
e 

NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSIÅLEN 
OCF. 

SVENSKT FOLKLIF. 

TIDSKRIFT 
UTGIFVEN PÅ UPPDRAG AF 

LANDSMÅLSFÖRENINGARNA I UPPSALA, HELSINGFORS OCK LUND 

GENOM J. A. LUNDELL. 

21:ta h. 
1885. a 

INNEHÅLL: 

R. BERGSTRÖM, Spring, min snälla ren! 

STOCKHOLM 
SAMSON & WALLIN. 

B o klädspris for årgången 4,50. 



Tidskriftens utgifvare: 
Docenten, Fil. kand. J. A. LUNDELL i Uppsala 

med biträde af 
Prof. L. F. LEFFLER ock Doc. A. G. NOREEN i Uppsala 

Prof. A. 0. FREUDENTHAL ock Doc. H. A. VENDELL i Helsingfors 
Doc. A. KOCK ock Fil. lic. N. OLstru i Lund. 

Första bandet (årgg. 1878-80) är utsåldt. 

Årgångarna 1881-1884 (tillhör. bd  II—V samt Bih. 
fås hos utgifvaren eller i bokhandeln till samma pris som lö-
pande årgång ock innehålla: 

Årgången 1881: 
[4 h.] II. 5. Folktro, seder ock bruk i Möre, af M. JONSSON. 25 s. 
[5 h.] 

	

	II. 2. Tillägg till Noreens ordbok öfver Fryksdalsmålet af J. 
MAGNUSSON. 93 s. 

[6 1.3.] III. 1. Om dialektstudier, af J. A. LUNDELL. 31 s. 
[7 h.1 IV. 1. Dalmålet af ADOLF NOREEN, L Inledning. 23 s. med karta. 
[8 h.] III. 2. Sagor, sägner, legender, äfventyr s. 1-48. 
[9 h.] II. 	Smärre meddelanden, s. 1-38. 

Årgången 1882: 
II. 6. Om sil ock sel i norrl. ortnamn, af J. NORDLANDER. 29 s. 

[10 h.] II. 7. Sagor från Ernådalen uppt. af  EMIL SVENSEN. 38 s. 
II. 8. Gåtor ock spörsmål från Värend, af G. 0. HYLTEN-CAVAL-

MUS. 22 s. 
[11 h.] IV. 2. Dalmålet af ADOLF NOREEN, II. Ordlista. 240 s. 
[12 h.] Bih. I. 1. En lustigh comoedia om kon. Gustaf I af A. Jas PRYTZ. 

156 s. 

Årgången 1883: 
III. 10. Folktoner från Jämtland, af K. BOHLIN. 36 s. 

113 111 

	

	12. Om sv. ift ock om fornsv. 1-ljud, af A. Kocx. 13 s. 
Ju. Smärre meddelanden, s. 39-167. 

[14 h.] 

	

	4. Upplysningar om Vätömålet i Roslagen, af A. SCHAGER- 
STRÖM. 88 s. 

Årgången 1884: 
15 h. V. 1. Sagor ock äfventyr uppt. i Skåne af EVA WIGSTRÖM. 144 s. 
16 h. Bih. II. 1. Harald Olufssons :Visbok. 98 s. 

{ II. 9. Från södra Sverge. Stycken på folkmål. 121 s. 
. 17 h 	II. 11. Anteckningar om tvänne dalvisor af G. ENESTRÖM. 16 s. 

18 h. V. 3. Fäbodväsendet i Ångermanland af J. NORDLANDER. 46 s. 
19 h. II. 3. Runömålet af H. VENDELL. S. 1-64. 



NYARE BIDRAG TILL ICONED041 Öi 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN' OCK SVENSKT FOLKLIV V. 4. 

Spring, min snälla ren! 
Af R. BERGSTRÖM. 

1. 

Den iakttagelsen, att den inflyttade — inquilinen — med 
sitt fördomsfriare sinne, sin ej af vanan förslöade blick förnim-
mer mycket i sitt nya hemland på annat ock bättre sätt än de 
infödde, sannades, som bekant, äfven af den till skytteansk 
professor i Uppsala (1648) inkallade strassburgaren JOHAN 
SCHEFFER. Flere värk vittna i vår lärdomshistoria om denne 
mans oförvillade uppfattning af förhållandena i vårt land, bland 
dem icke minst hans.  Lapponia, som satnmanskrefs på uppmaning 
af den fosterländske Magnus Gabriel de la Gardie, hvilken var 
led vid de osmakliga ock för Sverge nedsättande historier om 
Lappland, som voro i svang i utlandet. Arbetet tryktes (1673) 
i Frankfurt, ock dess många tryckfel bära nogsamt vittne om 
»författarens aflägsenhet från tryckorten». SCHEFFER hade 
gjort sig bekant med litteraturen om Lappland, från de kort-
fattade uppgifterna hos TACITUS ock sedan alt framåt, ock 
begagnar dem med urskillning; men som ett särskildt drag af 
fördomsfrihet framstår, att han, icke försmående de upplysnin-
gar, som stodo att få hos män af folket, förfrågade sig hos 
ett par infödde lappar ock lyssnade till deras visor. De in-
födde lärde skulle den tiden i sanning icke brytt sig om en 
simpel inhemsk »cantilena»! När Antikvitetsarkivet, uppfor-
dradt af Magnus Gabriel de la Gardie, af präster i Lappmar-
kerna inbegärde uppgifter från deras hemtrakter, inkommo 
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sådana från RHEN (1671), GRAAN (1672) ock TORNAUS (1672). 
Dessa berättelser finnas — i handskrift — ännu i behåll på 
Kong]. biblioteket, som tog arf efter Antikvitetsarkivet, men 
ingenstädes i dem ens omnämnas några visor, oaktadt i pro-
stens i Piteå GRAANS Lapplands-beskrifning af 28 kapitel ett 
handlar om trolofningar ock bröllop, hvilka väl kunde föran-
leda några sånger. Vi hafva att tacka detta SCHEFFERS grepp 
för, om orden tillåtas, ett par litteraturhistoriska aktstycken, 
vid hvilka det lönar mödan att uppehålla sig. De grunda 
sig på meddelanden af den ene af SCHEFFERS lappar, Olof 
Matsson Sirma. 

I tjugondefemte kapitlet af SCHEFFERS bok; som handlar 
Om lapparnes trolofningar ock bröllop, förekomma två »visor», 
åm SCHEFFER upptecknat efter den nämde Olof Matsson 
ock försett med latinsk öfversättning. Då antecknaren är all-
deles okunnig i lapskan, ock väl icke många af tidskriftens 
läsare äro hemmastadda i detta språk samt då texten, att 
dömma efter SCHEFFERS bok i öfrigt, antagligen är felaktig, då 
korrektur illa eller als icke blifvit läst å den, meddelas icke 
originalen här 1. De lemnas i stället i ordagrann öfversättning 
från den latinska öfversättningen. 

Sedan lappen öfverstökat alla graderna af ett frieri, hvar-
till åtgår ett, två till tre år, då det gäller att gifva skänker 
till flickans föräldrar ock närmaste släktingar, »besöker han», 
säger SCHEFFER, »understundom sin käresta; ock då han far 
till hänne, underhåller han sig med kärlig sång ock kommer 
vägens ledsamhet att blifva omärklig. De pläga nämligen ofta 
begagna sig af dylika sånger, som icke hafva någon bestämd 
rytm, utan den, som enhvar finner bäst, ej häller gå på samma 
melodi, utan än så, än så, alt efter som det under själfva sjun-
gandet tyckes en byar behagligast.» Det var till ett prof på 
dessa sånger, som Olof Matsson meddelade följande sång, 
hvilken sjunges om vintern: 

»Kulnasatz, min lilla ren, vi måste skynda ock fortsätta 
vår väg; de fuktiga markerna äro vidsträkta, ock trollsångerna 
svika oss. Men icke är du, Kaige träsk, ledt för mig; dig, 

1) Den lapska texten återfinnes i slutet af denna uppsats, tillika 
med omskrifning med nyare ortografi ock ordagrann norsk öfversättning, 
välvilligt lemnade af setninariibestyrer J. QVIGSTAD i Tromsö. 
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Kailwa träsk, säger jag farväl. Många tankar uppstiga i min 
själ, då jag far öfver Kaige träsk. Min ren, låt oss vara hur-
tiga ock lätta: sålunda skola vi snarare göra från oss mödan 
ock komma dit, hvart4än vi ämna oss, där jag skall se min 
käresta ströfva omkring. Kulnasatz, min ren, blicka framåt 
ock se, om du icke skönjer hänne, sysselsatt med att två sig.» 

»Detta», fortsätter SCHEFFER, »är den älskogssång hos 
lapparne, med hvilken de uppmana sina renar att skyndsamt 
afsluta färden. Ty alt dröjsmål, huru kort det är, är för långt 
för dem, som älska.» 

»De pläga äfven» — det är fortfarande SCHEFFER, som 
talar — »förnöja sig med andra dylika visor ock, försatta något 
längre bort från de flickor, de älska, för sig själfva återföra 
minnet af dem ock prisa deras fägring.» Efter han syssel-
sätter sig med detta ärende, säger SCHEFFER något nedlåtande, 
tycker han, att han kan meddela en sådan visa. Hans prof 
lyder: 

»Sol, utskicka ditt klaraste ljus öfver träsket Orra! Om jag, 
sedan jag uppklättrat i furornas toppar, viste mig få se trä-
sket Orra, skulle jag klättra upp i dem för att få se, bland 
hvilka blomster min käresta vore; jag skulle afslita alla skott, 
som nyss vuxit fram där; jag skulle afskära alla grenar, dessa 
grönskande grenar. Jag skulle följt molnens lopp, som ställa 
sin kosa mot träsket Orra, om jag kunde flyga till dig med 
vingar, med kråkornas vingar. Men mig fattas vingar, årtans 
vingar, gässens ben ock goda fötter, som förmå föra mig 
bort till dig. Nog länge har du väntat, under så många dagar, 
under så många dina bästa dagar, med dina ljufva ögon, med 
ditt kärliga hjärta. Men om du ville fly mycket långt undan, 
skulle jag visserligen snart klaga öfver dig. Hvad kan vara 
fastare ock stadigare än hopvridna senor, eller järnkedjor, som 
kraftigt binda? Så sammanvrider kärleken vårt hufvud, ändrar 
tankar ock meningar. Piltarnes vilja är vindens vilja, yng-
lingarnes tankar långa tankar. Men om jag hörde alla, alla, 
skulle jag afvika från vägen, från den rätta vägen. Ett är 
rådet, som jag skall taga; sålunda vet jag, att jag skall finna 
den riktigare vägen.» 
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2. 

Då den vittre grefvens blick i flen bok, hans nit om Lapp-
lands goda namn ock rykte framkallat, mötte de rader, vi nyss 
haft före, anade det honom säkerligen icke, att dessa primi-
tiva sånger skulle göra en hedrande ock icke så alldeles kort 
färd genom vitterheten. Af Lapponia utkommo snart öfver-
sättningar: en engelsk (Oxford 1674; fol.), en tysk (Frankfurt 
a. M. 1675; 4:o), en fransk (Paris 1678; 4:o), en holländsk 
(Amsterdam 1682; 4:o) ock ytterligare en engelsk, tillökt (Lon-
don 1704; 8:0). De öfriga öfversättarne hade blott på prosa 
återgifvit de lapska styckena; men den engelske af 1674 för-
sökte sig på versifierade öfversättningar, som ordagrant aftryk-
tes af den af 1704. Då dessa icke osannolikt ligga till grund för 
de engelska efterbildningar, som nedanföre införas, kunna de 
få medtagas: 

Kulnasatz my Rain-deer, 
We have a long journy to go; 

The Moor's are vast, 
And we must hast, 

Our strength I fear 
Will fail if we are slow, 

And so 
Our Songs will do. 

Kaigi the watery Moor 
Is pleasant unto me, 
Though long it be; 

Since it doth to my Mistriss lead, 
Whom I adore; 
The Kilwa Moor 

I nere again will tread. 

Thoughts fill'd my mind 
Whilst I thro' Kaigi past. 

Swift as the wind, 
And my desire, 

Winged with impatient fire, 
My Rain-deer let as hast. 
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So shall we quickly end our pleasing pain: 
Behold my Mistresse there, 

With decent motion walking ore the Plain. 
Kulnasatz my Rain-deer, 

Look yonder, where 
She washes in the Lake. 
See while she swims, 

The waters from her purer limbs 
New cleerness take. 

With brightest beams let the Sun shine 
On Orra Moor 
Could I be sure, 

That from the top of th' lofty Pine, 
1 Orra Moor might see, 
I to his highest how would climb, 
And with industrious labor try, 

Thence to descry 
My Mistress, if that there she be. 

Could I but know amidst what Flowers, 
Or in what shade she staies, 
The gawdy Bowers 

With all their verdant pride, 
Their blossomes and their spraies, 
Which make my Mistress disappear; 
And her in envious Darkness hide, 
I from the roos and bed of Earth would tear. 

Upon the raft of clouds I'de ride 
Which unto Orra fly, 

O'th Ravens I would borrow wings, 
And all the feathered In-mates of the sky: 

But wings alas are me denied, 
The Stork and Swan their pinions will not lend, 
There's none who unto Orra brings, 
Or will by that kind conduct me befriend. 

Enough enough thou hast delaied 
So many Summers daies, 

The best of daies that crown the year, 
Which light upon the eielids dart, 
And melting joy upon the heart: 
But since that thou so long hast staied, 
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They in unvelcome darkness disappear. 

Yet vainly dost thou me forsake, 
I will pursue and overtake. 

What stronger is then bolts of steel? 
What can more surely bind? 

Love ist stronger far then it; 
Upon the Head in triumph she doth sit : 

Fetters the mind, 
And doth controul, 
The thought and soul. 

A youths desire is the desire of wind, 
All his Essaies 
Are long delaies, 

No issue can they find. 
Away, fond Counsellors, away, 

No more advice obtrude: 
rather prove, 

The guidance of blind Love; 
To follow you is certainly to stray : 

One single Counsel tho' unwise is good. 

Omsider höllo visorna i SCHEFFERS bok intåg i en af 
den tidens mest berömda tidskrifter, ADDISONS The Spectator 
(1711). En insändare hade tillskickat tidskriften en öfversätt-
ning eller rättare efterbildning af den andra af de två lapp-
sångerna jämte några uttryck af den angenäma förvåning, 
han erfarit, då han funnit »en ande af ömhet ock poesi i en 
region, som han aldrig misstänkt för finhet i känslor». »Jag 
skulle icke blifvit förvånad», fortfor han, »om jag i varmare klimat, 
om ock fullkomligt ociviliserade, funnit några ljufva, vilda toner 
bland infödingar, lefvande i orangelundar ock lyssnande till 
foglarnes toner kring dem; men en lapsk lyriker, som andas 
känslor af kärlek ock poesi, ej ovärdiga det gamla Grekland 
eller Rom; ett regelmässigt ode från ett klimat, ansatt af frost 
ock plågadt af mörker under så stor del af året, där det är för-
vånansvärdt att de arma infödingarne kunna förvärfva födan 
eller frestas att fortplanta sitt släkte — det, bekänner jag, 
syntes mig ett större under än de beryktade historierna om 
deras trummor, vindar ock trollkonster.» Tidskriften inleder 
själf insändarens artikel med några rader om skillnaden mellan 
den sanna kärlekens sätt att yttra sig ock »mödan hos en, 
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som endast beskrifver kärlekens kval». »I värk af detta slag är 
det orimligaste af alt att vara vitter; enhvar känsla måste 
framgå ur situationen ock passa till karaktärens förutsättnin-
gar. Om denna regel öfverträdes, visar den ödmjuke tjänaren 
endast, i alla de fina saker, han säger sin älskarinna, huru väl 
han kan skrifva, i stället för huru innerligt han älskar.» The 
Spectator ställer sig, finner man, på den sannfärdiga ock okonst-
lade poesiens sida, i detta fall företrädd af den lapska sången. 

Då det förmodligen intresserar en ock annan att se, huru 
den engelske efterbildaren utförde sin sak, meddela vi här, 
från The Spectator n. 366 (1711, april 30), hans stanzer: 

Thou rising sun, whose gladsome ray 
Invites my fair to rural play, 
Dispel the mist, and clear the skies, 
And bring my Orra to my eyes. 
0! were I sure my dear to view, 
I'd climb the pine tree's topmast bough, 
Aloft in air that quiv'ring plays, 
And round and round for ever gaze. 
My Orra Moor, where art thou laid? 
What wood conceals my sleeping mald? 
Fast by the roots enrag'd I'd tear 
The trees that hide my promis'd fair. 

0! could I ride the clouds and skies, 
Or on the raven's pinnions rise! 
Ye storks, ye swans, a moment stay 
And waft a lover on his way. 

My bliss too long my bride denies, 
Apace the wasting summer flies: 
Nor yet the wintry blasts I fear, 
Not storms or night shall keep me here. 

What may for strength with steel compare? 
0! love has fetters stronger far; 
By bolts of steel are limbs confin'd; 
But cruel love enchains the mind; 

No longer then perplex thy breast, 
When thoughts torment, the first are best; 
'Tis mad to go, 'tis death to stay, 
Away to Orma, haste away. 
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Denna artikel blef icke förbisedd af tidskriftens läsekrets. 
I ett nummer någon tid därefter (n. 406, june 16) lästes ännu 
en insänd artikel med anledning af SCHEFFERS uppteckningar. 
»Emedan allmänheten», hette det, »blifvit så belåten med den fina 
målning af okonstlad kärlek, som naturen ingifvit lappen att 
måla i det ode, ni nyligen trykt, hoppades vi, att den snill-
rike öfversättaren skulle öka det med äfven det andra, som 
SCHEFFER gifvit oss; men emedan han icke gjort det, har en 
ringare hand dristat sig att sända er den.» Denna efterbild- 
ning i den tidens smak tör äfven för somliga af våra läsare 
hafva något intresse, hvarför den må följa: 

Haste, my rein-deer! and let us nimbly go 
Our am'rous journey through this dreary waste; 

Haste, my rein-deer! still, still thou art too slow, 
Impetuous love demands the lightning's haste. 

Around us far the rushy moors are spread: 
Soon will the snu withdraw his cheerful ray; 

Darkling and tit'd we shall the marshes tread, 
No lay unsung to cheat the tedious way. 

The wat'ry length of these unjoyous moors 
Does all the flow'ry meadow's pride excel; 

Through these I fly to her my soul adores; 
Ye flow'ry meadows, empty pride, farewell. 

Bach moment from the charmer I'm confin'd, 
1V,Iy. breast is tortur'd with impatient fires; 

Fly, my rein-deer, fly swifter than the wind, - 
Thy tardy feet wing with my fierce desires. 

Our pleasing toil will then be soon o'erpaid, 
And thou, in wonder lost, shall view my fair, 

Admire each feature of the lovely maid, 
Her artless charms, her bloom, her sprightly air. 

But so! with graceful motion there she swims, 
Gently removing each ambitions wave; 

The crowding waves transported clasp her limbs: 
When, when, oh! when shall I such freedoms have! 

In vain, ye envious streams, so fast ye flow, 
To hide her from a lover's ardent gaze; 

From every toueh you more transparent grow, 
And all reveal'd the beauteous wanton play. 
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3. 
Det var emellertid icke endåst i England, man lyssnade 

till de tongångar af de lapska fjällens sångmö, som SCHEFFER 
lyckats uppfånga. Äfven i Tyskland gaf man akt på dem, ock 
en af sitt folk uppburen skald, CHRISTIAN EWALD VON KLEIST, 
ombildade det ena af de SCHEFFERSka styckena till ett poem, 
som, att dumma efter några ord af HERDER, tyckes hafva ansla-
git hans samtida. Vi lemna här KLEISTS efterbildning (efter 
Sämtliche Werke. 1, '2. Berlin 1760): 

Lied eines Lappländers. 

Komm, Zama, komm! Lass deinen Unniuth fahren, 
0 du, der Preis 
Der Schönen! Kolmila! In den zerstörten Haaren 
Hängt mir schon Eis. 

Du ztirnst unisonst. Mir giebt die Liebe 
Nichts hält mich auf; 
Kein tiefer Schnee, kein Sumpf, kein Thal, kein Hagel 
Henimt -  meinen Lauf. 

Ich will im Wald auf hohe Bäume klimmen, 
Dich auszuspähn, 
Und durch die Flut der tiefsten Ströme schwimmen, 
Uni dich zu sehn. 

Das diirre Laub will ich vom Strauche 
Der dich verdeckt, 
Und auf der Wies' ein jedes Rohr zerknicken, 
Das dich versteckt. 

Und solltest du, weit fibers Meer, in Wiisten 
Verborgen seyn: 
So will ich bald an Grönlands weissen Misten 
Nach Zama schreyn. 

Die lange Nacht kömmt schon. Still mein Verlangen, 
Und eil zurtick! 
Du köinmst, mein Licht! du kömmst, mich zu umfangen? 
0, welch ein CI:hick! 
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Hvilken igenkänner icke ordmelodien till en af GöTHES 
allra fagraste dikter, Nähe des Geliebten? 

Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer 
Vom Meere strahlt; 

Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer 
In Quellen malt. 

Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege 
Der Staub sich hebt; 

In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege 
Der Wandrer bebt. 

Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen 
Die Welle steigt. 

Im stillen Haine geh' ich oft zu lauschen, 
Wenn alles schweigt. 

Ich bin bei dir, du seyst auch noch so ferne, 
Du bist mir nah! 

Die Sonne sjukt, bald leuchten mir die Sterne. 
0, wär'st du da! 

Men icke blott metern är den samma i båda dikterna, utan 
i båda råder samma stämning, längtan efter den älskade,. 
som i båda är fjärran borta. Om den ena skalden befinner sig 
i den vilda skogen, går den andra »im stulen Haine»; om den 
ena talar om »die Fint der tiefsten Ströme», hör den andra, 
huru böljan slår »mit dumpfem Rauschen», ock bådas dikter 
sluta med ackorder om den stundande natten. Visserligen upp-
gifver en af GöTHES kommentatorer, II. DCNTZER, att skalden 
fått motivet till sin dikt, som han i juni 1795 skickade till 
SCHILLER för att införas i Mnsenalmanach, från ett poem af 
FRIEDRIKE BRUN, som han kort förut hört sjungas i ett säll-
skap, hvarvid melodien — af ZELTER — haft en »otrolig tjus-
ning» för honom; men vid jämförelse mellan de tre dikterna 
frestas man att finna en närmare släktskap mellan GöTHES 
ock KLEISTS än mellan den förres Ock ,FRIEDRIKE BRUNS poem. 
Vi anföra det senare: 
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Ich denke dein. 

Ich denke dein, wenn sich im Bliithenregen 
Der Friihling malt, 

Und wenn des Sommers mildgereifter Segen 
In Aehren strahlt. 

Ich denke dein, wenn sick das Weltmeer tönend 
Gen Himmel hebt, 

Und vor der Wogen Wuth das Ufer stöhnend 
Zuriicke bebt. 

Ich denke dein, wenn sich der Abend röthend 
Im Hain verliert, 

Und Philomelens Klage leise flötend 
Die Seele riihrt. 

Beim triiben Lampenschein im bittern Leiden 
Gedackt' ich dein; 

Die bange Seele flehte, nah am Scheiden: 
»Gedenke mein!» 

Ich denke dein, bis wehende Cypressen 
Mein Grab umziehn, 

Und selbst in Tempe's Hain soll unvergessen 
Dein Name bliihn. 

Det är icke gärna möjligt, att GÖTHE ej läst C. E. v. 
KLEISTS dikter, ock om han läst dem, har han väl kunnat 
taga intryck af det poem, vi här aftrykt. Nähe des Gelieb ten 
skulle då i ett nära led härstamma från den konstlösa lapp- 
sången. Antaget åter, att KLEISTS Lied eines Lappländers varit 
obekant för GÖTHE, har i stället väl FRIEDRIKE BRUN blifvit 
påvärkad af detta poem; ty hvadan eljest släkttycket i stämning, 
uttrykt i samma lyriska form? Den GöTHEska dikten flyt-
tas då ett släktled längre bort från den lapska; men släkt-
skap står likväl kvar, släktskap mellan ett af en skaldefurstes 
evärdligaste kväden ock en stackars lapps utgjutelser för de 
ensliga, ödsliga fjällmarkerna där uppe i höga norden. 

De båda lappdikterna intogos af HERDER i Volkslieder 
(1, 2. Leipz. 1778, 79) i fri rytmisk öfversättning af SCHEFFERS 
latinska bearbetning. HERDERS Die Fahrt zur Geliebten åter-

- 
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finnes i RUNEBERGS samlade skrifter under öfverskrift Färden 
till den älskade; hans Ans Rennthier med titel Till Rendjureti 
Fosterländskt Album utg. af  H. KELLGREN, R. TENGSTRöM, K. 
TIGERSTEDT. 3. (Hfors 1847). 

4. 
OM GÖTHE icke får hänföras till den följd af i litteraturen 

lysande namn, vi nu kunnat nämna — ADDISON, 0. E. V. KLEIST, 
HERDER ock RUNEBERG — hafva vi hemma tillgång till ett 
ädelt namn, som med fullaste rätt hör hit. Man förstår, att vi 
mena FRANZÉN. Den allbekanta lilla visa, hvilkens första rad 
vi satt som öfverskrift häröfver, syntes först i Åbo-upplagan 
(1810) af FRANZÉNS Skaldestycken, ock förekom där inlagd i 
Emili eller en afton i Lappland: 

Spring, min snälla ren, 
öfver bärg ock fält! 
Vid min flickas tält 
får du krafsa sen. 
Ymnig mossa där 
under drifvan är. 

Dagen är så kort, 
vägen är så lång! 
Spring du vid min sång! 
Låt oss skynda bort! 
Här är ingen ro, 
här blott ulfvar bo. 

Se, där flög en örn: 
säll den vingar har! 
Se hur molnet far: 
satt jag i dess hörn, 
såg jag ren kanske 
dig där borta le. 

Du, som hjärtat här 
fångade i hast: 
så en vildren fast 
vid en tam man snär! 
0, då drar mig mer 
än en fors dit ner. 
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Sen jag dig fick se, 
tusen tankar jag 
har båd natt ock dag: 
tusen äro de, 
ock blott en ändå: 
att dig äga få. 
Du må gömma dig 
bakom däldens sten, 
eller med din ren 
fly till skogs för mig. 
Undan, undan skall 
både sten ock tall. 
Spring, min snälla ren, 
öfver bärg ock fält! 
Vid min flickas tält 
får du krafsa sen. 
Ymnig mossa där 
under drifvan är. 

Enligt Tillägg af noter, sid. 410, synes FRANZÉN hafVa 
känt så väl uppteckningarna hos SCFIEFFER, som »de engelska 
mycket förskönande imitationerna i ADDISONS Spectator». »Blott 
den ena,» säger han, »ämnade jag här ungefärligen försvenska; 
men oförmärkt insmög° sig drag äfven ur den andra: ock så 
uppkom en blandning af bägge, som riktigt uttrycker ingen-
dera.» Den inblick i skaldens poetiska atelier, som en jämfö- 
relse mellan hans visa ock de ursprungliga styckena bereder 
oss; är icke utan intresse. 

Lägga vi till alt detta, att J. H. KELLGREN 1  af de omta-
lade efterbildningarna i Speetator sluter, att »äfven lapparna 
bland sina djupa drifvor ock isar under stundom åt Apollo offra 
sånger, fulla af poetisk eld», hafva vi talat tillräckligt om de 
i fråga varande lappsångernas litteraturhistoria. 

5. 
I G. FREYTAGS berömda Soll und Haben (Bok. 2, kap. 6.) 

frågar den unge judiske lärde Bernhard Ehrenthal sin aristo-
kratiske vän herr von Fink, om denne hört några af indianer- 

1) I ett docent-specimen De poesi philosophice ubivis gentium provia. 
1. Abote 1774. 
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nas sånger. »Jag har hört dem några gånger», svarar herr 
von Fink. »Möjligt är», fortfar han, »att klokare människor 
finna något uppbyggligt i deras sånger; men mig hafva de aldrig 
förefallit annat än bedröfliga. Slå upp en gammal bok ock 
sjung därtill, genom näsan med allehanda bitoner: 'Tum, tum, 
te — ticke, ticke, te, — ock, ock, tum, tum, te', så har ni 
deras sång, som skulle betyda ungefär: 'Gode ande, gif bufflar, 
bufflar; bufflar! Tjocka bufflar gif oss, gode ande!'» 

Herr von Fink karrikerade; men hade han för öfrigt allde-
les orätt? Är det icke, då kulturmänniskor finna poesi i »vil-
dars» ock halfvildars sånger, af sin egen fantasi de taga ock 
inlägga den i utgjutelser, där den i värkligheten icke finnes? 
Att dylika sånger alltid hafva något etnografiskt värde, hör 
icke hit, där det endast frågas efter det poetiska, de kunna äga. 

De små lappsångernas historia må lemna svaret. Den kan 
säga, att alt i god mening mänskligt, som i sanning är erfaret 
— livar känsla, som varit värkligt känd; hvar stämning, som 
genomgått en själ — ock fått ett sant uttryck, har värde för 
poesien; äger något af evighetsnatur, som låter det lefva genom 
tidehvarfven; något af senapskornets groddkraft, som tillåter det 
slå skott efter skott ock utveckla en mången gång rik växt-
lighet. 
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Den lapska texten. 

Kulnasasj. 

SCREFFERS Lapponia s. 282-283 (Lieder der lappen ges. v. 0. 
DONNER, Hfors 1876, s. 118-119): 

Kulnasatz niraosam reugaos joao audas jordee skaode 
Nurte vvaota vvaolges skaode 
Abeide kockit laidi ede 
Fauruogaoidhe sadiede 
2Ellao momiaiat kuekan kaigevvarri. 
Patzao buaorest hellueiaur tuuni 
Maode paoti millasan 
Kaiga vvaonaide vvaiedin 
Aogo niraome buaorebxst 
Nute aotzaon sargabeest 
Taide son rnonia Iii aigaomass 
Saraogaoin vvaolgatamass 
Ios ivao sarga aoinasim 
Kiuresam katzesim 
Kulnaasatz nirasam 
Katze aoinakaos tun su salm. 

Med almindelig lappisk ortografi': 

Kulnasaf, niropam 2, ikgos juo oudas jurdefgoade, 
Nuorta vuosta vuolgefgoaae, 
[Abid kukkid laidid? 

Af brist på lapska typer ha vi måst ersätta dessa med bokstäfver 
ur landsmålsalfabetet ock teckna här: 

y för g med tvärstreck, »som et ganska svagt gh»; 
g » 	=  »n i norsk Enke»; 
f »  8 med vinkel öfver = sj; 
fp » c med vinkel öfver = tsj (samt ts för c); 

»  3 med vinkel öfver = dej; 
» d med tvärstreck = »blödt eng. th»; 
» t med dubbelt tvärstreck = »haardt eng. th». (Utg.) 

nirro = en Slags Hunren, som udmerker sig ved sin Hurtighed. 
appe = campus uliginosus (sv.-lapp.); planities montana arbo-

ribus saltibusque vacua (norsk-lapp.). 
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Favrogid 4  i so tie0e.] 
5. Mle [mun ajet kukkad Kaigevarre 5! 

Patse puorest, Kcelvejavre, tunji. 
Moadde yoatta miellasam 
Kaize-vuonaid vuojedin. 
Oayo, nirrom, puorebest! 

o. Nute oatom sargabest 6  —. 
Taid son munji ii aigomaf, 
Sarvaguoim vuolgatamaf: 
Jos juo sarga oainafim 
Kierrasam, kcepafim 7. 

i s. Kulnasaf, niroLsam, 
Kcef§a 8, oainakgos don su palme! 

Oversattelse. 

Kulnasasj, min lille Ren, begynder du ikke allerede at tanke fremad, 
Begynder du ikke at drage mod Nord 
[Hen over Myrer8, lange Strakninger? 
Kja3rlighedssange ved han ikke.] 

5. Ophold mig ikke leenge, Kaigevarre 16! 
Farvel, du Kffilvejavre 11! 
Mangt kommer i mit Sind, 
Medens jeg kjörer hen over Kaigesjöens Viker 12. 
Trav, min Ren, bedre! 

o. Saa faar jeg snarere — 13. 
De Ting havde hun tilteenkt mig, 
Sendt med en Okseren. 
Om jeg allerede snart skulde se 
Min elskede, vilde jeg se efter [ile?]. 

1 Originalens fauruogaoidhe ligger vel skjult Akkusativ Pluralis 
af ett Ord, der betyder Kjwrlighedssang; antagelig kan man statuere 
et Ord favrog med denne Betydning, sml. sv.-lapp. fauranes, »kärleks-
visa», og Scheffers Ord p. 284: »Morse faurog, id est, eantiones 
nuptiales.» 

Maaske bedre: cele munji 	kukkan Kaigevarre = bliv ikke 
langt for mig, Kaigevarre I 

Alm. fargabest; eml. dog skolte-lapp. sörg, snart. 
Maaske bedre kapafim: vilde jeg ile. 
Maaske bedre kala, ill 

6) Maaske bedre: Fjeldsletter. 
lo) Kaigefjeld. 

Keelvesjö. 
Deses kaika vuonaid, bliver det at oversatte: alle Viker. 
Meningen er ufuldsteendig. Leeses i v. 11 maid for taid, maa 

der oversattes »hvad» istedenfor »de Ting». 
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15. Kulnasasj, min lille Ren, 
Se, om du ser hendes Oie13! 

Moarse favrog, Kjffirlighedssang. 

SCHEFFERS Lapponia s. 283-284 (DoNNER s. 114-117 med trans-
kription til Utsjokidialekt og tysk oversaettelse): 

Pastos paivva Kiufvvresist [javvra] Orre Iavvra 
Ios kaosa kirrakeid korngatzim 
la tiedadzim [man] ointernam [jaufre] Orre Iavvra 
Ma tangast lomest [lie] sun lie 
Kaika taidas mooraid [dzim] soopadzim 
Mak taben sadde [sist] oddasist 
Ja poaka taid ousid [dzim] karsadzim 
Mak qvvodde [roamaid] poorid ronaid 
Kuliked palvvaid [tim] suttatim 
Mak kulki vvoasta [Iaufrw] Orre Iaufrx. 
Ios mun teeckas [dzim] kirdadzim [sxffist] vvorodzaa swwst 
IE musts las [sae] dziodgx se w måna taockao kirdadzim 
2Eka les 	songiaga Iulga, akfflla [sidza] 
Fauron sietza, maan koimi lusad 
[Dzim] norbadzim.• 
Kalle ju lteck kucka [madzie] vvordamadzie 
Morredabboit [dadd] paivvidad, linnasabboid 
[Dadd] salmidadd lieg sabboid vvaimoduld 
Tus kuckas [sick] patfflridziek 
Tannagtied sarga [dzien] iusadzim 
Mios matta laedee [sabbo] Korrassabbo 
Nu ly [paddas] soona paddm, ja [salvvam] route salvvam 
Kagt dziabrxi [siste] karrasist. 
la hesas myna, [tm] aivvitxm punie poaka 
[Tasmw] jardeekit=w Parne måla' 
Pifflgga miela noara iorda kockes jorda 
Ios taidx poakaid [hem] kuldwlwm 
Luideem radda vvfflra radda 
Ouita lie miela oudas vvaldwman 
Nute tiedam poreponne oudastan [man] kauneman. 

13) Lasses ka/pa, maa man overstte: »il! Ser du hendes Ole?» 

Sv. landsm. V. 4. 
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Med almindelig lappisk ortografi: 

Pastus ,  pceive kievrasöst Oarre-javre! 
Jos kuossa-kierragid korgufim 
Ja tie0afim oaidnemam2  Oarre-javre, 
[Man taggast] loamest 3  son lce. 

5. Kai/ca taid muoraid jpopafim, 
Mak taben faddeh oadasöst, 
Ja puoka taid ovsid karsafim, 
Mak kuoddeh pund ruonaid (ronid?)4 . 
Kulgid 5  palvaid [sutetim], 

io. Mak kulköh vuosta Oarre-javre. 
Jos mon [tokko] kirdafim vuorajpa soajest. 
I must lce Make° soadje, maina tokko kirdafim, 
Ige ice hsuodnjaga juolge ige lce 
Favron . jyivsa7  (»ievjya?), man kuoime lusad 

15. Norbaftms. 
Kalle juo lcek kukka vuordemaf 
Morratabbuid peividad, linnasabbuid 
jpalmidad, lieggasabbuid vaimodad 9. 
Jos kukkas patarijyik, 

2 0 . Tanag" tiet sarga juvsafim. 
Mijas matta lceae kårrasabbo 
Nu li suodna-padde ja ruovde-salvam 
Kcek lsabreh karrasöst. 
Ja kcessa min oividceme, ponja puoka 

25. Jurdagidame. Parre miella 
Piegga miella. Nuora jurda kukkes jurda. 
Jos taid puokaid kuldalam, 
Luoitem-ra00e vcerre-ra00e 11. 
Norsk-lapp. baitted, enare-lapp. pafte0, skinne. 
min Seen. 
loabme= Dal (sv.-lapp.), Aabning mellem to Gjenstande (norsk-

lapp.). Originalens rna tangast faar jeg ikke Mening i; man skulde 
vente: man tuokken, bag hvilken. 

ruonak = grönne Ting; ronek = Smuler. 
Originalens kuliked staar for kulgid; i skal betegne Schwa-

lyden, der ikke betegnes i Skriftsproget. 
hsoaage = Fuligula clangula, sv. knipa. 
j§iksa= Anas crecca, sv. kricka; j§iekpa = Fiskeörn, Pandfon 

haliaötus. 
Dette Ord er mig ubekjendt. 
vaimodad for vaimod med fordoblet Endelse. 
Tan,ag er Genitiv af tatag, sv.-lapp. tatek. 
Maaske bör der lames: luoitam rape, vcerre-rupe, forlader jeg 

Veien, den urette Vei. 
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Ovta le miella ouclas valdeman. 
3o. Nute tiedam puorebun oudastam kavnamam. 

Overscettelse. 

Solen skinne sterkt over Oarre-javre (Ekornsjöen)I 
Hvis jeg steg op i Grantoppene , 
Og vidste, at jeg saa Oarre-javre, 
[I hvilket Lyng] hun er i Dalen, 

5. Vilde jeg omhugge alle de Trxr, 
Som vokser der paany, 
Og alle de Grene vilde jeg afkviste, 
Som brer gode, grönne Ting (gode Smuler?). 
De drivende Skyer lod jeg fxrge, 

o. Som driver mod Oarre-javre. 
Hvis jeg flöi derhen paa Kraakens Vinge 
Ikke har jeg Hvinandens Vinge, hvormed jeg vilde flyve did, 
Og ikke har jeg Gaasens Fod og ikke 
Den vakre Krikands (Fiskeörns?), hvormed jeg tu dig 

15. Vilde flyve. 
Allerede har du nok ventet luenge 
[Dine mere sorgfrie Dage, dine mildere 
Oine, dit varmere Hjerte] 12. 
Om du flygtede langt bort, 

20. Vilde jeg for den Sags Skyld snart indhente (dig). 
Hvad kan ware haardere, 
Saaledes (som) Sene-taug og Jernklemme er, 
Hvilke klemmer haardt. 
Og (det) drager vore Hoveder, snor (vender) alle 

25. Vore Tanker. Ungguttens Sind 
Er Vindens Sind. Den unges Tanke er lang Tanke. 
Hvis jeg lytter tu l dem alle, 
Er det Raad at forlade et urigtigt Raad. 
Et (Raad) staar min Hu tu at tage frem. 

30. Saaledes ved jeg, at jeg finder det bedre foran mig. 

For Forstaaelsen af Originalen er det af Vigtighed at lwgge Merke 
til, at i v. 1, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30 anticiperer Sangeren dels et Ord, 
dels den eller de sidste Stavelser af et Ord‘lige foran Ordet; disse 
overflödige Ord og Stavelser har jeg indklamret i SCHEFFERS text. 

12) R. 17-18 give ikke nogen rimelig Overswttelse. 
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Den lappiske Text er ineget fordeervet, dels ved Trykfeil, dels 
ved SCHEFFERS Ukyndighed i Lappisk og Mangel paa en rimelig lappisk 
Ortografi. Jeg har sögt, saavidt muligt, at restituere Teksten, saaledes 
som jeg tzenker mig, SCHEFFER vilde have nedskrevet den, om han 
havde benyttet min Ortografi. 

Mit Arbeide vilde have vxret lettere, om jeg havde kunnet hen-
före viserne tu l en bestemt Dialekt, men dette er mig umuligt. Sproget 
tyder i det hele paa Torneå-Lappmark. 

Overszettelsen har jeg leveret ordret. De Steder, som er tvivl-
somme eller som jeg ikke kan oversxtte med Mening, har jeg sat i 
Klammer. 

Tromsö. 
J. QVIGSTAD. 

STOCKHOLM, KONGL. BOKTRYCKERIET, 1885. 



För följande årgångar af tidskriften äro bidrag får_ 
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Med. stud. E. ALMBLADH (Historier på landsmål från N. Möre), 
Bibliotekarien R. BERGSTRÖM (Folkvisor), Stud. G. BLADIN (Folkmelodier), 
Lektor C. J. BLOMBERG (Multrå-målets ljudlära; Fonetiska studier), Med. 
kand. A. BONDESON (Halländska sagor ock sägner), Fil. kand. V. CARL-
HEIM-GYLLENSKIÖLD (Folkmelodier; Sagor ock visor), Rektor G. CEDER-
SCHIÖLD (Isländska äfventyr ock legender), Kammarherre G. DJURKLOU 
(Visor ock melodier), Kapten V. ENGELKE (Från Helsingland), Metall-
arbetaren G. ERICSSON (Från Södermanland), Professor A. 0. FREUDEN-
THAL (Anteckningar öfver Vöråmålets ljud- ock formlära, jämte språkprof ; 
Upplysningar om Gamla-Karlebymålet i Österbotten, jämte språkprof), 
Brukspatron J. V. GRILL (Anteckningar om Tylö-målet), Lärovärks-
adjunkten K. A. HAGsoN (Ljud- ock formlära före-målet i Östergötland), 
N. L. HALLENDER (Ordbok öfver Barne härads folkmål), Fil. kand. 0. 
KOPPE (Svenska ordspråk på folkmål), Charged'affaires G. 0. HYLTÅN-
CAYALLIUS (Värends ordbok; Sagor ock sägner från olika landskap utom 
Småland), Stud. J. JONSSON (Person- ock ortnamn från Hossmo; Folk-
minnen från Möre), Fil. stud. G. J:SON KARLIN (Folkvisor från östra 
Skåne; Folkskådespel), Lärovärksadjunkten M. KLINTBERG (Laumålets ord-
bok), Lektor E. KORSSTRÖM (Nagu-ock Pargas-målen), Komminister A. 
KULLANDER (Västgötamål), Biblioteksamanuensen E. H. LIND (Samlingar 
från Filipstads bärgslag), Docenten J. A. LUNDELL (De svenska lands-
målens utbredning, I. Plan för undersökningen; Öfversikt af de svenska 
landsmålens fonetik; Bröllops- ock andra kväden på folkmål från 1600-
ock 17.00-talen orntrykta med komrnentarier), Lektor M. F. LUNDGREN 
(Ortnamn), Professor A. Tu. LYSANDER (Sagojämförelser), Fil. kand. A. 
MALM (Dopnamn inom Vemmenhögs härad; Ordbok öfver Vemmenhögs-
målet), Skolläraren K. NILSSON (Ordbok öfver sydöstra Blekings folkmål; 
»Gamla abeteket»), Fil. kand. J. NORDLANDER (Ordbok öfver Multråmålet i 
Ångermanland; Ordbok öfver härjedalskan; Äldre ock yngre norrländska 
personnamn; Hexprocesserna i Ångermanland; Barnvisor; Sagor), Karto-
grafen E. 0. NORDLINDER (Bergsjömål; Lule-socknarnas ortnamn), Docen-
ten A. NOREEN (Grammatikor för dalmålen;. De svensk-norska gräns-
målen), Med. stud. A. G. NYBLIN (Staffanssjungningen), Fil. lic. N. 
OLstbu (Luggudemålets ljudlära; Om verbalböjningen i nordvästra Skånes 
landsmål), Hemmansägaren P. PETERSSON (Ordbok öfver norra Hallands 
folkmål), Seminaristen 0. P. PETTERSSON (Lapparnas sommarlif), Fil. kand. 
A. RAmm (Folkmelodier), Lektor J. 0. I. RANCKEN (Svenska folksagor 
från Österbotten), Stud. P. A. SANDÅN (Gåtor från N. Vadsbo; Ordbok 
för Vadsbomålet), Docenten H. SCEICCK (Den vandrande juden), Biblio-
teksamanuensen C. G. STJERNSTRÖM (Om källorna för Ihres dialekt-
lexikon; Förteckning öfver den svenska landsmålslitteraturen), Med. stud. 
G. SUNDSTRÖM (Dansföreningen i Uppsala), Docenten S. SÖDERBERG (Forn-
gutnisk grammatik), Hemmansägaren Sv. THOMASSON (Sagor ock visor 
från Bleking; Tre svartkonstböcker), Doktor F. UNANDER (Ordbok för 



västerbottniskan ; Bomärken), Docenten II. A. VENDELL (Runömålets ordbok; 
Sagor, visor, gåtor m. m. från Estland; Ordlista öfver Nargö-målet), 
Med. kand. V. VENNSTRÖM (Upplandshistorier), Litteratören A. VIBÅRG 
(Sägner från n. Roslagen), Fru E. WIGSTRÖM (Vandringar i Skåne; Skån-
ska allmogeseder; Folkdiktning från Skåne, Bleking ock Öland), Språk-
läraren C. G. ZETTERQV1ST (En svensk polyglottsamling från 1850-talet); 
hvarförutom skola lemnas visor, sagor, sägner, gåtor o. d. ur landsmåls-
föreningarnas samlingar. I en särskild serie utgifvas 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 litteratur-
sällskapet) en samling af 1500- ock 1600-talens visböcker, dels äldre 
skrifter om folkmålen af BUREDS, ENBERG ock TOFTÅN. 

I följd af ökadt statsunderstöd utkommer tid-
skriften Svenska landsmålen från ock med år 1884 
med trettio tryckark (480 sidor) årligen. Priset 
för årgång är oaktadt denna utvidgning oförändradt, 
då subskription sker hos utgifvaren, 3 kronor med 
tillägg af postporto, ock betalningen sker genom post-
förskott vid mottagande af årets första nummer. Pre-
numeration kan ske genom närmaste postanstalt. Tid-
skriften är äfven tillgänglig i bokhandeln. 

Genom öfverenskommelse med Universitets-Jubilfflets 
danske Samfund är tillfälle beredt för subskribenter å tid-
skriften 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 be-
gagna 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 3/4  af bokhandelspriset. 

Subskribenter å tidskriften Sv. landsm. kunna också efter 
anmälan hos denna tidskrifts utgifvare mot nedsatt årspris 2 kr. 
40 öre (i st. f. 3 kr.) få den danska tidskriften Skattegraveren, 
som utkommer med 30 tryckark årligen ock innehåller folksagor, 
sägner, visor, ordspråk, gåtor o. s. v. Betalningen för Skatte-
g-raveren erlägges då på samma gång som för SV. landsm., ock 
tidskriften skickas kvartalsvis. 

Stockholm, 1885. Kong'. Boktryckeriet. 


