af innehållet kunna vi ej redogöra för hvarje häfte särskildt, emedan
vår lilla anmälan då skulle blifva lika trasslig, som tidskriftens uppställning. Vi behandla de • viktigare uppsatserna, som löpa genom alla häftena, i deras helhet ock inskränka oss till att blott summariskt ock i
det sammanhang, som kan falla sig lämpligt, omnämna de mindre uppsatserna, af hvilka ock de flesta ligga utom området för vår tidsktfts
värksamhet.
Vi börja med folkvisorna (I s. 21, II s. 16, III s. 34), som äro
25 till antalet, af hvilka de i h. I ock II upptagna äro försedda med
melodier ock samlade af litteratören E. ÖBERG. Visorna i h. III utgöra
början till en af metallarbetaren G. ERICSSON gjord ock af utgifvaren
redigerad samling.
Hvilken skatt vi i våra folkvisor äga, hvilken betydelse de hafva
för kännedomen af vårt folks åskådningssätt, af dess lif, af vår kulturhistoria, har bland andra GEIJER visat. Att sysselsätta oss med utredningen af den saken är ej häller här vår uppgift. De föreliggande uppteckningarne äro ganska goda supplement till de samlingar, för hvilka
vi hafva GEIJER, AFZELIUS ock ARWIDSSON att tacka. De innehålla väl ej
många för dessa samlare obekanta folkvisor — sådana äro dock nr 1, 20
(fragment), 23, 25 — men gifva flere anmärkningsvärda varianter
till förut kända visor. Dylika varianter hafva ock sin stora betydelse.
Folkvisan är folkets egendom, ock såsom sådan behandlar folket den.
Hvarje landsdel ger den sin färg, lägger in i den drag af sitt lynne,
sin uppfattning. Ock fast oftast visans hufvudstomme, om vi så få
säga, bibehålles, göra alla dessa utsmyckningar ock färgläggningar, att
man ej alltid af en enda uppteckning kan få ett klart begrepp om visans rätta gestalt. Stundom kan man först efter sammanställning af
flere varianter från skilda håll framställa visan i hännes ursprungliga
skick. Visorna i herr ÖBERGS samling äro, såsom förut är nämdt, för-.
sedda med melodier, hvilka tyckas vara väl uppfattade ock med pietet återgifna.
Af de visor i folkton eller modernare folkvisor, som herr Ö. i
sin samling upptager, äro ett par gamla bekanta. Ett litet vackert ock
poetiskt stycke är det, som till titel har Den förskjutna. Den skall,
enligt en sägen, vara funnen under drottning Kristinas hufvudgärd efter
hännes död i Rom ock syfta på Dämda drottnings tidigare förhållande
till Karl X Gustaf. Helt ock hållet egendomlig för Södermanland tyckes
nr 1 af visorna vara. Dess innehåll har ock åtskilligt anmärkningsvärdt.
Ifpptecknarne äro förtjänta af alt erkännande. Visuppteckningen är en
svår konst ock fordrar bland annat förmåga att kunna ställa sig på förtrolig fot med folket, något som ej är alla dem gifvet, hvilka besitta
de egenskaper, som för öfrigt äro nödvändiga för ett dylikt arbete.
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Vid den ordlista, som i h. I s. 39 börjar ock i häftena II ock III
fortsättes, ämna vi något längre uppehålla oss, enär vi anse den som
tidskriftens viktigaste del. Den upptager i de tre hittils utkomna häftena sammanlagdt 136 sidor ock omfattar orden från a t. o. m. r.
Antalet af de i listan upptagna orden är efter en ungefärlig beräkning
något öfver 3000. Målet, som behandlas, är Åk er s ock Öste r- Rek ar n e härads folkspråk. Orduppteckningen är gjord af ofvannämde
ERICSSON. Hans ordlistor hafva förut delvis varit använda af vår framstående dialektforskare J. E. Rim för hans Ordbok gfver svenska allmogespråket ock af honom likaledes delvis blifvit öfversedda ock beriktigade — en 'omständighet som naturligtvis ökar deras värde. Utgif varen har försett ordlistan med en kort inledning, i hvilken han redogör
för den använda ljudbeteckningen ock nämner några ord om målets nominalböjning. Hvad nu den förstnämda vidkommer, kan med fog om
den sägas, att den är altför knapphändig för att motsvara nutida fordringar. önskligt vore, om utg. ville i följande häften ägna större omsorg åt ljudbeteckningen ock så mycket som möjligt söka frigöra sig
från det etymologiska skrifsättet, som i arbeten af detta slag har intet
värde. Ett ords ursprung kan väl den person, som begagnar sig af
dylika ordlistor, i de flesta fall lika bra som upptecknaren leta sig till,
men ej ljudet. Ofta är det för en språkforskare endast genom säker
kännedom af ljudöfvergångar ock ljudväxlingar i det språk, som talas
eller talats, möjligt att lära känna en viktig lag för det språk, som skrifves eller skrifvits. Ock att vara till gagn för dem, som idka språkstudier, är väl dialektlistornas ändamål, förmoda vi — ej att såsom kuriosa roa en större allmänhet. Med stöd af det sedan 1879 tillgängliga
ock nutidens anspråk uppfyllande landsmålsalfabetet kan utan användning af från de vanliga synnerligen afvikande typer en trogen beteckning för ett måls ljud åstadkommas. Den i föreliggande ordlista använda beteckningen är tyvärr icke noggrann ock stundom icke konsekvent.- Hvarken »sje»-ljudet eller »tje»-ljudet (lmalf. f ock Ls) äro
särskildt betecknade. De skrifvas alt som det faller sig (etymologiskt).
Stundom upplyses man, att »k är hårdt», stundom uteblir en sådan upplysning i ord, om hvilkas uttal läsaren med rätta kan vara tveksam'.'
Flere tecken för samma ljud användas: o ock å för å-ljudet, e ock ä
för ä-ljudet o. s. v. Mellan öppet ock slutet a göres ingen skillnad;
icke häller mellan öppet ock slutet u-ljud. Utgifvaren talar om ett ljud
»mellan å ock ö», hvilket upptecknaren angifvit såsom stundom förekommande Omalt 8 1. 0?), men anser detta ljud ej förtjäna särskild
beteckning, emedan det ej »allestädes förnimmes» ock är »grumligt ock
fult» — rätt egendomliga skäl, åtminstone det sista. Dessa små anmärkningar hafva vi tillåtit oss göra dels af intresse för själfva saken,
dels emedan vi anse ifrågavarande ordförteckning vara af det värde,
att den förtjänar en sorgfällig granskning.
Att vi ej underskatta upptecknarens ock utgifvarens möda ock besvär med arbetet eller förbise
de företräden, detta har framför många andra af samma art, behöfva
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vi väl knapt• försäkra. Såsom sådana företräden anse vi den sorgfälliga
tolkningen af de särskilda ordens betydelse, de talrika exemplen för belysande af ordens användning i talet ock den utförliga redogörelsen för
de starka verbens växlande böjningsformer. Ordlistan hör utan tvifvel
till de bättre, som hittils äro offentliggjorda.
På grund af de antydningar, utgifvaren gör i nyss citerade inledning, ock med tillhjälp af ordlistan skola vi försöka att här framställa
en kortfattad karakteristik af målet. Det är hvad man brukar kalla ett
ä-mål (ce, a för a). Utgifvaren uttrycker denna målets egenskap så:
»Det korta a i ordens två sista stafvelser, isynnerhet den sista, slår
gärna öfver i ä.» Någon modifikation torde detta påstående tåla. Kanske kunde förhållandet bättre uttryckas så: a försvagas till ä (ce, a),
då det bildar en öppen slutstafvelse. Detta inträffar i målet äfven om
a genom bortfall af pass. part:s d ock supinets t blifvit slutljud. Ett
annat ljud förmodar jag det vara, som förekommer i ändelsen -are
(subst.- ock komp.-ändelse), t. ex. hov-riddare, goäre, samt i sluten stafvelse före r 1. ra ock super1.-ändelsen st,1) t. ex. tappär, lovär
(= tappar, lof var) ; anztärs, dalkärs; goäst, brast. Förmodligen motsvarar detta ljud lmalf. a. Jfr L11 Lmalf. s. 87 om a före r ock
supradentaler. Någongång står g för d mellan två vokaler (jfr Lmalf.
s. 70 om inediopalatalt g), t. ex. ig(g)eligen ideligen, bjuga bjuda; så
står 'ock g för v i oga före (ova före = ofvanföre). P uppträder för
b i poss, possa bloss, blossa, polma bolma, pagasje (ordlistans beteckning). Af egendomliga omljudsformer hafva vi antecknat: lygnä
lugna, förmedladt af lygnd, mössja eller myssja vb afledt af mössa,
mök uppmjukning, mökw uppmjuka. Adjektivändelsen -ugr (-uger)
står oftast där rspr. har -ig. Anmärkningsvärdt är adverbialet härt å
tvärt bärs ock tvärs. Härt är väl ej, såsom Rietz s. 284 förmodar,
en sammandragning af häråt. Sannolikt är, att adv. här i uttrycket
här ock tvärt blifvit ombildadt efter tvärt. Därför talar det i målet
förekommande adj. här å tvär = tvär, ovillig. Liksom tvärt förutsätter
ett adj tvär, har hart antagits förutsätta ett adjektiviskt här. Af
detta adj. har sedan adv. härt å tvärt fått betydelsen: käft, buttert,
ock återigen af adv. härt å tvärt är bildadt ett adj. härter å tvärter
= här å tvär.
Beträffande ordböjningen är att märka, att i best. fem. sing. af ord
på -a den suffigerade art, är bortkastad ock a förlängdt, t. ex. flikka,
best. f. flikkä; plur. heter obest. flikkur, best. fiikko. Hurudan kvantiteten i detta o är, nämner ej utg. Enligt beteckningen skulle det
vara öppet, men är väl slutet ,(o). De 'svaga neutra öga, öra ha en
liknande plur.: ögo, öro (= ögo öro?). Detta är hvad vi under genomläsandet af ordlistan funnit mest utmärkande för målet.
Efter ordlistan följer en samling ordspråk, ordstäf, gåtor, skrock
m. in. Äfven här har den nitiske samlaren G. EnicssoN varit värksaro.
1)

s väl supradentalt genom invärkan af r 1 komparativåndelsen.
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Större delen af hvad i »bidragen» finnes upptaget är hämtadt ur af honom
gjorda ock till fornminnesföreningen skänkta samlingar. I hög grad intressanta äro de besvärjelseformler, som anföras. Det är i allmänhet svårt
att få höra, ännu svårare att få uppteckna dylika formler, dels emedan
de vid besvärjningar sällan högt uttalas, dels emedan de personer, som
kunna dem, högst ogärna vilja »lära ut» dem. Några af dessa formler
äro väl af hedniskt ursprung, men de flesta tyckas härstamma från katolska tiden. I allmänhet äro de rätt menlösa. En ock annan klingar
dock kraftigt nog, exempelvis besvärjelsen mot trolldom eller förhäxning
I, s. 115.
Bland öfriga uppsatser, som finnas i de trenne här föreliggande
häftena, nämna vi: I, s. 1 en förteckning öfver runstenar, som genom
föreningens omsorg blifvit räddade från förstörelse; i samma häfte s.
12 en redogörelse för de gräfningar, som efter branden i Strängniis
företogos på den plats, där det gamla dominikanerklostret stått; II, B.
5 ock III, s. 28 en förteckning öfver korkåpor, messhakar:kalkkläden m. m.,
som finnas förvarade i fornminnesföreningens kyrkomuseum; h. III
börjar med en sakrik ock intressant uppsats af J. WAHLFISK 0111 Strängnäs domkyrkas ursprungliga utseende, åtföljd af plancher, af hvilka pl.
II utgör ett på herr W:s undersökningar grundadt försök till rekonstruktion af domkyrkans äldsta skick.
Vi afsluta vår lilla öfversikt med att ännu en gång uttala vår erkänsla för de viktiga bidrag till kännedomen om vårt folks språk ock
lif, med hvilka Södermanlands fornminnesförening genom sin nitiske
ordförande riktat vår litteratur. Vi afvakta med varmt intresse fortsättningen af arbetet, som vi hoppas snart måtte följa, då nu länets landsting med klar blick för arbetets stora värde gifvit föreningen en välbehöflig penninghjälp.
Uppsala i april 1883.
VILD. W.

En förteckning öfver sådan till tidskriftens 'område hörande
svensk litteratur från åren 1881-84, som icke förut blifvit af
oss anmäld, äfvensom öfver recensioner från samma tid, skall
meddelas i nästa häfte af Sm. meddel.

Sv. lan don.
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Från utlandet.
Holland.
Onze volkstaal, tijdschrift gewijd aan de studie der nederlandsche tongvallen, onder redactie van TACO H. DE BEER en
met ondersteuning en medewerking van prof. dr P. J. COSIJN
te Leiden, dr J. H. GALLtE te Utrecht, prof. dr J. F. J. BEREMANS te Gent, prof. dr Fl. KERN te Leiden, prof. dr B.
SYMONS te Groningen en Dr J. BECKERING VINCKERS te Kampen. I [No. 1-4]; II [No. 1, 2]. Culemborg, Blom & Olivierse;
Roeselare, De Seijn Verhougstraete, 1882-83. IV + 256 s. o.
s. 1 — 136. 8:o. För årg. 5 fl. (ungef. + 7,75 kr.).
Den för ett par år sedan utfärdade subskriptionsinbjudningen till
ofvaunämda tidskrift för nederländsk dialektforskning finnes redan i öf) II, sid. xxxv
versättning meddelad i Sv. landsm. (1881 F.
jämte några anmärkningar af sistnämda tidskrifts utgifvare till det i
sju punkter uppstälda programmet. Uti en inledande uppsats i tidskrif
tens första häfte med öfverskriften Vårt program af utgifvaren, herr
T. DE BEER, återfinnes samma program jämte åtskilligt annat, hvaraf vi
skola meddela en del för att gifva våra läsare en föreställning om huru
utgifvaren af tidskriften tänker sig förvärkligandet af dess program.
»Vi måste», säger förf., »med eftertryck påpeka, att det icke i
främsta rummet är af lärde som vi vänta det förnämsta stödet för vår
tidskrift.» »Den allra strängaste vetenskap skall, det hoppas vi, taga i
beslag många sidor i vår tidskrift; men de som måste samla det material, hvaraf vetenskapens stolta byggnad skall uppföras, det är i ck e vetenskapsmännen, utan det är män ock kvinnor med ett varmt hjärta för
sin hembygd, med ett öppet öga för det egendomliga, karakteristiska lifvet på landsbygden, med ett öppet öra för de afvikelser som talspråket
erbjuder på den ort, där de bäst känna till detsamma. Må de samla
utan att föreställa sig, att deras arbete skulle vara fruktlöst, om det
saknar stödet af ett strängt vetenskapligt språkstudium» (sid. 4).
I det följande meddelas några råd med afseende på skrifsättet vid
upptecknandet af dialekternas språkformer. Att något slags särskildt
»landsmålsalfabet» (med användande af en del tecken, som icke förekomma
i vanlig skrift) skulle begagnas af upptecknarne själfva, sättes als icke
i fråga. »Ett al lm änt stafningssystem», säger förf., »är icke lätt att
finna, utan man får nöja sig med att återgifva alla ljud på sådant
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Sätt, som man finner för godt, blott man betecknar lika ljud med samma

bokstäfver, i det man för anteckning öfver det sätt, hvarpå man uttrycker ljuden, genom att hänvisa till ett eller annat nederländskt, franskt,
engelskt eller tyskt ord, där ljudet förekommer. -1— — — Om man vid
hvarje ord, som företer andra än de vanliga nederländska ljuden, hänvisar till något ord i ett främmande språk, där samma ljud förekommer,
skall man åtminstone fixera ljuden, ock man kan öfverlåta åt andra
mödan att, där sådant behöfves, tänka ut ett beteckningssystem. Därtill
kräfves ingen iakttagelse på ort ock ställe» (sid. 5).
Detta sista påstående förefaller mindre välbetänkt. Är det författarens mening, att ett tillfredsställande ljudbeteckningssystein för en
dialekt skulle kunna uppgöras af en person (låt vara en språkvetenskapsman), som icke känner dialektens uttal annat än genom dylika
skriftliga anteckningar af andra personer, som dessutom i allmänhet
icke väntas vara språkvetenskapligt bildade eller eljest särskildt uppöfvade i förmågan att noga uppfatta ock beskrifva språkljud? Ifall detta/
icke vore meningen, hade väl varit lämpligt att till undvikande af missförstånd på något sätt antyda, att för uppgörande af ett fonetiskt skriftsystem kräfves egen omedelbar iakttagelse på sådana personers u tt al,
som själfva kunna tala dialekten fullkomligt riktigt.
Förf. fortsätter: »Om man till våra ljud (d. v. s. de ljud som förekomma i vanlig nederländska eller hvad vi skulle kalla nederländska
riksspråket) lägger de franska al, ou, 6, å, é, oj m. fl., de engelska
ea, ee, oa, ew eller de tyska ö, äu, au o. dyl., så skall man redan
förfoga öfver ett tämligen stort förråd af ljud.» Anmärkningsvärdt är,
att här endast talas om vokaler ock diftonger; det ser således ut, som
om förf. icke anser de vanliga nederländska konsonanttecknen behöfva
någon förstärkning från främmande språk för att återgifva samtliga
konsonantljud i de nederländska dialekterna. De sistnämnda måtte att
dömma häraf vara mycket enformiga i afseende på sitt konsonantsystem
ock alldeles sakna åtskilliga i de flesta andra europeiska språk vanliga
konsonantljud (bland annat t. ex. det s. k. »sje»-ljudet).
Längre fram lemnas några praktiska anvisningar i afseende på det
tekniska tillvägagåendet vid språkmaterialets samlande ock ordnande, inrättandet af alfabetiska ordlistor o. s. v. Härvid framträder såsom en
väsentlig brist i planen (hvilken brist redan påpekats vid den första
anmälan i Sv. landsm.), att man vill uttryckligen inskränka sig till att
upptaga endast sådana dialektformer, som afvika från riksspråket. Sålunda förordas särskildt att låta öfversätta språkprof från riksspråket till
en dialekt för att låta olikheterna mellan de båda språkarterna bättre
falla i ögonen.
Betecknande för författarens uppfattning äro i synnerhet följande ord: »För dem som icke idkat något särskildt studium af
språket ligger den faran nära, att de anse ord, som nyttjas öfver hela
landet, höra till en viss bygd. Därföre torde det vara att rekommendera,
att man i den alfabetiskt ordnade ordlistan åter stryker ut de ord, som
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upptagas i goda ordböcker såsom nederländska, t. ex. de hvilka hos
VAN DALE förekomma utan tillägget gewest» (= provincialism).
Emellertid synes man kunna hoppas, att den i första början så
strängt proklamerade •idiotikon-planen icke kommer att fasthållas. I
en tilläggsuppsats med samma öfverskrift Vårt program (I, sid. 179
if.) har utgifvaren funnit sig föranlåten att återgifva de anmärkningar,
som framstäldes i Sv. landsm. II, sid. xxxvij, ock efter att hafva uttalat sin tacksamhet därför förklara, att han hädanefter gärna vill tillmötesgå de här framstälda önskningarna — nämligen att tidskriften måtte
äfven upptaga folklitteraturen i dess olika arter, samt att man vid studiet af dialekternas språkfortner icke måtte inskränka sig till att insamla
blott det från riksspråket afvikande, utan behandla dialekterna såsom
själfständiga språkorganismer. Emellertid tillägger förf., att saken kräfver mycken tid ock mycket arbete, ock klagar öfver de ogynnsamma
förhållandena i Nederländerna i jämförelse med Sverge, i det han med
hänsyn till våra landsmålsföreningar yttrar, att »en lefvande, glad samvärkan såsom i Sverge ligger mindre i nederländarnes lynne» (sid. 180),
ock vidare: »folksägner ock sagor skola icke uteblifva [nämligen från
tidskriften], men det är svårt att spåra upp dem i vårt land. Att vi
ännu icke meddelat språkprof från en eller annan dialekt, finner sin förklaring däri, att mycket få af de oss tillsända profven motsvara fordringarna» o. s. v. (sid. 181).
Vi skola nu gifva en öfverblick af tidskriftens innehåll i öfrigt.
Först finna vi en öfversättning af ett år 1874 hållet föredrag af dr
MIELCK i Hamburg om dialeky-orskning i lågtyskan, hvilket såsom ett
främmande alster må lemnas å sido.
Af H. VAN DER BRAND (med signaturen Br ab an ti us) finnas flera
granimatiska ock lexikaliska uppsatser rörande de särskilda folkmålen i
Nord-Brabant. Förf, synes äga god iakttagelseförmåga ock väl känna
sitt modersmål. Om han äger djupare ljudfysiologiska studier, knalas
därhän; i alla händelser äro i öfverensstämmelse med tidskriftens hela
karaktär uppsatserna populärt hållna, saknande all lärd apparat ock afsedda att kunna läsas ock förstås af den stora bildade allmänheten. Den
första uppsatsen handlar om kvantiteten i nordbrabantska folkspråket,
hvilken i jämförelse med kvantiteten i vanlig nederländska synes stå på
en rätt fornartad ståndpunkt; särskildt märkes, att ordens kvantitet särdeles ofta förändras icke blott vid afledning ock sammansättning, utan
I några småockså vid böjning af nomina ock verb i vissa fall.
uppsatser behandlas vissa enskilda ljudföreteelser i samma landskaps olika
mål. Så meddelas bland annat, att i västra Nord-Brabant (liksom i
vissa delar af Belgien ni. m.) h i början af orden än faller bort, än
tillsättes framför en vokal, hvilken företeelse vanligtvis plägar beskrifvas
så, att h faller bort där det borde stå ock uttalas där det icke borde
finnas (jfr det svenska roslagsmålet). Förf, visar, att i värkligheten ord
som skulle börja med h ock sådana som börja med vokal behandlas på
samma sätt. Som hufvudregel gäller, att hvarje begynnande h förstum-
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mas; men denna lag korsas å andra sidan af en motsatt tendens att
tillsätta ett h i vissa särskilda fall, nämligen: 1) när nästföregående ord
slutar på vokal, tillsättes för undvikande af hiatus ett h framför begynnelsevokalen; t. ex. aar, *len de haar; oog, men zoo hoog ; „ 2) när
ett ord uttalas med särskildt eftertryck, får det gärna ett h tillagdt i
början; 3) när ett ord fått tillägg af h i enlighet med någon af de
två föregående reglerna, får ett annat omedelbart därpå följande ord,
som börjar på vokal, lätt ett förslag af ii. — Måhända kunna likartade
regler uppställas äfven på andra håll, där en dylik egendomlighet förefinnes (som t. ex. i vårt roslagsmål)?
Af samme författare finnes första afdelningen (ljudläran) af ett
försök till en grammatik öfver målet i östra Nord-Brabant, äfvensom
en rätt utförlig ordlista öfver nordbrabantska folkspråket, hvilken inledes med följande ord af förf.: »1 denna ordlista har jag icke endast
upptagit ord, som i nederländskan antingen icke förekomma eller ock
förekomma i en annan betydelse, utan ock sådana, som bilda sin pluraleller deminutivform på ett anmärkningsvärdt sätt eller uppvisa någon
märklig företeelse på ljudlärans område. Däremot har jag undvikit sådana, som för sin tillvaro hafva att tacka endast ett slarfvigt uttal (»wanspraak») eller förvirring ock ingenting annat.» Om meningen med detta
sista är, att äfven sådwit som beror på oaf si k tli g t siad skall lemnas
obeaktadt såsom värdelöst, så kunna vi icke gilla författarens uppfattning, enligt hvilken ju t. ex. livad som hör till folketymologi skulle
lemnas å side. För öfrigt synes förf, knappast hafva kommit ifrån den
något föråldrade uppfattningen, att dialektformer äga sitt värde egentligen endast i ock för jämförelsen med riksspråket.
Af den bekante germanisten professor J. H. GALLEE i Utreda meddelas en ordlista öfver det språk, som talas i de saxiska delarna af
Nederländerna. Inom konungariket Nederländerna finnas nämligen också saxiska eller lågtyska dialekter (i motsats hvartill de egentligen nederländska dialekterna, inberäknadt flamskan i Belgien, också kallas frankiska eller nogare lågfrankiska). De förekomma i konungarikets östra
del, nämligen i landskapen Overijsel, grefskapet Zutphen, östra ock mellersta Drenthe samt en liten del af Groningen. Förf, har offentliggjort
sin ordlista såsom ett förarbete till en blifvande större ordbok öfver de
saxiska målen inom landet, hufvudsakligen för att gifva inbyggare i de
saxiska landsdelarna en anledning till att hjälpa honom hvar i sin hemort med insamlande af dialektformer. Att denna ordbok är ämnad att
blifva så fullständig som möjligt ock icke blott ett idiotikon, får man
väl hoppas, då förf. icke gör något slags inskränkande villkor i fråga
om arten af de önskade bidragen.
För öfrigt innehåller första bandet bland rent språkliga saker åtskilliga, mest lexikaliska, småbidrag från olika landsdelar; äfven finnes
en lista på »slang»-ord ock uttryck, som nyttjas vid den nederländska
krigsakademien.
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Af större betydelse, såsom en utan tvifvel välkommen utgångspunkt
för kommande forskare, är en fullständig bibliografi öfver de nederländska dialekterna, som utarbetats af L. D: PETIT, konservator vid
riksbiblioteket i Leiden. Hittils har utgifvits förra afdelningen, omfattande konungariket Nederländerna. Den innehåller alla af förf, kända
utgifna skrifter rörande folkmålen inom riket, ordnade landskapsvis samt
inom hvart landskap efter städer ock bygder i alfabetisk följd.
Slutligen må nämnas, att tidskriften äfven innehåller åtskilliga referat af in- ock utländska arbeten, isynnerhet tidskrifter, som mer eller
mindre sysselsätta sig med dialektforskning.
Härmed lemna vi redogörelsen för tidskriftens första band ock öfvergå till andra bandets tvänne utkomna häften.
Här finna vi den första i tidskriften förekommande allsidiga grammatiska afhandling, nämligen väspqamska dialektens grammatik af J.
VERCOUILLIE, innehållande hela ljud- ock formläran samt vissa delar af
syntaxen. De talrika uttryck, som anföras såsom exempel till de syntaktiska reglerna, äro besynnerligt nog omsatta i nederländska skriftspråkets former, ock endast som enstaka undantag finner man här ock där
folkmålets egna uttryck bifogade inom parentes — återigen ett bevis
på, huru svårt man tyckes hafva att lära sig uppskatta dialektstudiets
värde annat än med hänsyn till afvikelserna fråst bokspråket.
En annan uppsats af J. ONNEKES handlar om vokaler ock konsonanter i groningska dialekten, företrädesvis i Hunsingoo ock särskildt i
jämförelse med nederländska bokspråket. Folkmålen i landskapet Groningen äro af ett särskildt intresse, därföre att här mötas två alldeles
särskilda germanska språk. Frisiskan lär fordom Varit öfveralt rådarjde,
men senare har den måst delvis gifva vika för saxiskan (lågtyskan).
Numera förefinnes det frisiska elementet isynnerhet i de västra ock norra
delarna af landskapet (dit också Hunsingoo hör).
Af J. C. GROTHUIS meddelas en ordlista öfver dialekten i NederBetuwe (i södra delen af Gelderland) af icke obetydligt omfång.
Vidare förekommer en uppsats om det nuvarande Amsterdamsmålet. För några år sedan utsändes af herr W. W. VAN LENNEP ock
proftssor J. A. ALBERDINOK THIJM till några kompetenta personer ett
cirkulär med en mängd frågor rörande Amsterdamsmålet. Af de inkomna svaren på detta cirkulär meddelas nu här ett urval, hvarjämte
också själfva cirkuläret finnes aftrykt.
Sedan vi nu meddelat det viktigaste af innehållet i de bägge häftena af andra bandet, vilja vi anmärka rörande den i tidskriftens språkliga uppsatser förekommande ljudbeteckningen af dialektformer, att
något allmänt antaget system ännu icke finnes, utan hvarje författare
har sitt eget skrifsätt. Dock hafva alla det gemensamt, att de endast
betjäna sig af vanliga bokstäfver med tillhjälp af några få vanliga diakritiska tecken, äfvensom att de i allmänhet så nära som möjligt ansluta
sig till stafningssättet i nederländska bokspråket. I hvad mån de olika
skrifsätten motsvara behof vet, är naturligtvis svårt för en främling att
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bedömtna. Emellertid bör nämnas, att åtminstone en af de nämde författante, GALuts, själf förklarar, att det skrifsätt han användt i sin ofvan
omtalade ordlista är mycket otillfredsställande ock endast tils vidare
antaget af hänsyn till de icke språklärde medarbetare han påräknar till
sin tillämnade ordbok, samt att, när denna sista en gång skall utgifvas,
ett helt annat ljudbeteckningssystem där skall användas.
Ännu har tidskriften icke innehållit något prof på nederländsk folklitteratur eller någon beskrifning på egendomliga seder ock bruk, vidskepelse o. dyl. Utgifvareu har emellertid utfärdat ett å omslaget till de
senaste häftena trykt upprop till allmänheten att insända bidrag af denna
art, hvilka utan tvifvel skulle öka intresset för tidskriften. Vi hoppas,
att uppropet måtte finna gensvar.
I det hela bär tidskriften vittne om både utgifvarens ock medarbetarnes lifliga intresse för dialektstudiet i deras fosterland. Detta såväl
som utgifvarens ådagalagda allvarliga sträf van att göra sitt bästa till
forskningsmetodens fullkomnande samt att gifva tidskriften ett värdefull
ock, såvidt möjligt, omväxlande innehåll inom dess område gifver grundad förhoppning därom, att den skall röna framgång i sitt syfte att
värka väckande ock främjande på den nederländska dialektforskningen.
Dec. 1883.

FREDR. TAMM.

Frankrike.
Glossaire du patois du val de Saire (Mouche) suivi de
remarques grammaticales par AXEL ROMDAHL, doeteur en

philos. Afh. för lektorat i Linköping. Linköping 1881. 83 s. 8:o.

Studiet af .det franska språket har under de senaste decennierna
vunnit samma goda utveckling som t. ex. studiet af de germanska
språken genom den nya metod, hvarefter språkstudier i allmänhet numera
bedrifvas, sedan man kommit till insikt om behofvet att lära känna
språken i deras historiska fortgång ock deras sammanhang med besläktade språk. Sedan DIEZ genom sina båda förnämsta arbeten lagt en
säker grundval för romansk språkforskning, har särskildt inom det franska
språket arbetet gått raskt undan, så att af hvad DIEZ uträttat mycket
numera undanskymmes af mera detaljerade, talangfult ock skarpsinnigt
utförda specialundersökningar. För dessa lyckliga 'framsteg har Frankrike dock ingalunda endast att tacka sina egna vetenskapåmän, utan det
står därför i en icke obetydlig tacksamhetsskuld till utländske språkmän,
särskildt flere i Tyskland ock Österrike. Ehuru visserligen i Frankrike,
studiet af landets eget språk representeras af män, som i alla hänseenden
förtjäna att räknas bland vetenskapens främste, kan man dock ej säga,
att den franska språkforskningen i Frankrike fult innehar den goda
ställning, man borde vänta. Det förefaller nämligen, som om de ut-
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märkte lärare, som där gå i spetsen för ett vetenskapligt historiskt studium af landets språk, ej vore i tillfälle att omkring sig samla ett större
antal lärjungar bland landets egna söner, hvilka väl förberedda • kunde
i större skala fortsätta deras påbegynta värk. Deras undervisning följes
af nästan flere utländingar än fransmän, ock i allmänhet taget äga de
förre bättre förutsättningar att däraf draga största möjliga vinst. Detta
kan visserligen bero därpå, att fransmännen endast undantagsvis äga de
kvalifikationer, som fordras för djupare språkstudier; sannolikare är dock,
att det har sin grund i bristande uppmuntran från statens sida, äf vensom däri• att hos den bildade allmänheten något värksammare intresse ej
hittils vaknat för det ännu unga historiska studiet af dess eget modersmål.
Förhållandet är nämligen, att nästan endast för lärareplatser vid de
akademiska fakulteterna vetenskapligt författareskap ingår som kompetensvillkor. Häraf blir en följd, att endast ett mycket ringa antal studerande få någon yttre anledning till vetenskaplig produktion 1, hvartill
kommer särskildt för franska språket det ogynnsamma förhållandet, att
det som vetenskapligt ämne endast förekommer inom några få af landets
humanistiska fakulteter. Den från begär efter lärareplatser kommande
äggelsen till författareskap af denna art är sålunda inom hvarje studentgeneration försvinnande liten, medan i Tyskland däremot den starka
uppmuntran till vetenskapligt skriftställeri, som ligger i sättet för befordran äfven vid statens elementarläroyärk, framkallat en täflan, som
nära nog ledt till öfverproduktion just inom fransk språkforskning. Huru
ringa uppmuntran till författarskap kan påräknas af den läsande allmänheten, visas däraf, att den utmärkt väl redigerade tidskriften Romania,
som är agnad åt studiet af fornfranskan ock dess litteratur, knappast
lär räkna 250 prenumeranter inom själfva Frankrike. Klart är, att under
sådana förhållanden det franska språket som vetenskapligt studieämne
ej i Frankrike har den rymliga plats, det där borde intaga, hvilket också
på ett menligt sätt röjer sig i sådana fall, då uppgiften fordrar samvärkan af flere metodiskt bildade, af vetenskapligt intresse lifvade individer.
En sådan uppgift är den att systematiskt ock fullständigt genomforska de i Frankrike förekommande landsmålen, hvilkas grundliga kännedom är snart sagdt oundgänglig för en fullständig insikt i språkets
historia. Hela den äldre franska litteraturen är dialektal, ty något högspråk fans ej ännu; men det skick, hvari den äldre litteraturens texter
kommit till vår tid, framkallar en oändlig mängd af svårigheter, då man
skall söka att i detalj bestämma de kännemärken, som skilde de olika
provinsernas mål från hvarandra. Af den äldre handskrifna litteraturen har naturligtvis under tidernas lopp den ojämförligt största delen
gått alldeles förlorad. De handskrifter, som finnas i behåll, äro i de
allra flesta fall ej ursprungliga, sådana de utgingo från författaren, utan
utgöra af skrifter, hvilka oftast genom många led voro skilda från origina') Såsom en illustration härtill må anföras, att vid FaoulU des Lettres i
Paris under åren 1875-77 i medeltal endast älfva doktorer kreerades.

FRANKRIKE: ROMDAIII., PATOIS DU VAI, DE SAIRE.

clix

len. För hvarje gång undergick originalets språk, därigenom att skrifvaren ej troget iakttog detsamma, någon vanställning, hvilken blef större
ock mera genomgripande, i den mån skrifvarens språk afvek från författarens. På detta sätt gick det lätt för sig, att en text, sådan den
blifvit bevarad till eftervärlden, visar flera dialektala aflagringar, af
hvilka två eller flera äro så starka, att man ej säkert kan afgöra, hvad
som hör till originalet eller senare tillkommit. En annan omständighet,
som äfven förtjänar att beaktas, är under hvilka förhållanden afskrifter
vanligen tillkommo under medeltiden. De värkstäldes nämligen till stor
del i klostren, dit munkar af samma orden samlades från skilda delar
af landet. Deras olika landsmål underkastades därigenom en nötning mot
hvarandra, som hade till följd, att de mer eller mindre modifierade sitt
egendomliga uttal, hvarigenom deras förmåga minskades att i skrift
troget återgifva en bestämd dialekt, Äfven profana skrifvares språksinne
förvillades lätt af de dialektala skiftningarna i de värk, de hade att afskrifva. Man kan sålunda redan på förhand antaga, att det skulle höra
till sällsyntheterna att finna någon vidlyftigare text, där ett landsmål
vore fult troget återgifvet. Genom jämförelser mellan flera texters språk
ock noggranna undersökningar af rimmen eller assonanserna, då stilen
är bunden, har man visserligen vunnit någon kännedom om fornfranskans dialektala förhållanden, men de fult obestridda resultaten äro dock
ännu små, jämförda med det arbete det kostat att vinna dem.
Nu har erfarenheten visat, att landsmålen ännu ha mycket kvar
af de egendomligheter, som i äldre tider utmärkte dem, hvarigenom de
i sitt nuvarande skick kunna sprida ljus öfver det äldre språkets dialekter. En klar ock fullständig öfverblick öfver landsmålens ljudlära,
grammatik ock ordförråd kan sålunda lemna mycket värdefulla bidrag
till utredandet af ännu dunkla frågor i språkets historia. Alt detta är
också insedt ock erkändt, liksom det äfven blifvit påpekadt, att lättare
kommunikationer, militärtjänst ock folkskolor för livade år beröfva landsmålen något af deras ålderdomliga prägel ock bringa dem till alt större
öfverensstämnrelse med högspråket, livarföre dröjsmål minskar måttet ock
värdet af den skörd, som kunde göras. Från kompetent håll ha anvisningar gifvits, huru man bör förfara vid insamlandet af det material,
som landsmålen ha att erbjuda; men föga har därmed uträttats, då personer saknas, som efter nödig förberedelse kunde gripa sig an med detta
arbete, hvilket till allra största delen ej kan utföras af andra än infödda
fransmän.
Ehuru det sålunda efter vetenskapens nuvarande fordringar ej kan
sägas vara väl bestäldt med dialektforskningen i Frankrike, har det dock
arbetats ganska mycket just på detta fält, ock det vore orätt att frånkänna de gjorda samlingarna alt värde, fastän deras vetenskapliga betydelse skulle vara vida större, om de utförts efter en god ock väl genomtänkt metod. Fransmännen ha mycken kärlek till sin hembygd ock intressera sig ofta lifligt för alla dess egendomligheter, hvarföre det ej
sällan händer, att någon litterär dilettant samlar ock publicerar hvad
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som han finner vara af intresse från hans födelsebygd. De talrika akademiska sällskap, som finnas spridda öf vor landet, uppmuntra äfven ofta
till sådana arbeten, ehuru deras värksarnhet i denna riktning ej varit så
väl ordnad, att den blif vit värkligt fruktbringande. På detta sätt har
den franska landsmålslitteraturen under årens lopp vunnit ett så stort
omfång, att den fullständigt samlad skulle bilda ett ganska ansenligt
bibliotek. 1 Åfven från statens sida blefvo landsmålen tidigt föremål
för ett värksamt, ehuru snart öfvergående intresse, då under Napoleon
den förstes regering inrikesministeriets statistiska byrå lät på olika landsmål återgifva liknelsen om den förlorade sonen, Luk. 15.2 Den sålunda
böljade samlingen fortsattes sedermera af La sockt1 des antzquaires de
France, ock ehuru den ännu icke anses vara fullständig, omfattar den
ej mindre än 88 olika prof af de inom franska språkets område förekommande landsmålen, de proven9alska däri dock inbegripna. Planen
för densamma var likväl ej på förhand väl genomtänkt, så att någon
säker regel ej iakttogs för ljudbeteckning, ordval ock konstruktioner,
hvartill kommer att ett sådant kort öfversättningsprof ej är egnadt att
ge en full bild af ett språk. Företaget kan därföre ej anses lyckadt,
utan har sitt största värde som ett historiskt bevis därpå, att uppmärksamheten redan i början af detta sekel varit riktad på landsmålens vikt
ock betydelse. Åfven öfriga äldre arbeten i fransk dialektologi sakna
den goda metod ock den samvetsgranna förberedelse, som behöfvas för
att skänka sådana resultat, som tillfredsställa vetenskapens fordringar.
Oaktadt det myckna arbetet står därföre dialektforskningenb lågt i Frankrike, ock hittils har ännu endast litet af bestående värde uträttats på
dess rika fält. Några få med omsorg gjorda ordböcker ock några dialektbeskrifningar i do I, s. 483 redan ornnämda tidskrifterna torde härifrån utgöra nära nog de enda undantagen.
Ett exempel af färskt datum därpå, huru otillfredsställande ett
arbete af denna art i flera afseenden blir, om det ej utföres af en person, som i egna studier äger tillräckliga förutsättningar därför, är bland
andra en af L. ADAM 1881 utgifven beekrifning af Lotringens dialekter.3 Detta arbete har kommit till stånd på det sätt, att år 1874
Jämför härom LUNDELLS uppsats Landsmål ock folklif i Sverige ock andra
länder i denna tidskrifts första band, särskildt ss. 479-83 o. 519-26.
Hvarje årgång af Zeitschrift fär romanische philologie, som 1877 började
utgifvas af prof. G. GRÖBER, beledsagas af en vidlyftig bibliografi, som
äfven redogör för hvad som under året blifvit uträttadt i fransk dialektologi.
Initiativet härtill tyckes hafva utgått ur en reaktion inom den allmänna
opinionen mot den fiendtliga ställning, Republikens styrelse intagit mot
landsmålen. Den 16 prairial af år 2 (---= 4 juni 1794) hade nämligen
abbé H. GREGOIRE inlemnat en rapport angående nödvändigheten att
utrota landsmålen ock öfveralt i landet införa bruket af högfranskan.
Hans förslag gillades af Konventet, som uppdrog åt komitCn för den
allmänna undervisningen att i sådant syfte ombesörja en ny språklära
ock passande ordbok, hvilka båda arbeten dock aldrig kommo till stånd.
Les patois lorrains par LUCIEN ADAM, Paris 1881.

FRANKRIKE: ROMDAHL, PATOIS DU VAL DE SAIRE.
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Acad4nie de Stanislas i Nancy lät utfärda en uppmaning till alla för
saken intresserade att inom sina respektive landsorter efter ett gifvet
program meddela hvad som kunde gifva en bild af det mål, som där
talades. På detta sätt hopsamlades från olika platser ej mindre än 268
uppsatser, hvilkas författare mer eller mindre omsorgsfult följt det ledande programmet. Detta rika material, hvarur dock en del måste utgallras såsom alldeles oanvändbart, öfverlemnades sedan till M. ADAM
för att af honom redigeras. Ehuru han ingalunda kan sägas alldeles
ha svikit sin uppgift, har hans arbete dock af brist på god metod blifvit sådant, att den som för vetenskapliga ändamål vill begagna sig
däraf, måste för mig själf liksom omredigera det. Hvad som särskildt
saknas är en god ljudbeteckning, hvarigenom man säkert ock lätt kunde
uppfatta ordens noggranna uttal. Till denna brist hade han efter all
sannolikhet icke gjort sig skyldig, om det i Frankrike, liksom här, funnes ett landsmålsalfabet, hvilket kunde tjäna till ledning för alla dem,
som ville omsorgsfult återge de olika språkljuden.
Ett annat arbete af fult kompetent person utfördt öfver hans eget
landsmål är Essai sur le patois normand du Bessin af prof. C. JORET.
Denna omsorgsfult gjorda redogörelse för ljudsystem, formlära ock dialektalt ordförråd inom det landsmål, som talas i trakten af Bayeux,
utkom först sukcessivt i häften af Me'moires de la Sociltd de linguistique de Paris under loppet af åren 1876-80 ock har sedan offentliggjorts i separattryck. Arbetet har stort värde som ett väsentligt
bidrag till hännedomen om landsmålen i Normandie ock har särskildt
intresse därföre, att det lemnar tillfälle till jämförelse mellan det nu talade språket i denna provins ock dess fornspråk, hvaraf framgår, att
sekler igenom många gamla element segare bibehållits, än den kunde
vänta, som endast är van vid det franska högspråket. Till fransk språkhistoria lemnar det- sålunda ett värdefult bidrag, som i sin mån är egnadt att sprida ljus öfver den normandiska dialektens hela historia, hvilket för franska språk- ock litteraturforskare år så mycket mera kärkommet, som flera af den äldre franska litteraturens viktigaste värk just
förskrif va sig från Normandie. För svenska läsare har det sitt särskilda
intresse därigenom, att man i ordlistan finner rätt många ord af skandinaviskt ursprung, ett minne från vikingatiden. Ehuru arbetet, som
man af en så god forskare som JORET väl kan vänta, är noggrant ock
omsorgsfult redigeradt, har det dock lidit af det långsamma utgifvandet,
som däri framkallat vissa ojämnheter, äfvensom däraf att något fonetiskt
alfabet ej blifvit användt för ljudbeteckningen.
Som ett slags komplement till detta större arbete kan man betrakta
en i Linköping år 1881 utgifven afhandling, byars titel ofvan återgifyes. Val de Saire är nämligen en mindre ort i Normandie, rakt österut
från Cherbourg, hvars landsmål tydligen står det i Bessin mycket nära.
Med tillhjälp af infödda fransmän på platsen har författaren samlat en
förteckning af ord, som brukas i ajden, ock beledsagat den med en
mindre formlära ock ett fonetisk öfverblick. Hvad ordförteckningen an-
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går, kan den jämförd med den af JORET gifna omöjligen vara annat än
ganska ofullständig, ty det är ej tänkbart, att i tvänne hvarandra så
närbelägna trakter, som Bessin ock Val de Saire, ordförrådets rikedom
skulle vara så ojämn. Så ofullständig den är, bildar den dock för kännedomen om det för Normandie speciella ordförrådet ett slags komplement till JORETS glossarimn, ty påfallande nog finner man där flera ord,
som JORET ej upptagit. Formläran lemnar flera intressanta upplysningar,
ock för ljudbeteckningen har författaren sökt följa senast utkomna arbeten af LUNDELL, SIEVERS ock SWEET, hvarigenom densamma åtminstone
för germanska läsare blir mera klar ock precis än den af JORET använda.
Fult konsekvent tyckes författaren ej ha varit med afseende på beteckningen af det finala stumma e. I allmänhet förnekas dess tillvaro som
ljud så fullständigt, att det alldeles utelemnas, hvaremot JORET i Revue
critique 1882, s. 49 i förbigående opponerar sig. Han antager nämligen,
att författarens öra ej varit nog uppöfvadt för att förnimma detta dunkla
ljud, som dock ännu finnes kvar, ehuru så försvagadt, att det lämpligare
antydes med en apostrof än med en bokstaf.
Svårt är att utreda, i hvilket förhållande denna afhandling står till
JORETS arbete, så mycket mera som författaren ej i sin inledning därom
ger den minsta upplysning. Att han känt till ock begagnat sig af sin
föregångares värk, märker man lätt, ehuru man på samma gång måste
förvåna sig öfver att han däraf ej dragit nytta för jämförelser ock fullständigande af sitt eget. Möjligen förhåller det sig så, att han först
sedan han leninat Frankrike, fått kännedom därom ock då. ej sett sig i
.tillfälle att vidare fortsätta sina forskningar, hvilket dock genom korrespondens möjligen skulle gått för sig, hvarföre han endast nyttjat det
som en formell hjälp vid slutredaktionen af sin afhandling.
Senare tillägg. Sedan of.
vanstående lilla uppsats redan var färdig
att befordras till trycket, har prof. JORET lemnat ett nytt synnerligen
värdefult bidrag, till kännedomen om språket i Normandie genom sitt
arbete, Des caractkres et de l' extension du patois normand, Paris, Vieweg
1883.
Han har indelat detsamma i två afdelningar: .den etnografiska
ock den fonetiska. I den förra ådagalägger han, att de låggermanska
ock skandinaviska elementen äro i hela den del af provinsen, som sluttar
mot Engelska kanalen, vida starkare än man förr antagit, hvilket bevisas
dels af den mängd låg-germanska ock skandinaviska ortnamn, man här
finner öfveralt, dels af ordförrådet, som innehåller ett stort antal ord af
sådant ursprung. I den senare afdelningen har han efter den metod,
som numera ifrigt förordas af de franska språkforskarne, sökt att geografiskt bestämma hvar ock en särskildt af de viktigaste fonetiska egendomligheter, som han anser utmärka de normandiska landsmålen. Han
har därvid funnit, att af dem några dela provinsen i riktningen från
öster till väster, så att det blir en bestämd skillnad mellan landsmålen
i norra ock södra delen af provinsen, ock af dem ansluta sig de förra
i detta hänseende till dem i Picardie, under det att de södra närma sig
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de centralfranska. Andra kännetecken *åter dela provinsen från norr till
söder, hvarigenom den västra delen, Basse-Normandie, dialektalt skiljek
sig från den östra, Haute-Normandie. För tillvaron af någon enhetlig
normandisk dialekt blir hans svar således nekande, men han finner det
dock ej oberättigadt att antaga en grupp af normandiska landsmål.
Från etnografisk synpunkt kommer han till det resultatet, att i norra
delen af provinsen de germanska elementen kraftigt framträda, ock af
dem de frankiska starkare i öster, de skandinaviska däremot i väster. .
I södra delen är det keltiska elementet afgjordt starkast.
P. A. GEIJER.

Italien.
Arehivio per lo studio delle tradizioni popolari. Rivista
trimestrale diretta da G. PITRi3 e S. SALOMONE-MARINO. Volume primo [e] secondo. Palermo, L. Pedone Lauriel, 18821883. 624 o. 635 s. 8:o. Hvarje årgång i fyra häften, pris 14 fr.
(= 13,40 kr.).
Den outtröttlige ock om sin hembygds minnen så väl förtjänte dr
GIUSEPPE Prrnt har genom grundandet af denna intressanta tidskrift än
ytterligare ökat den tacksamhet, hvari hans hemlands inbyggare sand
alla folklitteraturens vänner stå till honom. •Ty med en aldrig svalnad
ifver, med aldrig tröttad flit har han framför alt egnat sig åt upptecknandet af alt till folktradition hörande; en sådan mängd af arbeten, som
han åstadkommit ock hvilka hvart ock ett i sitt slag kunna tjäna som
mönster för andra, hafva få människor frambragt. Han är ännu en
medelålders man, född 1843 i Palermo. 1860 deltog han med beröm
i den revolution, som försiggick på Sicilien ock erhöll 1867, efter att
1866 hafva kreerats till medicine doktor ock sedan flitigt egnat sig åt
botandet af den kolera, hvarmed Sicilien 1866-7 hemsöktes, medaljen
såsom »benemerito per la salute pubblica.» Han är nu en af Palermos
mest anlitade läkare, men har hvarje dag tid öfrig att sysselsätta sig
med sin hembygds minnen. En förteckning på de böcker han utgif vit
behöfver jag här ej lemna, utan hänvisar till denna tidskrift (I, 530),
där en del stå upptagna; så mycket bör jag dock nämna, att hans stora
arbete Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane framskridit till vol.
XIII Giuochi fanciulleschi siciliane ock lemnar all säkerhet för att det
skall blifva af ett bestående värde.
Den andre redaktören, SALOMONE-MARINO, är också läkare, anstäld vid
Clinica medica. Född 1847 publicerade han 20-årig sitt första arbete
(Canti popolari siciliane), hvarefter slag på slag utkommit nya ock värdefulla bidrag från hans hand.
Archivio per lo studio delle tradizioni popolari har till föregångare
inom litteraturen Rivista di letteratura popolare, utgifven af PITEÅ ock
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SABATINI, hvars utgifvande afstånnade, ehuru den var både innehållsrik ock intressant, samt .11f1lusine, den förtjänstfulla franska tidskriften
som blott upplefde ett år'. Jag vill uttala den önskan, att det »hvarje
dag ökade intresse för folktraditioner», som framkallat den nya tidskriften, må öka sig alt mer ock skaffa den en lång ock angenäm lifstid.
Arkivet börjar med ett bref från MAX M151,LER; det innehåller
egentligen ingenting nytt. Han uppmanar särskildt till en noggrann
uppteckning på landsmål, hvarigenom ju tvänne syften kunna fullföljas.
Detta synes emellertid icke tillräckligt uppskattas, åtminstone icke i Italien,
om jag får sluta därtill af hr P1TRES' ord (Il vespro siciliano nelle trad.
pop. della &cilia sid. 63): »la fonetica ci guadagn
. a, ma la chiarezza
no.» De tre hufvudpunkter, som äro af betydelse för vetenskapen, äro
enligt M. M.: 1) År en saga etc. gemensam för alla land? 2) kunna vi
följa den på vandringen från öster till väster? 3) hvad har orsakat
dess uppkomst? Alt annat forskande inom sagolitteraturen är däremot
»semplice curiositå.» En sådan åsikt förefaller något ensidig. Skulle
då icke en saga o. d., som utbildats i ett land, vara värd någon uppmärksamhet, äfven om den vore en naturlig produkt af det folkets
lynne, bildning eller kultur?
Därefter följa Schizzi di costumi contadineschi siciliani (skildringar
ur det sicilianska bondfolkets lif) af den andre af utgifvarne. Artikelserien, som fortsättes i h. II o. IV, afslutas först i andra årgången.
Komma så novelle popolari toscane, hvilka också först i andra årgången afslutas ock om hvilka vi därföre ej kunna vidare yttra oss.
Dr P1TRE visar i dem sin fullkomliga kännedom om hela Italiens folklitteratur, hvilket ej vill säga litet, då man vet, huru vidlyftig den är.
Perch2. gli uomini non sanno
quando devono morire (hvarföre
människorna ej längre veta, när de skola dö) är en synnerligen intressant
saga, här meddelad af dr R. KÖHLER i uppteckningar från »svenskarne»
på ön Worms, från Österrike, från Pays Basque vid Pyrenéerna ock från
venderna i Spreewald. Den förekommer hos svenskarne i Sverge på
flere ställen' ock är omnämd hos HYLTEN-CAVALLII7S, Värend och virdame I, 343.
C0NS1GLIERI PEDROSO meddelar därefter på portugisiska en djursaga
från Goa i Indien; vi äga därtill intet motstycke.
PITRE lemnar underrättelser om I ciräuli, med hvilket namn betecknas de personer, som äro födda den 29 juni eller 25 jan., hvilka
båda dagar bära aposteln Pauli namn. På grund af berättelsen i apostlagärningarne (28: 3-6) har uppkommit en del skrock, hvilket delvis
liknar det, som hos vårt folk förekommer om lappar ock »tattare»: de
kunna skydda sig mot bett af giftiga djur, äga stor läkedomsförmåga
ock kunna förutsäga framtiden.
1)

När detta lägges under pressen, bar Milusine lefvat upp igen ock under
ledning af samme utgifvare som förut, H. GAIDOZ ock E. ROLLAND, utsändt första numret af T. II. Tidskriften utkommer med ett ark i månaden i stor kvart; pris för årgången 22 fr. 50 c. (Utg.)
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Den kände forskaren FINAMORE meddelar 26 Storie popolari abruzzesi
in versi (folkberättelser på vers). Egendomligt är, att italienarne föga
bry sig om att uppteckna folkmelodier. Berättelserna tyckas allesammans vara af yngre datum.
Grefve DE FUYMAIGRE är förf, till en liten intressant notis: Les
dayemans, hvarmed förstås ett bruk i dep. Moselle att vid hemgåendet
från vintersammankomster hålla rimmade eller assonerade samtal.
Proverbi marchigiani röra uteslutande italienska förhållanden, de
innehålla traditioner fästade vid orter ock ställen samt personer. För
öfrigt äro de korta ock en hel del äro samlade ifrån sådana uttryck
som vi t. ex. hafva, då vi säga: »de ärtätande östgötarne», »de fete
skåningarne», eller »när Dagstorps källa (i Småland) ej ger vatten, då
är ej godt •att lefva i Sverge.» Ett allmännare intresse ha däremot
.Proverbi bolognesi, som beröra »agrieoltura, meteorologia». Till en stor
del finnas motsvarigheter i vår bondepraktika. Ett meteorologiskt ämne
ligger ock till grund för den spanske skriftställaren J. COSTAS uppsats:
Influencia del arbolado en la sabiduria popular (bärgplatåers eller
högskogens inflytande på väderleken enligt folktron). Förf, visar genom
spanska ordspråk, att folktron länge haft reda på skogbevuxna bärgtoppars ock i allmänhet skogars betydelse för en jämn reglering af fuktigheten, hvilket ju är ett af den vetenskapliga meteorologien bevisadt
faktum. Dylika ordspråk hafva, liksom synonymerna till proverbi marchigiani, föga eller intet uppmärksammats i vårt land. För tillfället
minnes jag blott tvänue liknande från Småland: »när Tabärg har hufva,
kommer regnet snart att skura» ock »när Visingsö uppåt luften klifver
ock hägrar, det vackert väder blifver.»
Den följande uppsatsen: Cinquante giuochi fanciulleschi .1Ifonferrini
(50 barnlekar) framkallar önskan, att vi i vårt land snart måtte få se
samlingar af folklekar från alla provinser.' SNÖBOHM meddelar visserligen en del från Gottlaud, ock sånglekarne äro ju utgifna, men folkock barnlekar hafva ännu ej samlats, utom i NORMAN, Ungdomens bok,
som dock visar alla tecken af att vara en bearbetning från utlandet.
Många likheter synas förefinnas mellan italienska ock svenska lekar. T.
ex. nr II är »kurra gömma», nr XVIII »fru Sole», nr XIX påminner
om »datten», nr XXXVI »singla slant», nr XLVI »rulla ägg», nr XLIX
»dra rep.»
I Miscellanea finnas upptagna Rimedje formole con/ro la jettatura (läkemedel ock formler mot förgöring o. d.), hvari omnämnes den
betydelse, som spottande har uti folkets föreställning. Det samma gäller
hos oss, allmogen spottar ofta, när någon t. ex. möter en käring eller katt,
när ett fruntimmer möter en person som brutit mot 6:e budet, när
man lägger sig till hylla ute på marken, när man badar o. s. v. (se
') Jag kan nämna att ÄRNASON har samlat en mängd isländska folklekar samt att kand.
MOLTKE MOE snart publicerar norska >lege og
'
fornöjelser.»
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t. ex. HOFBERG, Nerikes gamla minnen, sid. 220); ock att denna föreställninaär gammal, visar följande utdrag ur FERNOW, Vermlands beskrjfning (1773): »för att ej bli kramad, skall man spotta 3 gånger, då man
går öfver, vatten, sedan nedmörkt är» (sid. 257). Det är att hoppas, att
SALOMONE-M A RINO skall framdeles meddela mer om italienska huskurer.
I andra häftet har CASTELLI meddelat Un mito moderno om en stråtröfvare, hvars historia delvis påminner om den beryktade Lasse-Maja.
Därefter följa kortfattade notiser öfver en grekisk variant till A sk u ngen , öfver den egyptiska sagan om Satni-Khåmois, öfver en portugisisk saga (variant till en af NvRoP, Sagnet om Odysseus behandlad
saga), samt en uppsats af DE VASCONCELLOS om seder ock bruk i Portugal. Till nr 1 vill jag nämna, att djur ock växter i tidens begynnelse haft
talförmåga både i Portugal ock Sverge (se § Hylten-Cav.• 80, 83 med
tillägg), ock till 4 att läsningar mot sjukdomar förekomma i bägge landen
(se HyMn-Cav. § 104-106 ock LIDFORSS, Ur vidskepelsens historia i
Nu 1875 sid. 122 if.).
Tredje häftet börjar med Motti popo/ari applicati a' suoni delle
campane, en synnerligen intressant afhandling af PITRÅ om de strofer,
som folket tycker sig höra vid klockringningen. I Sverge hör statfolket
gårdsklockan säga:
Blå välling, sur sill,
bälj-hundar, kom hem!
SALOMONE- MARINO aftrycker därefter ett bref om sicilianska folkvisor
från 16-18 årh., ock MANGO lemnar slutet på barnpoesi från Calabrien,
börjad i föreg. häfte. G IANANDREA börjar publikationen af gåtor från Markerna, af hvilka många äfven höras hos oss, t. ex. nr II, III, V, VIII,
XI, XII, XIII etc. Spanjoren MARIN lemnar slutet på den märkvärdiga
spanska leken las chinas. CANIZZARO meddelar därefter från Messina en
växelsång, till hvars latinska original äfven finnes en motsvarighet på
svenska i sången Sante Simi on (Västerg. fornm.-fören:s tidskr. 2 h.
sid. 61-9) äfvensom delvis i flera svenska folksagor.
Därefter komma några mindre uppsatser. Vi stanna vid en, betitlad Le folklore af VILLEMORY, ett lätt ock ledigt kåseri, ofullständigt naturligtvis, mera passande en tidnings spalter än Arkivets i öfrigt dugande text.
I fjärde häftet råkas främst en stor herre, il diavolo, sådan han
presenterats i italiensk kostym af FITRE. Där meddelas (sid. 501) den
lustiga sagan om Skam, som delvis påminner om BONDESONS »Skam ock
Kitta grå» (nr 59 i Svenska folksagor). I öfrigt tyckes också Skam
vara sig tämligen lik både i Sverge ock Sicilien.
Bland öfriga uppsatser i detta häfte märkes Rimas inf antis portuguezas (barnrim från Portugal), en del af folklore som vi i vårt land
hittils ej mycket uppmärksammat. Till konstruktionen äro de naturligtvis identiska med våra barnrim ock särskildt nr 18 ock 19 tyckas likna
den allmänt bekanta Borra gulläp pl e. Till sist påträffas en del ordspråk från Bergamo.
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I alla häftena förekommer dessutom en Rivista bibliografiea, emellanåt
väl kort skisserade recensioner af böcker, bland hvilka vi i 3:e häftet
märka en anmälan af vår tidskrift, märkvärdigt nog med blott ett tryckfel i titeln. I den därpå följande af d. Bulletino bibliografico meddelas ännu
kortare recensioner än i förra af d. samt vidare en, som det synes, omsorgsfull förteckning öfver nyutkomna böcker, bland hvilka vi, såsom
naturligt är, ej träffa en enda svensk; vidare en intressant Sonzmario
dej giornali, som är af• stort värde för samlaren af lokala sägner o,
samt slutligen små notiser öfver en del saker, som kunna intressera »i
folkloristi.»

Sedan ofvanstående redan för ett år sedan var nedskrifvet 1, har
arkivets andra årgång fullständigt utkommit. Kanske skall jag en annan
gång få tillfälle att utförligare sysselsätta mig med den samma. F. n.
medgifver tiden endast att anföra titeln på några få af dess uppsatser,
som mest falla i ögonen. Sådana äro:
Bibliografi öfver folktraditionerna i Italien af PITRE, (1. barnlekar, II.
gåtor);
Sardiska folksagor på folkmål af GUARNERIO (hittils tio, fortsättning utlofvas);
Askungen i Parma ock i Camerino af PIGORINI-BERI, med en öfversikt
af KESTNER ;
Sanningens tolf ord från Italien, Portugal ock Spanien af FINAMORE ock
PIRES (En är Kristus, vår hjälpare; två äro himlaljusen, sol ock
måne, o. s. v), med en öfversikt af WESSELOFSKY ;
Årets tolf månader i folktraditionen af D'ANCONA.
För öfrigt meddelas en mängd sagor ock visor, barnrim ock barnlekar, ordspråk ock gåtor, upplysningar om seder ock bruk, vidskepelse
o. s. v. Sista häftet innehåller äfven ett litet bidrag från Sverge.
Den mångfald af artiklar ock den omväxling samt grundlighet,
som i allmänhet utmärker de meddelade uppsatserna, visar tydligt,
huru allvarligt de båda redaktörerna fattat sin uppgift. Arkivet har
flere företräden framför sina föregångare; dess pris är ej häller öfvermåttan dyrt. Vi tillönska det ett lifligt deltagande från de för de
ämnen det behandlar intresserade, ock från dess svenska kollega sändes
en hjärtlig välgångsönskan.
Lund.
AXEL RAMM.

') Jag har blott kunnat i korrekturet införa några smärre ändringar med
hänsyn till senare förhållanden.

Sluttrykt i april 1884.

målets ljudlära; Fonetiska studier), Med. stud. A. BONDESON (Halländska
sagor ock sägner), Fil. kand. V. CARLEIEIBI-GYLLENSKIÖLD (Folkmelodier),
Rektor G. CEDERSCHIÖLD (Isländska äfventyr ock legender), Kammarherre
G. DJURILLOU (Visor ock melodier), Biblioteksamanuensen G. ENESTRÖM
(Två dalvisor), Kapten V. UNGELKE (Från Helsingland), 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), N. L. HALLENDER (Ordbok öfver Barne härads folkmål), Fil.
kand. 0. HOPPE (Svenska ordspråk på folkmål), Charge d'affaires G. 0.
HYLTAN-CAVALLIUS (Värends ordbok; Sagor ock sägner från olika land-,
skap utom Småland), Stud. J. JONSSON (Person- ock ortnamn från lossmo; Folkminnen från Möre), Fil. stud. G. J:SON KARLIN (Folkseder i
Gärds härad; Folkvisor från östra Skåne; Folkskådespel), Fil. kand.
A. KEMPE (Sagor ock skrock från östra Öland), Lektor E. KORSSTRÖM
(Nagu- ock Pargasmålen), Biblioteksamanuensen E. H. LIND (Samlingar
från Filipstads bärgslag), Docenten J. A. LUNDELL (De svenska landsmålens utbredning, I. Plan för undersökningen; Öfversikt af de svenska
landsmålens fonetik; Bröllops- ock andra kväden på folkmål från 1600ock 1700-talen omtrykta med kommentarier), Professor A. Tu. LYSANDER
(Sagojämförelser), Fil. kand. A. MALM (Dopnamn inom Vemmenhögs -härad; Ordbok öfver Vemmenhögsmålet), Skolläraren K. NILSSON (Ordbok
öfver sydöstra Blekings folkmål), Fil. kand. J. NORDLANDER (Ordbok öfver
Multråmålet i Ångermanland; Ordbok öfver härjedalskan; Äldre ock yngre
norrländska personnamn; Hexprocesserna i Ångermanland; Barnvisor;
Sagor), Kartografen E. 0. NORDLINDER (Bergsjömål), Docenten A. NOREEN
(Grammatikor för dalmålen; De svensk-norska gränsmålen), Med. stud.
A. G. NYBLIN (Staffanssjungningen), Fil. kand. N. 'Dmitri' (Luggudemålets ljudlära; Om verbalböjningen i nordvästra Skånes landsmål), Hemmansägaren P. PETERSSON (Ordbok öfver norra Hallands folkmål), Fil.
stud. A. RAMM (Folkmelodier), Lektor J. 0. I. RANCKEN (Svenska folksagor
från Österbotten), Docenten H. ScatIcK (Den vandrande juden), Biblioteksamanuensen C. G. STJERNSTRÖM (Om källorna för Ihres dialektlexikon;
Förteckning öfver den svenska landsmålslitteraturen), Med. stud. G. SUNDSTRÖM (Dansföreningen i Uppsala), 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. kand. V. VENNSTRÖM (Upplandshistorier), Litteratören A. VIBÄRG (Sägner från n. Roslagen), Fru E. WIGSTRÖM (Sagor
ock visor upptecknade i Skåne; Vandringar i Skåne), Språkläraren C. G.
ZETTEaQvisT (En svensk polyglottsamling från 1840-talet); hvarförutom
skola lemnas Redogörelser för de svenska landsmålsföreningarnas värksamhet, Visor, sagor, sägner, gåtor o. d. ur föreningarnas samlingar. I
en särskild serie lemnas som bihang till tidskriften äldre blott i handskrift eller sällsyntare tryck tillgängliga arbeten på eller om folkmål
eller rörande andra sidor af folklif vet, ock förbereda vi f. n. till utgifning dels (i förening med Svenska litteratursällskapet) en samling af
1500- ock 1600-talens visböcker, dels äldre skrifter om folkmålen af
BUREUS, ENBERG ock TOFTBN.

1 följd af ökadt statsunderstöd utkommer tidskriften Svenska landsmålen från ock med år 1884
med trettio tryckark årligen. Priset för årgång
är oaktadt denna utvidgning oförändradt, 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 förhöj dt pris är tidgkriftenläfven
tillgänglig i bokhandeln.

Märk! Enär af särskilda skäl fiere band •samtidigt måste
vara under arbete, svara årgångar ock •band d mot hvarandra,
ock bandets olika nummer komma icke alltid i ordning. När
ett band är färdigt till bindning, följa med dess sist utgifna
häfte titelblad ock register samt särskildt tillkännagifvande på
omslag-ets första sida. Ännu är blott Bd I fullständig-t.

Genom öfverenskommelse med Universitets-Jubilfflets
danske Samfund är tillfälle beredt för subskribenter å tidskriften Svenska landsmålen att mot nedsatt årsafgift 6 kr. 50
öre (i st. f. 10 kr.) för år blifva medlemmar af nämnda samfund
ock erhålla af detsamma utgifna skrifter. De som önska begagna sig af denna förmon, böra därom underrätta docenten J.
A. Lundell i Uppsala. Årsafgiften erlägges genom postförskott
samtidigt med betalningen för Sv. landsm. vid mottagandet af
årets första häfte. Nya medlemmar få förut utgifna skrifter,
alla eller enstaka, för 3/, af bokhandelspriset.

Stockholm, 1884. Kongl. Boktryckeriet.

